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Surplus-hjørnet: SM19

Så er SM19 atter dukket op på markedet. 
Skal vi være glade? Lige straks vil man vel 
nok mene j a, nu har begynderne jo en chance 
for at komme i gang hurtigt og med en over
kommelig investering i grej. Det kan dog 
ikke skjules, at vi, der betragter dygtiggø
relse af amatørerne og stadig forbedring af 
grej og operationsteknik som noget af en 
hjertesag, uværgerligt må betragte dette 
„fortidsuhyre" med nogen bekymring.

SM19 er udviklet og produceret under sid
ste verdenskrig, muligvis også i få år derefter, 
men konstruktionen har altså omkring 20 år 
på bagen, og der findes formentlig ingen 
eksemplarer, der er yngre end ca. 15 år. Sta
tionens oprindelige betegnelse er Wireless 
Set no. 19; i det danske forsvar, hvor den blev 
benyttet i årene lige efter krigen, var den 
kendt under navnet SMH. I hæren er den for
længst erstattet af mere tidssvarende udstyr, 
og det må antages, at magasinerne nu er ryd
det for de sidste stationer. De SM19, der nu 
udbydes, har i hvert fald givet stået på lager 
i adskillige år. Selv om stationerne falbydes 
som værende i orden, må køberen alligevel 
være forberedt på et større eller mindre 
reparationsarbejde, før apparatet kan komme 
til at køre driftsikkert Alle elektrolytkon
densatorer og de fleste af de gamle, sure pa
pirblokke skal sikkert udskiftes, mange rør

er sikkert kun halvgode, fatninger og kontak
ter skal renses, og de „rådne", gummiisolere
de ledninger udskiftes. Og har man blot een 
gang haft lejlighed til at kaste et blik ind 
under chassiset, er man klar over, at dette er 
et stort arbejde — komponenterne ligger i 
mindst tre lag!

SM19 består i virkeligheden af to statio
ner, den egentlige sender og modtager, der 
dækker 2—8 MHz i to områder, og „B"-sæt
tet, der arbejder på VHF. Det sidstnævnte 
består af en moduleret selvsvinger og super
regenerativ detektor og er således nærmest 
værdiløs. Forsøg på at anvende B-stationen 
på 2 m må absolut frarådes, senderen vil ikke 
kunne modtages ordentligt på en moderne 
modtager, og superreggens kraftige forstyr
relser vil hurtigt gøre brugeren særdeles 
upopulær, i hvert fald i de mere tæt bebyg
gede områder.

HF-delens (,,A“-sættets) modtager har al 
den følsomhed, der kan udnyttes på 80 (og 
40) m, så modifikationer i retning af at sætte 
mere moderne rør i er ganske unødvendige. 
Derimod trænger de fleste modtagere sik
kert til trimning og udskiftning af sure kom
ponenter. Selektiviteten var måske god nok 
for 10 år siden, men passer ikke rigtig til vore 
dages tæt besatte amatørbånd. Skalaen er 
elendig. Modtageren er imidlertid nok lige
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så god som mange hjemmestrikkede spiller 
og i hvert fald bedre end en detektormodta
ger eller en BCL-modtager.

HF-senderen arbejder efter blandingsprin
cippet, idet sendefrekvensen fremkommer 
ved blanding af signalet fra modtagerens HF- 
oscillator og beatoscillator. Der sendes der
for altid på samme frekvens, som der modta
ges på. PA-trinet er et gittermoduleret 807, 
input ca. 25 W og output til antennen om
kring 5 W. Der kan også køres CW, men ikke 
med break-in, og det er jo skidt.

Udover det ovenfor omtalte findes en sam
tale- (I/C) forstærker til brug for mandskabet 
i det køretøj, sættet normalt installeredes i. 
Denne samt diverse kontrolkasser har man 
selvfølgelig ingen glæde af.

Strømforsyningen sker normalt fra et 12 V 
batteri via en omformer. Til amatørbrug skal 
SM19 praktisk talt altid køres fra 220 V lys
net, hvorved omformeren bliver ubrugelig, 
forsøg på at køre med omformer fra en 12 V- 
ensretter må siges at være en dårlig løsning. 
Der skal altså anskaffes diverse ensrettere — 
hvorledes disse kan udformes, er vist andet
steds her i bladet. Der er dog tale om en ikke 
ubetydelig merudgift hertil, som må lægges 
til selve sende-modtagerens pris!

Der vil jo imidlertid nok blive solgt en hel 
del SM19, og de fleste deraf vil vi nok få at 
høre på 80 m-fonebåndet, hvor der er mere 
end trængsel nok i forvejen. For at hjælpe 
dem, der vil få besvær med at få stationen 
til at arbejde tilfredsstillende, vil vi hermed 
bede de amatører, der ligger inde med prak
tisk erfaring dermed, samt har foretaget 
væsentlige forbedringer, om at skrive derom 
til TR. Det forlyder således, at SM19 let skul
le kunne ombygges til ESB — iflg. princippet 
må der jo også kunne fås en anvendelig ESB- 
transceiver ud deraf, og så bliver stationens 
brugsværdi jo en ganske anden!

7AQ

SM19 og SMJ-ensrettere
Af Sv. Bech-Hansen, OZ8AZ.

På foranledning af det store antal SM19- 
og SMJ-stationer, som for tiden spredes over 
det ganske land — til en for alle overkomme
lig pris — bringes i det følgende et par ens
retterkonstruktioner, som vil kunne klare de 
fornødne spændinger og strømme. Der er til
lige taget hensyn til, at alle komponenter kan 
købes hos OZ’s annoncører.

SM19- ensretteren.
Nettransformeren har reguleringsudtag på 

primæren, således at den kan tilpasses de 
varierende netspændinger ud over landet. 
Der er benyttet spændingsfordobling af den 
ensrettede 250 V-spænding. Filterspolen er 
anbragt i minusledningen, og filterkondensa
torer og bleedere er todelte, bl. a. for at sta
bilisere spændingerne. Lavspændingsensret
teren, der arbejder med 16 V, er kondensa
torløs, idet det var billigere at benytte 16 V 
i stedet for 12 og derved spare de „fede“ lav
voltslytter. En variabel modstand på ca. 1,5 
ohm indregulerer glødespændingen på den 
ønskede værdi. Når glødestrømmen til B- 
stationen tilsluttes, falder spændingen en 
ubetydelighed, men dette kompenseres med 
den variable modstand.

SM19 kører også fint med AC på glødetrå
dene, men i så fald er det nødvendigt at mon
tere en selen- eller siliciumventil i hver relæ
tilledning, og relæet skal shuntes med en rig
tigt vendt 100 μF eller større. Er ventilen rig
tigt vendt, vil SM19-stationen iøvrigt også 
kunne gå, således som det oprindelig var 
tænkt, på 12 V jævnspænding.

RETTELSE
til spændingsreguleret strømforsyning med 
elektronisk sikring, juli OZ.

Side 217, anden spalte, anden linie, står der 
OC76, dette skal være OC26.

Billedet side 218 er vendt på hovedet.
På forbindelsesskemaet for montagelisten 

side 217 er ledningen, der går fra øverste 
højre loddeterminal (emitteren på OC76)

fejlagtigt blevet forbundet med kollektoren 
på den anden OC76, altså nederste loddeter
minal 3 fra venstre.

Ledningen skal gå til den nederste lodde
terminal 4 fra venstre, altså imellem 22 
kohms modstanden og 2 kohms trimmepot- 
meteret.

Vy 73 5WK, K. Wagner.
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SMJ - ensretteren.
Nettransformeren har reguleringsudtag på 

primæren, og efter dobbeltensretteren på høj
og lavspændingssiden er der gjort mere ud 
af filteret end normalt, og dette skyldes, at 
apparatet er født til en følsom hovedtelefon, 
hvor brum ved lav styrke let høres. For at 
opnå den 21 V store blokeringsspænding, som 
skal være til stede ved såvel sending (ca. 23 
mA) og ved modtagning (ca. 7 mA), er der be
nyttet et par stabiliseringsrør indstillet til en 
tværstrøm på 30 mA uden sender eller mod
tager tilsluttet. Strømmen vil herefter være 
konstant gennem de 700 ohm i minusretur- 
ledningen. En bleeder er monteret direkte 
efter ensretningen, dels for at holde spændin
gen nede, og dels for at aflade kondensato
rerne.

Lavspændingsensretteren skal man være 
omhyggelig med. Der er også her — set fra 
transformerens side — søgt at skabe konstant 
belastning. Når der modtages, er relæets kon
takter sluttede, og bleederen (5 ohm) belaster 
ensretteren, som om senderen var tilsluttet. 
Man regulerer blot på bleederens udtag, indtil 
spændingen viser samme udslag under sen
ding som ved modtagning, og der reguleres 
ind på nøjagtigt 1,5 V ved hjælp af modstan
den på AC-siden. Bøsning 1 benyttes normalt 
ikke, men får - 1,5 V, når omskifteren sæt
tes på „send“, og dette er udnyttet til at 
trække relæet. Desværre er der ikke over
skud af ledere i det originale kabel, men en 
tynd ledning kan let snoes om den tykke. 
Relæet trækker ved 1 volt og ganske få milli
ampere. Når „net“-afbryderen betjenes (be
nyttes til indpibning af sender og modtager 
på samme frekvens), falder spændingen un
der 1,5 V, men rørene arbejder stadig, og nøj
agtigheden er tilstrækkelig, så der er ikke 
gjort noget ud af også at få denne spænding 
stabiliseret.

Øverst ensretter for SM19. Nettransformeren skal 
være beregnet for 250 V/120 mA og 16 V/3,5 A (hvis 
B-stationen „ryddes", hvilket stærkt anbefales, kan 
man nøjes med 2,8 A). Dioder i højsp.: BY 100, i 
lavsp.: BYZ13. Nederst ensretter for SMJ. Trans
formeren er 250 V/5O mA og 6,3 V/0,6 A. Højsp.- 
ensretteren kan være 4 stk. 2E4 eller lign., til lavsp. 
kan anvendes fire af de billigste „top-hat“ dioder. 
Droslen JS154 kan sandsynligvis stryges. TR.

Når der ikke er benyttet transistorer, dio
der og zenerdioder for at opnå en stiv 1,5 V- 
spænding ved varierende belastning, skyldes 
dette blandt andet, at den her benyttede me
tode er tilstrækkelig og langt den billigste. Til 
transportabel brug og for så vidt også til sta
tionær brug, kan man med økonomisk fordel 
benytte en lille nikkelakkumulator, som fuldt 
opladet netop holder 1,5 V. Stryges på dia
grammet alt efter selenventilen, har man 
samtidig et tilpas stort ladeanlæg.

God fornøjelse!

De to ensrettere i 
OZ8AZ’s udførelse.

Fra venstre ses dækkasse, 
ensretter for SM19 og for 

SMJ.
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Miniature PA-trin
Af OZ4RH, C. E. Finding. 

Klostergade 36, Slagelse.

For nogle måneder siden bragte OZ et foto
grafi af et dejligt amerikansk senderrør sam
men med et, også amerikansk, tændrør. Men 
teksten til billedet lod antyde, at det dejlige, 
i lighed med andre blades billeder af dejlig
heder, var helt uopnåeligt. Men så hører lig
heden alligevel op, for røret er opnåeligt, 
selv om prisen 450—500 kr. nok vil afskræk
ke de fleste. Og da fatningen koster over 200 
kr., er det vist alligevel kun drømme.

Heldigvis har røret en hel del slægtninge, 
og de er meget lettere at få fat i. Allerede 
i 40-erne dukkede det første af familien op, 
det er 4X150, og det slog straks an — så godt, 
at det vist er det mest brugte senderrør af 
alle. Næsten alle mikrobølgeanlæg bruger 
masser af 4X150’ere, også TV bruger dem, 
Rigstelefonen o. s. v., og de, der ikke bruger 
det, bruger de mere moderne 4X250 og 
4CX250.

Allerbedst, 4X150 er ved at dukke op på 
surplusmarkedet, jeg har set det til 20 kr., 
men — een svale gør jo ingen sommer," men 
mon ikke de kommer i nær fremtid.

Rørene kan tåle en bunke. 4X150, det 
mindste, kan i de nyeste udgaver klare 500 
W, og 4X250 kan fordøje næsten 1 kW, men 
så bliver det nu også varmt! Det vil sige, at 
de er rigeligt store til os. Men de kører også 
fint med mindre.

Lad os se på fotografierne. Det første viser 
rørene fra siden, til venstre 4X150, i midten 
4X250 og til højre et QEL 2/275, der er Phi
lips udgave af 4CX250. Når jeg nævner, at 
fatningen er loctal, altså 21-rørenes, kan I 
vist selv gætte størrelsen. Den meget brede 
ring er anoden, den smalle nederst er skærm
gitteret, og styregitteret er det tykke ben i 
midten. Læg mærke til, at 4CX250 ikke er af 
glas, men keramik.

Det næste foto viser anoderne af rørene 
i samme orden. De rer tydelig forskel på kø
leribberne på det „lille" 4X150 og de to store. 
Men — der findes to slags 150’er, den ene 
(ældste) er den her viste med et anodetab på 
150 W. Den anden har den anden type anode 
og kan derfor klare et meget større anode
tab, selv om det ikke står i rørets officielle 
data. Det kan klare 250 W og ca. 500 W input! 
Det er i praksis identisk med 250.

Så er der 4CX250, her er glasset ombyttet 
med keramik, men da keramik kan tåle høje
re temperatur end glas, er røret bedre ud
pumpet og kan altså også tåle højere drifts
temperatur, derfor lidt højere anodetab, 
275 W.

Drømmepi- æh — røret, 4CX300, har en 
anden fatning, det er en særlig robust militær 
udgave af 4CX250.
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PA-trinet i adskilt til
stand, blæserens anbrin
gelse på gitterkreds-kas- 
sen ses tydeligt. På fotoet 
nederst på denne side ses 

PA-trinet samlet.

Nu nærmer vi os slutningen, men der er et 
til, 4CX350, samme udseende som de andre 
og direkte udskifteligt, det er en speciel line
ær ESB-udgave og altså med 350 W anode
tab.

Der findes et par endnu større rør, der lig
ner disse her, men de er helt selvstændige 
konstruktioner og hører ikke til familien. I 
Collins’ S-line bruger de f. eks. en 1000 W ud
gave, vistnok 4CX1000.

Tjaeh — det var jo en temmelig lang snak 
om rørene alene, men jeg synes, de er yderst 
interessante, og selv om de er lidt dyre (hi!), 
de koster fra lidt under 300 kr. for et 4X150 
(Philips QEL 1/150) til lidt over 400 kr. for

4CX250, kommer de nok noget ned i pris, især 
når der kommer flere på surplusmarkedet, og 
det gør der, vær sikker på det! Der er dog et 
meget stort men — fatningen. Philips leverer 
en fatning, d. v. s. de kan skaffe den, for de 
har endnu ikke solgt een! Den koster nemlig 
ca. 225 kr. Og det er uden blæser! Så den må 
man lave selv. Det er nu heller ikke så svært. 
Man skal bruge en keramisk 8-benet loctal. 
Det er 21-fatningen, men kun den keramiske 
kan bruges. Så vi må til Philips igen, ingen 
anden synes at have den.

Og så skal der altså en blæser til. „Den 
efterhånden velkendte amerk. blæsermotor" 
er udmærket, men den larmer usandsynligt,

Strømskema for miniature PA-trin.
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Topmodtagerens dimensionering
Hvordan skal modtageren laves, så S9+ signalerne ikke kvæler DX’erne?

Af OZ6NF.

Afsnit 1: HF-delens forstærkning 
og selektivitet.

På eet punkt er det let at spå om fremtiden, 
hvad Storm P så end sagde: Det er helt sik
kert, at det fremover vil blive mere og mere 
vanskeligt at modtage de svage amatørsigna
ler på HF-båndene på grund af kraftige na
bosignaler, specielt på 80 og 40 m, hvor vi 
desuden har kommercielle stationer at træk
kes med inden for båndgrænserne. På de 
høje bånd kan det endnu gå, forstyrrelserne 
er endnu ikke så slemme, men det kommer 
med solpletterne. Da man i forvejen gør, hvad 
der kan gøres ad antennevejen, bliver den 
sidste mulighed: Modtageren skal gøres bedre 
egnet til det specialjob, det er at trække gan
ske svage signaler igennem en massiv række 
af kraftige signaler. De bedste kommercielle 
modtagere i den retning, der kan fås for 
penge, er da også specieludviklede amatør
modtagere.

Modtagerens egenskaber.
Når vi nu stiller os den opgave at fast

lægge retningslinierne for dimensioneringen 
af en modtager, der i videst muligt omfang 
tager sigte på at kunne modtage et svagt sig
nal, uanset nabosignalernes styrke, som det 
forekommer i praksis, må vi nok begynde 
helt forfra med at beskrive modtagerens 
karakteristiske egenskaber:

A) Den skal være følsom, ellers kan. vi jo 
ikke høre signalet. Sagt i al almindelighed: 
Dens forstærkning skal være ret stor.

B) Den skal være selektiv. Den skal jo være 
i stand til at skille de uønskede nabostationer 
fra, så vi kan læse den svage station.

Disse to krav er de vigtigste, og dem, man 
først tænker på. Men her er tre andre krav, 
som det er vanskeligt at komme uden om, og 
som ved nærmere eftertanke forekommer

så hvis du kan finde noget lidt mere stilfær
digt, vil du skåne dine nerver.

Mon jeg så ikke kan komme til sagen, et 
miniature PA-trin.

Det er virkeligt lille, selv om de 1000 V 
højspænding ikke er indbygget, er al anden 
strømforsyning puttet ind i kassen. Nettrans
formeren leverer 6,3 V til PA-rør og TR- 
switch, ca. 20 V til motoren, 250 V til TR- 
switch og - 90 V til gitterforspænding. Bort
set fra det noget specielle PA-rør, der skal 
have køleluft, er der nu ikke meget nyt i tri
net. Gitterkredsen sidder inden i en lille kas
se, der er 6 cm på hver led. På oversiden sid
der fatningen, og rundt om den er savet en 
række halvmåneformede huller, så køleluften 
kan komme op. Rundt om røret og udenfor 
hullerne sidder en „skorsten" af et bæger
glas, hvor bunden er skåret af. I siden af den 
lille kasse er et stort hul til blæseren, og da 
denne er let at tage af, er der adgang til de 
ædlere dele gennem denne åbning.

Kun een virkelig nyhed er her. Det er be
skyttelsen af PA-rørets skærmgitter. Det får 
strøm fra de 1000 V gennem en faldmodstand 
på 30 k. D. v. s. at røret kun får de 250 V, det

skal have, hvis det trækker 25 mA. Hvis det 
trækker mindre, tænder glimrørene, der altså 
ikke skal stabilisere spændingen, men blot 
sørge for, at den ikke stiger i sendepauserne, 
hvor røret ingen strøm trækker. Hvis skærm
gitterstrømmen stiger, f. eks. hvis anode
spændingen udebliver, (det kan næsten ikke 
ske her), sker der kun det, at spændingen fal
der, så det temmelig lille skærmgittertab 
ikke kan overskrides. Så brænder man ikke 
røret af der.

Energien til styring tages fra ens lille sen
der. Der skal ikke ret meget til. Jeg bruger 
„Dansk Standard“-sender, d. v. s. Geloso VFO 
+ 6146 clampmoduleret, og den giver rige
ligt, mindre kan let klare det. Den kører jo 
i klasse C, og modulation slipper ikke igen
nem, det er en ren CW-sender. Den er forre
sten også kun til eet bånd, 20 m. Men det er 
jo til at klare, der skal blot andre spoler i. 
Til 20 m er gitterkredsen på 25 vindinger med 
4 vindinger link på en Schouboe 6148 form 
med kerne, og pi-spolen er 8 vindinger på en 
Schouboe 6121 form (uden jernkerne).

Trinet klarer let 300 W ved de 1000 V og 
kræver A-licens!!! *
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rimelige. Det er på den anden side også dem, 
der skiller de bedste modtagere ud fra flok
ken:

C) Modtageren skal være spuriousfri, d.v.s. 
den skal være sådan, at hvis man hører en 
station, så er det helt sikkert, at stationen 
ligger netop der, hvor modtageren er indstil
let i frekvens. Hvis det ikke er sådan, kan vi 
jo risikere, at et aldeles uvedkommende sig
nal ligger lige oven i det svage, og så vil der 
næppe være noget at stille op.

D) Den skal være rimelig nøjagtigt kali
breret i frekvens, idet man ofte ved, hvilken 
frekvens den svage station befinder sig på.

TR meddeler —
Ved den årlige oprydning har jeg frasor

teret en ret pæn stabel udenlandske amatør
tidsskrifter, som herved gratis tilbydes in
teresserede medlemmer. Send mig et par 
ord bag på et åbent brevkort, men husk ven
ligst nøjagtig og fuldstændig adresse samt 
EDR-nummer. Så får du en pakke med blan
det indhold. Fordelingen sker efter mit eget 
skøn, og jeg vil ikke have noget vrøvl bag
efter! Enkelte nogle år gamle rør- og halv- 
lederkataloger fra Philips kan rekvireres til 
trængende lokalafdelinger af disses formænd.

Begrebet „agurketid", der ellers nok kan 
være et plagsomt problem i mange kredse, 
kendes faktisk ikke mere på OZ’s redaktion 
— beholdningen af teknisk stof, der venter 
på offentliggørelse, er så stor som nogen
sinde. OZ har dog nu nået et sidetal, der på 
mange måder er særdeles passende, og en 
udvidelse af sidetallet for teknisk stof er 
ikke aktuelt. Derimod kunne jeg snarere 
tænke mig at se en tendens til ændring af 
OZ’s indhold henimod den moderne teknik 
— der er jo ingen grund til, at vi skal blive 
ved at træde rundt i den samme skure altid, 
selvom andre amatørblade måske er nød
saget dertil. Tilgangen af beskrivelser af rør
modtagere for begyndere har således i den 
senere tid haft et omfang, der slet ikke står 
i noget rimeligt forhold til begynderens behov 
-— som er for modtagere med transistorer. 
Og hvorledes ligger det med konstruktioner 
af VFO på halvlederbasis — er der da slet 
ingen OZ-hams, der har forstået transisto
rens kæmpefordele på dette område? Mig 
synes det, at der må være masser af mor
somme opgaver, der kan tages op og løses af 
amatørerne ude omkring i landet, på alle fel
ter og på alle niveauer. Men I kører måske 
med SM19 allesammen efterhånden?

Den fortsatte artikel om regnestokkens 
brug har måttet udskydes til næste nummer.

73, OZ7AQ.

E) Den skal være simpel at betjene, og be
tjeningen må ikke forringe nogen af de oven
nævnte punkter (bortset fra forstærknings- 
reguleringen og punkt A).

Punkterne B) og D) vil jeg ikke beskæftige 
mig yderligere med. Selektiviteten kan op
bygges på adskillige måder, og derom har 
været skrevet en del i OZ. Den skal bare 
være 1. kl.s — Punkt D), frekvensstabilite
ten og -nøjagtigheden er hovedsagelig et me
kanisk problem, og bør løses som et sådant. 
Punkterne A), C) og E) er imidlertid af en 
sådan karakter, at de gensidigt spænder ben 
for hinanden, og nogle kompromisser må der
for indgås. Hvilke kompromisser, der bliver 
de fordelagtigste, afhænger både af kompo
nenterne og båndet, og kan derfor først fast
lægges, når vi kender dem lidt nærmere.

I denne artikel vil jeg behandle kompromis
serne om nødvendig følsomhed, selektivite
ten før blanderen og den rette fordeling af 
forstærkningen i modtagerens forende.

Følsomhed.
Følsomheden skal være så stor, som den 

kan udnyttes. Der er jo ingen grund til at 
have den større, det er endda af det onde. 
Modtagerens egenstøj begrænser følsomhe
den, og forstærkningen behøver derfor ikke 
at være større, end at egenstøjen kan give et 
hørbart LF-signal. Om modtagerens egenstøj 
er stor eller lille, kan angives ved modtage
rens støjtal (se f. eks. OZ, maj 62, s. 136). Det 
ideelle ville være, hvis modtageren slet ingen 
egenstøj havde, naturligvis, men det kan 
man ikke lave. Nu er det sådan, at antennen 
også har en egenstøj, og hvis blot modtage
rens er tilstrækkelig lille i forhold hertil, kan 
den slet ikke mærkes. Det viser sig, at der
som man benytter en dipolantenne, vil ens 
modtager blive bare een dB dårligere end 
den ideelle modtager, hvis modtageren har et 
støjtal, der ikke er større end værdierne an
ført i tabel 1:

Bånd: 80 m 40 m 20 m 15 m 10 m
Støjtal: 8 dB 16 dB 13 dB 10 dB 8,6 dB

Med andre ord: Hvis vor modtager har et 
støjtal, der højst svarer til tabel 1, og en for
stærkning så stor, at vi kan høre dens egen
sus i højttaleren, så er modtageren følsom 
nok. (Hvis der er tab i feederen mellem an
tennen og modtageren, skal dette lægges til 
modtagerens støj tal). Så vil det altid være 
antennens støj, der sætter grænsen for de 
svage signalers læselighed, ikke modtageren. 
Videre kan man ikke komme.
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Falske frekvenser.
En modtagers spuriousfølsomhed er det 

fænomen, at man kan risikere, at et signal, 
der ikke ligger på den frekvens, modtageren 
er indstillet til, ja, slet ikke ligger på det 
samme bånd, alligevel kommer igennem til 
modtagerens detektor og ender som hørbar 
LF. Et eksempel herpå er spejlfrekvensen. 
Helt fri for fænomenet kan man ikke blive, 
men man kan indrette modtageren således, 
at spurioussignalet skal være meget, meget 
kraftigere end de svage signalniveauer, man 
vil kunne modtage. Hidtil har man været til
freds, hvis spuriousfrekvenserne var dæmpet 
med 60 dB, men efterhånden som båndene 
bliver tættere belagt, og chancen for, at der 
ligger en kraftig station på den spuriousføl- 
somme frekvens, bliver større, bør dæmp
ningen være mindst 80, helst 100 dB.

Det ligger lige for, at de uønskede frekven
ser, som kan blandes ned til MF’ens v. h. a. 
oscillatorsignalet, er under mistanke som 
spuriousfrekvenser. Af disse er spejlfrekven
sen den værste. Man skal også huske på, at 
blanding desuden kan ske med oscillatorfre
kvensens harmoniske, og endelig kan signa
ler direkte på mellemfrekvensen måske nå 
igennem til MF’en. Men kuren er også klar: 
Selektivitet før blanderen. Hvis MF’en væl
ges passende høj, behøver båndbredden af 
frekvensfiltret i HF-trinet ikke at være mi
kroskopisk, når blot flankerne er stejle, idet 
spuriousfrekvenserne sjældent ligger lige 
udenfor båndet, men gerne et stykke væk.

Ulinearitet.
Men nu stikker en anden djævel hovedet 

op: Ulinearitet i HF-forstærkeren og blande
ren! Så længe signalniveauerne er små, er 
der ingen fare på færde. Men ethvert trin 
kan overstyres, og derved dannes der har
moniske af signalets grundfrekvens. Disse 
oversvingninger kan kombinere sig ved blan
ding på så uheldig en måde, at blandingspro
duktet falder lige på den aflyttede frekvens. 
Dette kan man ikke filtrere fra, for det sker 
altsammen inden i transistoren (eller røret), 
blot fordi trinet er overstyret af f. eks. kraf
tige forstyrrende signaler. For at formindske 
faren herfor, bør man altså gøre båndbred
den af sine frekvensfiltre så lille som praktisk 
muligt, idet der så nok når færre kraftige 
forstyrrere igennem til HF-transistoren på 
een gang. Så ikke blot skal filtrene være 
smalle, de skal også anbringes foran den før
ste komponent, der kan blive overstyret, det 
vil som oftest sige HF-transistoren.

Tab i forkredsene.
Når vi så får lavet sådan et super-duper 

HF-trin, viser det sig, at det ikke kan bruges. 
Støjtallet er alt for stort. Jamen —? Jo, for 
afstemte kredse giver tab, endda således, at 
jo mere selektive, og altså mindre belastede, 
de er, jo større tab, se fig. 1. Næste spørgs
mål bliver så: Hvor meget tab kan tolereres?

Q i kredsene gælder for kobling svarende til 
„flad top“.

— Ja, hvis HF-transistorens støj tal er 3 dB 
(almindeligt for OC170-171, AF114-115-124- 
125, OC614-615 for 3—30 MHz), kan resten 
af dB’erne op til det tilladelige støjtal for det 
pågældende bånd efter tabel 1 udnyttes til 
filtertab. F. eks. for 20 m: Tilladeligt støjtal: 
13 dB, transistoren tager 3 dB, filteratbet må 
altså være max. 10 dB. På den anden side vil 
det så også være klogt at indrette filtertabet 
til de 10 dB; for de kraftige signaler, som 
kunne give intermodulation og krydsmodu
lation, som illustreret ovenfor, skal så være 
så meget kraftigere for at kunne skade.
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Fig. 1.
Tab i LC-båndfiltre ved belastning 

Forholdet mellem det belastede og ubelastede



Næste skridt bliver derfor at udforme fre
kvensfiltret før HF-trinet på en hensigsmæs- 
sig måde, så tabet i det bliver de 10 dB i 
eksemplet ovenfor for 20 m. — Der skal være 
et vist antal kredse i dette filter, men skal 
der være een, to eller tre? Hvilke fordele og 
ulemper indebærer de forskellige antal? — 
Vi har set, at der er behov for to former for 
selektivitet: Stejle flanker for undertrykkelse 
af signaler uden for båndet, som har mulig
hed for at blive blandet ned til MF’en, og en 
snæver top på filterkurven for at reducere 
antallet af kraftige nabosignaler allerede før 
HF-transistoren. Her bliver igen tale om et 
kompromis, for een kreds giver jo en filtre
ring med den smalleste top, men flade flan
ker, medens mange kredse giver meget stejle 
flanker, men også en betydeligt bredere top 
(se f. eks. OZ, nov. 63, s. 355 og flg.).

Nu er der jo en øvre grænse for, hvor højt 
Q man kan realisere i kredsene i en opstil
ling, der ikke levner så forfærdelig megen 
plads til hver komponent, og Q vil derfor 
ikke kunne afhænge af antallet af kredse. 
Yderligere er der et andet krav til filtret, 
nemlig et ganske bestemt tab. Når nu tabet 
og Q ligger fast, kan man regne ud, at flanke
stejlheden ikke kommer til at afhænge ret 
meget af antallet af kredse (hvis man har 
mere end een). Det kan man godt få en fore
stilling om, for kigger man på fig. 1, ser man, 
at for de 10 dB bliver Qb mindre, jo flere 
kredse, der er i filtret, og dermed vokser 
båndbredden. Da nu flankestejlheden er min
dre for bredere filtre, batter det ikke rigtigt, 
at der er flere kredse i filtret, når båndbred
den samtidig vokser tilsvarende. Det eneste, 
man derfor er sikker på at få ved at putte 
mange kredse i filtret, er derfor en bred top, 
altså stor båndbredde, hvilket strider mod 
vort ønske om en smal top. Jeg foretrækker 
personlig at vælge en sådan kombination, at 
båndbredden lige netop dækker det pågæl
dende amatørbånd, hvilket passer med tabene, 
når man vælger to kredse i filtret. Dersom 
man nøjes med kun een kreds, får man godt 
nok en smallere top, men ikke mere end 30 % 
mindre end ved båndfiltre, hvor man til gen
gæld slipper for afstemningen, idet båndfil- 
terkoblingen blot justeres een gang for alle. 
Jeg skal senere vende tilbage til en vurde
ring af den risiko, der løbes ved ikke at gøre 
toppen så smal som overhovedet mulig.

Nu har vi fået klarlagt principperne for 
indgangsfiltret i modtageren og er kommet 
ind i HF-transistoren. Det er bekvemt at 
koble denne til blanderen via endnu et filter. 
Ved indgangsfiltret var det primære krav et

rigtigt tab for at sikre modtagerens følsom
hed og maximale evne til at modstå oversty
ring af HF-transistoren. Det er derfor sand
synligt, at flankerne ikke blev tilstrækkeligt 
stejle til at sikre 80 eller 100 dB dæmpning 
af spuriousfrekvenser. Det kan vi nu råde 
bod på med filtret mellem HF og blander, 
idet vi dog samtidig skeler til, at tabet bliver 
passende.

Hvis vi afpasser filtertabet og blanderens 
støj tal rigtigt i forhold til HF-transistorens 
forstærkning, kan vi opnå at få afstemt for
stærkningen så fint, at den bliver lige netop 
nok til, at blanderens støj ikke forringer føl
somheden hørligt, men samtidig begrænser 
signalniveauet til det lavest mulige ved blan
deren. Dette er vigigt, for denne kan også bli
ve overstyret, hvorved nøjagtig de samme in- 
termodulationsfænomener kan opstå som ved 
HF-transistoren. Det viser sig, at tabet i fil
tret mellem HF og blander + blanderens 
støjtal tilsammen helst skal være lig med HF- 
transistorens forstærkning, så passer penge
ne. Da moderne HF-transistorer som f. eks. 
AF114/124, OC171 og OC615 kan give ca. 35 
dB forstærkning på 20 m, kan vi tillade et 
tab i nr. 2 filter på 35 blanderens støjtal. 
Af grunde, jeg senere skal gøre rede for, er 
det fordelagtigt at anvende en balanceret 
diodeblander, som har et blandingstab på ca. 
8 dB. Hertil skal lægges støjtallet af resten af 
modtageren efter blanderen for at få blande
rens støjtal, og dermed har vi størrelsen af 
det ønskelige tab i filtret mellem HF og blan
der. Da vi som regel kan tolerere større tab 
her end i indgangsfiltret, kan man måske 
putte flere kredse i her, og stadig holde bånd
bredden nede til lige at dække båndet. Så 
bliver flankerne meget stejle. Ofte er det 
nemmeste dog at anvende et filter mage til 
indgangsfiltret, idet man så slipper med at be
regne eet filter. Den så ofte forekommende 
for store forstærkning kan fjernes med en 
fast attenuator.

Bemærk, at den røde tråd i forstærknings
dimensioneringen går ud på at holde for
stærkningen, og dermed signalniveauet, så 
lav, som det er muligt uden at gøre modta
gerens støjtal større, end hvad der svarer til 
1 dB fra idealet. Det er således muligt, at sig
nalniveauet kan være mindre på indgangen 
af 1. MF-transistor end på antenneklemmer
ne, signal/støj-forholdet afhænger alligevel 
kun af antennestøjen. Men derved har vi op
nået en betydelig forsikring mod oversty
ring af forstærkertrinene, der ikke beskyttes 
af MF-selektiviteten.

(Fortsættes).
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80 meter 

transceiver 

med rør
Af OZ1BP, Bernhard Pedersen. 
Bornholmsgade 66, Ålborg.

Den transceiver, som skal beskrives i det 
følgende, har i nogen tid været prøvekørt hos 
OZ1AK, Anders i Glerup, og rapporterne har 
oversteget selv mine dristigste forventnin
ger. Da den indeholder nye kredsløb, og da 
jeg har bragt i erfaring, at der er stor inter
esse for transceivere, er hensigten med denne 
artikel at bringe de erfaringer, jeg har ind
høstet, videre til dem, som tør vove sig ud i 
slige eksperimenter.

Mikrofonforstærkeren, X-taloscillatoren, 
katodefølger og buffer for disse svarer nøje 
til den transceiver, jeg beskrev i december 
1963-nummeret af OZ. Der er derfor ingen 
grund til at gentage, hvad der foregår her.

Nyt VOX-kresdløb.
Derimod har jeg fundet et andet og også 

bedre kredsløb for VOX-forstærker og anti
trip. Det er tilmed noget mere simpelt, hvad 
indstilling angår, det er faktisk kun nødven
digt at føre potmetret i katoden på ECC81 
frem til forpladen. Med dette potmeter kan 
man indstille VOX’ens virkemåde helt kor
rekt. Drejer man potmetret til den ene side 
(mod stel), aktiveres relæet, og det vil sige, 
at senderen er tilsluttet hele tiden. Man kan 
anvende denne indstilling, når man skal holde 
en lang „enetale". Drejer man potmetret til 
den anden side, forhindrer man VOX’en i at 
træde i funktion, og denne indstilling kan 
man anvende, når man kun ønsker at lytte. 
Man gør klogt i at afmærke på forpladen, 
hvor VOX’en skal stå i normalstilling.

Det viste sig ved justering af senderen, at 
VOX’en havde nogle mærkelige fænomener 
ved starten. Det gav et kraftigt knald i en 
kontrolmodtager, og hvis man anbragte en 
absorptionsbølgemåler i nærheden af PA- 
kredsen, viste det sig, at pæren var ved at 
brænde af lige ved start, og dét uanset om 
man kun pustede svagt i mikrofonen, eller 
om man råbte ind i den. Dette blev totalt 
fjernet ved at gå buffertrinets og PA-trinets 
neutrodynstabilisering igennem og foretage

visse ændringer. I virkeligheden drejede det 
sig om en slags nøgleklik, og noget sådant 
kan man ikke tillade sig at køre med. Jeg 
kan varmt anbefale dette VOX-kredsløb til 
interesserede.

Krystalfilter.
Med hensyn til de to halve brofiltre, som 

anvendes i såvel modtager som sender, kan 
jeg ganske kort bemærke, at jeg til de to 
sidste MF-transformere anvendte Prahn type 
B — den slags, der har diodeudtag. Det viste 
sig nemlig, at man fik en god tilpasning til 
krystallerne, når man kobler disse til et ud
tag ca. 2/3 nede ad spolen.

Øvrige fælles kredsløb.
Den resterende del af transceiveren adskil

ler sig derimod på væsentlige områder fra 
mine to tidligere. 1. MF-forstærkerrør, en 
EF93 (6BA6), fungerer både i modtage- og i 
senderstilling, det er derfor nødvendigt at 
skifte gitteraflederen mellem henholdsvis 
AGC og stel ved hjælp af en relækontakt. I 
modtagestilling kobles kapacitivt fra anoden 
på røret til gitteret af en ny EF93, som altså 
kun fungerer i modtageren. I dette rørs ano
dekreds er S-metret anbragt. I sendestilling 
er anode- og skærmgitterspændingerne af
brudt.

AGC.
Efter andet MF-rør følger en AGC-for

stærker, halvdelen af en ECC83, hvis gitter 
er koblet direkte til sidste MF-transformer. 
Røret hænger faktisk mellem stel og + 60 V. 
Opstillingen minder nærmest om en anode
detektor, og over anodemodstanden på 2,2 
Mohm har man da en forstærket negativ 
spænding, som kan anvendes til at styre HF- 
og MF-rørene. En blok på 0,47 μF giver hang
virkning. Over AGC-systemet kan indføres 
fast negativ forspænding ved hjælp af et pot
meter på 10 kohm. Systemet virker effektivt 
og behageligt, idet man f. eks. kan dreje ned
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for HF-forstærkningen, indtil baggrundsstø
jen forsvinder. Skulle der nu dukke en kraftig 
lokal sender op, træder AGC’en øjeblikkeligt 
i funktion og holder dette signal nede på et 
passende niveau.

Der anvendes en EK90 (eller ECH81) som 
produktdetektor. Røret kobles kapacitivt til 
sidste MF-kreds (der er jo negativ spænding 
på denne), og ved hjælp af en kapacitiv 
spændingsdeler nedsættes signalet til et pas
sende niveau, som skal være ca. 10 gange 
mindre end det tilførte oscillatorsignal for at 
opnå korrekt blanding. Læg mærke til, at der 
er anvendt elektrolytter til afkobling af så
vel katode og skærmgitter som anode. Det 
viste sig nemlig i denne opstilling, at der var 
mulighed for, at en lille del af oscillatorsigna
let kunne slippe ud på AGC-ledningen. Prøv 
f. eks. at sætte X-taloscillatoren ud af funk
tion (ved at fjerne det pågældende krystal), 
tag antennen fra modtageren og drej helt op 
for HF-styrkekontrollen. Juster S-metret til 
nulstilling, sæt krystallet i og betragt S-me
tret — det må ikke flytte sig, gør det det, er 
der noget galt. I mit tilfælde steg S-metret til 
S 9 uden ellytafkobling, men til gengæld fjer
nede disse lytter fuldstændig skavanken. Hvis 
man ikke er opmærksom på dette forhold, ja, 
så falder følsomheden på modtageren endog 
ganske væsentligt. Jeg tror, at denne prøve er 
særdeles nyttig også ved andre opstillinger, 
idet man absolut ikke bør forlade sig på, at 
man kan køre med AGC, samtidig med at 
beat-oscillatoren er tilsluttet.

LF-delen.
LF-forstærkeren er der ikke noget nyt i, 

kun skal jeg bemærke, at kortslutning af

højttaleren i sendestilling ved hjælp af en 
relækontakt gjorde underværker. Det tager 
jo nogen tid at aflade lytterne i produktde
tektor og LF-rør, og det var ikke behageligt 
at høre på. Dette er ikke vist i diagrammet, 
men det nævnes for fuldstændighedens skyld.

VFO.
VFO’en er en Clapp-oscillator, hvori er an

vendt absolut førsteklasses dele, sølvglim
merblokke, keramisk spoleform etc., alt an
bragt under chassis og velafskærmet. Dreje
kondensatoren er den ene sektion af en totalt 
indkapslet 3-gangskondensator fra en gammel 
autoradio. Den er på ca. 3 gange 450 pF, og 
for at få en passende båndspredning og en så 
lineær skala som mulig, er der dels indført 
en seriekapacitet på ca. 200 pF og dels en 
parallel-begyndelseskapacitet på ligeledes 200 
pF. Spolens størrelse skal være ca. 15 μH. 
Signalet udtages over en modstand i anoden, 
signalets størrelse skal være omkring 1 V, 
helst ikke større, idet det så kan knibe med 
at få den efterfølgende buffer til at køre kor
rekt i ren klasse A. Man må altså eksperi
mentere med størrelsen af denne modstand, 
hvis det rigtige resultat skal opnås.

VFO’en efterfølges af et bufferrør, en EF80, 
som man må sikre sig kører i ren klasse A, 
altså ingen gitterstrøm, pse! Spændingen, der 
udtages over anodemodstanden, skal være 
7—10 V. I modtagerstilling går signalet til en 
ordinær blander, en EK90 (6BE6). Dette er 
der ikke noget nyt i, ej heller i HF-røret i 
modtageren, en EF93. Det nye ligger imid
lertid i, at signalkredsene, der er afstemt til 
80-meterbåndet, også anvendes i senderen, 
omend i omvendt rækkefølge. Gitterkredsen
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i EF93 er således anodekreds i bufferen, og 
anodekredsen i EF93 er gitterkreds i buffe
ren. Hvorledes klarer man nu det, vil nok 
flere spørge? Giver det mulighed for uanede 
tilbagekoblingsmuligheder? Absolut ikke! I 
modtagestilling er bufferrøret, en EL83, fra
taget anodespændingen og samtidig effektivt 
blokeret med - 60 V, og omvendt er i sen
destilling HF-røret i modtageren effektivt

blokeret med - 60 V, samtidig med at anode
spændingen er fjernet. Endelig er EL83 
skærmgitterstabiliseret, dette var den eneste 
tænkelige mulighed for neutrodynstabilise
ring, idet de mere almindelige former bl. a. 
strandede på, at modtagerøret var parallel
koblet. Dette arbejder ganske fortrinligt, og 
tænk hvilken lettelse i afstemning — kun eet 
håndtag når man skal skifte frekvens, så er
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både modtager og sender på samme frekvens. 
Jeg ville tro, at systemet egnede sig fortrin
ligt til transportabelt udstyr i en auto, idet 
det jo giver minimum af håndtag at betjene. 
Spolerne i signalkredsen skal være ca. 10 μH.

Senderens blandingstrin.
Blanderen i senderen var et helt problem 

for sig, og det gav anledning til adskillige 
ombygninger og eksperimenter. Jeg har fak
tisk prøvet alle gængse opstillinger. Man kan 
ikke uden videre anvende en almindelig 
blander fra en modtageopstilling. Tænker 
man sig. f. eks. at tilføre et oscillatorsignal 
ca. 10 gange (20 dB) så kraftigt som signalet 
til en sådan blander, ses det formentlig let, 
at med den frekvensafstand, man har mel
lem oscillatorsignal og det resulterende sig
nal (f. eks. 3,7 MHz og 3,25 MHz), vil det være 
endog meget vanskeligt at opnå en tilstræk
kelig dæmpning af oscillatorsignalet på ano
den af blandingsrøret. Man må nødvendigvis 
anvende en blander, der kan dæmpe oscilla
torsignalet, eller også må man anvende en 
lang række kredse bagefter blanderen for at 
få en effektiv dæmpning af oscillatorsignalet. 
Det var imidlertid ikke det, der var det stør
ste problem, derimod foregik der en vis træk
ning af oscillatorsignalet, uanset klasse A- 
røret. Trækningen var imidlertid „kun“ ca. 
700 Hz, men alligevel tilstrækkeligt til, at 
man ikke kunne ramme „nulstød". Med den 
anvendte blander kom man ud af kattepinen 
ved ganske simpelt at efterindstille potmetret 
i katoden, som anvendes til udbalancering. 
Det foregik på den måde, at man først stil
lede potmetret i korrekt balance (uden sig
nal gennem krystalfiltret, men med oscilla
torsignalet tilkoblet blanderen, og med et 
rørvoltmeter for HF koblet over gitterkred
sen af EL83). Dernæst blev en tonegenerator 
tilsluttet mikrofonindgangen, og 80 meter
signalet opsøgt på en hjælpemodtager. En 
trimmegenerator blev startet og lagt i nul
stød med signalet fra senderen. Man må iagt
tage, at det bliver i nulstød med bærebølgen, 
hvorfor en smule ubalance i den balancerede 
modulator er ønskelig. Man skifter nu trans- 
ceiveren til modtagning, og vil nu høre en 
stødtone i transceiverens modtager, svarende 
til frekvensforskellen, altså trækningen. Man 
stiller trimmegeneratoren i nulstød og skif
ter påny til sending, nu hører man tilsvaren
de en stødtone i kontrolmodtageren og kan 
forsigtigt dreje på det omtalte pometer, indtil 
korrekt nulstød opnås. Det viser sig, at nul
stødet holder sig over det anvendte frekvens
område. Det vil være absolut tilrådeligt at

sørge for, at såvel transceiver, kontrolmod
tager og trimmegenerator har været opvar
met en rum tid i forvejen for at få den vær
ste frekvensdrift overstået først. En kontrol
måling med HF-rørvoltmeter efter denne 
operation viste, at det ikke var gået ret meget 
ud over dæmpningen af oscillatorsignalet, der 
kunne ikke påvises et sådant signal på PA- 
rørets anode, og dette er dog det vigtigste — 
der skulle således ikke komme noget falsk 
signal ud af senderen.

Bufferrøret er som nævnt en EL83, som er 
skærmgitterstabiliseret. I katoden er anbragt 
en variabel modstand til indstilling af gitter
forspændingen. Indstillingen sker med tilslut
tet tonegenerator og under iagttagelse af, at 
alle forrørene i senderen kører med de kor
rekte spændinger, samt med potmetret i mi
krofonforstærkeren korrekt indstillet, d. v. s. 
at LF-signalet, som tilføres den balancerede 
modulator, skal være højst 1/10 af HF-signa- 
let, med f. eks. et HF-signal på 3 V skal man 
altså kun bruge 0,3 V LF. Man skal da kunne

Transceiveren set fra oven.

måle ca. 1 V HF på indgangen af mixerrøret 
ECC81 (stop VFO’en). Når disse betingelser 
er opfyldt, kan man indstille modstanden så
ledes, at man lige akkurat udstyrer PA-trinet 
i klasse ABi, altså uden gitterstrøm (kredsene 
skal naturligvis være i resonans).

Udgangstrinet.
Senderen afsluttes med 2 stk. 6146 med et 

pi-led i udgangen. Der blev anvendt link
stabilisering efter flere mislykkede forsøg 
med andre former af stabilisering. Blandt an
det blev den mere moderne metode med en 
lille afkoblingskapacitet på ca. 300 pF i bun
den af gitterkredsen prøvet, men det ses for
mentlig let, at en sådan kapacitet gør sig 
uhyggeligt gældende i de frekvensbestem
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mende dele af svingningskredsen, så denne 
metode måtte opgives. Til gengæld må jeg 
sige, at linkmetoden arbejder fuldstændig 
perfekt, når man iagttager følgende simple 
forholdsregler:

Strømforsyningen.

Linken består af een vinding, viklet i en 
afstand af ca. 10 mm fra den lavimpedansede 
ende af spolen (antenneudgangen), den blev 
ført i koaxkabel til gitterkredsen. Kablet blev 
jordet i samme punkt som udgangskapacite
ten i pi-leddet. I den anden ende af kablet 
blev anbragt en link af 1 mm kobbertråd an
bragt på en støttebuk. Når man fjerner ano
de og skærmgitterspænding på PA-rørene, er 
det ikke vanskeligt at finde ud af, hvorledes 
linken skal anbringes korrekt. Man skal have 
tilført et signal (tonegeneratoren tilsluttet), 
og man prøver nu at ombytte tilledningerne 
til linken med et HF-rørvoltmeter tilsluttet 
anoden på PA-rørene. Den stilling, der giver 
mindst output, er korrekt. Man drejer nu 
anodekondensatoren, til der opnås resonans 
med gitterkredsen, dette ses let ved en kraf
tig stigning i outputtet. Man kan nu minge
lere med stillingen af linken, indtil outputtet 
bliver mindst muligt; jeg kunne opnå så fin 
balance, at der praktisk talt ikke var noget 
at måle på HF-rørvoltmetret. Man bør prøve 
flere indsillinger af senderen på denne måde, 
indtil man føler sig overbevist om, at neutro- 
dynstabiliseringen er i orden. En betingelse

for at få korrekt stabilisering er endvidere, 
at PA-trinet er rigtigt opbygget, hvilket jeg 
måtte erfare, jævnfør tidligere om VOX’en. 
Samtlige katodeforbindelser på fatningerne 
forbindes med svær kobbertråd til drejekon
densatorens punkt, der er nulpunkt for PA- 
trinet, og hertil føres andre afkoblinger. Altså 
ikke flere stelpunkter, ellers kommer der 
mærkelige fænomener!

Strømforsyningen.
Power-anlægget er en del simplificeret, 

hvis man kan sige sådan. Der anvendes ikke 
drosselspoler, hvilket er en besparelse, navn
lig i pladsmæssig henseende. Der opnås en 
spænding på 600 V ved spændingsfordobling 
med udglatning vde hjælp af to ellytter på 
hver 100 μF. Dette er tilstrækkeligt til at 
holde brummet under det tilladelige ved fuld 
udstyring. Ligeledes er spændingsfaldet be
skedent, og der kan let aftages de ca. 230 mA, 
som de to 6146 kan fordøje ved fuld udsty
ring. Herudover fås en spænding på 350 V, 
ligeledes ved spændingsfordobling. Spændin
gen er med vilje gjort så høj, idet der forsvin
der en væsentlig del af den i elektronstabili
seringen, hvortil anvendes en 6L6 (en EL34 
kan anvendes), en EF94 (6AU6) og en OB2. 
Man tilsigter en spænding på ca. 200 V, som 
passer til skærmgitrene på 6146, og som iøv- 
rigt driver resten af sender og modtager, 
bortset fra EL95, der får separat spænding 
fra de 350 V over en passende modstand til 
nedsættelse af spændingen til ca. 225 V.

VFO-røret, bufferen hertil, mikrofonfor
stærkeren, VOX’en samt krystaloscillatoren 
og det første HF-rør har konstant anodespæn
ding tilsluttet. I sendepauser sørger en relæ
kontakt for, at senderens mixer og buffer 
samt skærmgitrene på PA-rørene ikke får 
tilført spænding, og når senderen er tilsluttet, 
afbrydes spændingen til modtagerens HF 
-rør, blander, sidste MF-rør, produktdetektor 
og LF-rør. Samtidig hermed anvender man 
den negative spænding på 60 V til effektiv 
blokering som tidligere omtalt.

Hele transceiveren, altså også power og 
højttaler, huses i en kasse med målene 43,5 X 
20X26 cm. Der må sørges for rigelig ventila
tion, og så vidt muligt må alle de ting, der 
varmer, anbringes over chassiset.

Og så til slut vel jeg ønske dem, der har 
mod til at kaste sig ud i opgaven, som absolut 
ikke er så helt svær endda, især når man 
iagtager de ting, som jeg havde vanskelighe
der med, held og lykke til med et godt resul
tat.
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Skriftlig teknisk prøve 
for radioamatører

30. maj 1964

Opgaverne.
1) til måling af en senders input haves et 

milliamperemeter med fuldt udslag for 1 mA 
og en indre modstand på 1 kiloohm. Ved må
ling af anodespændingen anvendes en serie
modstand på 0,5 megohm, og ved måling af 
anodestrømmen anvendes en shuntmodstand 
på 10 ohm. Hvor stort er senderens input, når 
instrumentet giver halvt udslag ved såvel 
spændings- som strømmålingen? (Tilnærmet 
beregning er tilladt).

2) a) Hvorledes opstar parasitsvingninger 
i en sender?

b) Angiv forholdsregler til forhindring af 
parasitsvingninger.

3) Forklar hvorledes en almindelig AM- 
modtager kan benyttes til modtagelse af 
smalbånds-FM.

4) Angiv to metoder til undgåelse af over
modulation ved AM:

a) En simpel indbygget indikator, som rea
gerer ved overmodulation (tegn diagram).

b) En opstilling, som begrænser modula
tionsgraden til højst 100 °lo (tegn blokdia
gram og forklar princippet).

5) Anfør tre forskellige omstændigheder 
der hver for sig kan få anodejævnstrømmen

☆
Besvarelser.

1) Brugt som voltmeter får instrumentet en 
følsomhed ved fuldt udslag på 0,001 A • 500000 
ohm = 500 V. Brugt som milliamperemeter 
med shunt findes følsomheden således: ved 
fuldt udslag er spændingen over instrumen
tet 1 mA • 1 kohm = 1 V. Gennem shunten

i et anodemoduleret udgangstrin til at variere 
nedad under modulation,

6) a) Vis med en skitse, hvorledes det kan 
gå til, at radiobølger, der udbredes ad rette 
linier, kan nå f. eks. halvt omkring jorden.

b) Hvad forstår man ved „skip-distance"?
c) Hvor er „skip-distancen" størst under 

normale forhold, på 7 MHz eller på 14 MHz?
7) Tegn diagram af en simpel transistor

modtager med detektor og et trin LF.
8) Hvor tæt ved 14 MHz båndets øvre græn

se kan man lægge den nominelle værdi for et 
senderkrystals frekvens, såfremt der må reg
nes med en frekvenstolerance ved den givne 
opstilling på 0,01 %, og der iøvrigt ikke rådes 
over nøjagtigere frekvensmåler? Der skal 
regnes med telefoni (AM) med en højeste 
modulationsfrekvens på 3 kHz.

9) En sender for 2 meter-amatørbåndet an
vender 3-dobling af frekvensen i udgangstri
net.

a) Anfør de områder i TV-båndene (47—68 
og 174—223 MHz) som særligt er udsat for 
forstyrrelser fra senderen.

b) Hvilke områder i TV-båndene er særligt 
udsat for forstyrrelser, såfremt der i stedet 
anvendes fordobling i senderen?

☆    ☆
dende sendertrins arbejdsfrekvens, og para
sitfrekvensen kan være enten højere end 
denne (VHF-parasitter) eller lavere (LF-para- 
sitter). Parasitter opstår, når der både i ano
de- og gitterkreds (evt. skærmgitterkreds) for 
et rør findes en afstemt, udæmpet resonans
kreds, begge med samme eller næsten samme 
resonansfrekvens. I fig. 2 er Cg og Ca rørets 
gitter- og anodekapaciteter, der som regel 
har en passende værdi til at give resonans 
med tilledningernes selvinduktion på VHF 
(som regel i området 50—250 MHz). Ved til
bagekobling over den indre gitter-anodekapa- 
citet Cag kan røret gå i sving. LF-parasitter 
(50—500 kHz) forekommer, hvor der benyttes 
drosselspoler på både gitter- og anodesiden, 
idet drosselspole og overføringskondensator 
danner en udæmpet svingningskreds. Er re
sonanserne nogenlunde sammenfaldende og 
kredsgodheden tilstrækkelig, svinger røret på 
grund af tilbagekoblingen over anode-gitter
kapaciteten.

b) De parasitiske kredse må dæmpes eller 
fjernes. VHF-kredsene kan ikke fjernes, i
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100 mA, og da der kun kræves tilnærmet be
regning, kan vi se bort fra instrumentstrøm
men og regne følsomheden til 100 mA ved 
fuldt udslag, idet fejlen herved jo kun bliver 
1 lo/o. Ved udregning af voltmeterf ølsomheden 
var fejlen på grund af, at vi ikke tog hensyn 
til instrumentets egen modstand, kun 1 på 
500 eller 0,2 %, hvilket er helt betydnings
løst.

Ved halvt udslag har vi da E = 250 V og 
I = 50 mA, hvilket giver et input på 250 • 
0,05 = 12,5 W.

2) Parasitter er utilsigtede svingninger på 
frekvenser, der ligger langt fra det pågæl-



bedste fald kan en af dem eller begge flyttes 
til en så høj frekvens, at røret ikke svinger. 
Det er dog i praksis lettere at dæmpe kred
sene, hvilket gøres ved at indskyde en til
strækkelig stor ohmsk modstand i serie med 
anode- og gittertilledningen så tæt ved rør
fatningen som muligt. For ikke at få for store

Amplitude-
 Variation

3) NBFM kan modtages på en AM-modta- 
ger ved skæv afstemning på stationen „flan
kemodtagning"), se fig. 4. Herved omdannes 
frekvensvariationer på det modtagne signal 
til amplitudevariationer, hvorefter signalet 
kan detekteres på sædvanlig måde i diode
detektoren.

4) a) Fig. 4 a viser anodekredsen for et 
anodespændingsmoduleret PA-trin. Når der 
moduleres med en sinusformet LF-spænding, 
vil spændingen i det punkt, pilen viser hen 
på (P), variere som vist til højre i figuren. 
Ved 100 % modulation vil spændingen svinge 
mellem nul og det dobbelte af anodejævn
spændingen Vb ; ved overmodulation vil den 
viste spænding i korte tidsrum blive negativ, 
hvorved HF-spændingens indhyllingskurve 
klippes, og der frembringes „splatter". Den 
indtegnede indikator fungerer således: Dio
den D (en siliciumdiode med spærrespænding 
mindst 2 ■ Vb) vil normalt spærre, men når 
der overmoduleres, leder D, hvorved M brin
ges til at slå ud og indikere, at der overmo
duleres. Indikatoren kan også anvendes ved 
f. eks. skærmgittermodulation, hvor den blot 
forbindes til skærmgitteret på senderrøret.

pa- rør
Fig. 2.

Øverst VHF-parasitkredse, nederst LF-do.

tab i dæmpemodstanden på trinets normale 
arbejdsfrekvens, shuntes de med spoler, hvis 
reaktans (vekselstrømsmodstand) er meget 
mindre end modstandens værdi på arbejds- 
frekvensen, men væsentlig større på VHF. 
Man kan også indskyde en ferritperle i til
ledningen, idet der herved indføres en lille 
selvinduktion med store VHF-tab, men som 
ingen mærkbar indflydelse får på arbejds- 
frekvensen. LF-parasitter undgås lettest ved 
at erstatte drosselspolen på gittersiden med 
en ohmsk modstand.

variation

Fig. 3.

Fig. 4 a.

Indikator for overmodulation.

b) Den opstilling, der her tænkes på, er en 
klipper, se fig. 4 b. Efter mikrofonforstær
keren indskydes et sted, hvor niveauet er 1 V 
eller mere, det viste arrangement med to 
siliciumdioder. Disse leder først, når den 
øjeblikkelige spænding overskrider ca. 0,6 V, 
og danner sammen med modstanden en spæn
dingsdeler, der begrænser LF-signalets spids
spænding til denne værdi. Efter klipperen 
s k a l  følge et lavpasfilter (afskæringsfre
kvens 3 kHz), der runder den klippede LF- 
spændings skarpe kanter af, idet der i mod
sat fald vil opstå „splatter" på samme måde
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som ved overmodulation. Er forstærkningen 
efter filteret én gang indstillet således, at der 
ikke overmoduleres, vil selv nok så kraftig 
påvirkning af mikrofonen ikke kunne bringe 
modulationsprocenten over 100.

f„=3kHz.

Fig. 4 b. Klipper.

5) a) For lille gitterstyring. Lad os betragte 
et anodespændingsmoduleret PA-trin, ind
stillet til at arbejde korrekt ved CW (tele
grafi). Modulerer vi nu 100 %>, vil sender
rørets anodespænding (dér, hvor pilen viser 
i fig. 4 a) svinge op til den dobbelte anode
jævnspænding (til 2 * Vb), og samtidig vil 
anodestrømmen også svinge op til det dob
belte. Hvis røret nu ikke styres hårdt nok på 
gitteret, vil denne høje anodespidsstrøm ikke 
kunne nås, således at der sker en klipning af 
de p o s i t i v e  modulationsspidser, mens de 
negative ikke påvirkes. Anode jævnstrømmen 
vil normalt være konstant under modulation, 
idet de positive og de negative LF-spændings- 
halvperioder trækker lige meget i hver sin 
retning, således at et drejespoleinstrument, 
brugt som anodestrømsmeter, vil få lige store 
op- og ned-påvirkninger og derfor bliver 
stående stille — det hele går jo så hurtigt, at 
viseren ikke kan følge med. Klippes nu de 
positive halvperioder, får de negative over
vægt, balancen ødelægges, og meterets ud
slag falder. Både styregittervekselspænding 
og gitterstrøm skal normalt forøges ved over
gang fra telegrafi til anodespændingsmodula
tion for at undgå dette fænomen. For samme 
rør med uændret anodejævnspænding og 
-strøm må regnes med en fordobling af gitter
spænding og strøm.

b) Usymmetrisk kurveform for det modu
lerende LF-signal. Selvom senderen opfører 
sig perfekt ved 100 % modulation med en 
s i n u s f o r m e t  LF-spænding, kan der godt 
forekomme „nedad“-modulation ved tale, 
også selvom en modulationsindikator som den 
i fig. 4 a benyttes. Talespændinger er som 
bekendt langt fra sinusformede, og kurvefor
mer som vist i fig. 5 kan let forekomme. Hvis 
nu de negative modulationsspidser frembrin
ges af den del af kurven fig. 5, der ligger 
under nullinien, og der indstilles til 100 °/o 
modulation ved hjælp af indikatoren, vil de

positive modulationsspidser kunne nå langt 
op over 100 %-værdien. Det kræver høje 
spidsstrømme i senderrøret, som det måske 
ikke får styreeffekt nok til at klare, men 
klipningen kan også ske i modulaionsforstær- 
keren, der jo nu i den ene halvperiode skal 
afgive en væsentlig højere spidseffekt, end 
den er dimensioneret til. Hvadenten klipnin
gen sker i LF-forstærkeren eller på grund af 
for lille HF-styreeffekt, vil resultatet blive 
det samme: PA-rørets anodestrømsmeter vil 
ikke mere få lige store påvirkninger op og 
ned, udslaget falder derfor.

Fig. 5.
Usymmetrisk LF-kurve- 

form. De skraverede 
arealer over og under 
linien vil altid være lige 

store.

Den i a) og b) beskrevne form for klipning 
er nok mindre voldsom end regulær over
modulation (sp. 4 a), men skaber også splat
ter. Det kan tilføjes, at ved overmodulation 
i sædvanlig forstand (klipning af de nega
tive modulationsspidser) s t i g e r  anodejævn
strømmen. Hvis anodemeteret ikke står helt 
stille under modulation, er der noget galt, og 
det må rettes!

c) I en anodespændingsmoduleret sender, 
hvor modulationsforstærkeren arbejder i 
klasse B (eller AB), stiger sidstnævntes 
strømforbrug under modulation, hvorved 
anodejævnspændingen kan falde betragteligt, 
når der anvendes en dårligt reguleret ens
retter. Herved falder naturligvis DC-inputtet 
til senderrøret, hvilket regisreres på anode
srømsmeteret som et fald i strømmen. Fæno
menet optræder naturligvis ikke, hvis modu
lationsforstærkeren fødes fra en særskilt 
strømforsyningsenhed. Denne form for ned
ad-modulation er normalt ret ufarlig, idet 
der jo ikke forekommer nogen klipning af 
HF-signalets indhyllingskurve, og den lader 
sig let påvise ved hjælp af et voltmeter til at 
måle anodespændingen med.

6) Se fig. 6, der viser radiobølgernes reflek
tion i de ioniserede lag i nogle hundrede km 
højde over jorden.

b) Skip-distancen eller den døde zone er 
det område, hvor en kortbølgesender ikke 
kan høres. Den strækker sig, i retning bort 
fra senderen, fra det punkt, hvor den direkte 
bølge (jordbølgen) er blevet for svag til at 
kunne anvendes, og til det nærmeste punkt, 
hvor reflekterede signaler kan modtages. 
Radiobølgerne må ramme det reflekterende
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lag under en vis, lav vinkel for at blive re
flekteret; ved vinkler større end den kriti
ske afbøjes de blot og forsvinder derefter ud 
i rummet.

c) Den kritiske vinkel er under normale 
forhold størst for de lavere frekvenser, afta
ger med stigende frekvens og bliver nul over 
en kritisk frekvens, således at bølgerne ikke 
kan reflekteres. Den kritiske vinkel er altså 
mindre på 14 MHz end på 7 MHz, hvoraf føl
ger, at skipdistancen må blive størst på 
14 HMz.

7) Se fig. 7, der er taget fra Kortbølgeama
tørens Håndbog 1960 side 89.

Fig. 7. 
En „0-T-1".

8) 14 MHz-båndets øvre grænse er 14.350 
kHz. Da licensbestemmelserne foreskriver, at 
en telefonisenders sidebånd skal falde inden
for båndet, bliver det nærmeste, vi kan kom
me til båndgrænsen, 14.347 kHz. 0,01 % heraf 
er 1,435 kHz, således at vi må bestille kry
stallet til en nominel frekvens på 14.345 kHz 
(med den angivne tolerance har det ingen 
mening at tage de sidste decimaler med).

9) 2 meter-båndet ligger på 144,0—446,0 
MHz. a) Triplerens styresignal kan således 
ligge fra 48,0 til 48,667 MHz, dette er første 
del af svaret. Alle harmoniske af 48 MHz- 
signalet vil også kunne forstyrre slemt, og 
deraf falder den 4., 192,0—194,667 MHz i det 
andet af de nævnte TV- bånd.

b) Doblerens styresignal ligger på 72,0— 
73,0 MHz, der falder udenfor TV-båndet 47-—

68 MHz. Den tredie harmoniske af 72—-73 
MHz-signalet falder derimod på 216—219 
MHz, der falder indenfor det høje TV-bånd 
og derfor i særlig grad kan forvolde forstyr
relser.

Kommentarer.
Om spørgsmål 1 er der vel ikke andet at 

sige, end at man fortjener at dumpe, hvis 
man ikke kan svare rigtigt!

Spørgsmål 2: Dette er faktisk et overor
dentlig vigtigt punkt af hensyn til undgåelse 
af forsyrrelser af andre tjenester. Desværre 
er emnet meget overfladisk behandlet såvel 
i den gamle Vejen til Sendetilladelsen som 
i Kortbølgeamatørens Håndbog. Emnet har 
dog været behandlet i OZ, og i fremtiden vil 
alle, der skal til prøven, kunne finde en fyl
destgørende forklaring i den nye VTS, der 
vil foreligge, før efterårets tekniske kursus 
begynder. P & Ts krav må vel her regnes at 
være fyldestgjort med de hidtil tilgængelige 
bøger.

Spørgsmål 3: Er forklaret i den gamle VTS 
side 102. Metoden har vel i dag nærmest 
historisk interesse!

Spørgsmål 4: Den simple overmodulations
indikator er besynderligt nok ikke omtalt i 
den gamle VTS, og i Håndbogen kun i afsnit
tet om måleinstrumenter (s. 471), men den 
har været beskrevet i OZ og kommer natur
ligvis i den nye VTS. Klipperen findes i de 
omtalte bøger kun nævnt i en konstruktion 
i Håndbogen (s. 465), her må man altså også 
henholde sig til OZ.

Spørgsmål 5: Mon ikke de fleste er kommet 
ud, hvor de ikke kunne bunde, på dette 
spørgsmål? Det har i hvert fald ikke været 
mig muligt at finde noget om emnet på 
dansk, og heller ikke ARRL’s håndbog byder 
på nogen redegørelse. Spørgsmålet må kende
tegnes som svært, for det kræver temmelig 
megen viden om, hvad der egentlig foregår 
i et moduleret trin for korrekt besvarelse.

Spørgsmål 6: Alle, der har blot en lille 
smule interesse for DX-arbejde, vil let kunne 
svare herpå.

Spørgsmål 7: Har man ikke kunnet besvare 
dette spørgsmål, har man selv været ude om 
det!

Spørgsmål 8: Som for sp. 1.
Spørgsmål 9: Også som for sp. 1.
Selvom et par at spørgsmålene nok har 

voldt vanskeligheder, må sættet betegnes som 
let. Det er jo kun nødvendigt at besvare 2/3 
rigtigt for at bestå, og sp. 1, 3, 6, 7, 8 og 9 kla
rer jo sagen. Det er næsten for let.

OZ7AQ.
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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.

Spørgsmål: Jeg har lavet tri-bands Quad’en fra 
OZ nr. 9 i 1959. Et par oplysninger kunne jeg tænke 
mig, da den ikke går så godt som ventet. Hvad skal 
afstanden være mellem ant. og reflektor på 10—15— 
20 meter? Da mit SWR ikke er så godt, som bereg
net, ca. 40—45 % på alle bånd, havde jeg tænkt at 
føde hver antenne med sin egen feeder i form af et 
coaxialkabel. Hvilken impedans skal disse tre have, 
og vil det blive bedre? Antennen er lavet fuldstæn
dig efter målene. Er afstanden 2,44 m mellem re
flektor og ant. bedre end på denne konstruktion?

Svar: Forfatteren til den amerikanske artikel har 
ikke opgivet nogen mål for afstandene mellem de 
fødede elementer og reflektorerne, idet de skulle 
være unødvendige, dersom de øvrige mål og vinkler 
overholdes nøje. Men denne afstand er ikke kritisk, 
dersom antennen ellers er i resonans, og reflekto
ren har en passende størrelse i forhold til det fø
dede element. Det har lidt indflydelse på forstærk
ningen af f/b-forholdet, men sjældent mere end 
10 »/o, og det er jo uvæsentligt. — Jeg tror, at dine 
antenner ikke er i resonans, og at dine sorger er 
forbi, når du får rettet det. Du kan checke det med 
et gitterdykmeter ved at forbinde en lille sløjfe til 
antennens feedertilslutningssteder, og så forlænge 
eller forkorte trådlængden i de drevne elementer, 
til du har resonans på båndene. Du har husket de 
små stubbe i reflektorerne på 10 og 15 meter, ikke? 
— OZ-artiklens forfatter har glemt at bemærke, at 
den beskrevne antenne var fødet med et coaxial
kabel af typen RG-8/U, altså et 50 ohm kabel, og 
SWR-målingerne afhænger naturligvis heraf. På 
den anden side tror jeg ikke, at det er så vigtigt, 
om det er et 50 eller 75 ohm kabel, der benyttes, 
SWR bliver kun lidt forskelligt, hvis det da ikke 
er ligeved at blive 1,0. Og mange konstruktører af 
Quad’en har benyttet 75 ohm kabel. — Den ameri
kanske forfatter siger, at man får lidt større for
stærkning ved at benytte tre uafhængige feedere, 
men at merprisen slet ikke står i forhold til det 
lidet, man sætter til ved at bruge en fælles feeder. 
Han tænker på 50 ohm coaxialkabel. — Jeg vil an
befale dig at låne det pågældende nr. af QST, aug. 
1959, et eller andet sted og læse originalartiklen. 
Den er bedre end oversættelsen, og tegningerne til 
at se noget af.

Spørgsmål: Kan du mon skaffe mig oplysninger 
om nogle japanske transistorer, som jeg har fået 
fra en mini-radio? Fabrikat: Toshiba, type: 2SA29, 
2SB95 og 2SB56. Samtidig vil jeg takke dig for den 
udmærkede brevkasse, som jeg som begynder har 
haft megen fornøjelse af.

Svar: Ovenpå så kønne ord er jeg dobbelt ked af 
at måtte skuffe dig. Jeg har ikke kunnet frem
skaffe data for de transistorer, men jeg tror at 
have set 2SM-typerne anvendt på LF, så OC71- 
data kan nok bruges. For 2SA29 vil jeg gætte på 
OC45 som sandsynligt modstykke, men begge dele

er altså gætteri. Er der monstro en læser, der er 
bedre informeret?

Spørgsmål: Kan du give mig et diagram for en 
2 m-converter, hvor disse rør er anvendt: ECC81, 
82, 83, 85, EL95, DK91, DL94 eller EZ90? Da jeg 
studerer, må jeg jo kigge på pengepungen. Jeg har 
fået fat i en tysk militær senderimodtager HA15K42, 
der kan tage 80 m. Kan du give mig dens data? Jeg 
er lige flyttet ind på et værelse på loftet i en villa. 
En god QTH, men jeg må kun sætte en antenne 
og rundt om huset ved tagrenden, så den ikke ses. 
Kan du give mig et råd? — Antennen skal bruges 
på 80 m.

Svar: Nej, det kan jeg ikke. Ja, det vil sige, jeg 
kan godt sætte mig ned og tegne diagrammet, men 
det er det mindste ved at lave en 2 m-converter, 
idet det endelige resultat afhænger i langt højere 
grad af, hvordan converteren er opbygget i meka
nisk henseende, samt af, om alle de skjulte spred
ningskapaciteter og -induktioner, som man oftest 
kan se bort fra på HF, er uskadeliggjort, hvilket 
afhænger af den elektriske montering. Du ville 
derfor kun have et meget ufuldstændigt grundlag 
for bygningen i diagrammet alene, idet du behøver 
en komplet og fyldig konstruktionsartikel for at 
have blot 50 °/o chance for at få et brugeligt appa
rat. Prøv i stedet at finde en sådan i et eller andet 
nr. af OZ, det kan du få på biblioteket. — Pålidelig 
kilde siger om HA15K42: 3—6 MHz, 15 W output på 
CW, 5—6 på fone. Modtageren er en retmodtager, 
en l-V-2. Der er 6 stk. RV12P2000 og een LS50. 
Strømforsyning: 12,6 V, knap 2 A; 250 V, 50 mA; 
320 V, 100 mA og - 100 V, nogle få mA. Karakte
riseres som en fin lille station. — Jeg ville lave mig 
en solid jordledning og prøve at bruge tagrenden 
som antenne. Jeg har på 15 m haft QSO med Japan 
på en tagrende! Og da havde jeg kun varmeappara
tet som jord. Men det fordrer nok lidt eksperimen
ter med et antennetilpasningsled. Vy 73 de OZ6NF.

Spørgsmål: Jeg vil være dig meget taknemmelig, 
hvis du kan oplyse mig følgende: Jeg skal til at 
bygge den i OZ sept. 1960 beskrevne 5-rørs super, 
men jeg vil gerne have indsat et S-meter eller evt. 
et magisk bånd, f. eks. EM84. Som S-meter vil jeg 
bruge et af de små japanske instrumenter 0—1 mA. 
Nu vil jeg altså gerne vide, hvor man indsætter 
meteret, og hvorledes man kalibrerer det?

Svar: På fig. 1 ser 
du, hvordan et S-me
ter kan forbindes. Ju
steringen foregår så
ledes: Med modtageren 
varm og antenneind
gangen kortsluttet ju
steres R1, til meteret 
står på nul. Dernæst 
tages ECH81 ud, og R2 
justeres til fuldt ud
slag på meteret. — Ka
librering er næsten 

umulig, hvis man ikke har adgang til en målesen
der, men når du efter nogen tids brug af modtage
ren lærer den at kende, kan du godt sætte stregerne 
„på gehør". De bliver såmænd lige så ærlige, som 
de fleste andre styrkerapporter. Med anvendelse af 
målesender sætter man ofte S9 til 50 eller 100 μV, 
og så 6 dB mellem hver S-grad nedad. Men hvis 
målesenderen ikke er i 10.000 kr. klassen, skal du 
ikke regne med dens attenuator længere ned end 
5—10 μV, d. v. s. ca. S5.
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Omdannelse af elektricitet til lys under tilstede
værelse al fosforiserende stoffer kaldes elektrolu
miniscens. Endskønt -dette fysiske fænomen har væ
ret kendt i -mange år, synes det ikke at have vakt 
videre opmærksomhed.

De sidste år har Sylvanias teknikere dog videre
udviklet flere interessante opfindelser grundet på 
dette princip som kan karakteriseres som plane, 
robuste lysfrembringere uden glødetråde, gitre eller 
vacuum, og så enkle i deres konstruktion, at -de for
trinsvis anbringes på steder, hvor det er -af vigtig
hed, -at det totale mørke ikke indfinder sig, når 
det 'almindelige lys svigter, operationsstuer, teatre 
etc.

Denne opfindelse er i sin enkelhed som „the 
panelescent l-amp“.

Fig. 1. 
„Panelescent lamps“.

En sådan elektroluminiscerende lysgiver er vist 
i princippet i fig. 2. Det er en flad, lysende plade- 
kondensator, der aktiveres ved hjælp af vekselstrøm. 
Den fremstilles i reglen på glas- eller m-etalund-erlag. 
Glasunderl-aget fordrer som regel tilstedeværelsen 
af en tynd ledende film.

Electroluminiscent lamp“, 
sådan som den er opbygget.

Det næste lag indeholder det luminiscerende fos
forpræparat indkapslet i et keramisk dielektrikum; 
brugen af keramisk materiale beskytter mod fugtig
hed. Derefter kommer en afsluttende transparent, 
ledende -film eller en metallisk hinde, svarende til

lampens formål. Summen af tykkelserne på alle 
lagene, der hæfter sig til glasset, -overstiger ikke 
0,25 mm.

På grundlag af ovenstående opfindelse har Sylva
nia udarbejdet særlige lysende tal- og bogstav
systemer. Disse bogstaver kan købes enkeltvis eller 
som særligt udarbejdede skilte, og der findes bog
staver med alverdens alfabeter, foruden alle slags 
sign-aturformer, for eks. plus og minus. Til radio
brug gælder særlig udarbejdelsen af talsystemer, 
hvor en enkelt indeholder segmenter der lyser op 
i forskellige kombinationer, så samme enhed kan 
komme til at lyse med et hvilket so-m helst tal fra

0 100 200 300
Fig. 3.

Her ses spændingens og varierende frekvensers 
indflydelse på strålingsintensiteten. 

Voltspændingen forneden og strålingsintensiteten på 
lodret akse.

Strålingskraften af sådanne tal og bogstaver er 
afhængig af -den elektriske feltstyrke og veksel
strømmens frekvens. Der gælder ingen grænse op
efter for størrelsen af de omtalte tal og bogstaver, 
og nedefter har man sat grænsen til % tomme. Den 
almindelige spænding, hvorunder disse lysende tal 
og bogstaver -arbejder er 250 volt, medens veksel
strømsfrekvensen er 400 Hz. Forbruget er relativt 
lavt. Et halvanden tomme højt tal, -der udtrykker 
cifferet 8, hvilket er det tal, der har indskudt de 
fleste segmenter og derigennem har det største 
forbrug, bruger kun 30 mw. Slukketiden -er -fra 2—5 
mikrosekunder, så man ser, der kan skiftes utroligt 
hurtigt. De mest „strålende" tal er grønne, en be
hagelig farve for øjet. Tallene giver ikke „radio
aktive" ulemper.

Efter denne gennemgang skulle det været let for 
læserne -at se hvilke store muligheder systemet inde
bærer. Først og -fremmest so-m resultatgivere i måle
instrumenter, -regnemaskiner, frekvensmetre etc.

Om udviklingen fra gammeldags viserinstrumen
ter til talregistrerende maskiner har jeg skrevet en 
del i OZ sept. —63.

Fordele ved luminiscenssystemet ligger i den me
get enkle opbygning, den robuste konstruktion, de
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store kombinationsmuligheder og det meget lille 
strømforbrug.

Trods systemets enkelthed har det slet ikke været 
så ligetil at nå så langt som tilfældet er. Der er 
ofret store summer og et kæmpearbejde på -at ud
vikle egenskaber som hurtig tænde- og slukketid. 
Herved er skiftetiden blevet hurtigere end ved noget 
andet system af tilsvarende art. (f. eks. glimrør).

Luminiscenslampen kan arbejde i tusindvis af ti
mer uden at svækkes i intensitet, og måske vil 
radioamatørerne i fremtiden se sine instrumenter 
arbejde efter dette system, medens senderrummet

Fig. 4.
En talkonstruktion set forfra og bagfra. A, B o. s. v. 

er talsegmenter, der bagfra tændes ved veksel
strømsspænding gennem de tilsvarende bogstav- 

kontakter.

er tapetseret med lysende tapet efter samme op
skrift. Fordelene ved „tapetbelysning“ skal være 
mange, for. eks. når det drejer sig om lys uden 
skyggedannelse, men dette er naturligvis fremtids
musik, men ikke fremtidsmusik udover de næste 
10 år, thi i vore dage rider fremskridtet hurtigt -og 
i øjeblikket er jo næsten alt inden for tekniken 
i støbeskeen.

For den der ønsker -at sætte sig ind i tekniken 
og opbygningen af de lysende tællesystemer, skulle 
der være fornøden vejledning ved at betragte illu
strationen i fig. 6. Her har man en audiooscillator 
og en egnet outputtransformator. Med 250 volt og 
400 Hz vil man se segmentet lyse op. Det fremgår 
videre af illustr. fig. 4, at bogstavet er opbygget 
af enkeltsegmenter B, A, F, G, J, N og P. Sættes 
alle enkeltsegmenter i funktion fås det lysende tal 
otte, medens 3 dannes af A, F, G, N og P, medens 
1-tallet kun bruger de to lodretstående ehkeltstreger 
F og N.

For nu at kunne overføre tælleresultatet fra en 
kompouter, en tæller eller enhver anden form for

Fig. 5.
En taltavle fra en frekvensmåler. Her ses de tændte 

segmenter, der danner tallene.

et outputresultat er det nødvendigt at indføre et 
skiftesystem.

Skiftesystemet grunder sig på to hovedgrupper, 
det mekaniske og -det rent elektroniske.

ROTARY SWITCH MATRIX DIGITS

POWER SUPPLY

Fig. 7.
Mekanisk omskiftning. Ikke ukendt for amatørerne.

Her har Sylvania gjort et fremragende stykke ar
bejde ved udvikling af sin „Neon fotoconductive 
omskiftning". Lad os først betragte fremgangsmåden 
ved almindelig mekanisk omskiftning. Her ser vi 
i fig. 7 den roterende arm, der drejer cirkulært 
fra 0 til 9 og som gennem syv dæk forbinder seg
menterne i rækkefølge i Sylvaniatallet.

Ved at gennemgå diagrammet ser man, -at der for 
eks. i bogstavet 3 er forbindelse til segmenterne 
A, F, G, N og P, dette giver nu det lysende tal 3.

Skiftesystemer af denne art k-an have forskellig 
form, men almindeligt er det, at skiftearmen er en 
forlængelse af en roterende maskines akse, aksen 
på et tælleværk o. s. v.

Ved elektronisk instrumentation opnås en tal
værdi som et skift i DC spændingen, dette skift i 
jævnspændingen bruges til at fremkalde et AC po
tential til det -segment, der svarer til det numeriske 
tal. Dette gøres mest økonomisk og konventionelt 
i en „matrice" fremstillet af neonlamper og foto- 
følsomme „Gap" celler. Disse sidste har den egen

Oscillator

Fig. 6.
Opstilling, der viser 

hvordan segmenterne 
bringes til at lyse.

Pins extend from each “EL” segment.

High impedance
winding Low impedance

250 V. AU Audio output
electrode transformer
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skab, som andre fotoceller, at de bliver ledende ved 
belysning. „Gap" celler kan ubelyst have en mod
stand på 50 megohm, men samme modstand falder 
i samme øjeblik som belysning indtræffer til ca. 
300 kiloohm.

Lad os prøve at følge arbejdsmetoden gennem fig.
8. Vi har for os et neonrør, der brænder ved 85 volt, 
men som kun tændes ved 90 volt.

1) Fra terminal 1 til jord er der på illustrationen 
for eks. 88 volt. Da der ikke går strøm gennem 
røret, har terminal 2 spændingen 0, jordpotential, 
røret tænder ikke.

2) Paa terminal 2 indføres en negativ impuls, for 
eks. -i- 5 volt. På grund af modstanden R opretholdes 
denne spænding så længe, at røret, der nu har en 
spænding over sig på 93 volt, kan nå at tænde.

3) Pulsen ophører, hvorved terminal 2 falder til
bage til spændingen 0 volt. Da der stadig er 88 volt 
på 1, må der altså igen over røret ligge 88 volt, men 
dette er imidlertid nok til at holde røret brændende. 
Neonrøret lyser nu ind på en „PC Gap celle", der 
som sagt har den egenskab at dens indre modstand 
falder fra 50 megohm til 300 kiloohm, når den be
lyses. Da EL lampesegmentet ligger i serie med 
denne „Gap celle" vil den kun lyse, når cellen be
lyses af neonrøret. For at slukke neonrøret og der
med EL-segmentet giver man for terminal 2 en 
positiv spænding.

De foreliggende beskrivelser og de fremførte eks
empler skulle vist være tilstrækkelig vejledning til, 
at læseren kan sætte sig ind i denne interessante 
nyskabelse, og han kan i hvert fald i fantasien køre 
videre med de muligheder, der foreligger.

250 V. 400 CPS

VÆRKSTEDSTEKNIK

Fig. 8.
Segmentet tælles elektronisk af en indkommende 
negativ impuls ved hjælp af glimrør og „Gap celle".

Men for den, der finder anvendelse for Sylvanias 
„Panelescent lamps" og øvrige produkter, er der 
gode muligheder, idet Sylvania (General Telephone 
& Electronics, USA) er repræsenteret herhjemme 
gennem det kendte firma Simonsen & Nielsen A/S. 
Da jeg henvendte mig til dette firma for at søge de 
oplysninger, jeg ønskede, viste det sig her, som i 
masser af andre tilfælde, at det var en OZ-mand, 
der sad på de nødvendige oplysninger. Det var 
OZ7RC, Bryner Christensen, hvem jeg takker for 
materialet, som jeg haaber, jeg bar bearbejdet saa 
godt, at man kan få et fyldestgørende indblik i, 
hvad det hele drejer sig om. OZ6PA

Ved OZ6PA.

En praktisk holder 
til loddekolben

Et af vore yngre medlemmer har glædet mig med 
denne konstruktion af et loddekolbestativ. Det er 
jo en kendt sag, at den varme loddekolbe henkastet 
på værksteds- eller spisestuebordet har skabt me
gen ufred i amatørhjemmet, grundet de „uudslet
telige spor", som en sådan varm tingest kan efter
lade sig.

Kolbestativet, der har stået sin prøve gennem 
længere tid, anbringes på værkstedsbordets højre 
side, og det helt ude, så er den af vejen, og alli
gevel altid til tjeneste, når der er brug for den, 
og man vel at mærke har sat varme på gennem 
trykkontakten A.

Fordelen ved dette stativ er, at kolben er hen
sigtsmæssig anbragt, og at snoren til kolben altid 
hænger stramt udglattet, thi så undgår man alle
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de sløjfer og knuder, der fremkommer ved brugen. 
Det må straks siges, at der til ledning kun kan 
anvendes en tynd og smidig litsesnor, der er meget 
bøjelig.

Udgangspunktet er en træklods 20 mm tyk, 225 
mm lang og 50 mm bred. Denne klods ses på teg
ningen mærket B, og den indskrues for enden af 
bordet, altså ind i bordpladens endetræ. Klodsen 
danner altså en lille forlængelse af bordpladen, og 
den skal helst være pænt forarbejdet og behandlet 
i samme farve som bordpladen. Den skrues ind fra 
siden ved hjælp af to 3 tommer lange skruer. Under 
træklodsen opsættes, som det ses på tegningen, en 
holder til stikkontakt med afbryder, og det er in
gen skade til, om denne er forsynet med glim- 
lampe, så man altid kan se, om der er strøm på 
systemet. På undersiden af B er indskruet en lille 
øsken, skruet op i træet nedefra. Denne øsken tje
ner til gennemgang for loddekolbens ledning fra 
stikkontakten. I træklodsen B’s anden ende, altså ud 
mod den loddende person, sidder en større øsken 
D. Den skal helst være omkring 20 mm indvendig. 
Den er skruet ind i endetræet på træklodsen, og 
den danner gliderring for loddesnoren, sådan som 
det let fremgår af tegningen.

Når loddekolben tages i hånden og føres mod 
loddestedet, løftes loddet i vejret med den halve 
længde af den gennem øjet D passerende snorlæng
de. Løftes f. eks. loddet 60 cm, er der trukket 1,20 
meter loddekolbeledning gennem øskenen D.

Ved at øjet D er rundt og glat og ligeledes øje
leddet F nede i kontravægten, skal der ikke bruges 
megen vægt, for at snoren kan være stram. Det 
viser sig, at Vs kilos vægt er mere end tilstrække
lig, og denne vægt virker ikke ubehagelig, når man 
lodder med kolben.

klogt at undersøge, hvad man selv har i huset og 
korrigere tegningen derefter.

Som kontralod er benyttet et stykke 40 mm rund
jern, men det er jo iøvrigt ligemeget, om loddet 
er rundt eller firkantet, hovedsagen er, at loddet 
lige har den vægt, der skal til at holde snoren 
stram. Som det ses af figuren, er der boret et gen
nemgående hul i kontraloddets øverste del. En bøjle 
er fremstillet af et stykke 5 mm rundjern, og det er 
bukket over en stor runding, så der ikke fremkom
mer skarpe knæk, hvilket derimod er tilfældet på 
de to steder, hvor bøjlen fastgøres ind i det gen
nemgående hul.

*

Endnu et bidrag til fremstilling af 
trykte kredsløb

Fra hovedlandet kommer følgende lille bidrag til 
værkstedsteknik:

Dr OM
Jeg sender dig hermed en lille fidus vedrørende 

fremstilling af trykt kredsløb, som jeg synes, andre 
skal have glæde af.

Fidusen er såre simpel, den består i, at jeg tager 
et stykke selvklæbende plastik og skærer strimler 
ud, hvorefter jeg limer dem på printpladen. Æts
ning på normal vis, og resultatet ser du af med
følgende print.

Vy 73 OZ6EJ, E. Jensen.

Resultatet er overmåde godt, men da ikke alle og 
enhver kan komme til at se det, gengiver jeg her
med en tegning af resultatet. Strimlerne med det 
trekantede mønster er klæbestrimlerne. De hvide 
striber er, hvad der ligger under klæbestrimlerne, 
når disse fjernes, hvilket vil sige det rene kobber, 
og den grå baggrund viser pertinaxbaggrunden, her 
er alt kobberet jo bortætset.

Loddekolbens enkelte dele.

Et kapitel for sig er selve holderen G. Det er en 
50 mm bred pladestrimmel, der er bukket i vinkel 
forneden og her forsynet med to huller, så den kan 
skrues fast på bordet med to almindelige træskru
er. Et dæksel er fastgjort med to stk. 3/16 skruer 
og møtriker. Et stk. afstandsrør er lagt imellem, 
så afstanden bliver ca. 15 mm mellem de to plader, 
herved dannes kolbens sidestøtter og det øverste 
afstandsrør, som ligger ca. 50 mm fra holderens 
top, danner bunden, hvorpå loddekolben hviler. 
Mon iøvrigt ikke illustrationen taler så godt for sig 
selv, at flere beskrivelser skulle være overflødige.

Iøvrigt er loddekolber i almindelighed af mange 
forskellige slags mål og udseender, så det er nok

Brev fra Gotland —
OGSÅ OM TRYKTE KREDSLØB

SM5CJF skriver:
Ved afbildning af trykte kredsløb i OZ foreslår 

jeg, at disse gengives i „inverteret form“, det vil 
sige, det som er sort gengives hvidt og vice verca. 
Det er- nemlig meget enkelt at fotostatkopiere og så 
anvende den transparente kopi (den som normalt 
anvendes for fremstilling af blåkopier) og med 
fotografisk metode (Kodak PC-Resist) overføre 
mønsteret til pladen, men det kræver altså, at møn
steret har den foreslåede form. F. eks. har jeg for 
at kunne udføre AVC-ensretteren i OZ 2/64 måtte 
lade udføre et mellemnegativ for at få det inver
teret, men herved går det ud over skarpheden, og 
der må gøres unødigt mange eksperimenter.

Tak iøvrigt for „en mycket intressant og bra tid- 
ning“.

73 de Lennart, SM5CJF.
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Maling med hammerlak.
De kender sikkert det forhold, at man er inter

esseret i en eller anden fremgangsmåde eller frem
stillingsmetode for at kunne lave et specielt pro
dukt eller udføre en del af et håndværk, og at man 
så opdager, at hvor meget man end har studeret 
recepten eller omhyggeligt følger fremgangsmåden, 
så er der så mange ukendte faktorer eller optræ
dende problemer, hvorom der intet står i brugs
anvisningen.

Så står man der og føler, at forfatteren har be
holdt det vigtigste for sig selv og kun har givet 
det mere overfladiske fra sig og ikke udleveret 
„fiduserne".

Man skal nu ikke laste forfatteren af vejlednin
gen, thi alle de erfaringer, der gøres ved at arbejde 
med tingene, bliver der ikke plads til i en bog eller 
endnu mindre i en lille vejledende artikel.

Mon ikke det er noget lignende, den læser har 
følt, der skriver til mig om et emne, der er så 
almindelig kendt som hammerlakering, og som han 
gennem gentagne forsøg og eksperimenter ikke kan 
få til at arte sig smukt og ensartet trods en nøje 
„holden sig til recepten".

Lad os prøve at se, hvad det er for specielle op
lysninger, læseren har brug for i dette tilfælde, og 
lad os søge at konstatere, hvad han gør forkert, og 
hvad der ikke er givet udtryk for i vejledningen.

Det drejer sig om hammerlakering af stålplader 
i form af radiokabinetter.

Som udgangspunkt er benyttet Dyrups Hammer
lak af den type, som ikke fordrer ovntørring. Den 
påsprøjtes med en støvsugersprøjte fabrikat Nil
fisk. Det er den kendte glasbeholder med alumini
umslåg, der direkte tilsluttes støvsugerens udblæs
ningsstuts.

Først spørges der, om det overhovedet kan lade 
sig gøre at udføre ordentligt arbejde med en støv
sugersprøjtepistol. Dertil er at sige, at det kan 
udmærket lade sig gøre, der kan virkeligt laves 
fortrinligt arbejde på denne måde, så det er altså 
ikke der, fejlen ligger.

Der fortyndes med 0,7 liter fortynder til 1 liter 
hammerlak, hvilket lyder meget fornuftigt. Vi må 
så have at vide, hvordan resultatet ser ud, hvordan 
fejlene ytrer sig.

Man siger herom følgende: Sprøjtes der rigeligt, 
løber malingen i lange gardiner, sprøjtes der for 
tyndt, bliver det hele ensartet gråt og aluminiums- 
agtigt, uden den hammerskæltegning, som er så 
karakteristisk for denne maling. Der efterlyses den 
blanke, fede overflade med ensartet skældannelse 
overalt på pladen.

Gør som følger:
Læg alle plader fuldstændig vandret. Forsøg ikke 

at male plader i lodret stilling. Læg pladen, der 
skal behandles, lavt, så De selv kan stå i forover
bøjet stilling med sprøjten nedefter. Sørg for gode 
lysforhold. Brug en fuldstændig ren sprøjte, lige 
gennemprøvet og fundet i orden. Brug opløsnings
forholdet 0,7 til 0,5 liter fortynder til 1 liter ham
merlak. Begynd så malingen fra den øverste ende 
og nedefter stykke for stykke. Sprøjten køres side
værts frem og tilbage en snes centimeter. Giv så 
meget farve, at der er fuld emaljeglans, fortsæt 
videre hele tiden, læg stadig et betydeligt lag farve 
på, der skal ikke fedtes med farven; på den anden 
side, det hele skal heller ikke svømme. Læg mærke 
til følgende. Jo mere farve, jo større bliver ham
merskællene, til sidst glider de ind i hinanden, og 
resultatet bliver mindre godt. Mindre farve giver

mindre skældannelse, og overfladen bliver aske
agtig i udseende, resultatet uheldigt.

Mellem disse to yderpunkter gælder det nu om at 
manøvrere, og det gælder om at få pladen ensartet 
gennemsprøjtet, så der er samme kvantum farve på 
samme areal over hele pladen. Giv malingen rige
lig tid til at sætte sig, medens pladen endnu befin
der sig i vandret stilling, eller rettere, lad pladen 
ligge til malingen er tør.

Kassesvøb males over et vandret bræt. Når en side 
er malet, vendes den modsatte side opefter o. s. v.

Lægges pladerne i vandret stilling på nogle søm
spidser, kan man godt vende pladen om efter 
en times forløb. Malingen vil nu kun få mærker 
af sømspidserne, hvad der ikke kan ses, og den 
umalede side, der nu vender opad, kan så sprøjtes 
med fuld tryk som før. På denne måde kan man få 
meget arbejde fra hånden. Har man ikke sømspid
serne til underlag, skal man vente lang tid, inden 
pladen vendes, for at undgå klæbning til under
laget.

I det hele taget, mal kun med hammerlak på 
ting der ligger i vandret stilling, maling på lod
rette flader er kun for fagmanden, der har lang 
tids øvelse.

Skal man male et kassesvøb, kan man gøre som på 
illustr. Et bræt rager ud fra bordet i vandret stil
ling. Herind over stikkes så kasserne, og der males 
så side efter side nogenlunde hurtigt efter hinan
den.

Gør man nu resultatet op og finder forskellen 
på, hvad læseren har gjort, og hvad denne artikel 
foreskriver, så må det blive følgende:

Læseren malede sine plader i lodret eller skrå 
stilling. Som følge deraf kunne han ikke påføre 
den nødvendige farvemængde, uden at malingen 
begyndte at løbe.

Han måtte derfor nøjes med at give lidt farve, og 
resultatet blev et askeagtigt udseende uden glans 
og skældannelse.

Ved at behandle tingene i vandret stilling løber 
farven ikke, og der kan derfor tilføres det nødven
dige kvantum maling. Som man ser, liden årsag 
stor virkning. En virkning der kun gælder i dette 
tilfælde. Arbejder man i stedet med en hel anden 
slags maling, ville vilkårene sandsynligvis være helt 
anderledes.

OZ6PA.

Husk at melde
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EDR’s årsregnskab (1. juli 1963 til 30. juni 1964)

Budget Regnskab Budget
Indtægter: 1963/64 1963/64 1964/65

Kontingent ................................................... 95.000,— 122.751,50 120.000,—
Annoncer i OZ ............................................... 10.000,— 17.703,84 15.000,—
Renter ............................................................. 1.000,— 2.937,70 1.000,—
Salg af håndbog (slut) ................................... 39.000,— 39.000,—
Salg af V. T. S. (slut) ..................................... 7.000,— 9.488,10
Salg af RTTY materiel .................................. 5.000,— 5.000,—
Salg af QTH-lister ....................................... 20,—
Salg af emblemer ......................................... 187,—
Salg af ældre OZ .......................................... 446,—
Diverse .......................................................... 50,— 274,60 100,—

Ialt .................................................................. 152.050,— 197.808,74 141.100,—

Udgifter

OZ:
Trykning ................................................. ............ 60.000,— 63.638,17 65.000,—
Klicheer ........................................... 8.752,93 9.000,—
Forsendelse ............................................ ....................  8.000,— 8.245,94 9.000,—
Hovedredaktør ....................................... ............ 1.500,— 1.373,90 1.500,—
Tekn. redaktør ....................................... ............ 1.400,— 1.320,— 1.400,—
Tekn. stab ............................................... ............ 13.000,— 11.956,70 13.000,—
Tegninger ............................................... ................  1.200,— 1.025,— 1.200,—

94.100,— 96.312,64 100.100,—

Sekretæren ........................................................... 900,— 900,— 900,—
Traffic-manager ................................................... 1.200,— 1.200,— 1.200,—
Traffic dep. (præmier m. m.) .............................. 1.147,82
Kassereren ........................................................... 4.500,— 4.725,— 7.200,—
QSL-ekspedition .................................................. 1.500,— 1.500,— 1.500,—
QSL-centralen (porto m. m.) .............................. 1.300,— 1.322,55 1.500,—
Porto og telefon .................................................... 5.500,— 5.888,99 6.500,—
Foredrag ............................................................... 1.000,— 575,80 1.000,—
Emblemer ............................................................. 1.200,— 1.350,— 1.400,—
Region I Bureau .................................................. 1.200,— 1.312,57 1.400,—
Ekspedition af V. T. S.......................................... 206,50
Tilskud til VHF-arbejdet .................................... 500,—
Fyns Tidende (rest håndbog) .............................. 25.000,—
Redaktion af ny V. T. S........................................ 2.200,—

Tegninger til ny V. T. S....................................... 700,—
Indkøb af RTTY materiel .................................... 2.800,—
Fragt for RTTY materiel ........... ......................... 484,90
Arkivleje ............................................................... 300,—
Rettelse fra Girokontoret .................................... 274,60
Tilbagebetalt kontingent .................................... 159,50
Rep. af IGY station .............................................. 148,24
Sagførersalær ....................................................... 100,—
Tilbagekøb af V. T. S...................... .................... 80,—
Diverse .................................................................. 412,80 4.000,—

18.300,— 53.289,27 26.600,—

Tryksager, kontorartikler m. m.: 5.000,— 5.000,—

Adresseplader ...................................................... 618,44
Stemmesedler ...................................................... 623,98
Girokort med påtryk ........................................... 444,79
Tryksager ............................................................. 927,46
Kuverter ............................................................... 976,37
Brevpapir ............................................................. 103,99
Duplikering .......................................................... 224,55

5.000,— 3.919,58 5.000,- -
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Møder m. m.:

Generalforsamling .....................................
Hovedbestyrelsen ......................................
Forretningsudvalget ..................................
Rejser ..........................................................
Revision ......................................................

Budget
1963/64

8.000,—

Regnskab
1963/64

1.282,25
3.917,60

845,75
221,—
299,40

Budget
1964/65

8.000,-

8.000,— 6.566,— 8.000,-

Ialt .............................................................. ........  124.400,— 160.087,49 139.600,-

Overskud .................................................... 37.721,25

Beholdning d. 30. juni 1963:
Giro ................................................................................. 3.004,15
Bank .............................................................................  76.599,90
Kontant .............................................................................  859,82
Indtægt 1963/64 ........................................................  197.808,74

BALANCE
Beholdning d. 30. juni 1964:
Giro ................................................................................. 1.670,69
Bank ...........................................................................  116.321,20
Kontant .............................................................................  193,23
Udgift 1963/64 ............................................................ 160.087,49

278.272,61 278.272,61

Aktiver:
Girobeholdning ..............................................  1.670,69
Bankbeholdning ........................................................  116.321,20

STATUS PR. 30. JUNI 1964
Passiver:
Forudbetalt kontingent ..............................................  68.000,-
Aktiver overstiger passiver med ................................ 57.737,62

Kontantbeholdning 
Udestående for annoncer
Lager af emblemer ......................
Lager af RTTY materiel 
Inventar .......................................

193,23
4.702,50

685,—
275,—

1.890,—
125.737,62 125.737,62

Kassererens bemærkninger:
1. Udover kontingentbeløbet 122.751,74 kr. er op

krævet og fordelt 6.376,50 kr. til afdelinger.
2. Antal medlemmer pr. 30/6 1964: 3496 (30/6 1963: 

3158).
HORSENS, den 9. juli 1964.

Emil Frederiksen, OZ3FM.

Revisionens bemærkninger:
Undertegnede revisorer har dags dato gennemgået 

regnskabet samt kontrolleret bank-, giro- og kasse
beholdningen og intet fundet at bemærke. 

HORSENS, den 22/7 1964.
H. Lykke Jensen, Th. Mortensen,

OZ5Y. OZ3TM.

SÅ STEMMER VI . . .
I dette nummer af OZ findes indlagt en stemme

seddel til valg af medlemmer til EDR’s hoved
bestyrelse for det kommende år. Endvidere er ind
lagt en kuvert til stemmesedlens fremsendelse til 
stemmeudvalget. Kuverten skal benyttes, da post
væsenet ikke mere vil godkende den gamle form 
for stemmesedlens postbefordring.

Stemmesedlen består som hidtil af 2 dele, den 
egentlige stemmeseddel samt en talon til afklip- 
ning. Talonen forsynes med medlemsnummer, 
kredsnummer samt afsender, og den må ikke ind

bøjes i den egentlige stemmeseddel, men ombøjes 
så den kan fraklippes. Stemmesedlen lægges i den 
røde kuvert, og det henstilles, at kuverten ikke 
tilklæbes, da dette vil gøre det mere besværligt for 
stemmeudvalget.

Stemmeprocenten indenfor vor forening ligger 
normalt meget lavt, og derfor appellerer vi til alle 
om at benytte stemmesedlen og betragte stemme
afgivning ikke blot som en ret, man har, men også 
som en pligt man bør udføre.

Husk at stemmesedlen skal være nedlagt i post
kassen senest den 31. august. Hovedbestyrelsen.

Til HOVEDBESTYRELSESVALGET september 1964 er følgende opstillet: 
Kreds 1.

OZ7EU 487 P. Størner. OZ7KV 3720
OZ2AF 1350 K. Grønbeck. OZ7HJ 4793
OZ9SN 2590 Sv. Nielsen.
OZ2KP 3377 K. Staack-Petersen. OZ8JM

OZ3FM
OZ2NU
OZ9SH
OZ1BP
OZ2WO

880
1360
1517
2663
3788
4809

OZ4AO 4392 Sv. Aa. Olsen.
OZ5RO 4545 O. Blavnsfeldt.
OZ2ME 7735 H. Clod-Svensson.

OZ3Y 1290
Kreds 2.

H. Rossen, Korsør.
OZ2KH
OZ5JT

6173
6485

OZ2MI 5696 Fru Mimi Engberg, Nykøbing F. Denne liste
OZ8BO 7736 Arne Christoffersen, Herlufsmagle. vedtægterne, !

Kreds 3.
Kai V. Andersen, Hj allese.
H. E. Jensen, Bolbro.

Kreds 4.
J. Berg Madsen, Randers.
E. Frederiksen, Horsens.
Børge Petersen, Ålborg.
Søren Hansen, Horsens.
Bernhard Pedersen, Ålborg.
E. Hauptmann, Brabrand.
Kr. Hansen, Nørre Nebel.
J. E. Thomsen, Viby, Århus.
over HB valg-kandidater skal iflg.
12, trykkes i OZ august.
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 S I L E N T  K E Y

Den 21. juli døde en af vore „gamle“ kort
bølgeamatører Kaj Nielsen, bedre kendt i 
hver en del af landet under sit kaldesignal 
OZ3U.

En energisk og vidtfavnende personlighed 
er ikke mere.

Som ganske ung blev 3U grebet af amatør
bevægelsen og kortbølgearbejdet, og gennem 
mange år var han EDRs energiske og ivrige 
medarbejder, ikke mindst i den tid, hvor han 
var foreningens landsformand.

EDR har meget at sige 3U tak for.
OZ3U var en ener. Det, han gav sig i lag 

med, lykkedes og groede. De sidste år kunne 
vi kortbølgeamatører måske mene, at han 
tabte interessen for alt det, vi havde fælles. 
Det passede nu ikke. Da han lå syg på et 
hospital i det fremmede, skrev han til os og 
bad om sit OZ, der ikke var nået frem. Han 
ville ikke være det foruden.

Vore tanker går til Kajs hustru Inger og 
hans to sønner. I det fælles hjem gik kort
bølgeamatørerne ud og ind, og gæstfriheden 
var stor.

Nu er OZ3U ikke mere iblandt os. Vi, hans 
gamle venner, så ikke så meget til ham de 
sidste år. Vi vidste, han var syg, og vi vidste, 
han havde travlt, så ville vi ikke trænge os 
på. Nu ved vi, vi vil savne ham.

Tak for alle gode minder Kaj, og æret 
være dit minde.

OZ6PA.

Det er blevet min tunge lod at meddele, at 
OZ1CH ikke er mere.

Han døde søndag den 12. juli efter en færd
selsulykke, 60 år gammel. OZ1CH Carl T. C. 
Hylleberg kom ind i amatør arbejdet i 1946 
og fik licens i 1947. Fra 1950 til 1957 var han 
formand for lokalafdelingen i Viborg. OZ1CH 
var afholdt og kendt i vide kredse. Hermed 
er en af EDR’s gamle veteraner gået bort. Vi 
er mange, der vil savne ham.

Æret være hans minde.
OZ5LD, Leo Dam,.

Generalforsamling i Odense 1964
Ordinær generalforsamling afholdes i Odense søndag d. 20. september 1964 

i INDUSTRI-PALÆET, Albani Torv, 1. sal.
Generalforsamlingen vil blive åbnet kl. 13 pr.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Resultatet af urafstemningen.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af to revisorer og en suppleant.
8. Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen tilstedes KUN mod forevisning af gyldig 
kontingentkvittering for 1964/65.

Medlemmerne opfordres til at indsende den rigtige udfyldte stemmeseddel 
(husk i vedlagte RØDE kuvert) i god tid og inden d. 1. september 1964.

Husk at udfylde stemmesedlen rigtigt, alt for mange sedler må kasseres og 
erklæres for ugyldige på grund af fejlagtig udfyldning.

STEMMESEDLEN LÆGGES I POSTKASSEN SENEST DEN 31. AUGUST 
Vel mødt til EDRs generalforsamling i ODENSE d. 20. september.

Bestyrelsen.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

Så er sommerferietiden forbi for skriveren af 
denne rubrik, og den slutter med at skulle dykke 
ned i det foreliggende stof og finde frem til, hvad 
der har aktuel interesse for dette specielle nr. af 
OZ. Blandt de ting, der må omtales i dette nr. 
er bl. a.

The Scandinavian Activity Contest 1964
der i år arrangeres med SSA og SM7ID som 
arrangør. Vi skal i det efterfølgende bringe testens 
regler :

1. Contest perioder:
CW 15,00 GMT lørdag den 19. september til

18.00 GMT søndag den 20'. september
Fone 15,00 GMT lørdag den 26. september

18.00 GMT søndag den 27. september

2. Contest call:
Ikke skandinavere kalder CQ SAC på cw og CQ 

SCANDENAVIA på fone.
Skandinaviske stationer kalder CQ TEST på cw 

og CQ Contest på fone.

3. Band:
3,5 - 7 - 14 - 21 og 28 mc/s.

4. Formål:
Contest forbindelser mellem skandinaviske sta

tioner tæller ikke. Kun cw-cw og fone-fone for
bindelser er gældende. Den samme station må kon
taktes én gang pr. bånd.

Det anbefales deltagerne at bekræfte deres con
test forbindelser med en skriftlig bekræftelse, QSL, 
for diplom formål.

5. klasser:
a) Enkelt operatør og b) Multi-operatør klasser. 

En klubstation deltager — selv om den kun betje
nes af samme operatør i hele testperioden -— i 
multi-operatørklassen. Multi-operatørstationer må 
benytte flere bånd på samme tid, men det udskif
tede nummer skal følge i kronologisk orden.

6. kode nr.:
Kode nr. er for cw 6-cifrede og for fone 5-cifrede. 

F. eks. 599001 eller 59001. Enhver deltager skal 
begynde med serie nr. 001.

7. Points:
Tre points for hver komplet qso med ikke-euro- 

pæiske stationer, to points for hver komplet qso 
med europæiske stationer.

8. Multipliers:
Multiplir på 1 for hvert nyt land på hvert bånd.

9. Slutsum:
Summen af qso-points på hvert bånd multipli

ceres med summen af multipliers på hvert bånd.

10. Certifikater:
Mindst de seks højest-scorende stationer i hvert 

skandinavisk land i såvel cw og fone vil modtage 
Contest diplomet.

11. Landskamp:
For hvert af de skandinaviske lande tælles del

tagernes resultater sammen for både fone og cw. 
Det land, der har højeste pointssum, vil modtage 
Scandinavian Activity Cup for ét år.

12. Logs:
Loggene skal skrives med rubrikkerne i følgende 

orden: Dato, GMT, station, worked, afsendt code, 
modtaget nr., ny multipliers points.

Separate logs for hvert bånd samt sammentæl
lingsblad med oplysninger om points på hvert af 
de benyttede bånd.

Kaldesignal, deltagernes navn og adresse må 
skrives omhyggeligt (blokbogstaver pse). Loggene 
skal sendes senest den 15. oktober 1964 til SSA 
Contest Manager,

Karl O. Friden, SM7ID 
Box 2005
KRISTIANSSTAD 2 
Sverige.

Deltagerens underskrift på loggen bekræfter, at 
han/hun underkaster sig testens regler.
— og som en tilføjelse må jeg — for jeg véd 
ikke hvilken gang — anmode alle aktive amatører 
om at deltage i denne test, således at EDR for 
en gangs skyld kan gøre en bedre figur, end til
fældet har været i de sidste 10 års nordiske og 
skandinaviske tester.

Da det tilsyneladende ikke hjælper at appellere 
til de ældre amatører, der tidligere har hævdet 
sig i disse dyster, må appellen gå til alle de unge, 
der i de senere år er kommet til.

Hold jer ikke tilbage af troen på, at I ikke kan 
gøre jer gældende i disse opgør, men øv lige 
akkurat den indsats, som materiel, øvelse og tid 
tillader og send derefter jeres logs ind — som 
ovenfor beskrevet.

Husk — der er kun én, der kan blive nr. 1, men 
at alle de øvrige OZ-resultater er meddelagtige 
i EDR’s endelige placering.

Hvad enten du kører cw eller fone, så gør din 
indsats — og kører du begge dele, så meget desto 
bedre. 2NU.

601ND, Norman,
som har været hørt og kontaktet så ofte fra 
Somali-republikken i Afrika, er nu i Wien på 
den amerikanske ambassade. For tiden skal kun

Skaf EDR endnu

flere 
medlemmer!
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601WF være aktiv i Somalia, og han er en tjener 
af SSB. For øvrigt tynder myndighederne ud 
blandt licenserne, hvilket vil føre til, at 601 vil 
blive en sjældent prefix.

F08AA
er kaldesignalet for radioklubben på Papeete, og 
stationen er aktiv på alle hf-bånd, Qsl via box 374, 
Papeete, Tahiti.

5. Amatører i Klasse A må kunne fremlægge be
kræftelse på 2-vejs forbindelser med 5 medlem
mer i KTS-radioklub.

6. Ansøgningen om WKTS må vedlægges qsl-kort 
for de krævede 5 qso’s samt 5 IRC’s.

7. Alle ansøgninger og qsl’s sendes til :
WKTS Manager .
KTS-Radio klub 
Drottningsgatan 20 
Katrineholm

Selv om det
er efter testens afholdelse, vil det sikkert være 
af almen interesse at faa at vide, at reglerne for 
diplomet „SOP“ er blevet ændrede, og at de i 
deres nuværende form ser således ud:
1. Til dette diplom tæller forbindelser med landene 

omkring Østersøen i tiden mellem 1. og 15. juli.
2. Kontakter skal etableres med 15 forskellige 

Østersø-lande eller distrikter i disse lande. Føl
gende lande regnes separat for SOP:

Nyt fra I.A.R.U.

DM OHI OH8 UA1 UR2 SM5
DL/Dj OH2 OHØ UA2 SM1 SM3
OZ OH5 SP1 UP2 SM7 SM2
LA OH6 SP2 UQ2 SM6

Region n dannet i Mexico City.
I perioden fra 14. til 18. april 1964 samledes re

præsentanter fra 16 amatørorganisationer i Nord- 
og Sydamerika til en konference i Mexico City.

Konferencen konkluderede i oprettelsen af Re
gion II inden for International Amateur Radio 
Union.

Som Executive Committee valgtes:

3. Alle forbindelser skal ske på cw, fone eller 
blandet. Rapporten må dog ikke være dårligere 
end RST 338 eller RS 33.

4. SOP uddeles kun én gang til samme station. 
Saafremt nogen tidligere har SOP, får vedkom
mende i stedet et mærke til at hæfte på diplomet 
— (som for øvrigt er en vimpel).

5. Ansøgningerne skal indeholde den kontaktede 
station, dato, tid, bånd, rst eller rs. 
Ansøgningsblanketter fås fra Radioklubben i 
DDR.

6. Ansøgningerne skal godkendes af EDRs Traffic 
Department.

7. Ansøgningerne skal senest den 31. oktober sen
des til R

Radioklub der DDR 
Berlin NO 55 
Box 30 
DDR

8. Diplomet er afgiftsfrit.

Tr. Dept. beklager, såfremt der er aspiranter 
til SOP, som grundet på, at de har fulgt de gamle 
regler, ikke har tilstrækkeligt til at opfylde oven
stående nye krav. Desværre er vi først da disse 
linier bliver skrevet blevet gjort bekendt med 
ændringerne. 2NU.

W.K.T.S.
er forkortelsen for „Worked Katrineholms Techni- 
cal School Radio Club“ — et nyt svensk diplom. 
Reglerne er disse:
1. Diplomet WKTS udstedes af K.T.S. radio club 

og kan opnås af alle licenserede amatører.
2. Klasse A for amatører i Europa.

Klasse B for amatører i andre verdensdele.
3. Alle forbindelser må være udførte, når KTS- 

medlemmerne kører fra Katrineholm.
4. Alle amatørbånd må benyttes, og kontakterne 

kan gennemføres i valgfri sendingsklasse eller 
kombinationer.

Chairman:
Vice-chairman:
Secretary:
Treasure:
Comm.member:
Comm.member:

Antonio Pita. XE1CCP.
J. Italo Giammattei. YS1IM. 
Gustavo Reusens C. OA4AV. 
Noel B. Eaton. VE3CJ.
Miguel A. Czysch. LU3DCA. 
Robert W. Denniston. W0NWX.

Amatørorganisationer fra følgende lande er til
sluttede:

Argentina, Brazil, Bermuda, Canada, Chile, Co
lombia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guate
mala, Mexico, Jamaica, Panama, -Peru, USA og 
Venuzuelos.

Radio-amatører, der agter at besøge Japan i 
forbindelse med olympiaden eller i anden anled
ning, er hjerteligt inviteret til at kontakte Japan 
Amateur Radio League. JARL lover at gøre alt til, 
at alle vil føle sig velkomne og gøre besøget til 
en glædelig erindring. Interesserede bedes sætte 
sig i forbindelse med Mr. Keniti Kazii., som er 
præsident for JARL. P.O. Box 377, Tokio, Japan.

Den 18. maj fejrede American Radio Relay League
officielt sit 50 års jubilæum.

A.R.R.L. stiftedes i 1914 af Hiram Percy Maxim, 
som også var en af grundlæggerne af ARRiL og 
dens første præsident.

United States Post Office Department har med
delt godkendelse af en ansøgning fra ARRL for 
udstedelsen af et mindefrimærke til ære for radio
amatørerne. Det forventes, at frimærket vil blive 
udstedt i løbet af oktober måned.

Følgende amatørorganisationer er nu tilsluttet
IARU Reg. I:

A.F.RA.E.M. Marocco R.L. Luxembourg
A.R.I. Italien R.S.F. Sovjetunionen
D.A.R.C. Tyskland R.S.G.B. Storbritannien
E.D.R. Danmark R.S.S.R. Syd-Rhodesia
G.A.R.S. Ghana S.R.A.L. Finland
I.R.T.S. Irland S.R.J. Jugoslavien
N.R.R.L. Norge S.S.A. Sverige
Oe.V.S.V. Østrig U.B.A. Belgien
P.Z.K. Polen H.R.E. Spanien
R.E.F. Frankrig U.S.K.A. Schweiz
R.E.P. Portugal Y.E.R.O.N. Holland

OZ2NU.
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Da det er nogle måneders tid siden, vi her har 
haft forbindelse med Steffen KC4USK, er vi meget 
interesseret i at høre fra evt. andre amatører, der 
måtte have haft forbindelse med ham.

For de, der står tidligt op, er der en her, FB8WW, 
Crozet Isl., er normalt i gang hver morgen med 
CW på 14050 kc fra 04—06z. QSL kan sendes via 
5R8BC.

I1RB, der nyligt sluttede en tur til IS1, vil i mid
ten af august, i slutningen af august og i midten af 
september tage på nogle 2—3 dages DXpeditioner 
til forskellige steder i nærheden. Der forlyder end
nu intet om bestemmelsesstederne, men der tales
i DX-kredse om et muligt besøg i Albanien. QSL
sager ordnes gennem Hammarhjnd.

MP4BBW og 5Z4ERR vil muligvis tage på en tur
til Rodriques Isl. i slutningen af oktober og begyn
delsen af november. Skulle turen ikke blive til 
noget, agter VQ8AM at tage dertil den 14. novbr.

W4BPD, Gus, begynder nu igen på en ny DXpe- 
dition. I slutningen af august tager han til Berlin 
for at vise nogle af de mange billeder, han har 
taget under de tidligere ture. Det forventes, at han 
fra Berlin tager direkte til Bhutan, hvor det er 
meningen, at han skal være i længere tid, måske 
1 år.

Der er nu SSB-grej undervejs til ZD3A, der iøv- 
rigt ofte er i gang i den lave ende af 20 meter med 
CW omkring kl. 1900z. QSL vil kunne sendes via 
W4ZRZ.

Den 6. juli blev Nyasaland selvstændigt under 
navnet Malawi, og det nye prefix blev i den an
ledning 7Q7. 7Q7BPD, der er ex ZD6BPD, er for 
tiden meget aktiv med SSB på 20 meter mellem kl. 
17 og 18z. Han kommer også fra tid til anden på 
40 meter. Den 24. oktober kommer turen til Nord 
Rhodesia, der vil komme til at hedde Zambia. Det 
vides endnu ikke, hvad det nye prefix vil blive.

Den planlagte tur til Sorocco Isl., XE4, er blevet 
udsat til engang i november, når Hurricane-sæso- 
nen er overstået.

HZ2AMS, Angus, siger, at han ikke agter at tage 
til Yl-land før engang til efteråret. Han siger videre, 
at han har modtaget et brev fra de kinesiske myn
digheder, hvori det meddeles, at han vil være i 
stand til at opnå tilladelse til at komme i luften fra 
AC4 og BY, hvis han vil tage til Peking for at 
hente papirerne — det lyder jo meget interessant, 
nu kunne det være morsomt, om det også kunne 
blive til noget.

Efter revolutionen på Zanzibar er det blevet småt 
med forsyningerne, og VQ1GDW kan derfor ikke 
få lavet nye QSL-kort. Man er derfor nødt til at 
sende et ekstra kort ned til ham, så han har noget 
at svare på. Hans adresse er BOX 84 Zanzibar, 
Zanzibar.

Fra OZ4WR foreligger endvidere følgende QSL- 
adresser:

I1RB/ISI via Hammarlund, GPO, P. O. Box 7388, 
New York, N. Y., USA.

9U5BB via ON5KY.
9Q5YL, BOX 75, Jadotville, Katanga, Rep. of 

Congo.
VE8ML, Rick, N. W. T. via Edmonton, Alberta, 

Canada.
9N1MM via W3KVQ.
606BW, BOX 1393, Mombasa, Kenya.
OH2BH/0 via W2CTN.

OH2BS/0 via WB6AKZ.
YA1AN via DL3AR.
4W1D via W2CTN.
9L1NH via G3RWF.

Båndrapporter:
7 Mc CW:

OZ7PA: UA0AG 00 - UA9MO 01 - VE3BLU— 
3EK 00 - LU8DBX 00 - KV4CI 23 - OY7S 23 - 
YV5ACP 01.

14 Mc CW:
OZ4WR: YE8RN 09 - VS1LV 16 - CR7IZ 18 - 

JA1IFP 16 - JT1KAA 16.

14 Mc SSB:
OZ4WR: I1RB/IS1 16 - ZE1AC 18 - ZS6BBP 17 - 

KG4AA/KG6 09 - 5A4T1 11 - HK5AOH 24 - YV5AFF 
24 - VE8MC—8RG—8ML 08 - 9N1MM 15 - VS9AE 15 - 
JA1AEA 16 - 7QDI 16 - 6O6BW 17 - AP2MI 16 - 
OH2BH/0—2BS/0 16 - 5X5IU 18 - 9K2AU 17 - 
W5HWR/VP9 22 - FG7XL 22 - PZ1BW 23 - KR6MD 
—6EW 16 - 9M2LO 17 - YA1AN 17 - 4WID 17 - 
9L1NH 21 plus W’s.

OZ7BQ: I1RB/IS1 - UM8KAA 19 - VS9MB 17 - 
OH2BS/0 20 plus OX es W.

21 Mc SSB:
OZ4WR: VQ2AB 17 - ZS/E 17 - VQ1GDW 14 - 

9U5BB 19 - 9Q5YL 19 - 5Z4AA 18.
Ja, det var det hele for denne gang. Tak for rap

porterne.
73 og best DX de OZ7BQ/Joe,

Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

EDR’s skandinaviske VHF test:
Omtalte test har, som det måske er bemærket, 

undergået visse ændringer — i tidligere tid bestod 
testen af tre perioder, nu er den ændret, så den 
kun består af een periode, dette er en naturlig 
følge af, at testen er rykket hen på en dato, hvor 
der indenfor IARU Region I afholdes test i andre 
europæiske lande — sagen er i korthed den, at alle 
Region I tester kun består af een periode, og havde 
vi fortsat med vore 3 perioder, ville andre del
tagere indenfor Region I have svært ved at forstå 
vor iver efter at kontakte dem 3 gange.

Ret beset er der flere fordele ved en test, der kun 
består af 1 periode — den mest iøjnefaldende er 
den, at det giver den svage station større mulighed 
for at få kontakt med så mange stationer som mu
ligt —- hvorfor nu det? Jo, når de større stationer 
har haft kontakt med de kraftige stationer, vil der 
blive lyttet ekstra godt efter de helt svage statio
ner, og muligheden for kontakt er herved større 
end i tester med flere perioder, hvor det bare gæl
der om at få skrevet så mange QSO’er ind som vel 
muligt, inden tiden udløber, og risikoen for ikke at 
høre den svage station er herved meget større.

En test må også betragtes som andet end en kon
kurrence i at få skrevet så mange QSO’er ned som 
muligt — alle kan jo skrive med en forbløffende 
fart, når det gælder — testerne må også være en 
konkurrence i at få kontakt med alle de stationer,
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der er hørlige samt få opøvet en vis udholdenhed 
m. h. t. at betjene en radiostation, selvom „luften 
ikke er tyk af signaler".

Jeg vil bede testdeltagerne om på deres log at 
give udtryk for deres meninger om, hvordan tester
ne skal være arrangeret m. h. t. perioder o. s. v.

Hermed ønskes en god test.

EME forsøgene:
Til den vellykkede 2 meter QSO via månen mel

lem W6DNG og OH1NL blev der anvendt følgende 
udstyr hos OH1NL: TX 6AK5 — 3X5763 — 6146 — 
pp826 — ppTB2,5/400, input 800 watt (han har spe
ciel licens til denne effekt). QRG 144,137 Mc, RX 
med 6CW4 indgang, diodeblander, xtal MF-filter 
samt LF-filter, dette giver modtagersystemet en 
båndbredde på 45 Hz. Antennen er horisontalt po
lariseret med 12 helbølgedipoler og en reflektor af 
trådnet — antennen kan vippes mellem 7 og 39 gra
der over horisonten — forstærkningen er målt til 
21 dB over en enkelt dipol. Hos W6DNG bestod 
udstyret af en sender på 1 kW samt en modtager 
med en 416B foran en nuvistor converter — den 
efterfølgende modtager er en Collins 75A-4 forsy
net med selektivt LF-filter. Antennen består af 
8 stk. 7 elements yagier — disse har hver en for
stærkning på 10 dB over en enkelt dipol. Denne 
antenne er antenne nr. 59 i W6DNG’s månereflek- 
tionsforsøg.

En korrektion til omtalen af de forsøg, der den
13. og 14. juni blev foretaget fra KP4BPZ med må
nereflektion af 2 meter og 70 cm signaler. Jeg skrev, 
at antennen var en 100 fods parabol, dette er ikke 
rigtigt — antennen var den 1000 fods parabol, der 
anvendes i verdens største radarteleskop i nærheden 
af Arecibo, Puerto Rico. Parabolen består af et 
metaltrådsnet og har en diameter på 304,8 meter — 
parabolen er anbragt fast i en sænkning i jorden — 
selve antennesystemet er ophængt mellem tre tårne 
— i et af disse tårne befandt selve radiostationen 
sig. Ved at foretage visse manipulationer med an
tennesystemet er det muligt at ændre udstrålings
vinklen 20 grader.

OSCAR III:
Project Oscar i USA meddeler, at opsendelsen 

bliver udsat i to måneder — opsendelsen vil tid
ligst ske i december 1964. Forsinkelsen skyldes, at 
der er indtruffet vanskeligheder med den transi
storiserede lineære forstærker. Det HF network, der 
er tænkt oprettet i forbindelse med opsendelsen, er 
heller ikke QRV endnu — der vil tilgå os meddelelse 
om trafiktider og frekvenser, når det er bragt ind i 
fastere rammer. Er der nogle HF amatører, der vil 
hjælpe os med disse forbindelser — det drejer sig 
om at køre med CW, ESB og evt. RTTY på 7 og 
14 Mc båndene. Interesserede bedes venligst skrive 
til undertegnede. I øjeblikket bearbejdes de artik
ler, der har været i bl. a. QST om benyttelsen af 
Oscar III — når dette arbejde er tilendebragt, vil 
der her i OZ komme et sammendrag af de forsøgs
muligheder, der måtte interessere OZ amatørerne.

Hvad andre bringer:
I juni nummeret af R. S. G. B. Bulletin beskriver 

G3HBW en parametrisk forstærker til 432 Mc om
rådet.

Bladet kan fås ved indsendelse af 7 stk. IRC til 
R. S. G. B. Bulletin, 28 Little Russell Street, London, 
W. C. 1, England.

I „UKW-Berichte“ hefte 1 april 1964 er der en 
række fortrinlige artikler bl. a. transistoriseret con

verter til 2 meter, converter til 23 cm, coaxfiltre, 
transistor VFO til 2 meter o. s. v. — Interesserede
1 dette blad henvises til at kontakte OZ3GW.

Ballonforsøg:
Den 16. august opsendes der en ballon, ARBA 3, 

fra området ved observatoriet Todtmoos ved Boden- 
søen. Den sender på frekvenserne 151,000 Mc og 
145,6 Mc. Der foreligger ikke noget om opsendelses
tidspunktet, mon ikke det vil være kl. 0900 GMT, 
som de foregående opsendelser — ellers kan inter
esserede aflytte ARBA nettet, der kører med ESB 
på 3760 ke/s ± QRM — netleder er DJ4DQ. Nettet 
starter 30 min. førend opsendelsen.

Der er kommet rapporter om, at OZ ballonen, der 
opsendtes den 28. juni, er blevet hørt hos SWL 
Otto Schmidt, 7779 Kluftern (ved Bodensøen) — 
signalstyrken var 0,5 dB over støjen.

Samme ballon er hørt hos OE3SG i nærheden af 
Wien —her lå signalet ca. 3 dB over støjen. Disse 
rapporter er vældig interessante — det betyder, at 
vi skal til at vende vore beamer mod syd, når der 
opsendes balloner dernede. Rapporter over de 
tyske ARBA forsøg sendes til Edgar Brockmann, 
DJ1SB, 6200 Wiesbaden-Dotzheim, Hasenspitz 56, 
Germany.

Medens dette skrives, foreligger der intet om, 
hvornår den næste danske ballon skal opsendes — 
det henstilles at aflytte udsendelserne fra OZ7EDR 
/p, hvori informationer vil blive bragt.

2 meter klubbens næste møde:
Torsdag den 27. august kl. 2000 kommer OZ’s tek

niske redaktør OZ7AQ og taler om transistorer på 
VHF — alle er som sædvanlig velkomne.

OZ9AC.

Teknisk kursus for senderamatører.
Under Københavns kommunes aftenskole oprettes 

i det kommende vinterhalvår som sædvanlig kur
sus i radioteknik, kaldet fysik II.

1. Begynderhold fortrinsvis tilrettelagt for den 
mundtlige prøve.

Hold A 203. Mandag og onsdag kl. 1730—1920.
Hold A2 204. Tirsdag og torsdag kl. 1900—2125.
2. Fortsætterholdet, hold B nr. 205, specielt for 

deltagere, der har gennemgået begynderholdet eller 
lign. Undervisningen sigter specielt på den skrift
lige prøve og suppleres med praktiske forsøg, også 
med medbragt grej, mandag og onsdag kl. 1930— 
2155.

Efter derom af flere elever fremsat ønske vil un
dervisningen på hold A2 204 i år, forudsat tilstræk
kelig tilslutning, blive udvidet med Vs eventuelt 
1 time pr. aften til undervisning i praktisk byg
ning af modtagere og sendere. Interesse herfor 
anføres på indmeldelsen ved på denne at tilføje 
„praksis".

Undervisningen foregår på Bispebjerg skole i 
tiden 1/10 64 til 31/1 65 og er gratis, bortset fra ind
meldelsesgebyr. Friplads kan opnås.

Indtegningen foretages omkring 1. september og 
kan ske på ethvert af de sædvanlige indskrivnings
steder, se plakatsøjler og dagbladsannoncerne om
kring 1/9. Indmeldelsesblanket kan også fås til
sendt ved henvendelse til telefon 78 06 67, helst 
senest 1/9. Dette gælder også for deltagere med 
bopæl udenfor kommunen.

Med 73 fra OZ2KP.
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FRA AFDELINGERNE

KØBENHAVN 
AFD

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

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

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

Kasserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9,
2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902v, postgiro 59765.

Sekretær: OZ3WQ, Peter Lynggaard, postbox 198, 
København K.

Som omtalt i sidste nummer af OZ agter besty
relsen i den kommende sæson at bringe visse æn
dringer i den form, hvorunder afdelingens bygge- 
aftener hidtil har virket. Dette må ses på baggrund 
af vort ønske om at aktivisere vore medlemmer og 
udvide deres viden om mekanisk arbejde.

Mange nye amatører, især de unge, har ofte van
skelighed ved at komme i gang. Grunden hertil er 
hyppigt, at amatøren ikke rigtig ved, hvordan han 
skal gribe sagen an. Sagt med andre ord: Han 
mangler en ældre eller i hvert fald mere erfaren 
amatør ved sin side til at bistå sig.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at vore medlem
mer på onsdagsbyggeaftenerne skal begynde med 
at bygge et gitterdykmeter, således at alle delta
gerne bygger sit eget instrument. Vi begynder med 
gitterdykmeteret, for det første fordi det er et rela
tivt nemt instrument at bygge, for det andet fordi 
det er et instrument, som alle amatører har rig 
brug for, og for det tredie fordi materialeprisen er 
relativt lav.

Som allerede nævnt indledes byggeaktiviteten 
onsdag den 16. september kl. 1930.
PROGRAMMET:
17. august:

Klubaften.
24. august:

X aften vil OZ3PA, Palle Nielsen, samt var for
mand OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, fortælle om deres 
antenneproblemer — og forhåbentlig også om løs
ningen af dem! Som bekendt har begge d’herrer 
haft svare kvaler på antenneområdet, og der er vel 
næppe tvivl om, at de to talere med rette kan 
lægge den vægt i deres ord, der følger af viden og 
erfaring.
31. august:

Klubaften.

7. september:
I aften afholder vi sæsonens første auktion. — 

Eventuelle sælgere bedes omgående rette henven
delse til formanden OZ5RO.

14. september:
Klubaften.

21. september:
Vi regner med til i aften at have et foredrag klar 

om RTTY. Denne gang var det tanken, at vi skulle 
høre nærmere om convertere hertil.
Vy 73! P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.

ARHUS
Formand: OZ5JT, Jens E. Thomsen, Brinken 4, 

Viby J. Tlf. (061) 4 23 53.
Kasserer: OZ6CW, Jørgen Cramer, Østergade 8, 

Århus C. Tlf. (061) 2 59 85.
Sekretær: OZ2WO, Elhardt Hauptmann, Gyvel

vej 16, Brabrand. Tlf. (061) 6 0815.
Afdelingens adresse: Postbox 212, Århus C.

SCANELECTRICBESØG.
Månedens vigtigste begivenhed er onsdag den 25. 

august, hvor afdelingen af en af de rigtig „gamle“ 
radioamatører OZ9R er inviteret til at aflægge et 
besøg på firmaet „Scaneleetric“s fabrik i Odder. 
Scanelectric fremstiller bl. a. transformatorer, både 
power og 1. f. OZ9R, som er kendt for sine mange 
artikler i OZ og som en af de dygtige forfattere, der 
i sin tid skrev Kortbølge amatørens håndbog 1950, 
vil den aften fortælle os om amatørens arbejde med 
strømforsyninger, både til stationært og mobilt brug. 
De af os, der har mødt 9R, ved at han „brænder" 
for sagen, og forstår den svære kimst at fortælle 
de mest komplicerede ting på den mest letfattelige 
måde. — Men mere end det. Samme aften kommer 
EDR’s landsformand fra København for -at deltage 
i vort møde og hygge sig med os. Der bliver lejlig
hed til at stille 6PA spørgsmål om foreningens ar
bejde, dels ved mødet, men også efter under mere 
private former. Det bliver en aften af de helt store, 
og vi har hermed fornøjelsen at invitere vore uden
bys kammerater med. Kom fra nær og fjern, og lad 
os få en rigtig „radioaften11 ud af det. Vi mødes på 
Ballevej 2 i Odder kl. 20,00. Kom tidligt, der er kun 
plads til et halvt hundrede stykker i kantinen,
TAKT og TONE

Om dette emne (godt nok på båndene) taler old 
timer 2XL tirsdag den 18. august kl. 20,00 på 
Ungdomsgården, Skovvangsvej.
VHF-møde

Når dette OZ udkommer har VHF-folkene netop 
den 13. august afholdt deres møde for os om mobile 
anlæg. Men de kalder på os igen den 10. september. 
Aftenens emne er endnu ikke fastlagt, men vi mødes 
på Ungdomsgården kl. 20,00.
RÆVEJAGTERNE
fortsætter den 25. august og 6. september.

Ja, så er der serveret. Sommerferien er forbi, og 
vi er vel alle ivrige efter at komme i gang med 
„radio11, ikke?

Vy 73 OZ3WO.

ALS
Formand: OZ6EI, Eigild Hougaard, Havnbjerg, 

Nordborg, tlf. (044) 5 14 60.
Kasserer: OZ5CJ, Chresten Jørgensen, Oksbøl, 

Nordborg.
Sekretær: Bernt Damkjær, Drejøvej 5, Kirkeby, 

Nordborg, tlf. (044) 5 01 33.
Så starter vi igen. Det første medlemsmøde efter 

sommerferien bliver onsdag den 26. august i fysik
salen på Havnbjerg skole kl. 1930. Programmet er 
endnu ikke lagt, når disse linier skrives, men vi 
plejer jo ikke at kede os. Har nogen fået nyt og 
spændende grej, så tag det endelig med.

CW møderne fortsætter hver onsdag kl. 1930, før
ste gang efter sommerferien den 2. september. Ele
verne har forhåbentlig trænet flittigt med nøglen 
i ferien, så vi snart kan samle dommerkomiteen 
igen.

Vel mødt! Vy 73 Bernt.
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ÅBENRÅ
Afdelingsarbejdet ligger i øjeblikket stille, men 

den 10. sept. er sommerferien forbi, og vi skal til at 
begynde den første mødeaften med forhåbentlig 
100 % mødedeltagelse.

Bestyrelsen vil bestræbe sig for at udfylde møde- 
aftenerne med så godt stof som muligt, men så for
venter vi også, at medlemmerne møder talrigt op, 
idet en mødeaften kræver mange timers forbere
delse, og så er det jo noget nedslående, når der kun 
møder en lille del af medlemmerne, så vel mødt 
hver anden torsdag til en interessant mødeaften.

Rævejagterne køres stadigvæk hver mandag aften, 
og vi nærmer os stærkt den spændende finale, idet 
vi i dag starter på sidste etape.

I løbet af sommeren, hvor der efterhånden inden 
for afd. også har oparbejdet sig en stigende inter
esse for modelstyring, hvilket uden tvivl skyldes 
OZ8AJ’s ihærdige indsats på dette område, mon 
der ikke skulle være flere af medlemmerne, der er 
interesseret?

På gensyn den 13. september kl. 1930 prc. på 
Ungdomshjemmet og ved „æ ræv“.

Vy 73 5WK.

ÅLBORG OG OMEGN
Klublokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18, 

Ålborg.
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen, Ny Kærvej 1, 

Nørresundby.
Kasserer: OZ6SM, Søren Mogensen, VH-I F.S.N., 

Ålborg.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, Himmerlands- 

gade 13, Ålborg.
Så er sommerlejren overstået, desværre havde vi 

ikke det fine vejr som sidste år. Men humøret var 
højt, og blev der for koldt, gav vi den bare lidt 
gas. Der var i hvert fald to, der altid kunne holde 
varmen, de bankede i nøglen fra morgen til aften 
(hi,hi, 8KB — 8NJ). Vi takker for de sider, I fyldte 
i logbogen. Tak for besøget alle I, der kom fra nær 
og fjern, ja Sverige med, OZ1BP der gav os den 
store overraskelse at komme med en flunkende 
ny modtager som en slags jubilæumsgave på for
skud, den vakte stor jubel, tak derfor IBP. En tak 
skal også rettes til 2LM, der gav afdelingen et 
U-meter, som vi også vil få glæde af.

A propos! Jubilæum. Husk at reservere søndag 
den 18. oktober, hvor vi holder jubilæumsfest her 
i Ålborg i anledning af de 25 års virke. Der vil blive 
holdt en fællesspisning i restaurant „Kilden" og

div. underholdning. Nærmere herom i OZ sept. 
Men reserver allerede nu dagen, det er også for 
XYL og YL, så læg søndagsturen ad Ålborg. Der 
vil blive rig lejlighed til at hilse på vennerne fra 
„æteren", kom og vær med.

Det skulle gerne blive alle tiders „Ham’s" fest.
Endelig er vi så småt ved at have „familiefre

kvensen" varm på 2 m (144,138 MHz) hver aften 
efter TV.

Rævejagterne begynder igen den 8. august, og 
vi kører efter programmet i maj OZ.

Der er nok at se til, men husk det hele.
Vy 73 de OZ4X.

ESBJERG
Afdelingslokale: Centralbiblioteket, personaleeta

gen (elevatoren skal benyttes).
Sommerferien er endt, en køreklar afdelingssen

der er opstillet, og lokaleinspektøren har forhå
bentlig skabt ønsket orden, inden vi tager fat igen 
onsdag den 19. med en lille velkomstaften omkring 
et hyggeligt kaffebord, hvor vi skal tale dels om 
vinteren, dels om byggearbejdet på den planlagte 
nye afdelingssender, der bliver dobbelt med 6- 
bånds, 10 watt grundsender samt en effektkanon for 
B- og A-amatørerne.

Kassereren hilser den nye arbejdsvinter velkom
men ved i september at udsende kontingentop
krævningerne.

Vel mødt til vinteren 64-65 — også de gamle 
amatører!

73 de OZ6LW.

GIVE OG OMEGN
Klubhuset: Gyvelvej 6, Give.
Formand: S. P. Knop, Møllegade 6, Give.
Hallo! Give kalder.
Vi indbyder vore naboafdelinger samt andre in

teresserede til kammeratligt samvær i vor afdeling 
søndag den 6. september.

Vi mødes i klubhuset kl. 10, hvorefter vi snakker 
og diskuterer et par timer. Kl. ca. 12 spises med
bragt mad, hvortil der kan købes „P35 med een 
tophætte" samt sodavand. Om eftermiddagen ar
rangeres der underholdning eller udflugt. Sidst på 
eftermiddagen kaffe i klubhuset a 3 kr. pro persona.

Man er velkommen til at medbringe radiogrej, 
f. eks. transportabelt udstyr.

XYL’s og YL’s er selvfølgelig også velkomne.
Velkommen i Give søndag den 6. september.

Vy 73 S. A. Lauridsen, OZ4RJ.

Resultatliste af Store nordjydsk rævejagt 1964
Nr. 1, OZ9SW & Harry Jensen, natjagt 201 min., dagjagt 152 min., ialt 353 points

„ 2, P. & T., København1 201 „ 179 „ 380 „
„ 3, R. Storgaard & H. P., Kolding, 201 „ 189 „ „ 390 „
„ 4, OZ6AI & Martha, Viborg 215 „ 178 „ „ 393
„ 5, OZ3JE & K. Madsen, Viborg 234 „ 165 „ „ 399 „
„ 6, OZ5LD & H. J. E., Viborg 201 „ 200 „ » 401 „
„ 7, OZ3MI & Jakobsen, Kolding 21Q „ 198 „ „ 408 „
„ 8, OZ8XU & OZ2HD, Viborg 231 „ 186 „ ,, 417 „
„ 9, Kriller & Henning, Herning 246 „ 183 „ .. 429 „
„ 10, Henrik & Frank, Herning 250 „ 182 „ .. 432 „
„ 11, OZ2RD & Mathiesen, Kolding 234 „ 200 „ >, 434 „
„ 12, OZ9OL & Pia, Viborg 235 „ 211 „ “ 446 „
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HERNING
Formand: OZ5HF, Børge Frederiksen, Birkvej, 

Birk pr. Herning. Tlf. 91.
Klublokale: Niels Bohrsvej 6, Kælderen.

STORE MIDTJYSKE RÆVEJAGT 1.-2. august 1964
Der deltog 16 hold, som mødte frem på den jyske 

hærvej ved Give i regn og blæst og en barometer
stand så lav (950 mm), så der var grund til at 
frygte det værste.

Det skete heldigvis ikke — det holdt tæt om nat
ten, og om søndagen var der solskin og sommer, så 
jægerne måtte smide en del af tøjet for at holde 
det ud.

Om natten var jagten de første par timer stærkt 
generet af Qrm og af kommercielle stationer. Se
nere gik det bedre, og om søndagen gik alle senderne 
meget fint igennem.

Rævene var efter Herning-skik godt skjult, så 
der skulle virkelig pejles for at få afleveret kortene. 
Om natten fandt kun 12 hold alle ræve, medens 10 
hold fandt 2 ræve og 3 hold kun 1 ræv. Om dagen 
fuldførte 20 hold, medens 6 hold fandt 2 ræve.

Efter jagten deltog 57 personer i middagsspisning 
på Diagonalkroen, hvor der uddeltes pæne såvel 
guldsmede- som firmapræmier til jæger og obser
vatør på de syv- bedst placerede hold.

Arbejdet i afdelingen
Mødeaftener med teoriundervisning m. v. gen

optages allerede i august med møde hver torsdag 
aften kl. 20,00 i mødelokalet på Niels Bohrsvej.

HADERSLEV
Når dette OZ udkommer, er ferietiden så småt 

ved at være overstået. Der er klubaften hver tors
dag kl. 1930 i klublokalet Smedegade 1, så vi håber 
at se lidt til afdelingens medlemmer igen.

Afdelingens station OZ7HDR vil være QRV på 
2 m og 70 cm i Region I contesten den 5.—6. sep
tember fra test QTH nær Pothøj mellem Vedsted 
og Skovby. Vi er i fuld aktivitet med at få grejet 
klart dertil, men vi mangler endnu en del, så hvis 
nogen er interesseret i at hjælpe til, så sig bare til. 
Henvendelse kan ske til 2JT, 2TV, 5HW eller under
tegnede.

Vy 73 de OZ9KY.

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

tlf. 2 18 54.
Næstformand: OZ2SH, 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, tlf. 2 71 71.
OZ9NK, Jørgen Nielsen, Strandpromenaden 46, 

tlf. 2 47 01.
GENERALFORSAMLING:
Torsdag den 20. august kl. 2015 ordinær GF i klub

huset. Dagsorden ifølge lovene. Evt. Forslag skal 
være formanden i hænde senest torsdag den 13. aug.

Opmærksomheden henledes på lovenes paragraf 8, 
ifølge hvilken et medlem med kontingentrestance 
ud over 3 måneder har mistet sin stemmeret. Kon
tingent kan indbetales på generalforsamlingen.

Vy 73 9ER.

HOLBÆK
Så er ferien forbi for de flestes vedkommende. 

Mandag den 24. august starter vi på en frisk. Så 
mød op og lad os drøfte den kommende sæsons 
arbejde.

Best 73 de 6VF, Vagn.

LOLLAND-FALSTER
Ang. week-end-besøget hos Lübeck amatører:
Turen bliver week-end’en 26.—27. september. Pri

vat indkvartering hos en amatørkammerat. Møde
tid lørdag kl. 12,15 ved banegården Nykøbing Fl. 
Vores bus kører kl. 12,30. Vi er tilbage på bane
gårdspladsen søndag d. 27. sept. kl. ca. 22. Pris: 
40 kr., som dækker rejsen Nyk.—Travemünde lør
dag + det store kolde bord incl. drikkepenge, men 
exclusive drikkevarer, og rejsen Travemünde— 
Nyk. søndag. Vi får hver især en dåse Nescafé ud
leveret som gave til vore værters XYL. Maximum 
deltagerantal 30.

For at deltage må beløbet være indbetalt på giro 
13754, advokat Engberg, Jernbanegade 13, Nykøbing 
Falster, senest d. 10. sept. Skriv venligst Ltibeck- 
rejse på kuponerne når I indbetaler de 40 kr. Husk 
at medbringe kvitteringen, der er bevis for indteg
ning. Dersom toldbestemmelser Ikke ændres, må I 
hjemføre 200 cigaretter, 1/1 fl. spiritus, 1 liter vin.

73 Mimi, 2MI.

NYBORG
Formand: OZ4WR, Møllervænget 3.
Lokale: Tårnvej 4.
Så tager vi fat efter endt ferie og generalforsam

ling med morsetræning og teknisk stof.
Jeg regner med, at der er' nogle af jer, der er 

blevet bidt af en gal ræv, så der er behov for lidt 
hjælp med at bygge en rævemodtager.

OZ5KC og Leon Johannesen var til rævejagt oppe 
i Jylland, og der var de så snu at få en ræv med 
hjem i en rygsæk. Det var en rævesender komplet 
med ant. og power o. s. v. Den har skabt en hel del 
glæde i en ellers stille ferietid.

Programmet
for den øvrige tid er morsetræning hver torsdag 
kl. 19,15, derefter teknisk stof.

Vy 73 de OZ6MI, Per.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO, Herlufmagle.
Kasserer: OZ6ME, Næstved.
Tirsdag den 4. august åbnedes klubben igen efter 

endt ferie. Vi har i ferien nået at få monteret og 
opsat vores nye 2 m beam, så drej venligst din 
beam mod Næstved om tirsdagen, da der nu er 
mulighed for at høre OZ8NST.

Fra OZ2MI har vi modtaget invitation fra Lii- 
beck om en gæstevisit, som vi håber vil samle god 
tilslutning, se nærmere om turen under Lolland- 
Falster afd.

Vores årlige generalforsamling vil blive afholdt 
den 25. august kl. 1900 med dagsorden iflg. lovene. 
Forslag, som ønskes behandlet, bedes indleveret 
til bestyrelsen senest 3 dage før. Mød venligst op 
denne aften, da vi har vigtige ting, som skal be
handles.

Vy 73 OZ8BO.
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Danmarksmesterskab i rævejagt
Finalejagt lørdag—søndag den 5.—6. september 1964.

Samlingssted: Jægerne stiller ved Uglebjerg kro, 
ca. 8 km Ira Årup mod Assens, senest kl. 19,30 lørdag 
den 5. september.

Kort: Atlasblad 1:40,000 nr. A 3612, Assens N. 
Frekvens: 1825 kHz.

Sendetider: Nat Dag
Ræv 1 Ræv 2 Ræv 3 Ræv 1 Ræv 2 Ræv 3

21,00 21,01 21,02 09,00 09,01 09,02
21,30 21,31 21,32 09,30 09,31 09,32
21,45 21,46 21,47 09,45 09,46 09,47

derefter hvert kvarter, med sidste udsendelse hen
holdsvis kl. 01,15 og 13,15.

Startbeløb: Kr. 15,00.
Regler:

Finale jagten afvikles i overensstemmelse med 
„Reglement for rævejagter" udgivet af EDR 1964. 
Præmier:

Til danmarksmesteren, hvis placering beregnes 
på grundlag af én landsdelsjagt og DM-finale- 
j agten, er der

et gavekort på 200 kr. 
skænket af Radiolytternes Indkøbscentral.

2. og 3. præmie samt præmier i finalejagten 
(1., 2. og 3. pr. samt „bedste nat og bedste dag“) 
er følgende:
1 stk. Geloso VFO, skænket af Arne Nielsen 

MFG. Co.
1 stk. universalmåleinstrument, skænket af Århus 

Radiolager
1 stk. VHF-antenne, skænket af Etronic A/S, 

Svendborg 
1 stk. 6146 og
1 stk. 100 kHz krystal, skænket af Teletronic, 

Odense
2 stk. måleinstrumenter, skænket af VICTORY, 

Odense
Og så bliver der naturligvis også præmier til 

observatørerne, men det har vi ikke fundet ud 
af endnu.

Ud over det nævnte er der „sølvtøj" til dan
marksmesteren og hans to nærmeste konkurrenter.

Det kan i øvrigt nævnes, at senderne så vidt 
muligt vil blive dubleret, samt at rævehulernes 
placering vil blive fastlagt forud for jagten, og 
i forbindelse hermed indhentet tilladelse til an
bringelsen af rævehulen.

Som det ses, er der i år gjort en ekstra indsats 
for at mobilisere jægerne, så vi regner med sam
tidig at få sat en „danmarksrekord" i deltager
antal.

Tilmelding bedes ske senest den 30. august 1964, 
og det bedes samtidigt meddelt, om der ønskes 
middag på kroen om søndagen (beuf eller kote
letter med efterret ca. kr. 6,00).

Der er campingplads ved kroen, hvor en af 
rævesenderne vil være i gang hver halve time 
fra kl. 15,30 til kl. 19,00.

OZ8NO, Poul Nielsen,
Præstevænget 16, Korup, Fyn.
Tlf. (09) 96 4511 Bredbjerg 133.

Egon Buur Andersen,
Brørupvænget 55, Odense V.

Kurt Jacobsen,
Engdraget 59, Næsby, Fyn. Tlf, (09) 13 41 40.

ODENSE
Efter forhåbentlig vel overstået sommerferie ta

ger vi nu atter fat, og det første arrangement kom
mer torsdag den 20. august kl. 1930 på Rasminde
gården, hvor OZ9OR i et foredrag vil belyse em
nerne VFX og ESB på 2 meter. OZ9OR er en af 
pionererne indenfor ESB på VHF, et område, der 
omfattes med stadig større interesse. Der er således 
allerede to stationer i gang her i afdelingen med 
denne modulationsart på 2 m båndet. Vel mødt 
den 20.

I samarbejde med AOF har vi allerede planlagt 
vinterens kurser, der i lighed med sidste år vil 
blive afholdt på Munkebjergskolen. Der vil blive 
kursus både for vordende amatører, såvel som for 
allerede licenserede amatører, der ønsker at af
lægge A-prøven. Nærmere oplysninger om tilmel
ding og start vil fremgå af den tryksag, der udsen
des til samtlige husstande i Odense, samt i dags
pressen. Endvidere påtænker vi at afholde et 60- 
timers transistorkursus. Da det er nødvendigt 
at vide, om der er tilstrækkelig tilslutning hertil, 
anmodes alle interesserede om snarest muligt at 
sætte sig i forbindelse med OZ7HJ, H. E. Jensen, 
tlf. 13 37 29.

Der indkaldes til den årlige generalforsamling 
torsdag den 17. september. Dagsorden ifølge lovene. 
Der skal vælges formand og tre bestyrelsesmedlem
mer.

Vy 73 7KV.

Store fyenske rævejagt 1964
Kommentarer til N. Storgaards indlæg i juli OZ.
Odense afdelingen beklager de forhold ved den 

sidste store fynske rævejagt, som er fremdraget af 
N. Storgaard i juli OZ vedrørende manglende ind
hentet tilladelse til udlægning af ræve, samt over
lapning af to af rævenes udsendelser under nat
jagten. Hr. Storgaard bedes dog bemærke, at det 
lykkedes for ikke færre end ni af de øvrige jægere 
trods sidstnævnte handicap at finde samtlige tre 
ræve under nat jagten.

At præmiering af vinderne spiller en endog meget 
stor rolle for en del af rævejægerne er efterhånden 
kommet til vor erkendelse. Vi erkender dog, at vi 
ikke fatter meningen med hr. Storgaards passus: 
„. . . men kan der ikke blive en lille ting til vin
derne, uden at man forhøj er startgebyret, så må 
man dette". Det må formodes, at præmieuddelingen 
er forbigået hr. Storgaards opmærksomhed på grund 
af hans placering i den nederste halvdel af resultat
listen, idet der efter jagten ifølge sædvanlig prak
sis, blev uddelt præmier til henholdsvis nr. 1, 2 og 3 
samt bedste resultat ved nat- og dagjagten. Af de 
indkomne kr. 170,00 i startgebyrer blev anvendt 
kr. 142,00 til præmier, som sammenholdt med de 
øvrige udgifter resulterede i et mindre underskud. 
I n g e n  af præmierne var modtaget som gave.

Vi kan godt indse, at hr. Storgaard har interesse 
i, at jagten bliver slettet som gældende til DM, men 
må i så henseende henvise til det af ham så flittigt 
citerede reglement afsnit 3, paragraf 9.

For EDR, Odense afdeling,
K. V. Andersen, OZ7KV.
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Resultatliste
for

STORE FYNSKE RÆVEJAGT 1964
Nat Dag Samlel

1. OZ5HF 180 78 258
2. OZ9SW 174 91 265
3. Chr. Frederiksen 181 102 283
4. OZ9OL 186 121 307
5. OZ5LD 182 130 312
6. OZ6AI 215 118 333
7. OZ5WK 216 133 349
8. OZ1WQ 184 190 374
9. Jørgen Nielsen 2 ræve 102

10. OZ2RD 2 ræve 122
11. Harry Andersen 2 ræve 221
12. OZ3MI 2 ræve 194
13. OZ7W 2 ræve 248
14. OZ6LG 2 ræve 248
15. OZ9CR 1 ræv 242
16. Adolphsen 232 1 ræv
17. Knud Klint 0 ræve 2 ræve

Odense afdelingen ønsker vinderne hjertelig til 
lykke og takker alle jægerne for deltagelsen.

ROSKILDE
Tirsdag den 1. september kl. 1930 forbereder vi 

teknisk kursus, så alle, uanset deltagelse i dette, 
bedes møde op, idet det er en fælles opgave at få 
så mange nye amatører i gang som muligt. (Stadig 
udnyttelse af båndene o. s. v.). Efter planen fort
sætter vi hver tirsdag.

Onsdag den 30. september bliver alm. mødeaften, 
men herom senere i næste OZ.

Mødestedet er som sædvanligt bibliotekets kælder.
Vy 73 de OZ2FN.

SILKEBORG
Lokale: Loftværelserne i „Lunden".

Formand: OZ9PF, Poul H. Laursen, Århusvej 56.
Kasserer: OZ1AG, Arild G. Petersen, Godthåbs- 

vej 6.
Sekretær: OZ7DA, Jens H. Nielsen, Thorsgade 13.
Nu er ferietiden ved at være slut, og vi begyn

der så småt at tænke på vinterens arbejde.
De nye klublokaler er nu efter meget arbejde 

næsten i orden, vi mangler kun at få varme in
stalleret og så givet det hele en sidste afpudsning. 
Vi synes, at vi har fået det vældig hyggeligt, men 
kom selv til klubaftenerne hver onsdag og fredag 
kl. 1930 og overbevis dig om det.

Afdelingen afholder ordinær generalforsamling 
lørdag den 22. august kl. 1930. Dagsorden ifølge 
lovene. Mød op denne aften og vær med til at plan
lægge og bestemme afdelingens arbejde.

Vy 73 de OZ9PF.

SLAGELSE
Klublokale: Glentevej 6.
Formand: OZ4RH, Finding, Klostergade 36. 
Kasserer: Lindshauge, Glentevej 6, tlf. (03) 52 39 31. 
Sekretær: OZ2RI, Bechmann, Klostergade 34,

tlf. (03) 52 06 60.
Klub- og byggeaften: Torsdag kl. 20—22.
Vedr. Tysklandsturen i september, se venligst 

under Lolland-Falster.
Vy 73 de OZ2RI.

SORØ
Lokale: Apotekervej.
Formand: OZ3VO, Hans Olsen, Tystrup pr. Fugle

bjerg, tlf. Kongskilde 155.
Kasserer: Egon Petersen, Enghavevej 14, Diana- 

lund.
Ved generalforsamlingen, hvor vi iøvrigt sav

nede mange af vore medlemmer, skete følgende æn
dringer i bestyrelsen: OZ8WJ, Willy Jensen, øn
skede ikke genvalg og efterfølges som kasserer af 
medl. nr. 9088 (kommende OZ8EU), Egon Petersen. 
OZ3KG ønskede heller ikke at fortsætte og efter
følges af Sigurdur Axelsson, Fuglebjerg.

Bestyrelsen ser herefter således ud: Formand: 
OZ3VO, Hans Olsen, næstformand og sekretær: 
OZ6RC, Carl Aa. Christiansen, kasserer: Egon Pe
tersen, OZ4NO, N. N. Olsen og Sigurdur Axelssson. 
Suppleanter: OZ9ID, Ib Nielsen, og OZ8RC, Bent 
Andersen.

Herefter et par ord om den kommende tid. Først 
og fremmest skal den store sjællandske rævejagt 
foregå fra Sorø afd. lokaler, datoen er d. 15 og 16. 
august. Der kan købes øl og sodavand, ligesom der 
vil kunne købes varme pølser efter natjagten. Der 
er gode muligheder for at campere umiddelbart ved 
siden af 8SOR, der kan evt. soves i vore lokaler, 
og vi har også et køkken, hvor der kan laves kaffe 
m. m. Alle er hjertelig velkomne, såvel deltagere 
i jagten som interesserede, der vil høre og se nær
mere om rævejagt. Jagten arrangeres af Kbh. afd., 
hvorfor al henvendelse angående denne bedes 
rettet dertil.

Tirsdag d. 8. september kl. 2000 holder vi møde i 
Sorø afd. for at drøfte vinterens arbejde, mød ven
ligst talstærkt op denne aften, sørg for at få alle 
interesserede med, så vi kan se, hvor stor tilslut
ningen bliver. Vi vil så forsøge at give en orien
tering om, hvordan vi har tænkt os kursus, klub- 
aftener m. m. skal tilrettelægges. Vi vil fra besty
relsens side forsøge at få så alsidigt et program 
som muligt, så lad os endelig høre jeres forslag. 
Hvis Sorø afd. stadig skal trives og bestå, er det 
tiden at slutte op bag den nu.

Vel mødt d. 8. september.
Vy 73 de OZ6RC.

TØNDER
Afdelingen havde den fornøjelse at blive invite

ret til week-end-komsammen på station OZ7BUS 
i Arnum Sdj. lørdag den 18. samt søndag den 19. 
juli, og man må sige, at turen blev alle tiders op
levelse.

Lørdag over middag samledes efterhånden en 
hel del OZ’er med deres XYL’er. Der blev rejst 
telt, drukket kaffe, P35, snakket o. m. a. Hen under 
aften blev der så for alvor fyret op under sende
ren, og der blev lavet mange gode DX. For rigtig
hedens skyld skal det dog nævnes, at hen på nat
ten, da stemningen var på sit højeste med harmoni
kamusik og sang, så 1BZ sig nødsaget til at slå 
over til CW, men så gik det også fint igen, påstod 
han!

Om søndagen vågnede alle igen med friske kræf
ter, selv om det for enkeltes vedkommende var 
blevet sent om lørdagen. Det skal nævnes, at 6OV 
begge dage ristede pølser af bedste kvalitet på 
løbende bånd.

Afdelingen vil her igennem sige alle på station 
OZ7BUS mange tak for en dejlig „week-end“, vi 
håber ikke, det er sidste gang, at vi må have for
nøjelsen at besøge jer, tak!

Vy 73 OZ8CV.
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VIBORG
Formand: OZ5LD, Leo Dam, St. Set. Mikkelsgade 

18 B, Viborg, tlf. 2200 lokal 31 i kontortiden. 
Kasserer: OZ8XU, Vichtor Sørensen, Agerskov pr. 

Viborg, tlf. Ravnstrup 8Y.
Sekretær: OZ3JE, John Olsen, Hald Ege, Viborg.

Medlemsmøde:
Onsdag den 26. august på Ålkjærs Konditori.

Rævejagt:
Lokalturneringen, kort Viborg 1:25000, 2 ræve,

2½ time.
Søndag den 16. aug. kl. 0930.
Mandag den 21. sept. kl. 1930.
Fællesturneringen med Herning og Silkeborg.
Mandag den 24. aug. kl. 1955.
Mandag den 14. sept. kl. 1955.
Se nærmere i OZ april side 135.

Vy 73 OZ5LD, Leo Dam.

Radioamatører i Grønland.
Ministeriet for Grønland skal herved meddele

følgende tilgang til listen over radioamatører i
Grønland:

OX3BS, Benny Strandtoft, Godthåb, ex OZ6BS. 
OX3IG, Ib Bang, Grønnedal, ex OZ7IG.

OX3LP, Peter Larsen, Prins Christians Sund,
ex OZ4LP.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedrørende amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:

B 8353, OZ1HQ, Holger Madsen, Herningvej 6, 
Brande.

C 4720, OZ1IF, Ib Andreasen, Grønningen 10, 
Åkirkeby.

C 8068, OZ1MJ, Mogens Hejn Jensen, Nørregade 5, 
Ålborg.

C 7064, OZ1MK, Marinus Sofus Carl Johan Peder
sen, Vilh. Thomsens Allé 10, st. tv., Valby.

C 9064, OZ1NM, Niels Marius Sørensen, Birkedal, 
Voldby.

C 8857, OZ1NS, Jacob Krogh Nielsen, Simmer- 
stedvej 52 A, Haderslev.

C 9233, OZ1SF, Jens Ricard Fokdal, Lahnsgade 34, 
Odense.

C 6892 OZ1TE, Evan Willy Pedersen, Svends
gade 1, Esbjerg.

C 8370, OZ2FD, Flemming Nielsen, Liden Kirstens 
Vej 11, Roskilde.

B 8216, OZ2VP, Vagn Karsten Poulsen, Tværvej 
2, 1., Nyborg.

C 9326, OZ2VY, Ellen Nielsen, Brorsonsvej 16, Kol
ding.

B 8390, OZ3ED, Erik Dahl, Fredensvej 20, Tåstrup.
B 5526, OZ3FI, Finn Knud Brandi Ellermann, Val

muevej 19, st., København S.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: St. Kon
gensgade 77 A, st. tv., København K).

C 9298, OZ3GB, Aage Gantzel Bendixen, Mønt- 
mestervej 10 E, København NV.

B OZ3GV, Jørgen Gert Vestergaard, Humlegårds
vej 15, Hillerød.

C 8480, OZ3ID, Ib Kern Aagaard Madsen, Ullers- 
vej 10, 1., Randers.

C 5165, OZ3OX, Oscar Severin Christian Klem, 
c/o P. Gehl, Falkonergårdsvej 7, 1., Kbh. V. 
(Postadr.: Alleen 97, 1., Kastrup).

NYE MEDLEMMER
9372 Peter Julius, Børnehjemmet Spanager, Lille 

Skensved.
9373 Kurt Jensen, Tamstrup Nørremark, Thorshøj.
9374 OZ7DG, Mogens Østerbye, I. E. Ohlsensgade 

111, 2., København Ø. (A)
9375 Leon Brimer, Pragtstjernevej 12, Kbh. NV. (A)
9376 Alfred Kirk Christensen, Stengade 23, 4., 

København N.
9377 Svend Kærgård Andreasen, „Asdal“, Hirts

hals.
9378 Poul Erik Jacobsen, Langelinie 14, Silkeborg.
9379 Henning Mink, Degnevænget 6, Ulkebøl, 

Sønderborg.
9380 Poul Sæby Winther, Kærstrupvej 12, Valby.
9381 Erik Eriksen, Motalavej 59, 2. tv., Korsør.
9382 Poul Dreier, Mosegårdsvej 16, 1., Odense.
9383 Thorkild Tingleff, Skovhøj 22, Kolding.
9384 OZ6DU, Frede Andersen, Maj Allé 36, 

Herlev. (A)
9385 Erik Fjeldberg, Rosenvængetallé 7, Kbh. Ø.
9386 OZ6DV, Flemming A. Nielsen, N. Ebbesens- 

vej 9, st. th., København V. (A)
9387 Leif Augustsen, Arlbjerg, Oure.
9388 Stig Linander, Kulsviervej 95 A, Lyngby.
9389 Boris Hansen, Ewaldsgade 19, Århus C.
9390 Laurids Herredsbjerg, Store Nustrup.
9391 OZ8EE, Erik A. Eriksen, Ålekistevej 242 A, 

3. tv., Vanløse. (A)
9392 TG9GZ, Jørn Glarbo, Po. Box 25-A, Guate

mala City, Guatemala.
9393 J. P. Filskov, Skolegade 4, Borris.
9394 Hugo Haagh, Stormarksgården, Hovedvej 6, 

Jyllinge, Roskilde.
9395 Hardy Lendal, Skørping Autoservice, Skør

ping.
9396 Knud Jensen, Alleen 83, 1. th., Kastrup.

9397 OZ9SMH, Samfundet og Hjemmet for Van
føre, Esplanaden 40, København K. (A)

Atter medlem.
1616 Hans O. Bennedsen, 9. Brook Lane, Port Che- 

ster, NY 10573, USA.
2278 OZ5LO, K. Andersen, Ingerslevs Boulevard 17, 

1. tv., Århus C.
2397 Arne Laursen, Søndergade 33, Ålborg.
4091 OZ3EF, Christian E. Frovin, Volden 8, 

Slagelse.
8093 Bent B. Slavensky, Oksenbøl, Vestervig.
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