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Hvor længe skal vi vente?

Der er noget galt med samfundets admini
stration. De mange klager til Ombudsmanden 
om sager, der ligger i aarevis uden afgørelse, 
viser dettte, og vi andre, der på en eller an
den måde har et andragende liggende i et 
ministerium kan tale med herom. Det er en 
almindelig kendsgerning at en sag der havner 
i et ministerielt kontor er bragt til stands
ning for lange tider. EDR kan bevidne det 
samme. For flere år siden ansøgte vi om, at 
telegrafister i handelsflåden, der havde ama
tørlicens måtte — med skibets tilladelse — 
benyttes deres amatørstationer på deres fri
vagter, sådan som det er tilfældet i norske og 
svenske skibe. Det kan godt siges at være en 
lille sag, men for den det angår, er det en 
stor sag, og selv om en sag er nok så lille 
fortjener den vel et svar og en afgørelse.

For 1 år siden sluttede P&T efter 2-3 års 
forløb sine overvejelser og sendte vort an
dragende videre til Handelsministeriet. Det 
vakte berettiget håb om en gunstig afgørelse, 
men som sagt, nu er der gået et år, og vi har 
intet hørt. Et år — flere år! Kan man da 
virkelig det. Forstå det hvem der kan. I det 
private erhvervsliv sætter man en ære i at

give et brev et omgående svar, og selv vig
tige beslutninger af stor økonomisk række
vidde tages hurtigt når henvendelse sker. I 
et ministerium derimod sylter man sagerne. 
Ganske hemningsløst lader man skrivelser 
hobe sig op uden at tage stilling, og ganske 
uansvarligt lader man hånt om de interesser 
der står på spil. Spørger man om grunden får 
man svaret, mangel på kvalificeret arbejds
kraft. Dette er nu nok ikke sandheden. Mon 
ikke snarere det er sådan at ingen underord
net får lov at tage selvstændige beslutninger, 
men at alt skal afgøres på højeste sted. Heraf 
den beskæmmende flaskehals.

På EDRs generalforsamling skal jeg atter i 
år fortælle at sagen „maritim mobile" stadig 
ikke er fundet værdig til besvarelse. Fortælle 
at denne sag højst sandsynlig ligger fast for
ankret i en eller anden støvet bunke, og at 
dens behandling er unddraget de gældende 
regler for velanstændighed som siger, at et
hvert brev eller forespørgsel har krav på et 
svar og en afgørelse indenfor et rimeligt tids. 
rum.

OZ6PA,
Poul Andersen

279



En omsætter for fjernskriver

Af S. H. Hasselbalch, OZ7T. 
Tranegårdsvej 25, Hellerup.

Den i det følgende beskrevne omsætter 
fra 2-tonesignal til en fjernskriver skal ikke 
give sig ud for „det bedste", men den inde
holder visse nye ideer, som kan give im
pulser til andre interesserede. I praksis har 
den vist sig at være meget sikkert virkende 
af følgende grunde:

1) Den har hurtigt virkende AVC, som 
gør den ufølsom overfor fading.

frekvenserne 2125 og 2975 Hz. Dette signal 
tages fra modtagerens udgangstrin med en 
LF-effekt på ca. 2 watt. Impedansen af om
sætterens indgang er nogle få ohm, den er
statter altså simpelthen en højttaler. Vi ser 
på diagrammet, fig. 1:

Signalet går fra indgangsklemmerne til en 
step-up transformer, en gammel højttaler-

2) Den kan modtage med næsten uændret 
forvrængning på space eller mark alene. 
Dette forhold optræder i praksis meget ofte 
på grund af selektiv fading.

3) Den indeholder ingen relæer — fjern
skriveren indgår direke i anodekredsen af et 
rør. Der bliver ingen relæpasning, ingen 
relæstøj.

Omsætteren arbejder på LF-basis, d. v. s. 
det tilførte signal er et 2-tonesignal med

transformer til lavohm-højttaler. Den giver 
en spændingsforstærkning på ca. 50 gange. 
Fra højohmssiden går vi til de to kanalfiltre 
for space- og markfrekvenserne, 2125 og 
2975 Hz. L3 og L4 afstemmer med 0,33 μF til 
2175 Hz og med en koblingskondensator på 
15 nF får man et båndfilter med centerfre
kvens 2125 Hz og en 3 dB båndbredde på 
godt 100 Hz. L1 og L2 afstemmer med 0,22 μF 
til 3025 Hz, og her giver 6,8 nF en bånd
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bredde på 100 Hz omkring centerfrekven
sen 2975 Hz.

Fra udgangen af kanalfiltrene går vi gen
nem et gitterkompleks til hver halvdel af en 
ECC81 dobbelttriode, som virker som ano
deensretter og samtidig som niveau-regula
tor. Niveau-reguleringen tager gitterkom
plekset sig af: hvis signalstyrken stiger, fly
der der øjeblikkeligt højere gitterstrøm, 
hvorved gitteret forspændes yderligere 
negativt. Middelanodestrømmen, som flyder, 
når signal ligger på styregitteret, bliver der
ved prakisk talt konstant, uanset signalets 
styrke.

Gitterkomplekset er opdelt i to dele: det 
ene led har høj tidskonstant (0,47 μF/0,47 
Mohm), det andet er blot en seriemodstand 
på 100 kohm. Det første led udligner tegn
forvrængningen hidrørende fra langsomme 
styrkevariationer, det andet led tager sig af 
de hurtige styrkevariationer samt støj.

På anoderne af Vi (A og B) har man nu 
fjernskriversignalerne overlejret med en 
jævnspænding. Denne spærres af konden
satorer på 0,1 μF, inden de — i modfase — 
når dobbelttrioden V2 (A og B). Dette rør 
er koblet som bistabil multivibrator, d. v. s. 
i et givet øjeblik leder A-sektionen, mens 
B-sektionen er totalt spærret, eller også er 
det omvendte tilfældet. Den bistabile multi
vibrator kan altid omstyres ved positive 
spændingsimpulser på et spærret rør eller 
ved negative impulser på et ledende rør. Når 
en sektion af en bistabil multivibrator er 
spærret, vil styregitteret være kraftigt ne
gativt forspændt i forhold til katoden. Når 
sektionen leder, vil gitteret være lidt posi
tivt i forhold til katoden. Disse gitterfor
spændinger overføres direkte uden gitter
kondensator til udgangsrørene, V3 og V4, 
som derfor ligesom den bistabile multivibra
tor afvekslende vil være ledende eller totalt 
spærret. Når et af udgangsrørene leder strøm, 
vil strømstyrken være 40 mA, bestemt af 
anodemodstanden på 2500 ohm. I serie med 
anodekredsen af V4 er fjernskriverens mag- 

.netspole indskudt, shuntet med en konden
sator på 2 /uF. Det totale strømforbrug er 
praktisk talt konstant, idet strømmen på 40 
mA skifter fra det ene udgangsrør til det 
andet, og spændingen over katodemodstan
den på 1500 ohm vil derfor altid være de 
ca. 60 volt, som er nødvendige for den rigtige 
funktion af den bistabile multivibrator.

De to udgangsrør er LF-pentoden EL84, 
koblet som triode, men andre typer kan i 
givet fald benyttes. En kondensator på 1 nF 
forhindrer,, at den bistabile multivibrator

kan udføre hurtige strømskift foranlediget 
af forstyrrende signaler.

Skulle under selektiv fading f. eks. „space" 
signalet udeblive, vil „mark" alligevel kippe 
V2, og fjernskriveren skriver uændret vide
re. Ligeledes når „mark" svigter, men „spa
ce" er tilbage. Disse forhold er meget ofte 
gældende, navnlig på de lave frekvenser, 
f. eks. på PA0AA på 3600 kHz. Til gen
gæld er det meget sjældent, at selektiv fa
ding får begge signaler til at forsvinde.

Til slut et par ord om kanalfiltrene:
Spolerne L1-2-3-4 er viklet på ferrit-klok

kekerner. I modellen blev anvendt Philips 
kerner med 25 mm diameter og en luftspalte 
på ca. 1 mm. Det er luftspalten, som først 
og fremmest bestemmer det rigtige vindings
tal, og man må derfor forsøge sig frem med 
en „prøvevikling". Hver af kredsene skal 
med sin parallelkondensator have resonans 
på en frekvens, som ligger ca. 50 Hz over 
båndmidtefrekvenserne, d. v. s. til hhv. 2175 
Hz og 3025 Hz. Man udvælger sine konden
satorer til parallelafstemning — der kan 
være betydelige toleranceafvigelser! — vik
ler et passende antal vindinger på kernen og 
måler resonansfrekvensen. Man må nøjag
tigt kende det påviklede antal vindinger — 
lad os sige, at det er 200. Heraf kan man let 
beregne det korrekte antal vindinger på den 
endelige spole, idet vindingstal X frekvens 
(med en given kondensator) er konstant. 
Finder man f. eks., at resonansfrekvensen 
lå 10 !°/o for lavt, fjernes simpelthen 10 % af 
vindingerne — i det nævnte eksempel 20 
vindinger.

Når man som med denne converter ar
bejder med et LF-signal, må man sørge for, 
at LF-forstærkeren har meget lav forvræng
ning. I modsat fald kan man let risikere, at 
forstyrrende signaler på den halve eller på 
en trediedel af space- og markfrekvenserne 
giver forstyrrelser. Brug et rigelig kraftigt 
udgangsrør og nedsæt klirforvrængningen 
med passende modkobling. Pas herved på, 
at modkoblingen ikke medfører selvsving, 
som her let kan opstå, idet converteren ikke 
belaster udgangstrinet på frekvenserne 
udenfor space- og markfrekvenserne.

Blot tåleligt god modtagning på en fjern
skriver fra radiosignaler kræver en god con
verter, fordi der skal så lidt fejlmodtagning 
til for at gøre en mængde af teksten ulæse
lig. Den her beskrevne converter har i prak
sis vist sig at være et betydeligt skridt fremad 
imod den „ideelle" konstruktion — der kan 
gøres meget mere, men hertil er jeg nu nået, 
da disse linier skrives. *
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Klipning 
i ESB-senderen

Efter Speech Clipping for Single, Sideband 
af W. K. Squires, W2PUL i QST, juli 1964.

Får man noget ud af at klippe LF-sig
nalet i mikrofonforstærkeren i en ESB- 
sender? Den efterfølgende artikel belyser 
dette for telefoniamatøren såre vigtige pro
blem på en så udmærket måde, at vi mener 
det berettiget at bringe de meste af artik
len i ( f r i )  oversættelse.

Klipning af LF-signalet har godt nok været 
anvendt i AM-sendere i mange år med godt 
udbytte, men i ESB-sendere synes dette ikke 
rigtig at have slået an. I stedet benyttes ALC 
(automatic level control, d. v. s. en slags 
AGC), men brugen heraf forbedrer egentlig 
kun ESB-signalet ved at gøre senderen let
tere at indstille til max. udgangseffekt uden 
overstyring af PA-trinet, samt ved at give en 
slags kompresservirkning. ALC’en kan imid
lertid ikke give nogen væsentlig forbedring 
af forholdet mellem middel- og spidseffekt 
svarende til det, der kan opnås i en AM-sen- 
der, når der benyttes klipper og filter, lige 
så lidt som en kompresser kan gøre det.

Vanskelighederne ved at anvende LF-klip
ning i en ESB-sender er af principiel art, 

"ikke et spørgsmål om et „godt diagram" eller 
om snedige kredsløb. I nogen tid har man 
faktisk været klar over, at det rent principi
elt er umuligt at forøge forholdet mellem 
middel- og spidsværdi i ESB-signalet ved 
nogen tænkelig form for LF-klipning.

Indhyllingskurven.
Den forskel mellem et AM- og et ESB-sig- 

nål, der har betydning i denne forbindelse, 
er, at indhyllingskurven for det modulerede 
HF-signal ved ESB ikke gengiver kurvefor
men for det modulerede LF-signal. Ved AM 
har indhyllingskurven nøjagtig samme form 
som LF-signalet, forudsat modulationen sker 
forvrængningsfrit; moduleres med en sinus
tone, bliver indhyllingskurven ligeledes si
nusformet, og er den modulerende LF-spæn- 
ding en firkantkurve, bliver AM-indhyllings- 
kurven ligeledes en firkantkurve. Moduleres 
en ESB-sender med en sinusformet LF-spæn- 
ding, bliver det resulterende ESB-signal jo

imidlertid blot en enkelt frekvens, en umo
duleret bærebølge". Moduleres ESB-sende- 
ren med en firkantspænding, vil det resulte
rende ESB-signals indhyllingskurve have en 
uendelig høj spidsværdi, og vil iøvrigt over
hovedet ikke have den fjerneste lighed med 
den modulerende LF-spænding.

Forholdene er anskueliggjort i fig. 1, der 
viser HF-signalets indhyllingskurve ved AM 
(amplitudemodulation), DSB (dobbelt side
bånd uden bærebølge) og ESB (enkelt side
bånd uden bærebølge) ved forskellige LF- 
kurveformer, fra sinusform via forskellige 
mellemstadier til ren firkantform. Størrel
sen n er eksponenten i det matematiske ud
tryk for den pågældende kurveform, der ud
trykkes ved sinn@. Det ses, at jo hårdere 
der klippes (jo mere LF-signalet nærmer sig 
til en firkantspænding), jo dårligere bliver 
forholdet mellem ESB-signalets middel- og 
spidsamplitude! Med en ideel firkantspæn
ding som modulerende signal skal ESB-sen
deren levere en uendelig stor spidseffekt for 
at gengive modulationen korrekt! En fyldest
gørende analyse af forholdene findes i en 
artikel i Proc. I. R. E. januar 1960 p. 123, 
Squires and Bedrosian: „The computation of 
single-sideband peak power".

Det er herefter klart, at klipning af LF- 
signalet før modulationen i en ESB-sender 
ikke giver nogen forbedring, og at en helt 
anden fremgangsmåde er nødvendig.

HF-klipning.
Da det ikke nytter noget at give LF-sig

nalet nogen forbehandling før modulatoren, 
er det logisk i stedet at forsøge sig med klip
ning af selve ESB-signalet. Det er jo iøvrigt 
også det, der normalt sker, når man taler så 
kraftigt til mikrofonen, at det lineære PA- 
trin udstyres til gitterstrøm eller på anden 
måde bringes til at begrænse HF-amplitu- 
den. Middeleffekten stiger godt nok herved 
(anodestrømsmeteret sparker højere op), men 
den resulterende splatter, forvrængningspro
dukter og uønskede sidefrekvenser, giver 
kraftige forstyrrelser hos naboamatørerne 
samt TVI (fjernsynsforstyrrelser). Forholde
ne minder ganske om overmodulation af en 
AM-sender, og ligesom vi her på simpel måde 
kan fjerne ulemperne (ved LF-klipning og 
lavpasfilter), lader ESB-signalet sig ligeledes 
„rense" på ret simpel måde.

Fremgangsmåden er egentlig forbløffende 
simpel. ESB-signalet frembringes på normal 
måde med så lille forvrængning som over
hovedet muligt. Det er vigtigt, at der frem
bringes et førsteklasses ESB-signal, bærebøl
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n = 0.3 n = 0.1 n = 0

Fig. 1.

gen og det uønskede sidebånd skal være kraf
tigt undertrykt, og det ønskede sidebånd 
skal frembringes med den rigtige frekvens
gang ved hjælp af et godt filter. Er der tale 
om en fasesender, skal LF-del og fasedrej
ningsnetværk („domefilter") arbejde perfekt. 
Nu klippes det frembragte ESB-signal, hvor
efter signalet, der efter klipperen indeholder 
sidefrekvenser langt ud til begge sider, altså 
også i det „undertrykte" sidebånd, føres gen
nem et filter magen til det første (eller 
bedre). Det herefter fremkomne signal er 
igen et rigtigt ESB-signal, men med et væ
sentlig bedre forhold mellem middel og spids- 
amplituden, uden at indeholde forstyrrende 
sidefrekvenser.

Fig. 2 viser fotografier af billedet på et 
dobbeltstråleoscilloskop, øverste spor er i 
begge tilfælde ESB-signalet, der tilføres klip
peren. Det nederste spor viser a) senderens 
ensrettede udgangsspænding uden klipning, 
b) samme, men med klipperen i funktion. 
Den nederste rasterlinie svarer til udgangs
spændingen nul. Det ses. tydeligt, at middel
amplituden forøges stærkt ved klipningen.

Før den praktiske opstilling beskrives, skal 
vi lige se på, hvilke krav, der må stilles til 
senderen, hvis en forbedring skal opnås.

1) Totalforstærkningen må forøges lige 
så mange gange, som man ønsker at klippe. 
Skal der f. eks. klippes 20 dB, betyder dette 
jo i realiteten en dæmpning på 20 dB, som 
der må kompenseres for med 20 dB ekstra 
forstærkning, hvis samme spidsamplitude 
skal opnås ved senderens udgang.

2) Når totalforstærkningen forøges, forøges 
også støj og brum, ganske som tilfældet er 
ved LF-klipning i AM-senderen. Ydermere 
falder bærebølgeundertrykkelsen, idet bære
bølgeresten jo ikke klippes og derfor nu for
stærkes mere end før. Det vil derfor ofte 
være nødvendigt at forbedre modulatorens 
balance.

3) Effektforstærkertrinene må kunne klare 
den forøgede middeleffekt. Mange lineære 
forstærkere, der kører udmærket med „al
mindelig" ESB, vil blive overbelastet med 
klippet ESB, idet en forøgelse af middeleffek
ten på måske 10 eller 20 dB (ved samme 
spidseffekt) jo betyder 10—20 dB større ano
detab og belastning af ensretteren. I visse 
tilfælde vil middeleffekten med hård klip
ning kun ligge nogle få dB under spidseffek
ten!

En praktisk opstilling.
Fig. 3 viser strømskemaet for en klipper

enhed beregnet til at indskyde umiddelbart 
foran krystalfilteret i en bestående ESB-ex- 
citer, der frembringer ESB på 9 MHz. Signa
let føres fra den balancerede modulator til 
det i tilsatsen indbyggede filter og forstær
kes i en pentode med expotentialkarakteri- 
stik, hvor den nødvendige ekstraforstærkning 
opnås. Rørets stejlhed og dermed forstærk
ningen kan reguleres ved hjælp af gitterfor- 
spændingen, således at klipningsgraden kan 
varieres. Den viste to-stillingsomskifter gi
ver i stilling „normal" mulighed for at ind
stille enhedens totalforstærkning til een,
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Fig. 2.

hvorved senderen arbejder fuldstændig som 
tidligere (uden klipning). Med omskifteren i 
stilling „clip“ indstilles klipningsgraden med 
potentiometeret „clipping level", mens spids
amplituden af det afgivne signal indstilles 
ved at variere diodernes forspænding med 
potentiometret på 500 ohm. Dette justeres 
således, at den lineære forstærker lige netop 
ikke overstyres. Efter klipning med de to 
halvlederdioder (OA95 vil f. eks. kunne an
vendes) passerer signalet via en katodefølger 
til det i senderen indbyggede krystalfilter, 
der er mage til det første.

Eengang korrekt indstillet vil den af „peak 
set“-kontrollen fastlagte spidsamplitude al
drig kunne overskrides, lige meget hvor højt

der skrues op for LF-styrken eller råbes i 
mikrofonen, og overstyring af PA-trinet med 
dertil hørende splatter vil være udelukket.

Resultater.
Naturligvis skal systemet demonstreres 

„på båndet" for at virke overbevisende, og 
naturligvis vil forholdene samt forskellighe
der i stemmen give forskelligt resultat fra 
operatør til operatør. Det er derfor ikke mu
ligt at angive eksakt, hvor stor forbedring, 
der kan opnås. De i det følgende anførte re
sultater er forsøgt gjort så objektive som mu
ligt.

Laboratoriemålinger med en del forskel
ligartede stemmer viser følgende:
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Problemerne Top-modtagerens dimensionering II

omkring krydsmodulation og intermodulation

Af OZ6NF.

I forrige artikel blev det nævnt, at dersom 
signalniveauet på indgangen af et rør eller 
en transistor blev for stort, skete der en 
„overstyring" med ubehagelige forstyrrel
sesfænomener til følge. Først må vi se nær
mere på disse fænomeners natur, så vi ved, 
hvad vi taler om.

Ulinearitet.
Når en forstærker forstærker ganske små 

signaler, vil det forstærkede signal blive 
ganske som indgangssignalet, bortset fra at 
det er forstærkningen gange større. Men 
hvis indgangssignalet overskrider en vis 
størrelse, kan forstærkeren ikke mere pro
ducere et tilsvarende udgangssignal, fordi 
det ville være for stort i forhold til for
stærkerens arbejdsbetingelser, f. eks. tilført 
effekt, batterispænding eller andet. Med an
dre ord: Forstærkeren forvrænger signalet. 
Vi kender alle sammen det, at en 10 W 
grammofonforstærker har en ganske lav 
forvrængning, så længe man ikke tapper 
mere end de 10 W, men at forvrængningen 
vokser kraftigt, hvis man forsøger at tvinge 
den til at give mere udgangseffekt. Akkurat 
det samme sker med enhver forstærker 
eller ethvert forstærkertrin, der overstyres. 
Man siger, at det forvrænger eller bliver 
ulineært. Ved forvrængningen dannes der 
harmoniske af signalfrekvenserne i ind
gangssignalet.

I en afstemt forstærker er de harmoniske 
ikke i sig selv skadelige, men hvis indgangs
signalet indeholder mere end een frekvens, 
vil de forskellige frekvensers forskellige 
harmoniske blandes indbyrdes, og nogle af

disse blandingsprodukter vil ligge oven i 
eller ganske tæt ved indgangssignalets, så
ledes at det på forstærkerens udgang vil se 
ud, som om indgangssignalet indeholder fle
re signalfrekvenser, end det faktisk gør. 
Hvis det overstyrede trin er HF-trinet eller 
blandertrinet i en modtager, vil det altså 
lyde, som om der er mange flere stationer 
på båndet, end der er. På denne måde kon
staterer mange amatører, at båndene er tæt 
belagte med kommercielle, uvedkommende 
stationer.

Det er derfor at største vigtighed, at en 
1. kl. modtager dimensioneres således, at 
overstyring ikke sker noget sted.

Krydsmodulation.
Krydsmodulation (KM) er det fænomen, 

at et svagt signals bærebølge bliver modu
leret med modulationen fra et kraftigt nabo
signal. Det er et begreb, som har størst be
tydning ved modtagelsen af AM, og man 
angiver en modtagers evne til at undgå 
krydsmodulation som størrelsen af et 30 % 
moduleret forstyrrende signal i en afstand 
af 20 kHz fra modtagefrekvensen, som vil 
give en modulation af et svagt signal (ofte 
10 μV) på højst 10 % For meget fine mod
tagere er KM op til 50 mV, for en enkelt 
angives 100 mV.

Intermodulation.
Intermodulation (IM) er et fænomen af 

samme art, men som bliver mere aktuelt i 
de kommende tider, hvor kommunikationen 
på HF næsten udelukkende vil foregå ved 
sidebåndstransmission, i stedet for ved den

Klipning i  ESB-senderen
1) Der kan opnås en forøgelse af middel

effekten på 10 op til 20 dB.
2) Op til 30 dB klipning nedsatte ikke for

ståeligheden væsentligt, hvor signal-støjfor
holdet var godt, men forvrængningen var 
slem.

3) Ved et kunstigt frembragt lavt signal
støjforhold gav klipning en ligeså stor for

bedring af forståeligheden som en effektfor
øgelse på 10 dB uden klipning.

4) Bærebølge- og sidebåndsundertrykkelsen 
samt dæmpningen af falske signaler udenfor 
gennemgangsområdet kunne bibeholdes på 
samme tilfredsstillende niveau med som uden 
klipning.

De praktiske prøver understøttede til fulde 
disse målinger. aq.
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antikke modulations nytteløse bærebølge. 
Når bærebølgen mangler, har det jo intet 
formål at tale om KM. IM dannes ved, at 
blandingsproduktet af to nabosignalers har
moniske får netop den frekvens, som modta
geren er indstillet på. Et eksempel viser 
hvordan: Vi tuner vor modtager til f0 = 
3550 kHz. På 3575 og 3600 kHz ligger to 
kraftige signaler, lad os kalde dem hhv. 
f1 og f2. Hvis disse er så kraftige, at et trin 
overstyres, vil den anden harmoniske af fi 
minus f2 lande netop på f0 : 2 • 3575 - 3600 
= 7150 - 3600 = 3550 kHz. Selv om der 
intet signal er på 3550 kHz, vil vi altså 
høre ét stammende fra fi og f2, hvis disse 
blot er kraftige nok.

Man angiver en modtagers evne til at 
undgå IM ved det antal dB, som to lige kraf
tige signaler — placeret hhv. 20 og 40 kHz 
over eller under den indstillede modtage
frekvens — skal være, for at give et IM-sig- 
nal af samme størrelse som det, der på mod
tagefrekvensen ville give 20 dB signal/støj
forhold. For gode kommercielle modtagere 
er IM 65—75 dB. — Det betyder altså, at 
hvis de kraftige signaler, der ligger på bån
det, er meget kraftigere end S9, vil båndet 
blive fyldt med en masse ekstra signaler, der 
kan være lige så kraftige som mangen DX. 
Man skal derfor sigte efter så højt et IM- 
tal som muligt ved modtagerdimensionerin
gen.

For både KM- og IM-tallene gælder, at 
man kun kan sammenligne to modtageres 
tal, dersom de er målt på nøjagtig samme 
måde.

Hvordan lyder IM og KM?
Medens KM altid ytrer sig ved, at man 

hører et uvedkommende signals modulation 
oven i det ønskede, er det kun sjældent, at 
IM høres på den måde. Det sker kun, når 
det ved IM dannede signals bærebølgefre
kvens er i nulstød med den modtagne AM- 
stations eller modtagerens BFO, og det er 
kun sjældent. I alle andre tilfælde vil det 
lyde som modtagning af ESB med forkert 
justering af modtagerens frekvens, altså 
som støj. Når de intermodulerende signaler 
er CW-signaler, vil IM-signalet lyde som et 
CW-signal, der er ulæseligt og uden rytme, 
altså også som støj.

Midler mod IM og KM.
Når man vil undgå KM og IM, gælder det 

altså om at undgå overstyring af noget trin. 
Trinene i MF’en er sjældent så udsatte her
for, da MF-selektiviteten begynder at virke

allerede før det første MF-trin, hvorved de 
forstyrrende nabosignaler dæmpes. Det er 
derfor HF-trinet og blandertrinene, der skal 
tages specielt hensyn til.

I rørmodtagere kan de forskellige trin 
tåle praktisk talt det samme signalniveau, 
før de overstyres. Det er let at se, at når nu 
signalniveauet hæves ved HF- og blander- 
forstærkning, er signalniveauet højest ved 
det sidste rør eller trip før den selektive MF, 
Følgelig er faren for overstyring størst her. 
Jo større forstærkning gennem fortrinene, 
jo mindre signal skal der til på antenne- 
klemmerne for at give KM og IM i blande
ren, Det er derfor kun sjældent, at det er 
det første trin i modtageren, der danner 
KM og IM, men meget oftere et blander
trin. Stort set skal blandertrinet nemlig 
kunne tåle et signalniveau, dér er lige så 
mange gange større end HF-trinets max. 
signalniveau, som HF-forstærkningen angi
ver. Det kan man ikke opnå med normale 
blanderrør, så i stedet tvinges man til at 
begrænse HF-forstærkningen til det absolut 
nødvendige til at overvinde blandertrinets 
støjbidrag, hvilket i praksis vil sige ca. 10 
dB. At bruge mere end eet HF-trin må her
efter forekomme tåbeligt.

Det sker aldrig, at antennestøjen på HF- 
båndene er så lav, at der er brug for en 
modtager med lavest mulige støjtal, dersom 
man anvender senderantennen også véd 
modtagning. Som nævnt i 1. afsnit kan man 
derfor indskyde en vis dæmpning før mod
tagerens første trin, hvad der naturligvis 
hjælper til at reducere KM og IM.

Når man således har tilrettelagt forstærk
ningen og dæmpningen, står kun eet til
bage: At vælge de forstærkertyper, som kan 
tåle højest signalniveau uden at blive over
styrede.

Transistoren fortrænger røret.
Der ses ofte udtalelser i fagpressen om, 

at en modtager med halvledere ikke kan 
klare sig i konkurrencen m. h. t. KM og IM 
mod en. rørmodtager. Det er dog lidt misvi
sende, idet flere og flere kommercielle fuld- 
ransistoriserede modtagere dukker op på 
markedet med lige så gode specifikationer, 
som man er vant til. Man må derfor sige, at 
forskellen er uden betydning. Dermed er den 
sidste bastion af rørets fortrin fremfor 
halvledere indtaget. I nedenstående tabel 
har jeg anført resultatet af IM-målinger på 
fire anerkendte modtagere samt på en 20 m 
converter med transistorer og dioder, som 
jeg har lavet:
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Hammarlund Super Pro SP 600 Jx 65 dB
Drake 2B 68 dB
80 m modtager bygget af 7AQ

(OZ nr. 7, 1963) 70 dB
20 m transistorconverter

foran SP 600 Jx 73 dB
Racal RA117 76 dB

Tallene taler for sig selv. Da rørenes rolle 
til amatørformål således er udspillet und
tagen til PA-trin og kuriositetsformål, be
skæftiger jeg mig kun med halvledere her
efter.

HF-forstærkeren.
Et transistortrin kan tåle større signal

niveau, når det kører som jordet basis-for
stærker, end både jordet emitter og jordet 
kollekor-konfigurationerne. Det ligger i, at 
transistoren kan tåle en ganske bestemt sig
nalspænding over emitter-basis dioden for 
en vis grad. af IM, som er meget nær uaf
hængig af næsten alt andet. Jo lavere ind
gangsimpedansen er, jo større signalniveau 
vil denne spænding svare til, og jordet ba
sis-forstærkeren har den laveste indgangs
impedans, af størrelsesordenen 50 ohm. For
stærkertrin, der sidder så tidligt i modtage
ren, at MF’ens selektivitet endnu ikke er be
gyndt at filtrere de forstyrrende nabosigna
ler fra, bør altså kobles som jordet basis
forstærkere.

Det er derimod ligegyldigt, om det er en 
germanium- eller en siliciumtransistor. IM 
afhænger nemlig af arten af basis-emitter 
diodens karakteristik, og det er en logaritme
kurve i begge tilfælde. Det er også ligegyl
digt, om det er en PNP- eller en NPN-tran- 
sistor.

Blandingstrinet.
Nu opstår overstyring langt hyppigere i 

blanderen end i HF-trinet, fordi signalni
veauet jo bliver hævet af HF-forstærknin
gen. Det er derfor fordelagtigt at anvende 
et blandingstrin med dioder, idet f. eks. en 
balanceret diodeblander kan tåle ca. 20 dB 
større signal end et transistortrin. Prisen 
for dette er, at diodeblanderen har et blan
dingstab på 6—10 dB, hvorimod en transi
storblander kunne give 20 dB forstærkning. 
Denne forskel koster et ekstra MF-trin, men 
det ofrer man jo gerne i en top-modtager. 
En balanceret blander koster en diode eller 
tre mere end en alm. diodeblander, men kan 
tåle større signalniveau, fordi den selv ud
balancerer nogle af de harmoniske, som er 
værst til at danne IM.

Valg af transistor.
Det rette valg af transistortype kan be

tyde nogle få dB. Man skal vælge en transi
stor med så lavt et støjtal som muligt på den 
frekvens, hvor forstærkeren skal arbejde. 
Den større følsomhed tillader jo at have 
større tab i indgangsfiltret, og så bliver de 
forstyrrende signaler jo dæmpet mere, uden 
at det forringer modtagerens følsomhed. På 
HF-båndene er transistortyperne OC171, 
AF114, AF124, OC615 alle i top, idet deres 
støjtal fra 3 til 30 MHz er under 3 dB. På 
2 m rangerer AF102, AF106 og AFZ12 lige 
i toppen, dog er der fornylig kommet nogle 
AF-typer til VHF, som ser lovende ud, uden 
at forskellen dog kan være væsentlig. På 
70 cm er der RCA’s 2N2837, og Motorola har 
netop lanceret en billig stribe til UHF, som 
ser interessante og tankevækkende ud. Det 
går stærkt deroppe, AF139 er ved at være 
forældet!

Blanderens opbygning.
Dimensionering af den balancerede diode

blander er ikke vanskelig, men den stiller 
noget større krav til oscillatordelen, som må 
inkludere et buffertrin for at kunne levere 
den nødvendige styring til blanderen, hvis 
oscillatoren ikke er krystalstyret. Dens ind
gangsimpedans for oscillatorsignalet er ca; 
50 ohm, og der kræves 0,3 til 0,6 volt oscil
latorsignal. Det svarer til ca. 5 mW HF, så 
buffertrinet skal trække lidt større strøm 
end normalt i et forstærkertrin. Diagrammet 
for blanderen ses på fig. 1. Dioderne er de

Fig. 1. Balanceret diodeblander.

næstbilligste på markedet, nemlig OA90. 
Denne blander har en balance på mere end 
30 dB, uden at dioderne skal søges ud, hvis 
man blot køber dem samtidigt. Vil man gøre 
det fint, finder man to dioder, der med et 
ohmmeter måler ens. Derimod må man ikke 
vikle den balancerede vikling således, at de 
to halvdele ligger helt forskelligt på spole
formen, for så ryger balancen. Blanderens 
vikling belaster HF-kredsen svarende til 
ca. 300—600 ohm, og udgangsimpedansen er 
ca. 1/4 heraf. De nøjagtige værdier svinger 
noget med oscillatorstyringen.

Fra oscil lator.
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Fig. 2.
Nederst på 6NF’s tegning be

mærkes nogle effektbetegnelser, 
der vist kræver en nærmere 
forklaring. Alle kender en mW 
og en μW, og det er ikke svært 
at gætte, at en nanowatt (nW) 
er en tusindedel μW og en pi
cowaat (pW) er en tusindedel na
nowatt. Nye er imidlertid en 
femtowatt (fW) og en attowatt 
(aW). Disse nyindførte beteg
nelser betyder:

femto = 10-15

atto = 10-18

Dette er så let at huske (fem- 
to/femten og attolatten), at man 
får en mistanke om, at det er en 
skandinav, der er opfinderen!

TR.

Intermodulationen i tal.
På fig. 2 har jeg afbildet, hvor stort et IM- 

signal der dannes af to lige kraftige nabo
signaler i lighed med den ovenfor nævnte 
målemetode. dBm betyder signalets styrke 
i forhold til een milliwatt, regnet om til dB. 
Ved afsættelse af S-graderne er der regnet 
med 50 μV for S9. Så bliver SO (!) det svage
ste signal, der kan anes på en modtager i den 
dyreste klasse ved en båndbredde på 0,5 
kHz. Det ses, at de forstyrrende signaler 
skal helt op på et niveau svarende til S9+ 
25 dB for at frembringe et IM-signal. Så før 
nabosignalerne når dette niveau, behøver vi 
altså ikke at være bange. Og de skal op på 
35 dB over S9, før de laver et IM-signal med 
samme styrke som et ægte S4 signal. S9+ 
35 dB svarer til 3 mV ved en 50 ohm anten
nebøsning, og det er et overordentlig kraf
tigt signal. Man kan af og til finde radiofoni
stationer i kortbølgeområdet, som giver 10 
mV, men de er få. Og 10 dB dæmpning eller 
mere i forkredsen uskadeliggør dem.

Af figuren ses også, at den balancerede 
diodeblander kan tåle ca. 20 dB større signal 
end transistoren i J-B kobling, samt at J-E 
koblingen er dårligere. En alm. diodeblan
der kan tåle 7 dB mere signal uden at inter- 
modulere end J-B transistortrinet, men det 
levner ikke nok spillerum til HF-forstærk
ningen.

Blokering.
Endnu et overstyringsfænomen skal omta

les: Blokering. Når et antennesignal bliver 
så kraftigt, at et trin i modtageren bliver 
overstyret i en sådan grad, at dets arbejds
punkt forrykkes, vil modtagerens forstærk
ning ændres, oftest falde. I grove tilfælde 
„dør“ modtageren helt, hvilket har givet 
fænomenet navn. Det forstyrrende signal 
skal dog være 20 til 40 dB kraftigere end det 
nødvendige niveau for dannelse af IM, så 
det observeres kun sjældent i gode modta
gere. Midlerne imod det er de samme som 
for IM.

Stof til OZ skal altid sendes til en af redaktører
ne. Teknisk stof af enhver art sendes til TR, OZ7AQ, 
eneste undtagelse er spørgsmål til teknisk brev
kasse, der sendes direkte til OZ6NF. Alt andet stof 
sendes til hovedredaktøren, OZ6PA. Er der tvivl 
om, under hvilken af redaktørerne, stoffet sorterer, 
så kig i et nummer af OZ — skillelinien går altid 
umiddelbart før 6PA’s artikler „Fra Industri og 
Videnskab". På given foranledning skal bemærkes, 
at stof, der sendes direkte til trykkeriet, herfra blot 
sendes tilbage til en af redaktørerne, såfremt sær
lig aftale ikke foreligger. Amatørannoncer sendes 
dog direkte til kassereren, OZ3FM — alle adresser 
står bag i OZ.
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Af OZ1QM,
K. A. Nielsen, 
Brattingsborgvej 35, 

København, Kastrup.

Foto 1.

80 meter ESB-transceiver med transistorer

Transistorerne er kommet for at blive, 
og hvor reaktionær man end er, så må man 
vist erkende dette faktum. Derfor lige så 
godt først som sidst se at lære sig noget om 
småfyrene. Transistorerne har kolossalt me
get at byde på, og man skal ikke have ekspe
rimenteret ret længe med dem, før man højt 
og helligt lover sig selv aldrig at ville lege 
med rør mere. Forklaringen ligger sikkert 
deri, at man har gået rundt med en transi
storskræk, som hurtigt viser sig ganske ube
grundet, og så afløses skepsis af begejstring. 
Man begejstres over, at en dippedut på stør
relse med en trediedel af en 1/4-watt mod
stand kan give samme forstærkning som et 
hundrede gange større rør, over at man nu, 
hvis man vil, kan bygge en hel mellemfre
kvensforstærker i en af de gamle MF-dåser, 
eller over at en transistor på størrelse med 
en grønært kan spytte et ESB-signal fra sig, 
der kan række 1000 km — på et lommebat
teri.

Teknikken med hjemmelavede trykte 
kredsløb på printplader lader nu familiens 
fælles arbejdsbord i dagligstuen være ram
men om chassisarbejdet, medens man tidli
gere behøvede et mindre maskinværksted, 
og resultatet bliver nogle småbitte enheder, 
hvis farver vil kunne få selv XYL til at 
synes, at de er søde.

Rent sagligt kan man vel sige, at man i 
dag — ihvert fald på amatørstationen — 
kan løse praktisk taget alle opgaver med 
transistorer — også effektmæssigt. 70 watt 
på 200 MHz koster i dag kun lidt over 100 
kroner.

„Jamen, når man bruger transistorer i en 
modtager, så bliver denne ubrugelig på 
grund af krydsmodulation". Denne indven

ding hører fortiden til. Jeg havde samme 
forestilling, indtil jeg kom til at høre 
OZlFB’s transistormodtager (se OZ nr. 6, 
1964) behandle en meget lokal amatør gan
ske overlegent.1)

En ESB-transceiver til 80 meter — sådan 
én til at tage med på ferier eller week-end 
eller til at stoppe i bilen — havde længe 
stået på ønskesedlen, mange udkast var 
gjort med rør, men først transistorerne syn
tes at kunne gøre det muligt at få størrel
sen bragt ned på et passende niveau. Resul
tatet af anstrengelserne er blevet, at trans- 
ceiveren komplet med indbygget 12 volt 
akkumulator og højttaler fylder så lidt, at 
der kan ligge to af dem i en almindelig kon
tormappe. Ikke desto mindre rækker den 
med sit output på 1½ watt PEP med lethed 
Danmark, Skåne og Halland rundt med en 
god antenne, og jeg har på en enkelt aften 
haft forbindelse med PA 0, DL 7 og OH 1, 
QSO’erne alle etableret med transceiveren 
alene. Med SM7ACB har jeg gennemført 
adskillige 100 % QSO’er over en afstand af 
små 200 kilometer, og en enkelt rapport fra 
London lød på 4 og 5 med QRM. Effekten er 
således tilstrækkelig til, at man kan have 
fornøjelse af transceiveren alene, og der er 
masser tilovers til udstyring af f. eks. 2 stk. 
6146, hvis man skulle ønske større effekt. 
Selv har jeg tænkt at bygge et transistor
trin, som kan aflevere 10 watt, og dette skal 
styres af transceiveren.

Transceiveren dækker frekvensområdet

i) Læs i OZ6NF’s artikler om topmodtagerens 
dimensionering hvorledes tidligere tiders opfattel
se af rørenes overlegenhed på dette område er 
totalt ændret. TR.
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3700—3800 kHz. Dette forholdsvis smalle 
frekvensområde har muliggjort anvendelsen 
af fast afstemte kredse overalt, undtagen i 
VFO’en. Der er på denne måde sparet en 
masse plads, som ellers ville være optaget 
af diverse drejekondensatorer. Den selekti
vitetsgivende komponent er et hjemmelavet 
6-krystalfilter på 8,74 MHz. Diagrammet 
over de væsentligste dele ses på fig. 1.

vej, omend naturligvis i meget begrænset 
mængde. Balancen synes at være konstant, 
og opstillingen egner sig udmærket til an
bringelse på et sted, hvor justering skal 
være en eengangsforeteelse. Output fra mo- 
dulatoren ligger til stadighed — også i mod
tagestilling — på indgangen af krystalfiltret. 
Dette nødvendiggør i modtagestilling en af
brydelse af LF’en til denne modulator. Efter

A$C Forstærker + 5 Meter

Modtageren er en enkeltsuper med et HF- 
trin, en VFO på omkring 5 MHz, to mel
lemfrekvenstrin på 8,74 MHz, en ringmodu
lator som produktdetektor samt en højtta
lerforstærker, som kan afgive 500 mW til 
den indbyggede højttaler. Højttalerforstær
keren er på diagrammet kun skitseret. Mod
tageren er forsynet med en effektiv hang- 
AGC på LF-basis. Reguleringen foretages 
efter OZlFB’s system, se OZ juni 1964.

Der er ingen regulering af højtalerstyr
ken manuelt. Den er een gang for alle ind
stillet på et passende niveau, og så ordner 
AGC’en resten.

Modtageren er forsynet med S-meter.

krystalfiltret følger to trin forstærkning, 
hvorefter 8,74 MHz-signalet i ringmodulato- 
ren blandes med VFO’en på 5 MHz, således 
at et ESB-signal på 80 meter fremkommer. 
Output fra ringmodulatoren er ca. 10 mV, 
og dette svage ESB-signal forstærkes i 80 
meter senderdelen op til 25 V eff. på en lille 
printplade, som er 6V½X6½ cm (se foto 3). 
At det overhovedet kan lade sig gøre at få 
denne opstilling stabil, kan vel fortælle lidt 
om, hvor taknemmelige transistorer er at 
arbejde med. Transceiveren er forsynet med 
VOX, som trækker de to relæer, der foreta
ger omskiftningen mellem sende- og mod
tagestilling. VOX’en er vist i fig. 3.

Senderen anvender i den balancerede mo
dulator to stk. OA85. Bærebølgeundertryk
kelsen kan blive så fin, at man helt kan 
undvære mikrofonforstærkeren og alligevel 
få et ESB-signal ud af den, men dette opnår 
man ikke i en transceiver, hvor der trods 
afskærmning løber bærebølge den forkerte

Det kan umiddelbart synes et vældigt ar
rangement for at lave en VOX, og det er da 
også muligt, at det kan laves enklere. Den 
anvendte mikrofon giver imidlertid ikke me
get fra sig (den kan forøvrigt ses på foto 
nr. 1). De ca. 10 mV, som kommer fra mi
krofonforstærkeren, forstærkes i de to første
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Foto 2.
Opbygning uf VFO’en på glasfiberprint, lufttrim

meren giver indtryk uf størrelsesforholdene.

TF65 op til 1 V, men skønt VOX’en trækker, 
blot TF66 får ca. 200 mV, skal der noget 
mere til, før det sker øjeblikkeligt. Derfor 
dette store opbud, som iøvrigt ikke behøver 
at fylde ret meget. Dioden over relæet er en 
slags gnistslukker. Selvinduktionen i relæet 
vil kunne frembringe en alt for stor spæn
ding over transistoren, som derved ødelæg
ges. Dette forhindrer dioden. En lignende 
diode er anbragt over relæ 2.

Diagrammet i fig. 1 skulle sådan set kunne 
give de fleste oplysninger, idet der er an
ført de HF- og LF-spændinger, jeg har an
vendt i transceiveren. Virkemåden er jo 
indlysende, men jeg tror, at nogle enkelte 
bemærkninger om forskellige af enhederne 
vil kunne være til nytte for dem, der øn
sker selv at eksperimentere med transistor
transceivere. På diagrammet er udfor hver 
enkelt kreds med tal angivet vindingsfor
hold.

Krystalfilter. Der er anvendt seks kry
staller af typen FT243. Y1 ligger på 8740,0 
kHz og Ya på 8741,7 kHz. Kredsene imellem 
krystallerne er viklet i ferritrør af typen 
Philips 5606297/4E. Om fremstillingen kan 
henvises til OZ september 1961.

Ved omhyggelig trimning af filtrets egne 
og de tilstødende kredse kan ripplen brin
ges ned på ± 1½ dB. Filtret er ca. 2,7 kHz 
bredt foroven, og flankerne er ganske stejle, 
så det er muligt at arbejde klods op ad selv 
de kraftigste fjernskrivere på båndet. I et 
sådant filter med seks krystaller udbalan
ceres de spuriøse udenfor det egentlige gen
nemgangsområde særdeles effektivt, og det 
er ikke muligt at finde nogen af dem på 
modtageren. Om dette filters teori kan læ
ses i QST nov. 1960. Det rangerer efter min 
mening langt over et 4-krystalfilter, hvis 
spuriusser ville være ret ødelæggende for
modtagerens anvendelighed, og hvis flan
ker heller ikke er nær så stejle.

I sendestilling andrager sidebåndsdæmp
ningen mere end 40 dB, målt på 80 meter- 
signalet.

VFO’en er en Colpitts. Opbygningen af 
oscillatoren kan ses på foto 2. Der er i oscil
latorkredsen anvendt keramiske NPO-blok- 
ke. Printpladen er af fiberglas, da normalt 
pertinax ikke gav et ordentligt resultat. En 
emitterfølger samt et efterfølgende kl. A- 
trin tjener som isolering imellem oscillato
ren og blandingstrinene. Frekvenstrækning 
forekommer derfor ikke. Den neutralisering, 
der er foretaget i sidste trin, er ikke nødven
dig af hensyn til stabiliteten, men den ned
sætter tilbagevirkningsrisikoen. I de første 
10 minutter driver oscillatoren ca. 500 Hz, 
og derefter bliver den liggende støt.

BFO. Denne er indesluttet i en gammel
dags mellemfrekvensdåse sammen med den 
balancerede modulator. Dette er strengt 
nødvendigt, da man ellers får strålet bære
bølge direkte ind i 8,7 MHz-forstærkeren. 
Oscillatorens frekvens kan trækkes nogle 
hundrede Hz ved at variere selvinduktionen 
i kollektorkredsen. Herved kan man let pla
cere bærebølgen rigtigt i forhold til filtret.

3,8 MHz SENDERFORSTÆRKER.
ESB-signalet på indgangen er ca. 10 

mV og på toppen af kollektorkredsen i ud
gangen 25 V. Alle kredse er fast afstemt een 
gang for alle. Med de anvendte transistorer 
er neutralisering overflødig. 2N706 er kob
let som emitterfølger for at kunne 
præstere ca. 1,5 V eff. til den lave impedans, 
som basis på MM1613 repræsenterer. MM 
1613 er forsynet med en køleplade på ca. 10 
cm2 af kobber. Kollektorstrømmen i MM1613 
uden signal andrager 35 mA, hvilket opvar
mer den til ca. 40°. Kollektorstrømmen i
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Foto 3. 
Senderforstærkeren. Hele 
pladen er 6,5 X 6,5 cm. 
Indgangen er i nederste 
venstre hjørne. ESB-sig- 
nalet følger kanten af 
billedet, bliver forstær
ket i de to blanke SFT358, 
inden det når frem til 
2N706, som sidder skjult 
under kølepladen til 
MM1613. Diameteren af 

1613 er 8mm.

2N706 er sat til 16 mA, Den har ikke køle
plade. Opbygningen af forstærkeren kan ses 
på foto 3. Udtaget på MM1613’s kollektor- 
kreds passer udmærket til 70—100 ohm.

2N706 og MM1613 fremstilles af MOTO
ROLA, og priserne er særdeles overkomme
lige, men de beror jo på, hvor man køber 
dem. De kan fås her i landet.

MM1613 har et kollektortab på 3 watt, og 
den skulle derfor kunne afgive 3 effektive 
watt, hvis den køles effektivt og udstyres 
fuldt ud. I denne transceiver afgiver den 
kun ca. en trediedel heraf. Den kører derfor 
stille og roligt, den bliver kun håndvarm, 
og der er ingen risiko for at futte den af, 
selv om antennebelastningen skulle mangle 
et stykke tid.

MM1613 bør allerede fra starten — lige 
så snart man har tænkt sig at sætte spæn
ding på den — forsynes med køleplade. Det 
vil i påkommende tilfælde kunne redde dens 
liv.

Mikrofonforstærker.
Afgrening til VOX foretages inden OC72, 

således at denne transistor kan afbrydes i

modtagestilling. Jeg anvender en knaphuls
mikrofon med en impedans på 200 ohm.

8,7 MHz forstærker.
I basisdeleren på sidste AF124 ses et ar

rangement til separat indstilling af for
stærkningen for sende- og modtagestillinger
ne. Denne sidste transistor er ikke AGC- 
reguleret.

Relæer. Der er anvendt SIEMENS mini
relæer med følgende typebetegnelse: 6500/ 
420, 430 — 4700, 0,08 CuL. De nødvendige 
kontaktsæt (4 sæt skiftekontakter) er for
delt på to relæer, så at tilledningerne bliver 
kortest mulige. Relæ 1 trækkes direkte af 
VOX’en, mens relæ 2 aktiveres via batteri
spændingskontakterne på relæ 1, således at 
man herved kan sikre den rigtige række
følge af omskiftningerne. Spændingen til 
ubenyttede dele af transceiveren afbrydes 
ved hjælp af omtalte kontaktsæt på relæ 1. 
Vil man ikke køre VOX, kan en 2-dæks om
skifter ordne sagen.

AGC. Denne er som sagt udført efter IFB’s 
opskrift, og den regulerer så effektivt, at en
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Foto i.
Over akkumulatoren 

yderst til højre ses kol
lektorkredsen til MM1613. 
Til venstre derfor genken
des senderforstærkeren. 
5,7 MHz-forstærkeren med 
de tre skærmdåser på rad 
ligger Uge midt i trans
ceiveren umiddelbart op
ad den store skærmdåse 
med BFO’en. Krystalfil
tret ses i nederste venstre 

hjørne.

manuel LF-styrkekontrol er overflødig. Der 
findes ikke den lokale station, som er i stand 
til at udmanøvrere modtageren, AGC-for- 
stærkeren er koblet til højttalerudgangen 
for derved lettere at undgå at få påvirket 
AGC’en af BFO’en

S-meteret er stabilt og behøver aldrig at 
efterindstilles.

Strømforsyning,
Der er indbygget en nikkel-cadmium ak

kumulator, som kan drive modtageren i 8 
timer og senderen i ca. 2 timer uafbrudt. 
Anvendelsen af denne akkumulator er sik
kert årsagen til, at det har vist sig unødven

digt på nogen måde at anvende zenerdioder 
til stabilisering af oscillator-batterispændin
gerne.

Den mekaniske opbygning, som jeg har 
benyttet, skulle fremgå af fotos 4 og 5. Hver 
enhed har fået sin egen lille printplade, og 
dette gør det jo lettere at eksperimentere. 
Eller at lave noget om. Til gengæld bliver 
det så sværere, når man skal til at montere 
alle de små enheder i kassen. Målene på 
transceiveren er 25X15X5 cm. Det har ko
stet ikke så få overvejelser at få alle delene 
anbragt under så trange forhold. Til gengæld 
er fornøjelsen måske så meget større bag
efter. Jeg tror dog, at jeg næste gang vil 
ødsle lidt mere med pladsen, blandt andet 
af hensyn til mulighederne for at komme til 
at reparere, hvis noget går i stykker.

Transistorerne kan alle købes her i lan
det. STF358 annonceres nu i OZ. Motorola 
repræsenteres af firmaet Friis Mikkelsen i 
Bagsværd.

En ESB-transceiver kan bygges på mange 
måder, og for den, som vil eksperimentere, 
er der inden for dette område store mulig
heder for at få lysten styret.

Jeg har med denne lille artikel forsøgt at 
give et indtryk af, hvorledes en transistor- 
transceiver kan bygges, og det skal blive in
teressant at høre om, hvordan andre enten 
har løst eller vil løse opgaven. *

Foto 5.
På forpladen mikrofonstik, S-meter, mikrofon- 
potmeter, afbryder for batterispænding samt fre
kvensindstilling. Desuden to coax-konnektorer for 
henholdsvis modtagerindgang og senderudgang.
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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 bygget RC-oscillatoren efter 
„Vejen til Sendetilladelsen'', men den vil ikke 
svinge. Kan det skyldes, at jeg har brugt 10 yF elek
trolytkondensator i stedet for den på 8 /iF? Eller 
er det måske fordi den er opbygget på trykt kreds
løb? Jeg har prøvet transistorerne i en LC-oscil- 
lator, og der svinger de fint.

Svar: Jeg tror, at der er en trykfejl på diagram
met, idet kollektormodstanden på de 39 kohm nok 
skal være 3,9 kohm, der er vist faldet et komma 
ud. Om elektrolytkondensatoren dér er 2, 8, 10 eller 
100 μF er ligegyldigt. Og det er kun en fordel, at 
den er opbygget på trykt kredsløb. Såvidt jeg kan 
se af din vedlagte skitse af det, er det rigtigt. — 
Oscillatoren blev lavet med OC75, og de har lidt 
højere strømforstærkning end OC71 sædvanligvis 
har. Jeg tror ikke, det spiller nogen rolle her, men 
hjælper de 3,9 kohm ikke, så prøv med AC126. Og 
så på med vanten med morsetræningen!

Spørgsmål: Jeg vil gerne lave en ensretter, som 
kan give 250 - 300 V, 200 mA. Jeg har en trans
former på 4V-5A og 2X300V-200 mA, et AX50 og en 
elektrolytkondensator på 2X50 μF/450 V. Jeg vil 
helst benytte disse og samtidig have en spænding, 
der ikke svinger for meget ved max. til min. be
lastning. Kan du hjælpe mig?

met er, at jeg vil lave en ensretter til dem, men 
der skal være plads til udvidelse af stationen, så 
jeg skal have ensretteren til at give en strøm
styrke på 10 A og en spænding på 500 V. Jeg har 
bladet Kortbølgeamatørens Håndbog igennem på 
kryds og tværs, men der er overhovedet ingen dia
grammer over ensrettere, der kan levere den øn
skede strømstyrke og spænding. Da det er mig 
et meget stort problem, vil jeg være taknemmelig, 
hvis du kan hjælpe mig.

Svar: Joh, det kan jeg godt. Men jeg er lidt 
rundt på gulvet; jeg har kigget dit brev meget 
omhyggeligt efter, men der står faktisk 10 ampere 
og 500 volt. Jeg kan nemlig slet ikke forestille mig, 
hvad en amatør kan bruge alt det til. Ensretteren 
på fig. 1 kan nemlig udmærket trække både en 
modtager og en styresender plus diverse andre 
smådimser på een gang, og den er jo dog nogle 
numre mindre. Og det er såmænd også årsagen 
til, at du ikke kan finde væsentlig større ting i 
Håndbogen. — Nå, på fig. 2 ser du diagrammet. Vi 
er nødt til at bruge alle tre faser, og jeg ville 
snakke med en elektriker om en ekstra 3-fase af
bryder i målerskabet med 10 eller 15 A sikringer. 
Hver af de tre transformere skal have fig. data: 
380/2X220 V - 1,9 kVA. Du kan også få lavet en
3-fasetransformer, prisen bliver nok den samme.

10H/Z50mR

+
2BOV 
ZOOmA

Svar: På fig. 1 ser du diagrammet af mit for
slag. Den dobbelte afbryder på transformerens se
kundærside er nødvendig for at muliggøre op
varmning af røret inden højspændingen sættes på. 
Husk altid at lade røret varme op mindst et minut, 
ellers kan røret ødelægges. Den første drosselspole 
er valgt til 10 henry, men andre værdier kan an
vendes, hvis bleedermodstanden så også ændres. 
Den må højst være lige så mange kohm som dros
lens værdi i henry. Den anden drossel kan und
væres, hvis man ikke behøver en meget fin filtre
ring, der bliver ca. 0,5 volt ripple, hvis den ude
lades, Denne ensretter vil være meget „stiv", DC
spændingen vil kun svinge 10-20 V fra nul til fuld 
belastning.

Spørgsmål: Jeg har fra Sverige erhvervet mig 
nogle gode modtagere, for den sags skyld kan jeg 
nævne, at det drejer sig om nogle gode super
modtagere, som jeg venter mig meget af. Proble-

Men de enkelte transformere kan du jo bruge 
særskilt, når du bliver træt af denne ensretter. 
Ensretterkoblingen er en 6-puls ensretter, derved 
bliver filtreringen meget billigere, idet den i sig 
selv kun giver godt 4% ripple. Drosselspolen skal 
have en selvinduktion på mindst 0,2 H ved 0,1 A, og 
mindst 0,02 H ved 10 A. Man kan altså anvende en 
„swinging-choke". Af hensyn til dens opvarmning 
p. gr. a. strømmen bør dens modstand ikke over
stige 0,3 ohm. Den bliver lidt stor i det, men ko
ster vel ikke over nogle hundrede kroner. Bleeder
modstanden er sammensat af to 30 W modstande på 
hver 2500 ohm. Du må ikke anvende udtag på for
håndenværende andre modstande med større mod
standsværdi, medmindre de er beregnet til end
nu større effekt. Dioderne sættes i to køleplader, 
tre i hver. Hvis du laver ensretteren i en metal
kasse, kan chassiet bruges som minus, og de tre 
BYZ17 sættes herpå. Kølefladerne må ikke være 
mindre end 15X15 cm, og 3 mm tykke Al-plader,
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helst monteret lodret. Vær forsigtig og omhyggelig 
med monteringen af kølepladen til de tre BYZ11, 
der er + 500 V på den. Og strøm nok til en mindre 
sporvogn! Afbryderen kan ikke klares af mindre 
end et 10 A motorskab for tre faser, men det kan 
den lokale elektroinstallatør bestille hos Laur. 
Knudsen. De kender jo også amatørerne fra LK- 
skalaernes tid; det er dog ikke, fordi jeg tror, at 
handelen vil tage noget opsving. — Jeg anslår 
komponentprisen af denne sag til ca. 1600 kr. og 
vægten til ca. 50 kg. Var det egentlig ikke bedre at 
bygge ti separate ensrettere som i fig. 1? Og tror 
du, at du skal udvide din station så meget?

ned. Jeg vil stærkt anbefale dig at læse den, idet 
P og T jo nok kigger lidt i den, når de skal stille 
opgaverne. Der er vel ikke så meget i den, der 
ikke også er nævnt i Håndbogen, men en håndbog 
bruger man som opslagsbog, og en sådan er ikke 
så velegnet til eksamenslæsning, som en bog, der 
går logisk forklarende frem gennem stoffet på en 
letfattelig måde. En sådan bog er netop den nye 
VTS. Til trods for dens relativt lave sideantal kom
mer man faktisk igennem hele elektronikkens og 
radioteknikkens grundstof, både kvalitativt og kvan
titativt, uden at man finder det svært. Den er 
absolut at foretrække som læsning til de tekniske

Fig. 2.

Spørgsmål: Jeg vil gerne bede om data for Philco 
transistoren 2N1747. Hvis den er anvendelig som 
HF-forstærker på 2 m eller 70 cm, vil jeg gerne 
bede om et diagram for et HF-forstærkertrin med 
2N1747.

Svar: Dens data er nogenlunde som for OC170, 
AF116, AF126, OC613. Den kan altså ikke bruges 
på VHF eller UHF, og på HF skal man regne med 
en begrænset forstærkning i den høje ende ved 
10 m.

Spørgsmål: Kan du oplyse mig om, hvilken litte
ratur jeg bør læse med henblik på skriftlig teknisk 
prøve? Står der noget i Vejen til Sendetilladelsen, 
som ikke står i Håndbogen 1960, for den har jeg? 
Svar: 7AQ har lovet mig, at den nye Vejen til 
Sendetilladelsen kommer i slutningen af denne må

prøver fremfor Håndbogen, og selvom man har 
overstået prøverne, fremstiller den mange proble
mer så letfatteligt, at jeg egentlig savner et side
stykke. På den anden side indeholder den så me
gen viden, at jeg godt vil se den, der efter gennem
læsningen ærligt kan sige, at han vidste det hele 
i forvejen. Den er derfor et udmærket supplement 
til Håndbogen.

Jeg takker for de tilsendte oplysninger om Toshi
ba transistorer. De er videresendt til spørgeren.

Og forresten. Jeg ville være meget glad, hvis 
spørgere, der har fået deres grej til at makke ret 
ved et tip fra brevkassen, ville sende mig et ord 
derom. Mange af mine svar er jo gætterier, ofte på 
et løst grundlag, og jeg bliver ikke spor’ klogere, 
hvis jeg aldrig hører, hvordan det gik!

Vy 73, OZ6NF.

TR MEDDELER —
Interessen for de udenlandske amatørblade, der 
blev tilbudt i august-nummeret, var overvælden
de, idet der til dato er modtaget langt over 150 
henvendelser. Det har ikke været muligt at sende 
til alle, der har bedt derom, når pakkernes ind
hold skulle omfatte et rimeligt udvalg, og XYL 
måtte derfor udtrække de heldige. Det har ikke 
været mig muligt at tage hensyn til individuelle 
ønsker eller at svare på de mange tilkendegivel
ser på kort og i breve, sri! Må jeg have lov til at 
nøjes med at takke for de mange pæne ord på 
dette sted!

De kort, der ikke blev udtrukket i denne om
gang, går nu ned i en speciel skuffe og vil blive 
taget frem, når der lejlighedsvis kommer nye for
syninger af tidsskrifter.

Sommetider bliver ens intentioner grundigt mis
forstået, og det kan derfor måske være nødvendig 
at bemærke, at min figurtekst til diagrammerne 
side 243 i augustnummeret henvendte sig til de 
amatører, der kunne ønske at fremstille de der om
talte ensrettere uden bestand fra artiklens forfatter. 
Uden den af mig givne vejledning ville artiklen om 
SM19 og SMJ-ensrettere kun have fremtrådt som 
en gratis tekstannonce. Køber man byggesættet, får 
man selenventiler, der naturligvis fungerer lige så 
godt som siliciumdioderne, men blot fylder noget 
mere — og formentlig kan sælges en del billigere.

OZ7AQ.
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Fra INDUSTRI OG  

Ved OZ6PA VIDENSKAB

KONTAKTER OG KONTAKTMATERIALER

Ved næsten alle typer af strømførende apparater 
er det nødvendigt på en eller anden maade at kunne 
tilslutte eller afbryde strømcirkulationen. For at 
dette kan finde sted på en lettilgængelig måde, 
kræves der normalt kontakter i en eller anden form.

De krav man stiller til kontakter, henholdsvis 
kontaktmaterialer, er mangfoldige, og valget af den 
rigtige art bestemmes af mange årsager. I det hele 
taget må man forstå, at kontakter tjener til led
ning af strøm i et bestemt tidsrum, uden at over
hedning finder sted, og at de nødvendige tilslut
ninger og afbrydelser kan finde sted, uden at der 
opstår alvorlige skader på kontakterne.

For at undgå dette bør man bestræbe:
En så høj korrisionsfasthed som mulig, 
en så høj korrisionsfasthed som mulig, 
en høj „afbrandings“ bestandighed 
og tilstrækkelig hårdhed.
De vigtigste faktorer, som bestemmer valget af et 

kontaktmateriale, er af elektrisk art, påvirkning af 
mekanisk art og påvirkninger af kemisk art.

Denne sidste påvirkning, den kemiske, har næsten 
altid atmosfæriske egenskaber. Havklima kan frem
kalde vanskeligheder ved dannelse af klorider.

Påvirkning af elektrisk art. 1. Jævnstrøm.
Afhængig af kontaktmaterialet er minimumspæn

dingen, hvorved en lysbue bliver dannet, ca. 12—16 
volt. Ved højere spænding og over bestemte strøm
styrker er denne konstant. Den skadelige virkning 
heraf er den ensrettede materiale overføring, som 
tiltager ved den elektriske belastning. Ved afbry
delsen af jævnstrøm er afbrændingsgraden, hen
holdsvis materialeoverføringen væsentlig større, end 
den er ved vekselstrøm, medens muligheden for 
påklæbning bliver betydelig større. Af en omtale 
af metaller og legeringer gengiver figur 1 forhol
dene mellem maksimum-spænding og strømstyrke, 
hvorved der endnu ikke optræder lysbuer.

2. Vekselstrøm.
Herved ændrer polariteten af spændingen sig 

hver halve periode. Vanskeligheden ved materiale-

Fig. 1.

overføringen træder næppe frem ved frekvenser 
af 25 til 400 perioder, men kontaktoverflader bli
ver rå.

Ved radiofrekvens er tiden utilstrækkelig for 
desionisation og ligner lysbuesymptomerne mere, 
som optræder ved jævnstrøm, Ensrettet materiale
overførsel finder ikke sted.

Strømstyrke.
En forhøjelse af strømstyrken vil ligeledes føre 

til en forøgelse af materialeoverførelsen.

Belastning.
Ved en induktivbelastning vil slid af kontakterne 

være større end uden induktivbelastning, årsagen 
er den såkaldte spidsbelastning, som opstår ved 
afbrydelse af strømmen.

Gnistneddæmpning.
Ved anvendelse af gnistneddæmpning for eks. ved 

trykluftafbrydere, kondensatorer og modstande for
mindsker man levetiden af den optrædende lys
bue, den skadelige påvirkning bliver kvalt. Specielt 
anvendelse af den af spændingen afhængige mod
stand giver tit bemærkelsesværdige resultater.
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Fig. 2 giver nogle afbrydningsmetoder. Den nævnte 
modstand R og kondensatoren C kan blive beregnet 
efter regler i tabel 2.

Tabel 1.
Bestemmelsen af kondensatorens størrelse i mikro 

Farads.
Jævnstrøm C — 0.04 x I (amp.) X L (Henry) 
X E (volt)
Vekselstrøm C = 0.02 x I (amp. eff.) X L (Henry) 
X E (volt eff.)
Bestemmelse af modstanden R i Ohms.

JÆVNSTRØM 
a : ved afbrydelse : IXR mindre end den til
hørende buespænding fra fig. 1, som hører til 
strømmen, som skal afbrydes I. 
b : ved igangsættelse : afladningsstrømmen af 
den opladte kondensator skal være mindre end. 
buestrømmens værdi ifølge fig. 1 hørende til den 
maksimale kondensatorspænding.

VEKSELSTRØM 
Modstanden R bliver beregnet ifølge princip a. 
For stærkstrømkredse er det næsten umuligt at 
efterkomme principerne a og b samtidig. Man 
vælger kun princip a.

Hastigheden ved tilslutning og afbrydelse (påvirk
ning af mekanisk art.)
Slid på kontakter bliver også påvirket af ha

stigheden ved tilslutning og afbrydelse. Varigheden 
af lysbuen afhænger bl. a. også heraf. Afbrydelse af 
kontakterne bør ske ved en hastighed af 25—50 mm 
pr. sekund afhængig af størrelsen og art af belast
ningen og med sådan styrke, at såfremt der er 
opløb til klæbning, bliver disse imødegået.

Aabningen mellem kontakterne i åben stand skal 
være tilstrækkelig til at slukke lysbuen.

Tilslutningen bør. ligeledes finde sted ved nøj
agtig beregnet hastighed, og man skal tage den så
kaldte reflekseffekt i betragtning, den vil sige den 
tilbagefjedring af den bevægelige kontakt inden 
tilslutningen er definitiv. Selvfølgelig finder den 
reflekseffekt sted 1 brøkdel af et sekund, men det 
er klart, at slutningen i praksis allerede har fundet 
sted nogle gange. Dette fremkalder afbrænding spe
cielt ved ohm og induktionsstrøm, medens også på- 
klæbning optræder.

Modstanden R, nævnt i fig. 2, indskrænker ved 
igangsættelsen kondensatorens afladningsstrøm, som 
modvirker „klæbning" af kontakterne. Den mest 
anvendte metode for at imødegå ovennævnte re
flekseffekt er ved at neddæmpe den frie energi af 
den faste kontakt ved anvendelse af en ekstra fjeder.

En oscillograf er det vigtigste instrument for må
ling af refleks effekter.

Kontakttryk og kontaktformer.
Et forøget kontakttryk giver en lavere overgangs

modstand. En højere elektrisk belastning skal sik
kert følges af et højere kontakttryk. Buede kontak
ter med lille radius eller spidse kontakter giver et 
højere stedligt tryk på grund af den lille kon
taktoverflade.

Levetid og skiftefrekvens.
Den nødvendige levetid af kontakter bliver selv

følgelig også bestemt af skiftefrekvensen, både af 
den pr. tidsenhed som af den praktiske levetid af

apparaterne. Ved telekommunikationsapparaterne 
kræves sikkert 100 millioner skiftninger, ved appa
rater, som arbejder med jævne elektriske belast
ninger ca. 50.000 skiftninger, medens ved højspæn
dingsafbrydere nogle snese skiftninger vil være 
tilstrækkelige.

Egenskaber af kontaktmaterialer.
Platin og platinlegeringer. Platin og dets øvrige 

legeringer er fuldkommen korrosionsbestandige ved 
enhver temperatur. Kontakter heraf forbliver fuld
kommen blanke og beholder en lav overgangsmod
stand, endda under vanskelige forhold. Da platin 
er forholdsvis blødt, bliver det blandt andet legeret 
med iridium, et af de metaller som hører til 
platingruppen.

Palladium og palladiumlegeringer svarer meget 
til platinerne. Metallet er imidlertid for blødt til 
kontakter, hvorfor det bliver legeret med andre 
metaller, legeringen kaldes palladar, det har høj 
slidstyrke og benyttes særlig i relæer til tele
kommunikation.

Guld og guldlegeringer bliver sjældent anvendt 
som kontaktmateriale, fordi de er for bløde.

Sølv og sølvlegeringer er det mest anvendte kon
taktmateriale. Dets egenskaber nærmer sig det 
ideelle. Det overgår alle andre materialer hvad 
elektricitets- og varmeledningsevne angår og har, 
når det er rent, den laveste overgangsmodstand. 
Ydermere ilter det ikke nemt, og en eventuelt op
stået sølvoxyd elimineres ved ca. 200—300 grader. 
Derfor er sølv i forhold til kobber betydelig 
mindre følsomt overfor modstandstilvækst ved 
luftens påvirkning.

Wolfram. Dette metal har det højeste smeltepunkt 
af samtlige metaller og er i besiddelse af meget 
stor hårdhed. Det har endvidere en udmærket 
modstand overfor forbrænding og klæbning. Dets 
største ulempe ved anvendelse i større udstræk
ning er, at det foruden at være vanskeligt at for
arbejde nemt oxyderer ved højere temperatur og 
som følge deraf danner kontaktmodstand. Wolfram
kontakter bliver oftest anvendt i magnetkontakter 
og på „trillers11, som afbryder nogle hundrede gange 
pr. sekund ved et minlmumkontakttryk af 100 gram. 
Anvendelse af wolframmet sker oftest i form af 
smaa skiver skåret af tråd eller tene, anbragt på 
et underlag af jern- eller kobberkontakter.

Fortsættes nederst næste side.

Wolframkontakter til mange slags formål.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA.

Smukt møbelskab, der 
både er amatørstation 

og arbejdsbord

Det ser meget teknisk ud med et eller flere stål- 
kabinetter, som dækker resultatet af amatørens 
anstrengelser og store lærdom. Der er bare det at 
sige til det, at stål i det lange løb ikke virker flat
terende i en lille lejlighed, og værre er det, dersom 
amatøren ikke magter den elegante stålfacon, men 
holder sig til den traditionelle fugleredsstil, der 
altid står og samler sstøv og grimer mod beskueren. 
Er der noget at sige til, ait den probre YL fortvivlet 
stirrer mod fuglereden eller stålkasseme, isom så 
afgjort misklædeir den lille toværelsers og håber 
på, at manden Skal blive træt af sin hobby, eller at 
noget andet skal vise sig.

Det første er der ikke megen chance for, men 
det sidste kan der rådas bod på, og dønne artikel 
indeholder derfor en konstruktionsbeskrivelse af et 
kombineret værkstedsbord, møbel og radioskab. 
Må jeg lige indskyde, 'at jeg bar været inde på 
tanken før, nemlig i OZ dec. 1961.

(Fortsat fra forrige side)

Forskellige former af kontakter, 
a og b fladhovedkontakter 
c og d rundhovedkontakter 
e kegleformet kontakt 
f og g spidskontakter.

Disse standardformer fås i størrelser som følger: 
Hovedbredder fra 2 til 8 mm (spidskontakter 
kun til 4 mm)
skaftdiameter fra 0,9 mm til 3 mm
højde af hoved 0,6 til 2 mm
længde af skaft fra 1 til 3 mm. OZ6PA.

Por at kunne få det smukke møbelagtige frem i 
skabet, er det nødvendigt at kunne finere. Det er 
islet ikke så svært, og jeg skal her gentage metoden, 
så hvorfor ikke vove springet og lægge møbelfrem
stilling ind under en af de mange hobbyer, vi gen
nem tiden har vist, at vi kan beherske.

I fig. 1 har jeg gengivet en skabsstation. Man ser 
det naturligvis ikke, skabet viser ikke sit indhold, 
men går ind i den almindelige byggereolstil, som 
er blevet -så moderne. Først når skabsdøren slås 
ned, ser man den brugbare amatørstation med sen
der modtager, ensretter mikrofon o. s. v. Men 'for
uden stationen har man også et værkstedsbord, ikke 
for de tunge ting, men udmærket til monitering, 
optegning etc. Man vil altså af illustrationen kunne 
konstatere, at når stationen' ikke er i brug, er den 
et ganske almindeligt møbelskab med den kønne

overflade, som kendetegner teaktræet, 
og skal man i gang med stationen, ta
ger man kun fat i håndtaget, trækker 
skabsdøren ned i vandret stilling, 
trækker mikrofonen ud på bordpladen 
og er så klar til sin QSO.

Som jeg sagde før, er skabet formet 'efter de 
moderne byggereolers princip. Man ser på væggen 
de to væglister med de mange huller, hvori indstik
kes tappe, der bærer skabet. Et sådant reolprincip 
kan udvides efterhånden med flere skabe, flere hyl
der, og når læseren først er blevet indviet i .fine
ringens ingenlunde vanskelige kunst og opdager 
dens muligheder, skal det no’k vise sig, at denne 
møbelkonstruktion ikke bliver hans sidste.

Først vil der nu melde isig det spørgsmål, hvor 
stort skabet skal være. Dette må nødvendigvis rette 
sig efter, hvor meget stationen med alle dens 
enheder fylder. På tegningen er der kun en hylde; 
øverst står modtager og sender, og i bunden af 
skabet 'strømforsyningen. Der er desforuden plads
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til mikrofon og småkasser med værktøj og kompo
nenter samt lidit måleudstyr. Det man tørst og frem
mest skal tage i betragtning er dybden af isender 
og modtager, altså hvor meget disse fylder bagud. 
Det bestemmer jo skabets dybde; det er det smukke
ste skab, der ikke går for meget bagud. I det skab, 
jeg har tegnet, er dybden 25 cm, men man kan gå 
helt op til 40 cm, men så er grænsen også nået.

Beregner vi dernæst, hvor meget apparaterne fyl
der tilsammen i bredden, vil vi være i stand til at 
danne os et skøn over, hvor stort skabet skal være

I det følgende vil vi operere med tallene, som er 
i højde, dybde og bredde, samt antallet af hylder, 
grundlaget for skabet i fig. 2. Her er skabets udven
dige bredde 85 cm. Højden 65 cm og skabsdybden 25 
cm. Kan man ikke få anvendelse for disse mål, må 
man først lave sig en arbejdstegning med de virke
lige mål. I vort tilfælde kan vi nu opstille en liste 
over, hvad vi skal bruge af træ.

2 plader: A 85 X 25 cm X 1,6 (tykkelse).
2 plader: B 61,8 X 25 cm X 1,6 (tykkelse).
1 hylde: c 81,8 X 23 X 2,5.
1 bagklædning, finertræ, 6 mm tyk, 81,8 X 61,8.
1 firkantet eller trekantet teaktræsliste, 10 x 16 

mm, pålimet forkanten hele vejen rundit.
1 skabsdør, 81,8 x 16,8. Men da denne skal kantes 

med en liste af teaktræ, 16 mm bred og 10 mm tyk, 
bliver døren 20 mm mindre på hver led, altså 79,8 
X 59,8.

I ovenstående mål er regnet med trætykkelse på 
1,6 cm, dette gælder dog ikke for hylden, der er 
noget tykkere.

Det næste spørgsmål bliver, hvad vi skal bruge 
af træsorter. Der er to muligheder: Spånplader og 
møbelplader. Amatørerne, der ikke har værktøj, 
kan ikke benytte almindelige brædder, men er 
bedre tjent med disse plane og bearbejdede træ
materialer. 20 mm møbelplade koster 26,40 pr. m2 
16 mm spånplade, som jeg har valgt, koster 12.50 
pr. m2. Disse priser gælder for hele plader, der 
kommer naturligvis et tillæg for mindre stykker.

Det vil være klogt at levere sin liste over plade
størrelser til tømmerhandleren og bede ham skære 
dem i de nødvendige størrelser. Dette er naturligvis 
noget dyrere, men problemerne er til gengæld 
blevet mindre.

Har man så modtaget sit træ i udskåret tilstand, 
kan vi hurtigt bygge kassen op. Stykkerne A bores 
for i hver ende med 3 stk. 4 
mm huller, 8mm inde. Herunder 
stilles stykkerne B på højkant 
og mærkes op efter hullerne, 
hvorefter der bores for med 2 
mm bor ca. 2 tommer dybt. Nu 
kan fladerne samles i hjørnerne 
med skruer nr. 8   21/2”   lange.
Når skruerne er helt i bund, får 
vi en meget fast og stabil skabs
ramme, denne forstærkes yder
ligere ved, at hylden skrues fast 
med samme slags træskruer.
Yderligere forstærkes rammen 
ved indsætning af en 6 mm tyk 
bagklædning af alm. finertræ.
Denne bagklædning sømmes fast 
til hylden, og nogle små trekant
lister lægges foroven og forne
den, og der sømmes dels i ram
men og dels i bagklædningen.
Nu er skabet dannet, man må 
herefter lime teaktræslisten fast 
på forkanten. Den skæres pænt i

smig i hjørnerne. Limen kan være samme lim, som 
senere omtales til finering. Sørg for fast tilspænding 
af forlisten under tørringen. Når forkantens lim er 
fuldstændig tør (næste dag), pudses hele skabet i 
alle detaljer med fint sandpapir. Man sørger for, 
at flager og lister ligger i oniveau. Det er meget 
vigtigt for fineringen, som nu skal finde sted.

Finer er ganske tynde blade, sædvanligvis ud
skåret i en tykkelse af 0,8 mm. En hel træstamme 
lægges på finerbordet, og en skarp kniv skræller 
hele stammen op i tynde lag. Derved fremkommer 
de smukke mønstre, som i virkeligheden er en tro 
kopi af træets årgange. Teaktræsfiner er en af de 
smukkeste finersorter, den koster i øjeblikket ca. 
10 kr. pr. m2, betydeligt dyrere end mahogni, der 
endda ikke koster dat halve. Som følge af, al finer 
indeholder træets struktur, kan man kombinere to 
finerlag fra samme stamme spejlvendt, deraf kom

mer ofte den smukke virkning. Fine
ren skal ofte dække et større lag end 
finerens bredde, hvorfor man skærer 
to eller flere lag skarpt mod hinanden
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og limer fineren sammen, i den nye bredde ved 
hjælp al klisterpapir. Dette fjernes senere, når 
linieringen er afsluttet.

Når ma; skal finere et stykke træ, plejer man 
i regien at finere træet på begge sider. I reglen 
bruger man en billigere finer på den side, der 
skal vende indlad. I det foreliggende tilfælde har 
jeg kun beskrevet finering på den udvendige side, 
og det har i hvert fald i mine forsøg vist sig at være 
tilstrækkeligt.

Når man skal finere, bruger man en kraftig 
bindende lim, tidligere var det snedkerlim, men 
nu er der kommet kunststoflim i handelen, der egner 
sig godt til formålet, forlang for eks. en PVA-lim 
(polyvinylalkohol). Det er en hvid lim med for
trinlige egenskaber. Det stykke, der skal fineres, 
i dette tilfælde en af skabssiderne, påsmøres PVA- 
lim. Det samme gøres med det stykke finer, der 
skal benyttes til samme formål. Nu skal disse på- 
strøgne flader ligge et stykke tid til de synes 
halvtørre. Det er samme fremgangsmåde, som be
nyttes, når vi skal lappe en cykelslange. Efter tør
ring lægges nu fineren på plads over skabessiden, og 
som det fremgår af fig. 4, glattes ud med et varmt 
strygejern. Jernet skal naturligvis ikke være for 
varmt. Strygningen foregår i længderetningen frem
og tilbage, og det vigtigste er, at der ikke bliver 
lejlighed til, at fineren kan gå op i buler. Hvert sted 
på fladen Skal have haft besøg af strygejernet. Når

Fig. 4.
Fineren glattes med et varmt strygejern (læg et 

fugtigt stykke mellem jern og finer). Med en skarp 
kniv skæres det udhængende finer væk.

fineringen af denne skabsside er afsluttet, vendes 
sidien ned mod et plant underlag, og med an, skarp 
kniv skæres den udhængende finer væk. Herefter 
fineras nu den modstående side, iskæres ren, og ende
fladerne finereis til slut på samme vis. Det tager 
nogen tid at gøre det på denne enkle måde, men 
resultatet vil blive overmåde tilfredsstillende. Til 
Slut mangler vi at finere forpladen, her skal man 
i reglen benytte flere bredder finer, man må så 
sørge for, at de er skåret skarpt og lige af, så de 
støder nøjagtigt sammen, at der ikke bliver åbnin
ger i fineren, Husk, at mønstret i træet Skal stå 
lodret, endelig ikke vandret. Man finerer helt ud 
over den pålimede teaktræsliste og skærer med 
skarp kniv den udhængende finer væk.

Så kan man gå i gang med en afpudsning af 
fineren med meget fint sandpapir o.g ståluld. Nu 
kommer til slut et arbejde med at sætte sving
hængsel i forpladens ender, så den kan vippe ud
efter over et svingpunkt helt forneden. Det kan 
godt kræve lidt tålmodighed. Sådanne svinghængsler 
findes i handelen.

Forpladen forsynes udvendig med et teaktræs- 
håndtag, det stemmes ned i pladen og fastgøres 
med lim. Et sådant håndtag kaster ikke meget, men 
ser meget fagmæssigt og smukt ud. En taplås anbrin
ges foroven, så forpladen låses fast i sin lukkede 
stilling og ikke falder ned. Endelig skal der for

at fastholde pladen i vandret stilling påsættes et 
par hængsler. Disse er ikke aftegnede på tegningen.

Ophængningen af kassen foregår ved hjælp af de 
hullede lister, som vises på tegningen. Disse findes 
i handelen (forhandlere af byggereol-systemer), og 
de fastskrues ind i væggen med medfølgende træ- 
skruer. Afstanden mellem to af disse lister skal 
være bredden af vort skab. Listerne skal anbringes 
på væggen, så hullerne sidder lige i samme vand
rette plan, og når vort skab sættes op mellem lister
ne i sin rette højde, mærker man listehullerne (et 
par stykker) ind på skabet, herefter tages skabet 
ned, og der bores efter op mærkningen. Nu anbrin
ges skabet igen på plads, og der stikkes 6½ mm 
stifter ind fra siderne ind i de i skabet borede 
huller. Skabet hænger nu på sin plads. Skabets 
højde fra gulvet er bestemt af forpladen, som i 
nedtrukket tilstand skal danne arbejdsbord og der
for ligge ca. 75 cm fra gulvet. Oven over skabet kan, 
som tegningen viser, ophænges hylder, som fast
gøres af bøjler, der også kan købes, samt oven for 
nævnte 6% mm ruodjern.

På denne måde kan man 'Skabe sig et meget 
smukt radiohjørne, hvor der altid er orden, og som 
falder smukt ind i stuen. 6PA.

*

I „Radio Mentor" for august måned står følgende 
at læse:

Den 13. juni d. a. lykkedes det et tysk-svejtsisk 
team af kortbølgeamatører at etablere den første 
transatlantiske forbindelse på decimeterbølger med 
månen som reflektor.

OZ2NF, Fred. Jessen.

Læserne skriver:
Jeg reflekterede på OZ7AQs annonce i august

nummeret og fik sendt et bundt tidsskrifter. Jeg 
havde nok en anelse, men nu fik jeg bekræftet. Tro 
mig, vi er godt kørende med vort tidsskrift, lad 
være med at kritisere det, selv om vi måske ikke 
kan være sammen med amerikanerne, men de har 
også anden mønt.

Vy 73 et tnx, Christian OZ7HR.

  S I L E N T  K E Y

Den 9. august døde ingeniør Theodor Lo
rentzen — OZ5L — Vojens ganske uventet 
i sit sommerhus ved Flovt strand.

Vi har hermed atter mistet en af vore 
gamle kortbølgeveteraner.

5L var en rig personlighed og altid hjælp
som med råd og dåd. Han var en typisk 
eksperimenterende amatør, sin store inter
esse havde han kastet på 10 meter båndet og 
især på antenner.

Vi er mange, der vil savne 5L — og vore 
tanker går til 5L’s hustru, hvor savnet er 
endnu større.

Tak for alle gode minder 5L — og æret 
være dit minde.

OZ6EG.
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LÆSERNE
10 år efter!

Det er nu ca. 10 siden, at jeg sidst skrev til OZ 
vedrørende SM19, idet jeg i januar OZ 1954 gav 
lidt råd og tips med at modificere SM19 til bedre 
amatørbrug.

Når man nu i OZ august 1964 føler, at TR næsten 
vil give SM19-forskrækkelse, forstår jeg ikke den 
fulde baggrund derfor, thi man kan nok sige, at 
SM19 ikke er halvleder, hyper moderne med æt
sede kredsløb eller modulmonteret men hvem si
ger, at vi amatører nødvendigvis kun kan drive 
vor hobby, når vi til stadighed udskifter til sidste 
skrig af materiel?

Er det ikke en charmerende QSO, man har, når 
man selv har fået en eller anden opstilling eller 
gammel kasse til at medvirke med fuld ydeevne 
og kvalitet? Og nu er jeg vei sagens kerne: Jeg 
har aldrig håbet og håber stadig ikke, at amatø
rerne køber SM19-stationer for at køre med dem, 
som de er, men lad mig sige først det negative 
ved stationerne og dernæst det positive.

1. SM19 dur ikke til UKB, hvis man skal køre 
anstændigt, ja, som TR siger, man kan heller ikke 
lytte uden at forstyrre andre, da superreg. ud
stråler.

2. Modulationskvaliteten på 80 m og 40 m er 
ikke nem at tøjle, da det er styregittermodulation 
og samtidig tankkredsen ikke har den rigtige im
pedans i forhold til PA-rørets anodeimp. på begge 
bånd.

3. Er forsynet med en to-trins IC-forstærker, 
som ikke kan bruges efter sin hensigt!

Og så til det positive.
1. På 80 m og 40 m fås et endog særdeles pænt 

CW-signal, bedre end mange man hører, kun er 
der ikke fuld BK. Man kan trygt anbefale enhver 
amatør, som vil kontakte alle lande i Europa og 
lidt til, at køre CW med SM19 på 80 m og 40 m.

2. Selv om SM19 set med helt moderne øjne er 
en „fuglerede" under chassiset, er det nu ikke så 
vanskeligt at finde rundt, der er gennemførte 
farvekoder på alle kabler i kabelpølser m. m. Man 
finder ret hurtigt frem til lække blokke med et 
selv ret billigt universalinstrument, og er det 
svært at fjerne den gamle blok, er der de fleste 
steder rigelig plads til at anbringe en ny i nær
heden.

3. A-sættet er i virkeligheden meget nemt at 
trimme! Man behøver blot at have en modtager 
med beat ved siden af sig for at kontrollere, om 
senderoutput er på samme frekvens som modta
ger i A-sæt.

4. Med baggrund i min artikel OZ januar 1954 
kan glødekredsløbet ændres!

5. De efterhånden ikke få SM19-stationer, jeg 
har haft fat på både til feltbrug og amatørbrug 
(vel omkring 25 stationer i de forløbne 10 år), har 
det ikke været nødvendigt at trimme i A-sættets 
modtager MF, men nok at flytte oscillatoren nogle 
kHz, i værste fald dog 100 kHz, men det cr også 
nemt, man drejer blot meget lidt på C10G trim
meren, 2—4½ MHz, se bundpladen, og den tilsva
rende på drekoen 4½—8 MHz. C11A er unødven
dig at røre for amatører. Husk lige at låse med lidt

stearin, ceresin eller lignende „svineri", især hvis 
stationen også skal bruges mobilt.

6. Senderen kan bruges til stor ydeevne med 
mindre ændringer, som jeg skal komme tilbage 
til, men prøv blot at justere C10E trimmeren og 
den tilsvarende trimmer på drekoen. C34A drive 
skal blot give største styring ved CW, men er lidt 
drilsk, hvis man vil prøve at køre med den op
rindelige styregittermodulation og vil have et kønt 
og godt resultat.

7. Har lavfrekvensselektivitet ved CW og ved at 
ændre på R6F (er normalt 50 kohm) og udgangs
røret V3A’s katodeblok (skal fornyes i de fleste 
tilfælde blot) kan man styre selektiviteten, man 
kan nemt få LF-selektivitetskurven så spids, at 
signalerne „flyder", d. v. s. „klokkeklang".

For at summere: 1. Man kan trygt anbefale ny
begynder B-amatører at køre CW med SM19, men 
hvad med altid at have en krystalkalibrator, så 
man ikke kører off-band? 2. Det er da også rart 
for andre amatører at pusle med lidt hjernegymna
stik og få en virkelig snild station til en rimelig 
penge, hvad? Jeg ville da gerne selv have en 
snild CW-ESB transceiver til et par eller alle 
bånd stående, men hvad med prisen, ca. 3000 kr. 
op til 6000 kr. Jeg kan da trygt anbefale en spøg 
til så få penge, når jeg oven i købet ikke hand
ler med SM19 og ikke er afhængig af den han
del! Jeg synes blot, 7AQ var lidt hård, bare fordi 
SM19 og andet surplus naturligvis ikke er spræng- 
moderne og dyrt! Lad mig tilføje: Moderne kom
ponenter og dimser kører ikke bedre end det 
gammeldags, alt afhænger af manden, der pakker 
det sammen, ændrer eller regulerer det!

Lad mig så give det helt rigtige forslag angå
ende SM19: 1. Pil IC-sættet og B-sættet ud, monter 
en powerdel over chassiset på disses plads og læg 
et 6AQ5 eller lign. ind til skærmgittermodulation 
med et par forrør til krystalmike, så kan man 
også være det bekendt. Ja, så har man det hele 
i en box, altid en nem station, foruden at man 
bygger på. 2. Eller så kør da mobilt i bilen med 
den, som den er! Men lad være at bruge B-sættet, 
selv om det nemt lægges på 2 meter. Jeg har selv 
lavet min gamle SM19 efter første forslag, men 
har yderligere ændret lidt i senderen for at køre 
PA-røret med maximalt output på CW, men 
herom skriver jeg senere.

Best 73 ex OZ5HS,
som håber at høre mange gode CW-signaler på 
80 m og 40 m.

PS. I mit eget eksemplar af SM19 har jeg måt
tet udskifte en del blokke, ca. 8 stk. 0,1 «F eller 
50000 pF „voksbokke", straks jeg fik stationen, det 
var midt i december 1954. Siden har jeg kun måt
tet skifte siger og skriver 1 blok og 1 modstand 
i de oprindelige kredsløb. Så lad os bare høre om 
„sureplussede" blokke.

Kommentar til lederen i sidste OZ.
Når jeg ta’r ordet, så er det for at gi’ ham Jo

hansen en lille en over snuden — frit efter 
Storm P.

Et blads lederartikel — der må være sandfærdig 
og upartisk — skal være en forenings og en an
svarlig persons talerør til en større forsamling.

På denne fornemme plads bemærker man i sid
ste OZ en mindre smigrende — for ikke rent ud at 
sige nedrakkende — omtale af en bestemt radio 
sender/modtager. Man fraråder indirekte OZ-ama
tører at benytte sig af lejligheden til at erhverve
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sig samme apparat, og man lader hånt om den 
økonomiske indsats fra fire af annoncørernes side.

Jeg vil gå så vidt, at selv om der var noget om 
den anførte kritik, så har det ikke noget med en 
lederartikel at gøre at kritisere de i samme blad 
averterede varer. Men værre bliver det rigtignok, 
når kritikken er bundløs.

Når man som TR ved, hvilke krav der stilles 
til krigsmateriel i forhold til f. eks. en BCL-spille, 
når man som TR er bekendt med, at apparaterne 
har gjort fortjent fyldest i de allierede hære, og 
TR oven i købet er klar over, at apparaterne har 
været udvalgt til den danske hær, og at hjemme
værnet den dag i dag har udmærket gavn af disse 
apparater, samt at i tusindvis af amatører verden 
over har gavn og glæde af apparaterne, ja, så 
forstår man ikke rigtigt, hvad TR vil opnå med 
sin sidste leder. Dertil kommer, at TR åbenbart 
drager sælgernes virke som ærlige handlende i 
tvivl og deres teoretiske og praktiske færdigheder 
i radioreparation i stærk tvivl. Da det heller ikke 
kan være TR ukendt, at der foreligger til købs en 
komplet beskrivelse — ledning for ledning — kom
plette komponentpositionstegninger og elektriske 
diagrammer med stykliste — ja, så er det på sin 
plads at spørge, om TR med denne leder har væ
ret sin opgave voksen.

Selvfølgelig skal OZ omtale nye komponenter 
og koblingsmetoder, men TR må ikke glemme, at 
den sande amatørånd er og har altid været, at 
anskaffe sig de nødvendige dele og apparater så 
billigt som muligt, og at arbejde med de forhån
denværende apparater og komponenter bærer løn
nen i sig selv, samt at hovedparten af EDRs 
e k s p e r i m e n t e r e n d e  medlemmer er at fin
de hos de unge og nyindmeldte.

Vis venligst vejen TR, hvor en amatør for kr. 98 
får mere og bedre radiogrej end i en SM19 — 
oven i købet afprøvet.

OZ8AZ.

SVAR TIL OZ8AZ.
Hvad der er godt nok til militæret eller hjemme

værnet er ikke nødvendigvis godt nok til amatø
rerne!. Klik, chirp og splatter er således ingen hin
dring for at anvende en station, TVI og BCI~ej 
heller, når det blot ikke er en amatør, der bruger 
den! Jeg gad forøvrigt nok vide, hvad OZ5AB som 
aktiv 2-meter amatør mener i sit stille sind om at 
få et par hundrede modulerede selvsvingere og 
superregger i gang i sin nærhed, f. eks. under en 
test — ! Næh, kom med nogle bedre argumenter, 
8AZ, og lad os — nu da disse ulyksalige SM 19 er 
kommet ud — se at få det bedst mulige ud heraf 
ved fælles hjælp! Jeg skal meget gerne bringe ind
sendte) artikler om ændringer og forbedringer af 
SM 19.

Jeg må indrømme, at jeg troede, at den sande 
amatørånd var selv at bygge sine apparater og at 
eksperimentere sig frem til et resultat udfra viden 
og erfaring — ikke blot at købe et apparat med en 
mere eller mindre komplet betjenings- og repara
tionsvejledning. Om jeg tager fejl, og om annon
cørerne virkelig handler i den 9AZ’ske „sande ama- 
tørånd“, overlader jeg trygt til OZ’s læsere at be
dømme. OZ7AQ.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

SAC-testens resultater 1963.
Medens vi i sidste nr. af OZ kunne bringe ind

bydelsen til dette års SAC-contest, der finder sted 
den 19. og 20. september for CW-afdelingens ved
kommende og den 26. og 27. september for fone- 
afdelingens vedkommende, kan vi i dag bringe 
resultaterne for testen i 1963.

Vi har fra SRAL, Finland, modtaget en fin trykt 
resultatliste, der viser, at der ialt er indgået ca. 
550 logs — et meget pænt antal, hvoraf de ca. 250 
er fra skandinaviske stationer.

Ser man derefter nærmere på listens indhold, 
må man desværre straks erkende, at der ikke er 
synlig bedring i den danske deltagelse, hvilket 
tydeligst giver sig udtryk i tallene for den skan
dinaviske landskamp, der ser således ud:

1. SRAL, Finland
2. SSA, Sverige
3. NRRL, Norge
4. EDR, Danmark

1.701.697 points 
974.400 points 
235.381 points 
155.551 points

Fra resultatlisten iøvrigt vil vi indskrænke os 
til at nævne de danske resultater:

CW. Enkelt operatør.
1. OZ4FF 330 74 691 51.134 p.
2. OZ1LO 244 54 519 28.026 p.
3. OZ4H 208 56 434 24.304 p.
4. OZ4RT 144 56 307 17.192 p.
5. OZ5DX 166 47 360 16.920 p.
6. OZ2NU 150 48 314 15.072 p.
7. OZ3LI 5 4 10 40 p.

Checklogs fra OZ2KH og OZ3Q.

Fone. Enkelt operatør.
1. OZ7FH 30 16 65 1.040 p.

2. OZ1DX 18 15 52 780 p.
3. OZ1KI 34 8 64 512 p.
4. OZ5JK 13 6 26 156 p.
5. OZ3SK 18 3 36 108 p.
6. OZ3KE 8 6 16 96 p.
7. OZ1MR 6 6 13 78 p.
8. OZ4RT 5 4 15 60 p.
9. OZ5BA 5 1 10 10 p.
10. OZ4DX 2 2 4 8 p.
11. OZ2IF 4 1 8 8 p.
12. OZ3LN 2 1 4 4 p.
13. OZ6VB 2 1 3 3 p.

Rubrikkerne angiver: Antal QSO’s — Multiplier 
—• QSO points og endelig slutsum.

Nu går det altså løs igen næste week-end — kig 
derfor på disse resultater — og lad dem forhåbent
lig inspirere dig til at gøre din indsats til, at næste 
års resultatliste viser en betydelig stigning i de 
danske resultater.

OZ2NU.
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Fra Jock White, ZL2GX,
der er Contest and Awards Manager for NZART, 
har vi modtaget indbydelse til

VK/ZLOceania DX Contest 1964.
NZART og WIA inviterer alle amatører til at 

deltage i dette års VK/ZL/OCEANIA DX CON
TEST. De sædvanlige contest-regler er gældende, 
men i det følgende skal vi give et resumé af de 
vigtigste bestemmelser.
Tid:

Fone: 24 timer fra kl. 1000 GMT lørdag den 3. 
okt. til kl. 1000 søndag den 4. oktober.

CW: 24 timer fra kl. 1000 GMT lørdag den 10. 
oktober til kl. 1000 søndag den 11. oktober.

Scoring:
2 points for hver QSO på hvert bånd med VK' 

ZL stationer, 1 point for hver QSO på ethvert bånd 
med andre OCEANIA stationer end VK/ZL.

Slutsum:
Slutsum opnås ved at multiplicere det samlede 

QSO-pointstal med summen af VK/ZL call-områ- 
der kontaktet på alle bånd. NB. Hvert område 
tæller separat på hvert bånd.

Kode-numre:
består af fem eller seks cifre dannet af RS(T) rap
port plus 3 cifre begyndende med 001 for den før
ste QSO og stigende med 1 for hver efterfølgende 
QSO — 002, 003 etc.

Logs:
Disse skal indeholde i denne rækkefølge:
Dato — tid (GMT) — call på den kontaktede sta

tion — bånd — kodenummer sendt — kode num
mer modtaget. — Understreg hvert nyt VK/ZL 
distrikt og benyt særskilt log for hvert bånd.

Samleblad skal indeholde: Call, navn og adresse 
(med blokbogstaver) samt beskrivelse af det be
nyttede grej.

Desuden skal samlebladet for hvert bånd inde
holde points for det pågældende bånd og VK/ZL 
områder kontaktede på det samme bånd.

Endelig skal man underskrive en erklæring på 
samlebladet om, at gældende regler og bestem
melser er overholdt.

Loggen skal afsendes så betids, at den inden 
den 16. januar 1965 når frem til

N.Z.A.R.T. Box 489, Wellington, New Zealand.
Testen rummer også en lytter-afdeling, hvor 

scoringen er efter samme regler som sender-af
delingen.

Contest kalender.
September 19.—20.: Scandinavian Activity Con

test CW afd.
September 26.—27.: Scandinavian Activity Con

test fone afd.
Oktober 3.—4.: VK/ZL Oceanis Contest. Fone afd.
Oktober 3.-4.: WADM Contest.
Oktober 10.—11.: VK/ZL Oceania Contest. CW 

afd.
Oktober 24.—25.: CQ’s World Wide DX Contest. 

Fone afd.
Okt. 31.—Nov. 1.: RSGB’s 7 Mc/'s Contest. Fone 

afd.

November 21.—22.: RSGB’s 7 Mc/s Contest. CW 
afd.

November 28.—29.: CQ’s World Wide DX Contest 
CW afd.

December 5.-6.: OK CW DX Contest.
December 26.: EDR’s Juletest.

Der forekommer ofte
nyheder på DX-båndene, der vil være forældede, 
når de når frem til OZ’s spalter. De kommer af 
den grund ikke i bladet, men publiceres i stedet 
i „QST fra EDR“, der sendes hver søndag morgen 
kl. 0900 DNT på ca. 3600 kc/s med Al.

Annonceringen af stationen begynder altid i så 
god tid, at man kan have lokaliseret den inden den 
officielle udsendelse begynder. Lyt efter den og 
hjælp selv med til at gøre stoffet aktuelt ved at 
sende dit bidrag til Box 335, Ålborg, således at 
det er fremme inden lørdag middag.

Ændringer i sendetid bekendtgøres i forudgå
ende udsendelse. Det skal dog allerede nu medde
les, at udsendelsen søndag d. 20. sept. i anledning 
af EDR’s generalforsamling udskydes til mandag 
d. 21. sept. kl. 2230 DNT. Frekvens som ovenfor.

OZ2NU.

*

Radioamatører i Grønland.
Ministeriet for Grønland skal herved meddele 

følgende tilgang til listen over radioamatører i 
Grønland:

OX3BK, Benny Haagen Kristensen, Egedesmin
de, ex OZ6BK.

Ulovlig radiosending.
Til underretning skal man herved meddele, at 

2 ulicenserede radioamatører ved retten i Varde 
i juli måned d. å. har vedtaget bøder på 100 hhv. 
200 kr. for ulovlig benyttelse af en radiosender. 
Det ved udsendelserne benyttede materiel blev 
inddraget til fordel for statskassen.

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

holdt prøver for radioamatører i november må
ned d. å.

Sidste frist for tilmelding til disse prøver er 
den 24. oktober d. å. for ansøgere øst for Store
bælt og den 20. oktober d. å. for ansøgere fra den 
øvrige del af landet.

Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet 
„Ansøgning om sendetilladelse" i udfyldt og un
derskrevet stand. Ansøgere, der har været ind
stillet til en tidligere prøve, må indsende fornyet 
anmodning på et brevkort.

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

Skaf EDR endnu 

flere 

medlemmer!
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7 Mc CW:
Z4DX: VK5ZP 17 - CP5EZ 00 - VE1ZZ 23 - 

UJ8KAA 00 - W es UA.

Via OZ1TL forlyder det, at Steffen KC4USK er 
i gang på 14050 kc mellem 17 og 18 GMT. Endnu 
er hans signaler temmelig svage, og det er ikke 
lykkedes at få forbindelse på 40 meter. Han har 
besvær med overisning af antennerne, der er ca. 
45° frost for tiden.

YA4A er- for tiden temmelig aktiv på CW bån
dene på 40 og 20 meter, mellem kl. 17—18 kan han 
ofte findes på 14110 kc, han lytter også efter SSB 
stationer, men han er endnu ikke i stand til selv 
at køre SSB, grej skulle være undervejs fra USA.

OZ5SQ, der nu snart i lang tid har været i Jugo
slavien, er i gang med SSB i den høje ende af 
20 meter, han kører med en af de nye Heath trans
seivere og en Quad, callet er YU7LAJ.

AC5SQ er i gang med SSB omkring 14285 kc, 
han benytter en SR150 og en groundplane anten
ne. Han benytter også callet AC7SQ.

I1RB har planer om endnu to eller tre Ham- 
marlund DXpeditioner i løbet af 1964, men endnu 
har han ikke fået nogen licenser. Der vil kun 
blive aktivitet i perioder mellem fredag og søn
dag, ligeledes vil der for det meste blive benyttet 
SSB. De frekvenser, han vil benytte, er 3652, 7045, 
14112, 14114, 14260, 14264, 21180, 21350, 28550.

Der har i den sidste tid været mange gode åb
ninger til Stillehavs-områder i de tidlige morgen
timer, nogle af de stationer, der er hørt, er:

F08AA med CW på 14035 06, mange KH6 06— 
08, KJ6CC med SSB 14330 05, KM6BI med SSB 
på 14300 07—08, KS6BL med SSB 14245 08, KX6BU- 
CA-DC med SSB 14300 07. Der er temmelig mange 
fine stationer på denne tid af dagen, og der er 
ikke meget Eu. QRM, så man kan komme til.

VP1TA er dagligt i gang på 14049 krystalstyret 
med CW, samme steds fra er også VP1JF aktiv 
fra tid til anden med CW.

ZS2MI fra Marion Isl. er på jagt efter europæi
ske stationer omkring kl. 15z, han kører normalt 
14280 eller 14115 kc SSB og er også rapporteret 
aktiv om morgenen kl. 06—07.

Z14JF på Campbell Isl. er normalt på 7010/15 
fra 06—07.

VS1 stationerne har fået .ændret deres call til 
9M4.

Ifølge PY2CO kommer der en DXpedition til St. 
Peter og St. Paul Isl. i sept. eller oktober under 
callet PYØ.

OZ7SM fra Hong Kong er nu kommet i gang fra 
en klubstation under callet VS6AJ, endnu har de 
kun en dipol, men de venter inden længe at have 
en Quad oppe, så der skulle være gode muligheder 
for at få forbindelse med ham.

QSL adresser:
CP5EZ til W2CTN.
7Q7DS til Box 380, Blantyre, Malawi, Africa.
EP2RW til W2CTN.
W5SMT/MM USS „Leahy“ Fleet Post Office Box, 

New York N. Y. USA.
KJ6CC 1021 East Cypress Street, Apartment 33, 

Lompoc, California, USA.
VS9MB via ISW1, London, England.

Båndrapporter:
3,5 Mc CW:

OZ1TL: EP2RC 23 - CEØZZ 24, KH6CT 03.

14 Mc CW:
OZ1TL:. KZ5KY 22 - ZE5JE 22 - CR71Z 14 - 

ZS1RA 17 - 5Z4IV 16 - 5H3HZ 15 - 5X5IU 13 - 
FR7ZD.16 - TI2CMF 22 - KC4USK 17 - OA4BEN 22.

OZ4DX: VK3TL 17 - CP5EZ 16 - 5Z4IV 21 - 
XEIOE 01 - 9M2GJ 18 - 5X5IU 14 - VU2JW 19 - 
MP4BEQ 17 - EP2RC 18 - KP4BEA 20 - 7Z1AA 19 
- YV5BNR 22 - PY2BZD 21 - 5B4NP - JA1IFP— 
7LK—3AOV 16 - 4X4WF—KK—PQ 18 - TF2WIU - 
UAØAG 12 - -UI8LB - U-J8KAA - UD6KAR - 
UM8KAA - UL7CG - UH8AA - UG6DL m. m.

OZ4WR: UW9EA 19 - LU6FA 21 - PY2AQ 21 - 
VS6EY 16.

14 Mc SSB:
OZ4WR: EP2NO—RW 17 - ET3USA—MEN 17 - 

TU2AA 17 - SV0WF 19 - 4U1ITU 19 - 7Q7DS 17 - 
MP4BDP 17 - PY2CWK 22 - OY7ML 23 - XW8AV 
18 - KG6AJB 13 - ZE1JE 19 - ZS7R 16 - VK2AZG 
—2AOK 13 - VS9MB 13 - HL9KE 15 - KR6SB 15 - 
VU2CK 16 - KJ6CC 08 - ZS6BIN—6BAD 17.
14 Mc AM:

OZ4DX: 5B4AK - CN8BF - VS1LP 19 - LU3IQ 
23 - W2BLQ - EA - UA6 - UA9EU.

21 Mc CW:
OZ4WR: PY5ASN—7ABY 18.

21 Mc SSB:
OZ4WR: 5Z4AA 18 - PY2BJO—2CMS 18 - 5B4GT 

18 - 9Q5QR—5AB 18.

28 Mc CW:
OZ4DX: G - F - DJ - ON4.
Ja, det var det hele for denne gang. Tak for 

rapporterne og på genhør.
73 og god jagt, OZ7BQ/Joe,

Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

Nu da de mørke aftener nærmer sig, gør man 
sig visse tanker om, hvad den nye VHF/UHF 
sæson måtte bringe af nye ideer m. h. t. kon
struktioner af udstyr.

Der er en idé, som jeg har indtrykket af, at der 
er gjort temmelig lidt ved — nemlig det såkaldte 
VFX system. Som bekendt er en VFX en krystal
styret oscillator og en variabel, som blandes sam
men — dette system giver en masse fordele frem
for at f. eks. multiplicere en variabel oscillator på 
4 Mc op til 144 Mc.

Et VFX system kan f. eks. udføres på følgende 
måde — krystaloscillator på 32 Mc — variabel 
oscillator på 4 Mc — det ønskede blandingsprodukt 
bliver 36 Mc, som så firedobles til 144 Mc — et så
dant system vil, når det er rigtigt udført, give 
bedre frekvensstabilitet end systemet med multi
plikation fra 4 Mc. Der er problemer med at holde 
de uønskede blandingsprodukter nede på et rime
ligt niveau, men det er til at løse, uden at man al 
den grund bliver gråhåret. VFX systemet giver 
store muligheder for at lave den helt rigtige VHF/ 
UHF modtager — sådan en modtager vil til 144 
Mc blive en enkelt super og til 432 Mc og 1296 Mc 
en dobbelt super. Et sådant modtagesystem kan 
f. eks. baseres på et enkelt 32 Mc krystal, der an
vendes på følgende måde: Modtageren forudsættes
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at have en MF på 8,3 Mc (krystalfilter) — herved 
bliver den ønskede injektionsfrekvens 135,7—137,7 
Mc, der frembringes ved, at de 32 Mc blandes med 
et signal i området 13,233—13,9 Mc, det er den tre
die. harmoniske fra en oscillator i området 4,411— 
4,633 Mc, denne blanding giver et signal i området 
45,233—45,9 Mc, dette signal triples, og så er vi 
oppe på de ønskede 135,7—137,7 Mc. På 432 Mc an
vendes 144 Mc som MF — den ønskede injektions- 
frekvens bliver 288 Mc, der frembringes ved at
tage lidt 32 Mc signal og triple dette til 96 Mc —
triple dette videre til 288 Mc. På 1296 Mc anvendes 
også 144 Mc som MF — injektionsfrekvensen bliver 
1152 Mc, der er fremstillet ved at firedoble det til
432 Mc converteren frembragte 288 Mc signal.
Ovenstående er kun eksempler på fremgangsmå
den — jeg har ikke prøvet systemet i praksis, men 
det giver rige muligheder for eksperimenter, når 
fantasien får lov at blande sig i vanetænkningen.

Jeg håber, det engang vil være muligt at bringe 
en konstruktionsartikel af en modtager baseret på 
ovennævnte system.

VHF testen 5. og 6, september;
En opfordring til dem, der har oplevet lidt ud 

ovér det sædvanlige i testen — skriv et par ord til 
mig om jeres oplevelser, og har I billeder, så vær 
venlig at sende dem med også — tanken er at lave 
en omtale af testen forsynet med nogle billeder.

Oscar III:
Der er ikke indløbet noget nyt siden sidste OZ — 

tak til jer, der har reflekteret på mit nødråb om 
støtte til HF kredsløbet.

Balloner:
7HB og 1PL arbejder intenst med de tekniske 

problemer — der gøres for øjeblikket studier 
over, hvordan de termiske problemer kan løses — 
opsendelsesdato kan ikke opgives, men aflyt 
OZ7EDR/p, der vil bringe de nødvendige infor
mationer.

Resultat av UK7 och 2 m klubbens julitest 1964: 
144 Mel s

1. SM7BZX 9245 p. 11. OZ7IF 2366 p
2. OZ9OR 6349 p. 12. SM7BAE 1739 p
3. OZ7HJ 5666 p. 13. OZ3GW 1368 p
4. OZ6OL 5604 p. .14. SM7DSC 1249 p
5. OZ1FF/P 5167 p. 15. SM2DXH 1185 p
6. SM6CSO 4779 p. 16. OZ3M 1175 p
7. OZ7LX 4180 p. 17. SM5ARR 1060 p
8. SM7ZN 3970 p. 18. OZ5CG 846 p
9. SM7AED 2960 p. 19. OZ9FR 804 p

10. OZ2ME 2872 p. 20. OZ9HN 581 p

Checklogs: SM6CQY, SM6CYZ/7, SM7ANL,
SM7BOR, OZHN, OZ5PG, OZ8IS.

Ej logs: SM4CDO, 5CNF. 5AOV. 5CLK. 5AXX, 
6CSY/, 6CTP, 6DHD, 6DJD, 6DVG, 6QP, 6PU. 
7XA, 7BBN, 7BTT/6, 4KM/7.

OZ1GG, 2FD, 2BN. 2OT/p, 2TE, 3XJ/P, 3XW, 
4EV, 5AB, 5HW, 5PG, 6FL, 6RC, 7KV, 7JN, 7LH, 
7HD, 8LH, 8JYL, 8SOR.

Dessutom fanns foljande stationer i loggarna: 
24 DL, 8 DM, 1 SP, 2OH, 1 SM2.

Testen karakteriserades av dåliga konditioner, 
normalt deltagande och minimalt Intresse for log- 
skrivning. Forstå inteckningen i Oresundspokalen 
får SM7BZX med sina 9378 poång.

432 Mo's
1. SM7AED, Stavershult 405 p
2. OZ7LX, Svennerup 330 p
3. SM7BAE, Djurslov 213 p
4. OZ2ME, Frederiksværk 155 p
5. SM7BZX, Nr. Ystad 133 p

Samtliga deltagare hade sant in log. OZ9FR och 
OZ7HJ hade korsbandsqso 144—432 Mc/s, och det 
hade åven SM7AED och SM6CSO.

UK7.

Aktivitetsrapporter:
Der er modtaget rapporter fra 7BR og 9OR — 

er der ikke andre, der worker noget nyt og spæn
dende? Send mig et par linier om, hvad I worker, 
samt også lidt om hvad nyt udstyr der planlægges, 
og hvad der er på stablen.

7BR: to-vejs ESB QSO med 6AF og 9OR samt 
DM2ATA. LA1VHF har hos 7BR været læselig 
hver gang, der har været lyttet efter den.

9OR: to-vejs ESB QSO med DJ6JC, DL3YBA. 
DM2ATA, PA0FB og AM QSO med DM3SSB, 
DJ2BE, DJ9SY, DM4VGG, PA0TBE, PA0KEP, 
PA0EZL, PA0HRX, PA0AVN, PA0PVW, PA0LB, 
PA0DGH, PA0BI, ON4TQ, ON4MV, DJ7AL og 
2EDR. LA1VHF er hørbar hver aften — dog med 
varierende styrke. 9OR oplyser, at DL3YBA er 
QRV hver aften med ESB kl. 1830 DNT på 145,40 
Mc — sender og lytter på den opgivne frekvens.

OZ7IGY:
Der har været forskellige driftstop af begge 

sendere — jeg håber, at det er udbedret, inden 
dette læses.

OZ9AC.

Resultat af juni VHF-testen.

1. SM7BE 13899 29. OZ5CG 3445
2. SM6CSO 12802 30. SM5ARR 3354
3. SM6CYZ 12773 31. SM6BCD 2807
4. OZ9OR 11920 32. OZ4HX 2644
5. OZ2AF 11874 .33. OZ2KH 2535
6. OZ1EO 11829 34. SM5CPD 2429
7. OZ7HJ 11510 35. SM6DHD 2405
8. OZ4EM 11454 36. OZ4RA 2330
9. SM7ZN 11115 37. SM5BKI 2294

10. OZ2ME 9946 38. SM5BFE 2125
11. OZ8HV 9591 39. OZ6HR 1970
12. OZ7IF 8654 40. OZ2FD 1565
13. OZ4D 8421 41. OZ3IC 1456
14. OZ8SOR 7546 42. SM6CSY 1406
15. SM7DTE 7247 43. OZ6FL 1370
16. OZ9BT 6671 44. SM7ANE 1194
17. OZ4EV 6446 45. OZ7KV 1056
18. OZ6OL 6403 46. OZ9VN 1020
19. OZ6EI 5584 47. SM2DXH 831
20. OZ2LN 5279 48. OZ3RC 759
21. OZ6WJ 5028 49. OZ8KB 681
22. OZ1FF 4978 50. OZ1RH 572
23. OZ9CR 4403 51. OZ4FO 283
24. OZ6ML 4225 52. SM6DYK 186
25. OZ9SW 4008 53. OZ7BR 180
26. OZ1WQ 3855 54. OZ3A 38
27. OZ8JYL 3680 55. OZ4OV 12
28. OZ6SI 3526

Checklogs:
OZ1EF, 2SD, 2BA, 2TE, 5HW, 6RC, 7NH, 7TZ,

7TW, 8IS, 8JN, 8OP, 9AC.
SM2BJS, 5CNL, 6CTP, 6CQV, 7DBI, 7ANB. 
DL9PI. — DM3WEA.
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Manglende logs:
OZ6SY, 7JN, 1LN, 9HU, 2BN, 5AB, 6VB, 9JP, 

7LU, 2LM, 8KO, 3XJ — SM7CJZ, 7BLO, 6DTC, 
7BYB, 5AOV, 7TI, 7DTE, 6QP, 6BSW, 5AXX, 
4CDO, 5WW, 5AII, 5BRQ, 6DAJ, 5CNL, 2CFG, 
2ALY, 2DR, 2AFY, 6PTJ — LA5EF.

Vi gratulerer vinderen af en god contest, præget 
af gode forhold og livlig aktivitet,

Til lykke SM7BE.
OZ6BP.

Kommentarer til testen.
På eet punkt er de fleste kommentarer ensly

dende, det er i spørgsmålet om at kontakte sam
me station een eller flere gange under en test, 
idet alle „kommentatorer" er enige om, at det 
ideelle må være, at hver station kun kontaktes 
een gang under hele testperioden, En enkelt test
deltager synes, der lyttes for lidt og at der til
syneladende hersker en udpræget dovenskab 
(citat) med hensyn til at dreje antennerne.

En anden deltager har gjort den erfaring, at det 
er de færreste, der lytter i den høje ende af bån
det, Vedkommende har følt sig i den grad glemt, 
at han har overvejet at skifte til en frekvens un
der 145 MHz. Dette skulle vel næppe være nød
vendigt, men nu har vi altså gjort opmærksom 
på, at der også findes „a world above 145 Mc“. 
Endelig bør vi også holde den del af båndet varmt, 
hvis vi skal undgå, at P. & T. en skønne dag ind
drager det halve af båndet med den motivering, 
at det ikke bliver brugt. I samme forbindelse skal 
jeg erindre om, at båndet fra 145,75—145,85 Mc 
iflg. Malmøkonferencen er bestemt som „sub
band" for ESB-transmission. Husk dette, når ESB- 
senderen planlægges.

OZ6BP.

Aktivitetsrubrikken.
OZ7BR der i lighed med OZ5AB er en stabil 

„kilde" til denne rubrik beklager, at han ikke 
har været særlig aktiv i den forløbne måned, 
men har dog sidst på måneden (juli) bemærket en 
udmærket åbning mod Jylland, nærmere betegnet 
den 25/7, og 7BR havde da QSO med 3GW i Arden 
(144,180). Med ESB kontaktede 7BR den 19/7 
SM5BRQ/7 vest for Kalmar, der ligeledes kørte 
ESB.

Den 26/7 blev der skrevet ESB historie, idet en
4-vejs kontakt blev etableret af OZ6AF og OZ7HJ 
ved Odense, OZ9OR ved Næstved og OZ7BR i 
Lyngby. QSO’en gennemførtes, uden at nogen af 
deltagerne behøvede at dreje antennerne. Det be
mærkes, at alle fire sendere er bygget efter op
skriften i april OZ.

2 meter klubbens møde
den 27. august blev besøgt af 26 deltagere, der i 
godt 2 timer hørte OZ7AQ tale om transistorer. 
Foredraget, der hovedsagelig tog sigte på anven
delse af transistorer til bygning af sendere, blev 
holdt med en grundighed, der røbede foredrags
holderens store kendskab til emnet. Først gen
nemgik 7AQ de forskellige oscillatortyper og sør
gede for hele tiden at fremdrage analogier med 
de for de fleste mere velkendte røropstillinger. 
Under dette afsnit blev der også vist, hvordan 
man beregner de forskellige komponentværdier, 
herunder pointerede 7AQ, at transistorer er bety
delig mere flexible med hensyn til valg af drift
spænding o. s. v.

FRA AFDELINGERNE

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

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

Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 98,
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.

GENERALFORSAMLING
Den københavnske afdeling indkalder her

med til ordinær generalforsamling mandag 
den 12. oktober 1964 kl. 20,00 i afdelingens 
Lokaler.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Programmet:
21. september:

RTTY bliver mere og mere populært blandt 
amatører, og vi har da også i sidste sæson haft 
nogle foredrag om dette emne. I aften vil OZ8PV 
og OZ8US tale om converteren hertil. Eksperi
menterne med konstruktionen af disse conver- 
tere er langt fra overstået, og der er mange spørgs
mål i forbindelse hermed, der stadig er uløste, 
men det skal blive interessant at høre, hvor langt 
man er nået, og hvilke erfaringer man indtil nu 
har indhøstet.

(Fortsættes næste side).

Efter oscillatorerne blev fasemodulatorer gen
nemgået, bl, a. vistes hvor nemt det er at frem
bringe fasemodulation med en ret ny komponent: 
Kapacitetsdioden, eller Varactordioden, mon ikke 
de fleste af os blev betaget af denne komponent, 
der også har fortrinlige egenskaber som frekvens
multiplikator, f. eks. kan der opnås ca. 50 % virk
ningsgrad som tripler fra 144 til 432 Mc. Den hid
sige forelskelse køledes dog hurtigt, da vi erfarede
1 hvilken prislag, dioden ligger.

Aftenen sluttede med diskussion og demonstra
tion af „Storno" Handie-Talkies.

OZ6BP.

2 meter klubbens næste møde,
der afholdes den 24. september, bliver en diskus
sionsaften med emnet „VHF amatøren i fremti
den, organisatorisk og teknisk". Det er med denne 
diskussion meningen, at man fra karsken bælg 
kan give sine meninger luft. Da denne aften kom
mer til at ligne en generalforsamling, har alle 
pligt til at møde.

OZ6BP.

Invitation.
Vi har fra Amager afd. modtaget invitation til 

2 meter klubbens medlemmer om at besøge Ama
ger afdelingen torsdag den 15. oktober kl. 1930. 
Nærmere herom kan læses i Amager afd. rubrik 
under lokalafdelingerne.

OZ6BP.
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28. september:
Klubaften. Som sagt mange gange før  er du 

mere end velkommen til at tage nyt grej med eller 
berette om eksperimenter, du har foretaget.

5. oktober:
På opfordring fra mange, især yngre medlem

mer, vil vi 1 aften bringe et foredrag om stations
betjening, og dermed menes korrekt stationsbe
tjening. Nomalt berøres dette emne ikke særlig 
meget ved den tekniske undervisning, hvorfor der 
nu er så meget mere grund til at tage emnet op.

OZ5PB, Per Bigum, har lovet at komme og for
tælle os lidt herom, og han vil desuden orientere 
om den sædvanlige QSO-procedure, takt og tone 
på båndet, break-in teknik m. v.

12. oktober:
GENERALFORSAMLING. Se rubrikken oven

for. Vi håber, at vore medlemmer vil møde tal
rigt op!

19. oktober:
Klubaften.

Bestyrelsen vil gerne her benytte lejligheden til 
at takke vore medlemmer for den støtte, den har 
fået i sit arbejde, og den vil fortsat bestræbe sig 
på at fremme denne gunstige udvikling.

NYT KURSUS I RADIOTEKNIK 
for viderekomne

Fra flere sider er vi blevet opfordret til 
at arrangere et kursus for B-amatører, der 
kunne tænke sig at gå op til den skriftlige 
A-prøve.

Vi vil derfor i år forsøgsvis gennemføre 
et sådant kursus for viderekomne. Kursus 
vil starte primo november med OZ5NR som 
lærer, og undervisningen vil foregå om 
torsdagen kr. 17,30—19,30.

Undervisningsgebyret vil i lighed med 
vore øvrige kurser kun andrage kr. 30,00 
takket være tilskud fra AOF.

Det skulle glæde os meget, om vi kunne 
skabe fornøden tilslutning blandt vore 
„old boys“ omkring dette kursus, og vi 
beder alle interesserede snarest muligt 
rette henvendelse til bestyrelsen herom.

HJEMLÅN AF SVEJSETRANSFORMATOR
Nu hvor de lange, mørke vinteraftener 

står for døren, og mange amatører skal 
have gang i byggearbejdet igen, vil vi lige 
henlede opmærksomheden på, at medlem
merne vederlagsfrit kan hjemlåne vor 
svejsetransformator. Dog må lånerne selv 
betale forbrugte svejseelektroder.

Ja — det er rigtigt! Det ovenfor annoncerede 
kursus er det 4. i rækken af kursus, som vi arran
gerer 1 år. På grund af en ganske overvældende 
tilslutning har vi set os nødsaget til at lave 2 hold 
til morsetelegrafi. Desuden har vi atter i år vort 
sædvanlige kursus i elementær radioteknik for 
begyndere, hvortil der i år indtil nu er tilmeldt 
ca. 35—40 deltagere. Det bliver således det største 
hold, vi endnu har haft. Dertil kommer så det nye 
kursus for de amatører, der har noget kendskab til 
radioteknik, men som dog kunne tænke sig at 
komme lidt videre, uden at de dog behøver at del
tage i et kursus, der begynder helt fra grunden af. 
Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af dette 
tilbud.

Sjældent har vel nogen afdeling blomstret i den 
grad, som vor afdeling gør for øjeblikket. I de 
aller seneste år har vi bemærket en enorm frem
gang, og den synes ikke at mindskes lige med det 
samme. Selv til vore klubaftener kommer der 
sjældent mindre end 50—60 medlemmer. Det turde 
man ikke drømme om for blot få år siden. Den 
københavnske afdeling er i sandhed en afdeling, 
hvor der foregår noget.

Vy 73! P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær. 

STORE SJÆLLANDSKE RÆVEJAGT 1964.
Ved den Store sjællandske rævejagt 1964, som 

blev afholdt 22.—23. august, var mødt 14 hold fra 
hele landet, og placeringen blev, som følger:
Nr. 1. P. & T. med 314 min.
Nr. 2. OZ6AI og XYL, Viborg, med 335 min.
Nr. 3. OZ9SW, Herning, med 338 min.
Nr. 4. Svend og Per med 346 min.
Nr. 5. OZ2XT med 350 min.
Nr. 6. OZ9HS og OZ7JT med 351 min.
Nr. 7. Chr. Frederiksen, Herning, med 365 min.
Nr. 8. OZ8UX, Helsingør, med 388 min.
Nr. 9. OZ8NJ, Helsingør, med 404 min.
Nr. 10. OZ1HA med 426 min.
Nr. 11. OZ7US, Korsør, med 457 min.

Tre hold manglede een eller flere ræve.
Der har været gjort indsigelse over præmiernes 

størrelse, og dertil skal vi lige bemærke, at der er 
indkøbt sølvtøj for 110 kr. (tretårnet), hvortil der 
kommer gravering, endvidere har vi medregnet 
30 kr. til fortæring for rævene (4 mand), og vi har 
tilsammen kørt ca. 1000 km. for at udlægge sen
derne, og så har vi ingen chance for at få del i 
sølvtøjet.

Vi havde udsendt tilmeldingsblanketter med an
modning om tilmelding senest 8 dage før jagten, 
men dagen før jagten var der kun indkommet to 
skriftlige tilmeldinger, så man må forstå, at det er 
meget svært at disponere, når man ikke aner, hvor 
mange deltagere der vil komme, så — o. b. — prøv 
at forstå hvad det vil sige at skulle gøre indkøb 
på forventet tilslutning. Jeg for mit vedkommende 
har et par gange været ude for, at jeg selv måtte 
spise pølser både til frokost og middag en hel 
uge.

Vi vil gerne sige Sorø afdeling tak for deres 
velvilje ved at huse os under jagten, og vi vil 
gerne takke Inger for det store arbejde med pølser, 
brød og kaffe.

Vy 73 de OZ9CT og OZ4AO. 

AMAGER
Mødeaften: Hver torsdag kl. 1930, Strandlods

vej 17, S. Linie 37 til stoppested Lergravsvej.
Formand: OZ9JB, J. Badstue, Kastrupvej 168, 

tlf. 55 25 01.
Kasserer: OZ2XU, M. Schou Nielsen, Mjøsens- 

gade 6, 1., tlf. AM 3812 v.

Program:
17. september:

Vi er nu godt i gang oven på ferien. Vi får i 
aften besøg af OZ5AB. Det bliver en aften med 
gang i loddekolberne, han vil nemlig lede en byg
geaften, hvor vi fremstiller converters for 2 m.
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Han vil endvidere demonstrere sin egen „Beta
fon" converter. Alle, som er interesseret i at del
tage i denne fornøjelige aften, bedes henvende sig 
til OZ9JB på mødeaftenerne eller på 55 25 01, idet 
antallet af byggesæt skal bestilles i forvejen.

24. september:
Mødes vi til en hyggelig klubaften.

26. september:
Denne aften holder vi høstfest. Vi mødes kl. 1830 

med vore medbragte klemmer. Selve festen er 
der jo tradition i, så den er der ingen grund til at 
omtale nærmere. Foreningens orkester spiller som 
sædvanlig op til dans. Entre 4,98 kr., heri er ind
befattet kaffe. Husk at medbringe godt humør og 
tag nyt halm i træskoene. XYL’s og YL’s er vel
komne også denne aften. Tilmelding absolut se
nest torsdag den 24. september til OZ2XU.

1. oktober:
I aften sammenligner vi de enkelte værker af 

2 m grejet, som vi byggede den 17. Der kunne jo 
også være et og andet, som skulle ændres en 
smule; det vil der også blive lejlighed til.

8. oktober:
Teknikaften. Vi snakker måleinstrumenter, især 

vil rørvoltmetret blive taget under behandling.

15. oktober:
Vi har i aften fornøjelsen at mødes med 2 m- 

klubben over en kop kaffe og høre lidt om alt 
det spændende, de er i gang med. Det skal nok 
blive en fornøjelig aften.

OBS. Kaffen er gratis.
Vy 73 Bent, Y1

Arhus
Fomand: OZ5JT, Jens E. Thomsen, Brinken 4, 

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

Arhus C., tlf. (061) 2 59 85.
Sekretær: OZ2WO, Ehlardt Hauptmann, Gyvel- 

vej 16, Brabrand, tlf. (061) 6 08 15.
Afdelingens adresse: Postbox 212, Århus C.

Problembarnet:
22. september hjælper „gamle rotter" begynderne. 

Tag „problembarnet" med. Det er kl. 2000 på Ung
domsgården.

Søndagsjagt:
27. september med start kl. 0900.

Træningsjagt:
4. oktober. Opkald til „Store østjyske ræve

jagt". 2 ræve,

VHF møde:
8. oktober kl. 2000 i Ungdomsgården.

73’s 2WO.

alborg og omegn
Klublokale; Umgdamsgå-rden, Kornblomistvej 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 starter vi på en frisk! Sommerferien og lejr 
er overstået, og vi håber, at vi ser alle mand fra 
nu af og fremover. Der vil fra nu af og frem over i 
vinterens løb blive arrangeret diverse foredrag og 
underholdning, evt. kursus for begynderen (har du 
noget, du vil holde foredrag om, så kom og lad os 
høre — eller 'Skriv til sekretæren, se adressen oven
for, du har nok et eller andet, vi andre ikke ved).

Der har også været snakket om, at den tirsdag, 
der plejer at være klubmøde om vinteren, skal 
være en aften, hvor I kan komme og bygge og hente 
vejledning (måleudstyr er der ikke endnu i den 
grad, der er brug for det, men ved fælles hjælp 
skal det nok gå). Nærmere herom i næste OZ. .

Jubilæum! Jeg kan ikke sige andet end i OZ 
august mied hensyn til underholdning, men I skal 
ikke kede jer, maden er dér, og det vil ca. koste 
15 kr. (prisen forbeholdt) pr. mand, men reservér 
dagen. Tid og diverse kommer garanteret i OZ 
oktober.

„Familiefrekvensen" er stadig varm, og en ny 
mand på 2 m kan vi også præstere — det er OZ3TX, 
der har grebet mikrofonen.

Til sidst vil jeg gerne byde OZ6JS velkommen 
i klubben, og tak for al den hjælp vi allerede har 
fået fra dig, vi venter mere (hi - hi).

Det var alt fra det lille Ålborg EDR (men vi 
vender tilbage, så hold ørerne stive!).

Vy 73 de OZ4X.

Og så gælder det jubilæet i afdelingen, hvor vi 
forventer at alle møder op medbringende højt 
humør i „Kilden", ikke mindst en god appetit. 
Det er altså den 18. oktober i „Kilden" kl. 1800, 
hvor det kolde bord afventer et alvorligt angreb.

Vil du være med, bedes du venligst sende 18 kr. 
pr. postanvisning til OZ3PS som betaling for de 
„faste dele", hvorimod de flydende varer må stå 
for egen regning. Postkvitteringen skal medbrin
ges, idet denne gælder som betaling. Damer er vel
komne, og måske bliver der lejlighed til en sving
om.

Da vi gerne vil gøre det så let som muligt for 
„Kilden", må vi sætte den 10. oktober 1964 som 
sidste frist for tilmelding.

Men iøvrigt er det jo om torsdagen, vi mødes på 
„Bakken", d. v. s. Ungdomsgården (se ovenfor).

Vy 73 de OZ6SM.

ÅBENRÅ
Ja, så er vi startet på vinterens arbejde i afde

lingen. Vi har lige som tidligere år lavet et stort 
agitationsarbejde for afdelingen, både i Åbenrå og 
nærmeste opland. Resultatet kan der på nuværende 
tidspunkt intet siges om, men vi håber på  succes.

Resultaterne fra rævejagten imellem Tønder og 
Åbenrå afdelinger den 6. september kan der des
værre heller ikke på nuværende tidspunkt -siges 
nogen ting om.

Den lokale rævejagt afsluttes den 21. september, 
idet vi for øjeblikket er i slutspurten, og den nævnte 
daito bliver den afgørende.

Hvem mon der bliver „Åbenrå-mester 1964“? 
Ja, det kan der kun gismes om.

Altså på gensyn ved møderne.
Der er noget af interesse for enhver, såvel old boys 

soan nybegyndere. - 
Vy 73 5WK.
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BORNHOLM
I sommerens løb har vi haft den glæde at se 

mange gæster fra andre EDR afdelinger i vort 
klubhus, som har været åbent hver tirsdag aften.

Vi har været i gang på 144 Mhz og haft mange 
fornøjelige oplevelser.

Ny licenserede hams: OZ1IF, meget aktiv CW- 
mand på alle bånd, OZ2BS, 144 Mhz specialist, 
OZ4MT, p. t. militærtjeneste.

Vi håber på stor tilslutning til vort vinterkursus 
i radioteknik, som holdes hver tirsdag kl. 19,30 
til 21,30.

Ordinær generalforsamling- holdes i klubhuset 
torsdag den 15. oktober kl. 20. Dagsorden iflg. lovene.

Vy 73 fra 4HF.

HOLBÆK
Første afdelingsmøde efter sommerferien havde 

vi mandag den 24. august. Gregers og undertegnede 
demonstrerede medbragt grej med diverse kolde 
lodninger — hi!

Næste møde bliver mandag den 21. 'September.
Vel mødt!

Best 73 6VF, Vagn.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formamd: OZ2BF, Henning Hansen, Sundsvej 79, 

tilf. 2 18 54.
Næstformand: OZ2SH, Søren Hansen, Kragsvej 49, 

tlf. 2 15 67.
Kassener: 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.
Generalforsamlingen den 20. august bragte ikke 

væsentlige ændringer i afdelingen. Formanden, 2BF, 
blev genvalgt, bestyrelsen forblev uændret, som hen
holdsvis 1. og 2. suppleant valgtes 1PZ og 5GM.

Revisorer: 3FM og 2FK.
Ræveudvalg: Mogens, 5GM og 30R.
Arbejdet som dirigent var for 3FM en let sag, 

det kom ikke til oprivende scener, man nøjedes 
med et par stikpiller, og .i modsat vægtskaal et par 
rosende ord.

Generalforsamlingen i Odense den 20.: Hertil sør
ger afdelingen for gratis transport. Vil du være med, 
så kom i huset torsdag den 17. september og få 
nærmere besked.

Fra begyndelsen af oktober starter sæsonens for
skellige arrangementer og kurser, undtagen man
dagens byggeaften. Det er meningen, vi her vil 
påbegynde en lille transistormodtager for 80 meter, 
men først efter nytår Starter vi.

Det faste ugentlige program:
Mandag kl. 20,15: Byggeaften for begyndere.

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

Månedens arrangement — oktober:
Torsdag den 8, oktober kl. 20,15: AUKTION.
Vi er nået til den tid, hvor vi plejer at arrangere 

vore halvårlige omsætning af grejet, og selvfølgelig 
er også denne gang vore -naboafdelinger velkommen.

Vy 73 9ER.

HADERSLEV
Så nærmer den årlige generalforsamling sig igen. 

Vi har denne -gang mange ting, vi -Skal have drøftet, 
så derfor mød talstærkt op.

D-er er planlagt et morsekursus til vinter. Til
melding dertil kan .ske ved generalforsamlingen.

PROGRAM:
24. sept. kl. 19,30: Klubaften.

1. ofct. kl. 19,30: Generalforsamling.
8. oikt. kl. 19,30: Klubafben.

15. otat. kl. 19,30: Foredrag om RTTY.
Klublokale: Smedegade 1 (i den gamle brand

station). Vy 73 de OZ9KY.

HOLSTEBRO
Mødested: Lokalet, Daumarksgade 1 (over gården).
Så tager vi -aitter fat på morsetræning og teknisk 

kursus. Torsdag den 1. oktober kl. 19,30 prc., hvis 
den fornødne tilslutning opnås, vil programmet se 
således ud:

Tirsdag kl. 19,30: Teknisk kursus.
Onsdag kl. 19,30: Byggeaften m. m.
Torsdag kl. 19,30: Morsekursus.

Tilmeldelse kan ske ved formanden eller OZ8NH, 
tlf. 2 25 30.

Her kan alle deltage, både unge og gamle — store 
og små — men hvor bliver de gamle amatører af? 
Har I helt svigtet afdelingen. Derfor opfordres gamle 
hams til at møde frem om onsdagen og deltage i 
legen. Så der næste gang i OZ kim kan noteres 
det glædelige, at alle tre ugentlige aftener er fuldt 
besat. Vy 73 de formanden.

LOLLAND-FALSTER
Vi har tilmeldt ois aftenskolen, så der for inter

esserede skulle blive lejlighed for teknisk kursus.
Ud over vores tur til Lübeck-amatørerne bliver 

der ikke anden sammenkomst i denne måned.
Vy 73 de OZ1BG.

NORDALS
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 fik vi begyndt igen. Det første møde efter 

sommerferien var vellykket. Vi blev 24 — deraf 
nogle gæster fra Sønderborg.

6EI demonstrerede trykt kredsløb og forsølv
ning med forskellige kemikalier, som han fandt 
frem af fysiksalens skabe og skuffer. Bortset fra 
giftige dampe i lokalet og eksplosionsfare under 
opvarmning af forskellige stoffer gik det hele 
ganske godt, og forsøgene lykkedes.

Efter forsøgene blev der holdt auktion over en 
masse rare sager, som formanden havde fået til 
afdelingen fra Århus Radiolager. Der var pot
metre, modstande, spolecentraler o. m. m. 6ÉI 
fremtonede her som en ganske fremragende auk
tionarius, og spændingen var en overgang så 
voldsom, at 9MI flere gange nåede at overbyde 
sig selv, inden hammeren i det sidste afgørende 
slag drønede mod det pudebelagte fysikbord.

CW møderne fortsætter som sædvanligt hver 
onsdag fra kl. 1930 i fysiksalen for begyndere og 
for viderekomne.

Det næste medlemsmøde bliver samme sted den
23. sept. kl. 1930. 9GP vil underholde med lidt 
spændende om walkie-talkie.

Vy 73 Bernt.
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Grenå.
Klublokale: Menighedshjemmet, Vestervej 1,

Grenå.
Formand: OZ2LR, Leif Ryttertoft, Thorsvej 21, 

Grneå, tlf. 20130.
Kasserer: OZ9HN, Hellmuth Nielsen, Glentevej 10, 

Grenå, tlf. 20996.
Efter nu at have overstået sommerferien mødes 

vi atter hver mandag kl. 20,00, hvor vi håber at se 
afdelingens medlemmer møde flittigt op igen.

Vi afholder, i samarbejde med FOF, igen i år 
kursus i Radioteknik. Her begynder undervisnin
gen, onsdag den 16. sept. kl. 19,00 på Grenå Østre 
Skole,

Vy 73 de OZ2LR. 

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Tirsdag den 25. august afholdt vi vores årlige 

generalforsamling. Formanden åbnede mødet med 
at byde opmødte medlemmer velkommen. En særlig 
velkomst blev rettet til klubbens æresmedlem 
OZ3EP.

Som dirigent valgtes H. P. Hansen. Derefter aflag
de formanden beretning om året, der var gået, og 
omtalte bl. a., at klubben har 15 års jubilæum i år. 
Kassereren, 6ME, fremlagde årets regnskab, som 
blev godkendt. På valg var formanden, OZ8BO, og 
sekretæren OZ4PP. OZ8BO blev genvalgt, mens 
OZ4PP ikke ønskede genvalg. Som ny sekretær valg
tes OZ8VN.

Under punkt 5 — Eventuelt — havde 6ME ordet 
på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen ønskede en anden 
ordning med kontingentbetalingen og foreslog, at 
vi skal betale kontingent halvårlig, hvilket vil lette 
kassereren for meget arbejde. Ved hemmelig afstem
ning blev forslaget enstemmigt vedtaget.

Dirigenten sluttedie mødet og takkede for god ro 
og orden.

Tirsdag den 29. september starter vi vinterens 
teori- og morseundervisning.

Mødeaften hver tirsdag kl. 19,00. Lokale: Præstø- 
remissen, Skyttemarksvej. Vy 73 OZ8VN.

NYBORG
Lokale: Tårnvej 4.
Formand: OZ4WR, Møllervænget 3.
Nyborg afdeling afholdt generalforsamling den

13. august. Der var 11 medlemmer til stede. For
manden, 4WR, bød velkommen. Som ordstyrer blev 
det Leon Johannesen, der blev valgt. Det var valg 
til ny bestyrelse, der foregik Skriftlig afstemning. 
Resultatet blev, at den bestående bestyrelse blev 
genvalgt.

Til at overtage rævejagten i afdelingen blev 
OZ5KE, Kurt Eriksen, valgt, tillige med Leon, der 
blev genvalgt.

Der var fremkommet et punkt under eventuelt, 
nemlig om afdelingen skulle optages i Ungdommens 
Fællesråd i Nyborg. Dette blev vedtaget.

Programmet for den følgendie tid er:
Hver onsdag fra kl. 19,00 til 20,15 morsetræning 

og høring.
Hver torsdag klubaften.
Torsdag den 17. ds. kl. 19,30 foredrag af OZ7W 

og OZ1HD om bygning af rævemodtager og deres 
brug.

Torsdag den 1. okt.: Auktion (ikke skrammel).
Torsdag den 15. okt.: Pakkefest (hver deltager 

medbringer en pakke til 3 kr.).

Rettelse fra sidste nummer af OZ:, Det var ikke 
OZ5KC, men 5KE og Leon, der havde anskaffet en 
rævesender. Vy 73 de OZ6MI Per.

ODENSE
Formand: Kaj Andersen, OZ7KV, Enebærvej 76, 

Hjallese, tlf. 11 18 55.
Torsdag den 20. august havde vi den glæde at 

huse OZ9OR, og emnet var ESB og VFX på 2 m. 
Vi siger hermed 9OR tak for det interessante 
foredrag, som blev overværet af 25 deltagere.

Den årlige generalforsamling, der er indvarslet 
i august OZ, afholdes torsdag den 17. septembei 
kl. 1930 på Rasmindegården.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regn

skab.
4. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer H 

1 suppleant.
5. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
6. Eventuelt.

Vel mødt!
Vy 73 2RH.

ROSKILDE
Hver tirsdag kl, 19,30 afholdes teknisk kursus. 
Onsdag den 30. sept. kl, 19,30 holder vi almindelig 

mødeaften. Vy 73 de 2FN.

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

52 06 60.
Klublokale: Glentevej 6,
Klub- og byggeaften hver torsdag kl. 20,00—22,00.

Vy 73 de OZ2RL 

SORØ
Lokale: ?
Formand: OZ3VO, Hans Olsen, Tysbrup pr. Fugle

bjerg, tlf. Kongøkilde 155.
Kasserer: Egon Petersen, Engtoftevej 15, Diana- 

lund.
Ja, denne gang er det jo ikke ligefrem de lystigste 

ting, jeg har at berette. Tirsdag den 25. august 
nedbrændte „Apotekergaarden" totalt og dermed 
også vore lokaler og alt, hvad vi ejede. Slet initeit 
blev reddet. Det var et hårdt slag for Sorø afdeling 
her lige før vinterens arbejde skulle til at begynde 
at miste såvel lokale som grej. Vi håber dog inden 
længe at have nye lokaler, så vi kan komme i gang. 
Grejet vil det jo nok tage noget længere tid at 
skaffe til veje, det var jo trodis alt 14 års arbejde, 
der gik op i luer, og selv om vi jo selvfølgelig 
havde forsikret, skal det jo bygges op igen, og her 
må vi appellere til alle vore medlemmer om at 
hjælpe til. Tid og sted vil kunne fås oplyst hos 
formanden.

Vi vil antagelig også forsøge at arrangere kursus, 
men herom vil der senere blive givet meddelelse, 
evt. vil oplysning kunne fås hos formanden.

Vy 73 de OZ6RC.

VIBORG
Formand: OZ5LD, Leo Dam, St. Sct. 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.

311



RÆVEJAGT

Lokalturneringen:
Mandag den 21. september kl. 19,30.
Mandag den 12. oktober kl. 19,30.

Fællesturneringen (Herning og Silkeborg): 
Mandag den 5, oktober kl. 19,55.

Se nærmere i OZ april, side 135.

Auktion tirsdag den 29. -september kl. 20,00 på 
Ålkjærs Konditori.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedrørende amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:

C 6903, OZ1OE, Ole Erik Blach Jensen, Nørre
gade, Kølkær.

C 8511, OZ1PZ, Poul Sønderbæk Pedersen, Axel- 
borg 2 A, 6. tv., Horsens.

C OZ1UM, Bjarne Vagn Sørensen, Kejlstrup, 
Feldballe.

C 8852, OZ2ND, Niels Erik Ravnkilde Mikkelsen, 
Gullestrup, Tjørring, Herning.

B OZ3JV, Jørgen Veith, Glamsbjergvej 43, Ka
strup.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: STG. Hø- 
velte Telegrafkaserne, Høvelte).

C 9228, OZ3PG, Poul Christian Christensen, Kil
densmindevej 20, Assens.

C 9184, OZ3RB, Ricard Emil Blytækker, Dalgas
Allé 24, Herning.

C 9329, OZ3SZ, Svend Aage Jørgensen, Kirke
Hørup.

B 7269, OZ3YF, Finn Hardy Hansen, Møllegade 6, 
Give.

C 8917, OZ4DM, Jens Kamp Opstrup, Klovborg.
B OZ4GP, Georg André Petersen, Skelund.

(Genudstedelse).
C 9351, OZ5GT, Gert Thomsen, Slotsgade 24, 

Gråsten.
C 8420, OZ5JI, Jørgen Jørgensen, Sverigesgade 7, 

Middelfart.
C 7976, OZ6CS, Sigurd Vinter Kristensen, Riis-

højvej 29, 1. th., Alborg.
B 7532, OZ6NR, Niels Peter Jepsen, Vgth 42, 

Give.
B OZ7BUS, EDR Arnum afdeling, Spandet, 

Arnum.
(Ansvarshavende: OZ7PH, P. E. Haugaard, 
Arnum).

C 7722, OZ8CS, Christian Thomsen Schmidt, Lind
bjerg 16, Åbenrå.

C 7045, OZ8JI, Carl Jørgen Hünkemeier, Thyras 
Allé 24, Fruens Bøge.

 C 9259, OZ8NU, Preben Scheyen Hemmingsen, 
Ørnevej 10, st. tv., Næstved.

C 8977, OZ8VN, Vagn Nielsen, Solbakkevej 39, 
Næstved.

B 9311, OZ9CX, P. Bitsch, Sankt Ibs Gade 3, 
Viborg.

C 8826, OZ9GP, Georg Carl Petersen, Mågevej 24, 
Langesø, Nordborg.

C 8976, OZ3UM, Uwe Schmidt, Vestergade 61, 
Tønder.

C 8466, OZ3VA, Erik Falk Jershauge, Købkesvej 39, 
Odense.

B 8811, OZ4JU, John Halskov Hansen, Skolegade 
30, Sæby.
C 8391, OZ4MT, Ole Munk Thorsen, Ny Østergade
18, Rønne. 

C OZ4VK, Peter Wilhelm Wessel Knaaek, Ros- 
kildevænget 13, 2., Roskilde.

C 7128, OZ5EX, Børge Høj Jensen, Oddense, Bal
ling.

C OZ5FV, Finn Grønning, Middelfartvej 181, 
Odense.

C 8116, OZ5HZ, Hans Peter Poulsen, Finnsvej 22, 
Frederikshavn.

C 8985, OZ5JW, Arne Rasmussen, Baldersgade 
70, 4., København N.

B 8983, OZ6AQ, Hans Werner Carlsen, Ørsted
gade 19, 1., Sønderborg.

C 9347, OZ6CE, Carl Åge Nielsen, Ondrup gi. skole, 
Odder.

C 9317, OZ6CT, Carlo Andreas Holm, Bredalsvej 
91, Odense.

B 9115, OZ6DK, Svend Erik Nielsen, Vestergårds- 
vej 18, st., København NV.

C 9305, OZ6DR, Bjarne Thestrup, Tordenskjolds
gade 66, 2. tv., Århus N.

B 9118, OZ6DS, Jørgen Christian Søndergård, Fin- 
sensvej 64, st. tv., København F.

C 8925, OZ6KQ, Carl Søren Devantier Sommer
lund, Aldershvilevej 35, Nyborg.

C 9234, OZ6LE, Bjarne Jensen, Rybakkevej 20, 
Dragør.

C 8927, OZ6LH, Laurids Hess, Broballe, Nordborg.
B 5971, OZ6LI, Finn Helmuth Pedersen, Berings- 

vej 34, Dagnæs, Horsens.
C 9313, OZ6NT, Niels Thernøe, Hunderupvej 204 C, 

Odense.
C 8806, OZ6OX, Peter Boris, Søholtsallé 46, Silke

borg.
C 8246, OZ6RR, Palle Rosenkjær Hansen, Marien- 

lystvej 6, Odense.
C 8751, OZ6TQ, Christian Jessen Petersen, Stjer

nevej 14, Gråsten.
C 8793, OZ6TR, Bent Jørgen Hansen, Bredho, 

Tistrup.
C 9114, OZ8FI, Helge John Frank Hansen, Arktu- 

rus Allé 6, Kastrup.
C 8675, OZ8FU, Fredi Wolff Larsen, Skanderborg- 

vej 117, Århus C.
C OZ8TH, Ib Harslev, Marievej 12, Hellerup.
C 7584, OZ8LT, Leif Rosenkilde Christiansen, 

Sofiendalsvej 12, Haslev.
C 9099, OZ8RC, Bent Andersen Bach, Holbæk-

vej 40, Sorø.
C 9086, OZ8SI, Svend Ilsøe Andersen, Rosens

gade 74, Odder.
C 8859, OZ9EW, Erik Kofod Winther, Engvej 2, 

Odense.
C 9334, OZ9FW, Frede Nielsen, Tarp, Guldager.
C 8770, OZ9HX, Jørgen Birkebjerg Andersen, Års

lev.
C 8684, OZ9MI, Jørn Mikkelsen, Storegade 79, 

Nordborg.
C 8697, OZ9OD, Aksel Lange, Engvej 9, Odense.
C 9264, OZ9OT, Ole Troels Møller, Iver Vindsvej 1, 

Hjallese.
C 9325, OZ9SC, Søren Kristian Brandborg, Nørre

gade 27, Nørresundby.
C 9168, OZ9TJ, Torkild Alfred Johansen, „Halds- 

have“, Torrild, Odder.
C OY3SL, Svend Lutzen, Stokksoyri, Klaksvik.
C 6466, OY7KL, Kristian Linklett, Klaksvik.
5798 OX3LP, Peter Larsen, Prins Christians Sund. 

(Tidligere OZ4LP).
7970 OX3QM, Ole Lading, Frederikshåb,

(Tidligere OZ9OM).

312



NYE MEDLEMMER
9398 C. P. Ganderup Olsen, Tuborgvej 7, Helle

rup. (A)
9399 J. Christruph Petersen. Claesensvej 4, 2., 

Helsingør.
9400 Per Jonasen, Merkurvej 9, Vejle.
9401 Bjarne Poulsen, Lundegade 23 st., Helsingør.
9402 Gudmund Jørgensen, Mico Radio, Storegade, 

Stege.
9403 Ove Nielsen, Vinkelvej 2, Høng.
9404 OZ3DP, Freddy Pedersen, Møllegade 3, 

Give.
9405 Per Valnert, Egholmvej 9, Vanløse. (A)
9406 Petrea Valnert, Egholmvej 9, Vanløse.
9407 OZ1GC, I. G. Christensen, Strandbyplads 

5, 3., Esbjerg.
9408 K. A. Sørensen, „Strandlyst", Vådbinder- 

vej 2, Frederikshavn.
9409 E. F. Henriksen, Vibevej 5, Ry.
9410 Arne Bech, TV-stationen, Årsballe, Rønne.
9411 C. Ditlefsen, Brannersvej 3, 3. th., Charlot- 

tenlund.
9412 Joel Lyngeled, Poppelvej 5, Strøby Egede, 

Køge.
9413 John Olsen, Lindevej 1, Vor Frue, Roskilde.
9414 Lars Hørup, Ellegårdsvej 77, Gentofte.
9415 Arne Møller Nielsen, „Dalbo“, Give mark, 

Give.
9416 Alfred Christensen, Nøkkerosevej 28, Kø

benhavn NV.
9417 Even Jungmark, Baldersgade 63, 2. tv., 

København N.
9418 Bjarne Kvist, Baldersgade 76, København N.
9419 Kaj Larsen, Lærkevangen 25, Ballerup. (A)
9420 Preben V. Nielsen, Tornerosevej 153, Herlev.
9421 Gunnar Molvær, V. Ringgade 86, Århus C.
9422 Peter Kouly, Vangedevej 112, Gentofte.
9423 Steen Stølstrup Sørensen, Søborghus Park 8, 

Søborg. (A)
9424 Erling Tage Jensen, Engblommevej 28, 

København NV. (A)

9425 Bent Bruce, Lundebjerggårdsvej 294, Skov
lunde. (A)

9426 Svend E. Løvkvist, Dalstien 7, Århus N.
9427 Jens Pedersen, V. Gravensten, Sindal.
9428 V. J. Ricken, Lundtofteparken 23, Lyngby.
9429 Stig Andersen, Sneppevej 11, 2., Kbh. NV. (A)
9430 Ole Larsen, Slagterivej 3, Sæby.
9431 OZ5PZ, Poul Rosenbeck, Svanfolk, Kongers

lev.
9432 Mogens Jørgensen, Årby, Kalundborg.
9433 Lars Schou Larsen, „Stenvang", Årsballe, 

Rønne.
9434 Ole C. Thomsen, „Højgaard", Farum. (A)
9435 H. Storm Hansen, Vesterbrogade 198, 1., 

København V. (A)
9438 Poul B. Nielsen, Højborg Nygård, Nykø

bing Sj.
9437 Johan Rafaelsen, Årdestrup, Skørping.
9438 C. J. Ejrnæs, Lauggårdsallé 101, Søborg.
9439 Lars P. Magnussen, Pagteroldvej 10, Hvid

ovre.
9440 Harry Espe, Illerupvej 24, Århus N.
9441 Carl Johan Briiggest, Søterrassen 6,

Holte. (A)

Atter medlem.
4726 OZ4BP, B. Petersson, Vigerslev Allé 174 B, 2., 

Valby. (A)
7157 OZ3CA, Holger Nielsen, Aasen 21, Bagsværd. 
7304 T. B. Jensen, Lyngtoften 61, Skive.
8264 Erik Elming, Strandvej 138 C, Hellerup.

O Z
Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig) 

Giro-konto: 22116.
Redaktører:

Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 
15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, 
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.

Landsafdelingsleder:
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(dag) 6111, (aften) 7652.

Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Alborg.

QSL-centralen:
EDRs QSL-central: V/OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup pr. Løkken, tlf. Ingstrup 6. QSL-centralens 
giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet ved enhver ind
betaling.

Annoncer:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf. 
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes

vej 15. Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde

angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.

Afleveret til postvæsenet den 15. september 1964
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C 9116, OZ9ID, Ib Eskildstrup Nielsen, Rejnstrup, 
Fuglebjerg.

C OZ9LW, Leif Wahler Christiansen, Tokkerud, 
Morud.
(Har også OZ5LG).

C 8701, OZ9PZ Poul-Erik Skov, Haraidsgade 37, 
Herning.

C OY4M, Maison Frits Vilhard Wlademir, Allon 
Dennis Mellemgaard, Klaksvik.

C OY7T, Thomas Johan Olsen, Klaksvik. 
OX3BS Benny Strandtoft, Godthåb.

(Tidligere OZ6BS).

Inddragelser.
A OZ4LP, Peter Larsen, Svostrup kro, Svostrup, 

Grauballe. (Nu OX3LP).
B OZ9OM, Ole Lading, Skråvej 11, Bagsværd.

(Nu 0X30M).

N avneændring.
B OZ1EA, før: Kaj Ellis Andersen, Schleppegrells- 

gade 68, Ålborg.
Nu: Kaj Ellis Hvolbæk, Schleppegrellsgade 68, 
Ålborg.

Rettelse.
B OZ6EI, E. Hovgaard rettet til E. Hougaard.


