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Moderne ensrettere, II
Af OZ7AQ.
LADEBLOK ELLER SPOLEFILTER?
I første del af denne artikelserie (OZ fe
bruar 63) blev kun beskrevet ensrettere med
ladekondensator — i modsætning til ensret
tere med spoleindgang i filteret. Der er en
væsentlig forskel på disse to hovedgrupper,
men indenfor hver af dem gælder sammen
ligningen mellem de forskellige kredsløb lige
godt.
Fig. 13 viser typiske repræsentanter for de
to hovedgrupper, og vi skal nu sammenligne
egenskaberne.
DEN AFGIVNE SPÆNDING
Vi forudsætter, at transformerens sekun
dærspænding i begge tilfælde er den samme,
E volt effektiv. Spidsspændingen er
Ep = \/2 • E.
ensretter
er den er
afgivne
For enenideel
ideel
ensretter
den jævn
afgivne jævn
spænding:

denne kobling. Man får nu aldrig noget gratis
i denne verden, så man tvinges til at spørge
hvad kan vi så vinde ved at vælge spoleind
gang? Svaret er, at vi uden videre opnår:
1. bedre spændingsregulering (stivere
spænding),
2. de samme dioder kan belastes hårdere
(større afgiven strøm),
3. transformeren udnyttes bedre (større
DC-effekt med samme kerne).
Fig. 14 viser spændingsreguleringen. Kur
ven for C-filteret er den samme som i fig. f
i februar OZ. Kurven for L-filteret beregne:
af

Her er Rl belastningsmodstanden, Rt er
den samlede ohmske modstand (viklingsmod
standen
i
transformerens
sekundær
+
den
transformerede
primærmodstand
ensret
terdiodernes
dynamiske
modstand
—
uden
betydning ved Si-dioder — + filterspolens
viklingsmodstand).

Der er således ret stor forskel på den jævn
spænding, der kan opnås med samme trans
former, eftersom man vælger kondensator
indgang (a) eller spoleindgang (b) i filteret.
Eksempel:
E = 250 V, (a) E0 = 354 V, (b) E0 = 225 V.

Fig. 13.

Når vi således ved at bruge kondensator
indgang kan få en ca. 60 % højere spænding,
vil man måske fristes til altid at foretrække

KRITISK SELVINDUKTION
Mens universalkurven passer godt i prak
sis for ensrettere med C-filter, når blot lade
blokken er tilstrækkelig stor (hvilket sjæl
dent volder kvaler), er forudsætningen for, at
kurven for L-filteret kommer til at passe, at
spolens selvinduktion er uendelig stor, hvil
ket naturligvis ikke lader sig praktisere. Er
spolen imidlertid blot stor, er afvigelsen uden
betydning, og med stor menes her større end
den kritiske selvinduktion

L krit= = RL
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hvor L fås i henry, når belastningsmodstan
den Ri måles i kiloohm. I praksis vælges
selvinduktionen helst ikke mindre end det
dobbelte af den kritiske, således at det for
alle forekommende værdier af Rl skal gælde,
at

L >= 2 RL

;„
•

Bliver L mindre end Rl , vil den afgivne
spænding stige og nærme sig til den tilsva
rende værdi ved C-indgang, såfremt spolen
efterfølges
af
en
filterkondensator,
hvilket
altid er tilfældet i ensrettere for anodespæn
ding etc. Da faldende belastning (større Rl )
medfører krav om større L, vil der i praksis
altid være en eller anden størrelse af jævn
strømmen, for hvilken Lkrit overskrider fil
terspolens selvinduktion, og hvorunder spæn
dingen derfor stiger. Ensretterens tomgangs
spænding vil således altid blive den samme
som ved C-indgang, som illustreret i fig. 15,
hvor kurven for et L-filter er indtegnet på
fig. 7 fra febr. OZ. Den strøm, hvor kurven
knækker, afhænger af spolens data, som kan
variere temmelig meget.

Fig. 14.

SWINGING CHOKE
Bruges en almindelig filterspole med jern
kerne med luftspalte, kommer knækket ved
en
forholdsvis
stor
belastningsstrøm,
hvis
spolen er dimensioneret lige netop stor nok
ved fuld belastning, da dens selvinduktion
kun varierer lidt med jævnstrømmen og altså
hurtigt bliver for lille.
Når belastningen derfor — som ved ens
rettere til CW- og ESB-senderes PA-trin —
varierer stærkt under normal drift, vælger
man at benytte en såkaldt swinging choke,
hvor kernen er bladet sammen og altså har
mindst
mulig
luftspalte.
Den
dimensioneres
således, at selvinduktionen er stor nok ved
største belastning. Når jævnstrømmen falder,
vokser selvinduktionen, fordi jernet nu bliver
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Fig. 15.

svagere formagnetiseret, og vil over et stort
område holde sig over den kritiske værdi.
Knækket på kurven kan på denne måde flyt
tes helt ned under 1/10 af fuldlaststrømmen.
Ved lavere strømme vil spændingen natur
ligvis stige brat, og da dette er meget uhel
digt, er det nødvendigt at forbelaste ensret
teren med en bleedermodstancL. Hvor stor
denne skal være, må afgøres ved forsøg i
hvert enkelt tilfælde ud fra kravet om høje
ste tilladelige tomgangsspænding.
SPÆNDINGSFORDOBLEREN
Som tidligere omtalt er der store fordele
forbundet
med
anvendelsen
af
spændingsfordoblere,
når
der
benyttes
siliciumdioder.
På grund af denne koblings ringere spæn
dingsregulering ved C-indgang (se febr. OZ),
er det her af særlig betydning at kunne an
vende L-filter. Det lader sig gøre, når spolen
forsynes med midtpunktsudtag (den skal så
fremstilles specielt). Hele spolens selvinduk
tion skal vælges som ved alle andre ensret
tere, altså større end 2 RL , idet Rl er be
lastningsmodstanden over den fulde udgangs
spænding. Se fig. 16.

Fig. 16.

MAKSIMAL
SPÆRRESPÆNDING
Det er værd at mærke sig, at det udeluk
kende
er
transformerens
sekundære
tom
gangsspænding, der bestemmer, hvilken mak
simal
spærrespænding
de
anvendte
dioder
skal kunne udholde.
Ved brokoblede ensrettere skal hver diode
således kunne tåle sqr(2) gange transformerens

effektivspænding.
Ved
dobbeltensrettere
og
spændingsfordobleren fig. 16 skal hver gren
holde for det dobbelte heraf, således at der
skal bruges to dioder i serie, altså samme
antal dioder ialt som ved brokobling.
For dioder, hvor der er opgivet to forskel
lige spærrespændinger, een for normalt fore
kommende og een for transiente modspæn
dinger, kan den laveste af disse umiddelbart
benyttes til at dimensionere efter. Eksempel:
Philips BY 100 kan klare 800 V periodisk og
1250 V transient. Max. transformerspænding
er derfor 800/2,82 = 282 V. (Fordobler).
For en diode som 2E4 (International Rectifier) er de opgivne 400 V det absolutte maximum. For at få en rimelig sikkerhedsmargin
er det derfor klogt at dividere med en faktor
1,6, således at den højeste tilladelige trans
formerspænding bliver 400/2,82 • 1,6 == 90 V.
(Fordobler). Det skal dog bemærkes, at fler
tallet af de sidstnævnte dioder sagtens holder
til en del mere i praksis. En bro med fire 2E4
vil således kunne påregnes at kunne klare en
transformer på 250 V eff., når man vil risi
kere nogen mulighed for, at det ikke bliver
med det første sæt dioder!
MAKSIMAL DIODESTRØM
Selvom langt den overvejende årsag til
ødelæggelse af siliciumdioder er for høj mod
spænding, bør man ikke overse faren for over
belastning ved for høj strøm. Mens rør og
selenventiler kan tåle en ret grov overstrøm
i kort tid, vil tilsvarende overbelastning af en
siliciumdiode
medføre
ødelæggelse.
Dette
skyldes Si-diodernes meget lille fysiske stør
relse,
der
betyder,
at
varmekapaciteten
er
lille. Temperaturen vil stige hurtigt til util
ladelige værdier, mens det tager meget læn
gere tid for en selenventil eller et rør at
komme op på en ødelæggende temperatur.
Det er derfor nødvendigt at sikre sig, at de
dioder, man påtænker at anvende, ikke kom
mer til at føre højere spidsstrømme end til
ladt. Der må her skelnes mellem to tilfælde:
1. Den periodiske spidsstrøm, der forekom
mer én gang i hver periode af netspændingen,
og
2. Indkoblingsstødet, der kommer ved start
af ensretteren.
Den periodiske spidsstrøm er ved konden
satorindgang i filteret mange gange større
end den afgivne jævnstrøm, og må ikke over
skride en for den pågældende diodetype gæl
dende
maksimalværdi.
Begrænsningen
skyl
des,
at
siliciumkrystallen
opvarmes
kraftigt
ved hvert strømstød. Hvis den frembragte
varme ikke kan føres bort hurtigt nok, vil

temperaturen i løbet af nogle perioder nå en
ødelæggende størrelse. Fig. 17 er en univer
salkurve for denne spidsstrøm i forhold til
den afgivne jævnstrøm. Den afhænger kun af
forholdet mellem Rt og Rl , såfremt lade
blokken er tilstrækkelig stor (se febr. OZ).
Hvis databladet for den pågældende diode
ikke angiver den maksimale periodiske spids
strøm, vil der normalt være opgivet mini
mumsværdi for Rt . Denne må så ubetinget
overholdes, hvis man ønsker at udnytte dio
den fuldtud. Skal man imidlertid kun bruge
en brøkdel af den jævnstrøm, dioden angives
at kunne aflevere, kan Rt naturligvis redu
ceres i forhold hertil, jævnfør fig. 17. Der er
på den anden side ingen grund til at gøre Rt
større end strengt nødvendigt, da dette jo
medfører
dårligere
spændingsregulering.
Når
man bruger nettransformer, vil den nødven
dige Rt så godt som altid findes i viklings
modstandene, således at ekstra modstande er
overflødige.

Fig. 17.

Ved spoleindgang i filteret vil spidsstrøm
men i dioderne kun blive en lille smule større
end den afgivne jævnstrøm, således at dio
derne her kan belastes langt mere end ved
C-indgang, hvilket også ofte fremgår af data
bladene. Ved fuldbølgeensretning bliver alle
dioders
spidsstrøm
lig
med
jævnstrømmen.
Den for dioden angivne maksimale jævn
strøm gælder for enkeltensretning, således at
der ved dobbeltensretning kan trækkes det
dobbelte heraf.
Den maksimale indkoblingsstrøm afsætter
i dioden netop så megen effekt, at krystal
temperaturen bringes op på den højeste til
ladelige
værdi.
Efterfølges
dette
strømstød
af endnu ét i næste periode, vil temperaturen
komme så højt op, at ødelæggelse er sand
synlig.
BEMÆRK:
Disse spidsstrømme kan ikke
forøges
ved
udvendige
køleanordninger,
då
den frembragte varme i krystallen slet ikke
når ud til dem, før det er for sent!
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Indkoblingsstrømmen, der altså er et eengangsfænomen,
optræder
ved
tilslutning
af
netspændingen,
mens
filterkondensatorerne
er helt afladet. Ved C-indgang begrænses
strømmen i indkoblingsøjeblikket kun af Rt
og bliver i værste tilfælde:

Med 220 V netspænding og Rt = 5 ohm
fås således It = sqr(2) • 220/5 = 62 A. Dette
gælder for ensretteren i fig. 1 i febr. OZ. Til
sammenligning er den her forekommende pe
riodiske spidsstrøm iflg. fig. 18 ca. 4,5 A.
Ved
spoleindgang
bliver
den
maksimale
indkoblingsstrøm
(i
sekundærviklingen)
ret
nær

Tager vi f. eks. en brokobling med E =
250 V eff., C = 100 μF og L = 2 H, vil ind
koblingsstrømmen ikke overskride

til
netfrekvensens
periodelængde.
Ønsker
vi
brumspændingens
effektivværdi,
og
ønsker
vi samtidig at tage hensyn til Rt, kan vi finde
brumprocenten af

hvor størrelsen k kan findes af tabellen fig.
18. Resultatet bliver rigtigt op til 10—20 %
for 50 Hz netfrekvens. C skal indsættes i μF
og RL i kiloohm.
Rt / R L %
Kredsløb
0,1

1

10

30

Halvbølgeensretter

480

440

430

400

Spændingsfordobler
type I

480

Dobbelt- og
broensretter

230

300

220

170

140

Fig. 18. Tabel for faktor k.

I praksis vil den blive noget mindre pa
grund af transformerens viklingsmodstand.
Trinvis indkobling.
Ved lidt større ensrettere kan det nu ikke
undre, at det kan knibe med at få en sikring
af rimelig størrelse til at holde til indkob
lingen, når man erindrer sig, at selve net
transformeren
også kan
trække
en
kraftig
indkoblingsstrøm (op til 10 gange normalstrømmen). Det vil derfor ofte være nødven
digt at starte med en passende modstand i
serie med transformerens primær og derefter
kortslutte denne modstand, f. eks. med et
relæ, der trækkes af anodespændingen.
FILTRERING
Den ensrettede spænding vil indeholde en
brumkomponent, som vi ved de allerfleste
anvendelser er interesseret i at holde så lille
som
mulig.
Brumspændingen
(også
kaldet
„ripple") måles som regel i procent af jævn
spændingen og er altid størst ved fuld be
lastning.
C-INDGANG
Bruger vi ladeblokken som eneste filter
element, og ser vi i første omgang bort fra
modstandens Rt ’s indflydelse, får vi følgende
udtryk for brumspændingen:

hvor
ebr
er
brumspændingens
spids-til-spids
værdi og f er brumfrekvensen. C • Rl er
tidskonstanten for ladeblok og belastnings70

modstand, og den forudsættes stor i forhold
Eksempel: I en brokoblet ensretter, der kø
rer på 50 Hz nettet, er Rt = 50 ohm, belast
ningsstrømmen er 200 mA ved 340 V. Lade
blokken er på 100 μF. Vi finder Rt /RL =
50 : 0,2/340 - 0,03 = 3 %. Af tabellen fig. 18
skønner vi, at faktoren k må være ca. 200.
Indsættes dette i ovenstående udtryk, får vi
brumprocenten = ca. 1,2 %, idet RL =
340/200 = 1,7 kohm.
L-INDGANG
Ved
L-indgang
anvendes
altid
fuldbølgeensretning,
således
at
brumfrekvensen
altid
er 100 Hz. Når L-indgang aldrig anvendes i
forbindelse med enkeltensretning, er årsagen
den simple, at DC-spændingen da kun kan
blive ca. 0,45 gange transformerspændingen.
Brumspændingen på ensrettersiden af fil
terspolen er 48 °/o, og denne nedsætter vi
med et LC-filter. Forudsætter vi, at konden
satorens
impedans
overfor
brumfrekvensen
er lille i forhold til belastningsmodstanden
(det vil den næsten altid være i en praktisk
ensretter), kan vi regne med en dæmpning
1 filteret, der stiger 12 dB pr. oktav. Vi ud
regner
derfor
simpelthen
resonansfrekven
sen for filterspolen L og udglatningskonden
satoren C og finder ud af, hvor mange gange
denne er lavere end 100 Hz. Brumspændin
gen er da dæmpet dette tal i anden potens.
Eksempel: Filterspolens selvinduktion er
2 H, kondensatoren er på 50 μF. Filterets
resonansfrekvens kan heraf udregnes til 16

Hz på sædvanlig måde. Forholdet mellem
brum- og resonansfrekvens er 100/16 = 6,2
gange. Dette i 2. potens er 38,4, og brumpro
centen bliver derfor 48/38,4 = 1,25 %.
Ekstra filtrering.
Det er langtfra altid, at man kan nøjes med
den filtrering, ladeblok eller swinging choke
pus kondensator alene giver. I begge de oven
for anførte eksempler må den opnåede filtre
ring således siges at være utilstrækkelig til
de fleste formål. Til drift af modtagere etc.
er 0,1 °/o en rimelig værdi, mens senderens
PA-trin godt kan klare sig med omkring 1 %.
Dette er i hvert fald fuldt tilstrækkeligt, hvis
der anvendes pentoder eller tetroder, hvis
skærmgitterspænding opnås fra en bedre fil
treret ensretter.
Man vil derfor som regel anvende et ekstra
filterled bestående af en spole eller modstand
i serie og en kondensator i parallel.
Med filterspole udregnes dæmpningen som
ovenfor
beskrevet
under
L-indgang,
idet
egenresonansfrekvensen for L og C først be
regnes.
Med
modstandsfiltrering
må
der
regnes
med et betragteligt spændingsfald over mod
standen, hvis filtreringen skal være effektiv,
og denne filtertype anvendes derfor mest i
modtagere og andre mindre apparater, hvor
belastningen er nogenlunde konstant.
Dæmpningen findes ved først at udregne
kondensatorens
impedans
ved
brumfrekven
sen:

fald ved fuldlast (200 mA) på 192 • 0,2 = 38
volt. Udgangsspændingen reduceres altså fra
340 til ca. 300 V!
Hvis dette ikke kan tolereres, må vi i ste
det anvende en filterspole, hvis selvinduktion
vi bestemmer på følgende måde:
Dæmpningen skal være 12 gange, og reso
nansfrekvensen for L og 100 μF skal derfor
ligge kvadratroden heraf så mange gange,
altså 3,5 gange, under 100 Hz. Dette giver 29
Hz, og heraf fås L = 0,3 henry.

BELASTNING
AF
TRANSFORMEREN
Vi har tidligere (i febr. OZ) set, at trans
formeren
udnyttes
væsentlig
dårligere
ved
dobbeltensretning
sammenlignet
med
brokob
ling eller spændingsfordobling. Helt galt bli
ver det ved enkeltensretning, hvor den resul
terende DC-magnetisering af jernkernen be
virker, at transformeren skal være 2—3 gan
ge større end nødvendigt ved brokobling. Ja,
der står virkelig to til tre gange — det gæl
der, når transformeren udelukkende udnyttes
til anodespændingen. I praksis vil man ofte
bruge en del af transformerens volt-ampere
til glødestrømsforsyning, hvorved dette for
hold tilsløres, for glødeviklingerne giver høj
udnyttelse af kernen,
En lignende sammenligning kan foretages
mellem
udnyttelsesgraden
af
transformeren
ved
henholdsvis
kondensatorog
spoleind
gang i filteret. Ved C-indgang belastes trans
formeren med en ret kort, men kraftig, lade
impuls i hver halvperiode og arbejder det
meste af tiden i tomgang. Af fig. 17 fremgår,
hvorledes forholdet er mellem spidsstrøm og
middelstrøm. De høje spidsstrømme giver et
idet C indsættes i μF (brumfrekvens 100 Hz).
stort
spændingsfald
over
viklingsmodstanden
Det fundne Xq skal være mindst 10 gange
og afsætter således også en stor effekt, der
mindre end belastningsmodstanden RL , hvis bliver til varme. For at holde Rt nede på en
man skal have nogen videre glæde af filteret,
rimelig værdi, således at spændingsregulerin
og filtermodstanden skal ligeledes være stor
gen ikke bliver for dårlig, er det imidlertid
i forhold til Xc . Er dette opfyldt, bliver nødvendigt at anvende tykkere tråd til at
dæmpningen af brummet lige så mange gan
vikle sekundæren med, end effekttabet sådan
ge, som filtermodstanden er større end kon
set
berettiger
til.
Yderligere
betyder
høj
densatorens impedans (med til amatørformål
spidsstrøm i korte tidsrum mere effekt afsat,
tilstrækkelig nøjagtighed).
end hvis spidsstrømmene havde været min
Eksempel: I den brokoblede ensretter, der
dre og havde varet lidt længere men havde
blev brugt som eksempel tidligere, var lade
• resulteret i samme afgivne DC-strøm.
blokken 100 μF og det resulterende brum
Ved spoleindgang i filteret er forholdene
1,2 %. Vi vil reducere dette til 0,1 % og vil langt gunstigere. Spidsstrømmene i transfor
til dette formål anvende endnu en 100 μF
merens sekundær er af samme størrelse som
kondensator. Hvor stor skal modstanden
den afgivne jævnstrøm og varer praktisk talt
en hel halvperiode for hver diode. Tråden kan
være væsentlig tyndere for samme afgivne
jævnstrøm, og alligevel bliver spændingsfal
= 16 ohm, og brummet skal reduceres 1,2/0,1
det og varmeudviklingen meget mindre end
= 12 gange. Modstanden skal derfor være
ved kondensatorindgang. Dette må så betales
16 • 12 = 192 ohm. Dette giver et spændings-

71

Varierer netspændingen?
Af OZ1PS, P. C. Staugaard*)
Her på stationen er det helt galt med net
spændingen. Den skulle være 220 V, men 180
er mere almindelig, og 160 V ikke ualminde
lig. Efter gentagne henvendelser til selskabet
(uden resultat), besluttede jeg at tage sagen i
egne hænder. I rodekassen fandt jeg en gam
mel HT-trafo, hvor sekundæren var kortslut
tet. Den blev skrællet af og i stedet viklet
som en universalt anvendelig glødetrafo med
alle de på stationen anvendte glødespændinger. Det var jo rart, at trafoen også var an
vendelig, hvis netspændingen en dag skulle
blive mere stabil, men iøvrigt kan trafoen
vælges efter behov.
Den her viste kan forøge netspændingen
med 50 V/6 A i fem spring. Trafoen blev
monteret på et chassis sammen med en kraf
tig lX5-polet omskifter af den slags, der slip
per den ene kontakt, før den slutter den
anden. I et potmeter 0,5 Mohm saves en kærv
*) Lerdrup, Gylling.

Med afbryderen åben og
omskifteren i øverste stil
ling går netspændingen
lige igennem.

220 V UD

i akslen, og det monteres indvendigt, da det
kun skal indstilles én gang for alle, så dværgglimlampen tænder, når spændingen er 230 V.
I brug kan man da dreje op for omskifteren,
til lampen tændes, og så en stilling tilbage.
Et voltmeter har også været prøvet, men
man ser snarere en glimlampe, der tændes,
end et voltmeter der går en streg højere op.
Monteringen fremgår af diagrammet.

Moderne ensrettere med flere vindinger, når man vil have samme
afgivne jævnspænding.
EKSEMPEL PÅ TO MÅDER AT UDNYTTE
EN TRANSFORMER
For nu at illustrere ovenstående, tager vi
en forhåndenværende transformer og ser på,
hvad vi kan få ud af den, når vi dels anven
der den, som det var fabrikantens hensigt, og
dels anvender den på en anden måde.
Transformeren er en foreliggende type, der
er beregnet til at levere 2X300 V, og der kan
trækkes 150 mA jævnstrøm fra den. Der er
desuden nogle glødeviklinger, som vi ikke ta
ger hensyn til.
Viklingsmodstanden måles til Rprim = 20
ohm, RSek — 2X125 ohm. Tomgangsspæn
dingen er 2X315 V.
Ensretningen kan vi tænke os foretaget
med fire stk. 2E4 i hver gren. Hver diode får
herved tildelt 315 • 2,82/4 = 223 V spærre
spænding. Med kun tre dioder i hver gren
bliver spærrespændingen 300 V pr. stk., hvil
ket også godt kan gå an (sikkerhedsfaktor
1,35).
Går vi nu frem som anvist, kan vi konstru
ere
ensretterens
belastningskarakteristik,
der
bliver som kurve 1 på fig. 19.
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Fig. 19.

Hvis vi nu i stedet for bruger en brokoblet
ensretter, der kobles til h e l e sekundærviklin
gen, og anvender spoleindgang i filteret, får
vi den belastningskarateristik, der er vist på
fig. 19 som kurve 2. Vi skal så bruge det dob
belte antal dioder plus en ikke helt lille filter
spole, men til gengæld får vi en højere og
mere stiv spænding ud, og vi kan oven i kø
bet tillade os at trække mere jævnstrøm.
Præcis h v o r meget mere strøm, vi kan træk
ke, er bl. a. afhængigt af, om glødeviklingerne
udnyttes eller ikke, men de på kurven anty
dede 200 mA skulle nok gå an — det svarer
til en forøgelse af effekten på ca. 50 °/o.

En transistor-elbug
Af Bo Brøndum-Nielsen, OZ7BO.*)

Én og anden vil måske undre sig over, at
der nu igen skal beskrives en elektronisk
nøgle i OZ’s spalter. Der har jo i tidens løb
været ikke så få, lige fra de simpleste med
tåleligt gode egenskaber til ret komplicerede,
der faktisk var gode, så der burde vel nu
være noget for enhver smag.
Når jeg alligevel mener, at det er beretti
get at komme med endnu en konstruktions
beskrivelse, skyldes det to forhold. For det
første er der her tale om en fuldtransistoriseret nøgle. Mon ikke de fleste — i hvert fald
vi ældre amatører — har en vis modvilje
imod at gå i lag med denne nye teknik. Har
man overvundet modviljen og er gået igang
med en eller anden transistoropgave, varer
det ikke længe, før man begejstres og gen
nem det praktiske arbejde hurtigt føler sig
på hjemmebane. Sådan er det i hvert fald
gået mig. Det er mit håb, at denne artikel må
give andre lyst til at tage fat, måske ikke
med denne, men så med andre transistor
opstillinger.
Dernæst må det nævnes, at den her be
skrevne elektroniske nøgle, som er stærkt in
spireret af to artikler i QST (maj 59, dec. 62),
har endog særdeles fine egenskaber, og at den
— trods de ni transistorer — er billig at byg
ge og simpel at fremstille. Samtlige kompo
nenter, excl. strømforsyning og den mekani
ske nøgle, kan købes for mindre end 100 kr.
Med fine egenskaber menes
1. at justeringen er yderst simpel at fore
tage, den er stort set uafhængig af relæet og
den holder over hele området ligefra 30 til
200 bogstaver pr. minut.
2. Prik/streg forholdet skal ikke justeres,
men er alligevel aldeles korrekt ved alle ha
stigheder.
*) Chr.holms Parallelvej 10, Klampenborg.

3. Såvel prikker som streger er „self completing“, d. v. s. at de får korrekt længde,
selv om nøglen slippes for tidligt. Denne sid
ste egenskab er i virkeligheden afgørende for,
om nøglen er praktisk anvendelig.
4. Langtidsstabiliteten er fremragende. Én
gang indstillet vil nøglen holde sin justering
og næppe nogensinde behøve efterjustering.
Anvendes trykt kredsløb, kan hele opstil
lingen opbygges på en plade af størrelsen
40X135 mm, altså ikke større end at den let
kan sammenbygges med den mekaniske del
og alligevel ikke fylde mere end en alminde
lig
Vibroplex.
Strømforsyningen,
som
ikke
behøver at være særlig stabil, skal afgive 20
volt. I hvilestilling er forbruget ca. 10 mA,
under drift stiger det til max. 25 mA.
Princippet.
Q1 -Q2 er en normal fritløbende multivibrator, hvis frekvens kan varieres ved ændring
af spændingen til transistorernes basis (po
tentiometer
3).
Multivibratoren
startes
og
stoppes ved hjælp af Q3 , der, ligesom alle
andre transistorer i denne opstilling, kan be
tragtes som simple kontakter, der enten er
åbne eller sluttede, alt efter hvilken spæn
ding der påtrykkes basis.
Prikker.
Lægges nøglen i prikstilling, får Q3 på
trykt en negativ spænding på basis, hvorved
den bliver ledende („kontakten" sluttes), og
multivibratoren
starter.
Hastigheden,
hvor
med multivibratoren arbejder, vil være be
stemt af kondensatorerne 5 og 9 samt af
spændingen på basis, der indstilles med P3 .
Vi skal senere se på, hvilket formål P4 tjener.
Da Q2 i hvilestilling var afbrudt og nu bli
ver ledende, betyder det, at Q2’s kollektor
går mod plus og stærkt nærmer sig + 20 V,
idet spændingsfaldet over Q2 og Q3 er for
svindende. Da Qi samtidig afbrydes, vil dens
kollektorspænding blive - 20 V, idet der nu
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Fig. 1.

ikke
er
spændingsfald
over
kollektormodstanden 6. Gennem modstanden 8 får Q7 altså
påtrykt en negativ spænding, der vil få re
læet i kollektorkredsen til at trække.
Holdes nøglen fortsat i prikstilling, vil nøg
lerelæet arbejde i takt med multivibratoren
og frembringe en række prikker. Slippes nøg
len, forinden en prik er afsluttet, vil der gen
nem modstanden 7 påtrykkes Q3 en negativ
spænding, der sørger for, at Q3 bliver ved
med at lede, indtil prikken er afsluttet. Her
efter vil multivibratoren stoppe.
Potentiometer 4 tjener dels til at udligne
eventuelle
skævheder
i
multivibratoren
(f.
eks. p. g. af uens kondensatorværdier for 5
og 9), dels til at kompensere for den uundgåe
lige tidsforsinkelse i nøglerelæet. Man ind
stiller altså 4 således, at prik/mellemrumsforholdet er korrekt.
Dette gøres i praksis
nemmest ved at tilslut
te et ohmmeter til nøg
lerelæets
sluttekontakt
og derefter indstille
til
halvt
udslag
på
instrumentet.
Begynd
med
middelstor
ha
stighed
og
kontrollér,
at
instrumentudslaget
Fig. 2.
holder sig konstant ved
lav og højeste hastighed. I modellen var for
skellen under et par procent. Falder udslaget
ved høj hastighed (prikkerne bliver for kor
te), betyder det, at nøglerelæet har svært ved
at følge med. Dette kan igen ligge i, at den
anvendte
relætype
er
uegnet
til
formålet,
eller at det „suites", d. v. s. ikke får den
strøm, der er nødvendig for at sikre dets rette
funktion. En god tommelfingerregel siger, at
et relæ bør arbejde med det dobbelte af den
strøm, der er nødvendig for lige at få det til
at trække.
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Streger.
Når streger skal frembringes, bruges, for
uden prik-generatoren, som vi lige har set
på,
en
bistabil
multivibrator
(også
kaldet
flip-flop) bestående af Q 4 - Q 5 , der, ganske li
gesom prik-generatoren, styres af en transi
stor Q6, der skal være ledende, for at streg
generatoren kan arbejde.
En
bistabil
(astabil)
multivibrator
eller
flip-flop afviger fra den normale fritløbende
multivibrator derved, at de to transistorer er
sammenkoblet
jævnstrømsmæssigt
(uden
koblingskondensatorer) på en sådan måde, at
den ene transistor leder, når den anden er
afbrudt og omvendt. Først når der tilføres
basis på den ledende transistor en positiv im
puls ,vil multivibratoren svippe over, d.v.s.,
at den transistor, der før var ledende, nu bli
ver afbrudt og omvendt. Styres en sådan bi
stabil
fra
en
fritløbende multivibrator,
vil
den altså arbejde med den halve frekvens,
idet den kun skifter over for positive impul
ser. Deraf også dens betegnelse „scale of
two “-multivibratoren.
Lægges nøglen i stregstilling, startes prik
generatoren, idet dioden 17 er vendt således,
at den negative spænding når Q3 . Prikgene
ratoren går altså igang og trækker relæet
ganske som før.
Samtidig påtrykkes den negative spænding
Q6, der lukker op for Q4 og således forbere
der streggeneratoren.
Samtidig vil der fra Q2’s kollektor gennem
kondensatoren 11 og dioden 31 blive påtrykt
Qs en kraftig positiv spændingsimpuls, der
vil få streg-generatoren til at skifte om, d.v.s.
Qs afbrydes, og Q* bliver ledende. Fra Qs’s
kollektor, der nu er på - 20 V, vil Q7 få ne
gativ basisspænding, og relæet holdes truk
ket.
Prikgeneratoren
fortsætter
nu
med
næste
prik, og Q2 ’s kollektor går atter mod plus,

Fig. 3.
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så at der tilføres Q4 en positiv impuls gen
nem kondensatoren 12 og dioden 19, hvorved
streggeneratoren
skifter
tilbage.
Når
prik
generatoren har afsluttet næste prik, falder
relæet. Stregen vil på denne måde automa
tisk blive tre gange så lang som en prik. Fig.
2 viser suændingsforløbet på de forskellige
kollektorer ved dannelse af en streg. Også
for stregernes vedkommende vil nøglen være
„selvafsluttende“, d. v. s. give streg af kor
rekt længde, selvom nøglen slippes for tid
ligt. Fra Q5’s kollektor ledes nemlig en spæn
ding såvel til Q6 (gennem R27-28) som til Q3
(gennem R 1 4 ), således at disse holdes ledende,
så længe stregen varer.
Dioderne 19 og 31 er indskudt for at for
hindre
negative
impulser
fra
prikgenerato
ren i at nå Q4 og Q5. R24 udgør sammen med
R7
en spændingsdeler, der sørger for, at Qs
får en passende styrespænding fra prikgene
ratoren. Bliver denne styrespænding for stor,
risikerer man, at prikgeneratoren ved lav ha
stighed fortsætter, selv om nøglen slippes.
R13
og R20 begrænser basisstrømmen til Q3
respektive Q6. Cis-R16 er et filter, der hin
drer evt. HF i at nå Q30. R27-28-C29 tjener til
udglatning af styrespændingen fra Qs. Kon
densatorerne 24 og 25 sikrer lynhurtig om
skiftning i den bistabile multivibrator.
Medhør.
Medhør fås ved hjælp af multivibratoren
Q8-Q9, der svinger på ca. 800 Hz. Denne del
er sådan set ikke nødvendig for nøglens funk

tion, men den er rar at have, hvis medhør
ikke opnås på anden måde. Oscillatoren, der
nøgles af et ekstra kontaktsæt på nøglerelæet,
afgiver rigelig effekt til en hovedtelefon eller
en lille højttaler.
Komponenter.
Transistorerne er alle OC 71. De er ukriti
ske og anden, blot nogenlunde tilsvarende
type, vil kunne anvendes. Dette gælder også
dioderne 19 og 20, hvorimod diode 17 må have
høj spæremodstand (Mohm), hvorfor en sili
ciumdiode er benyttet. Anvendes en simpel
germaniumdiode,
må
spærremodstanden
kon
trolleres. Er den for ringe, vil streggenerato
ren starte, også når nøglen lægges i prikstil
ling. P4 er et 0,2 W kulpotentiometer, lineært,
med kærvindstilling og beregnet for print
montage. Kondensatorerne 5 og 9 er for 20 V
arbejdsspænding. Alle modstande er Vi watt.
Mekanisk opbygning.
Med undtagelse af potentiometeret 3, der
bestemmer
hastigheden,
er
hele
opstillingen
monteret på en printplade (fig. 3), hvorved
dimensionerne
er
blevet
meget
beskedne.
Printet er vist i fuld størrelse, således at det
kan
kopieres
direkte.
Komponentplaceringen
(fig. 4) fremgår af numrene, der refererer til
diagrammet.
Skulle der vise sig tilstrækkelig interesse
herfor, vil færdige print kunne fås ved hen
vendelse
til forfatteren. Prisen
skønnes
at
blive omkring 10 kroner.
*
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En multivibrator ...
Af OZ6BP, B. Eggert Pedersen.*)
Mon ikke de fleste af os på et eller andet
tidspunkt har haft brug for en signalkilde.
Den her beskrevne skulle dække de flestes
behov for signal, det være sig som gennem
gangsprøver (forstærkere etc.) eller som testmodulator (i stedet for at fløjte). Også som
morsetræner, når nybegynder kommer på be
søg, er multivibratoren velegnet.
Kredsløbet er den almindeligt kendte selvsvingende multivibrator. Her er den bestykket med 2 stk. OC 72, men andre transistorer
kan uden ændring benyttes. De øvrige kom
ponenter fremgår af styklisten. Multivibratorens frekvens afhænger af værdierne på Cl
og C2, således at frekvensen er omvendt pro
portional med kapaciteten. Med de her op
givne værdier ligger frekvensen på ca. 1 kHz,
ved noget mindre kapaciteter kan opnås en
så høj frekvens, at man også kan gennem„hyle“ HF-kredse.
Apparatet er lavet som Printed Wiring og
monteret i en lille plasticbox med målene
70X65X30 mm. Æsken er delt næsten på
midten, så det dybe låg rummer mageligt
1 stk. (for den sags skyld også 2 stk) batterier
af typen UNPEN 1,5 volt samt en afbryder.
Inden i æsken, som normalt rummer ampuller
med lægevidenskabelige præparater, findes et
gitter, som deler den i 10 rum. Når dette git
ter tages ud, kan printpladen nemt skydes
ned på langs i æsken i de styreriller, som før
holdt gitteret på plads.
I æskens bund er påboret et 3,0 mm stik
ben, som kan sættes i en prøvepind ved fejl
søgning. Stelforbindelsen til måleobjektet ud
gøres af en bøjelig ledning med et krokodille
næb, som kan klipses fast på chassiset af det
apparat, man skal måle på. Husk skillekon
densatorer i udgangsledningerne!
Skulle nogen have lyst at kopiere denne
lille
opstilling,
er
„printmønsteret"
medtaget
her. De sorte områder males med en SpeedMarker eller celluloselak, og derefter ætses
resten væk med en 30—40 '°/o Ferriclorid, der
laves af 3—400 gr FeCb i en liter opløsning.
Derefter bores de nødvendige huller til kom
ponenterne, og pladen monteres og loddes.
Fremgangsmåden er nem og hurtig, og resul
tatet bliver et kommercielt udseende apparat,
der samtidig er dejlig stabilt, hvad lednings
montage angår.
*) Brydegårdsvej 31, Måløv.
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Apparatet kan selvfølgelig bygges mindre,
end her beskrevet, men en gammel, dum vit
tighed kommer mig i hu: En god ven af mig
sagde en dag, da han syntes, jeg byggede lige
småt nok: „En skønne dag bygger du en
radio, der er så lille, at den kan være i en
peberbøsse, og tænk så, hvis du af uforsigtig
hed drysser den ud på et stykke med tomat
og spiser den!"

Stykliste.
R1 = 150 ohm
R2 = 1,5 kohm
R3 = 1,5 kohm1
R4 = 150 ohm

Cl

C2
C3
TI
T2

0,47 μF
0,47μF
20 nF
OC 72 — 76
OC 72 — 76

Tips...
Af OZ5NU.
Sommetider kan man komme ud for til
fælde, hvor man har brug for en meget fin
lodning med ønsket om et meget lille tinfor
brug, samt ønsket om en meget hurtig smelt
ning — det kan f. eks. være sig på en ting,
der skal ses på til hverdag, eller på et trykt
kredsløb, hvor man ikke må komme for tæt
på el. lign.
Således stod den største af mine harmoni
ske forleden og skulle have en tråd loddet på
sit skoleur — det var en fin tråd, og — selv
følgelig lige i låsen.
Jeg måtte tænke lidt over løsningen, førend
jeg fandt den, og da den sikkert kan have
værdi for andre, så er den her.
Bank loddetinnet fladt med en hammer, det
kan blive papirtyndt, og det flyder omgående
ud selv ved ganske let berøring med lodde
kolben.

VFO-styret'r2m-sender
Af OZ4FO Finn Olsen*) og
OZ2ME Hans-H. Svensson.**)
Under det daglige arbejde på 2m er det en
afgjort fordel at være i besiddelse af en stabil
VFO. Følger man de nedenstående anvisnin
ger, skulle det vel ikke volde væsentlige kva
ler at blive VFO-styret, men det skal retfær
digvis siges, at det ikke så meget er „det gode
diagram", som den mekaniske udførelse af
oscillatoren, der sikrer et godt resultat.
Er man nybegynder og ikke tør binde an
med en VFO, kan man naturligvis lave en
tri-tet x-tal ose. med et 9 eller 18 MHz kry
stal. En sådan er vist i fig. 1. Det anbefales
at udføre chassiset som vist i fig. 6, idet man
så senere kan bygge VFO’en.
VFO’en er en ECO med hartley-styrekreds,
der svinger mellem styre- og skærmgitter i
en EF80. Ved at jorde katoden opnår man
dels at bærebølgen bliver fri for frekvens
moduleret brum, dels at ECO’en bliver en ren
elektronkoblet oscillator, hvilket er en stor
fordel med hensyn til tilbagevirkning.
Spolen L består af 7 vindinger 0,75 mm Cu
viklet stramt på en 19 mm pertinaxform. Ef
ter viklingen smøres spolen ind i trolitul (op
løses i benzol). En sådan spole har en tempe
raturkoefficient meget nær nul. Udtaget er
anbragt på midten for at få ose til at svinge
kraftigst muligt. C1 er en Prahn FLTD15, der
opspændes solidt mellem de på fig. 5 viste
vinkler. Den yderste rotorplade brækkes fra,
og båndgrænserne er da ca. 2°—96°. Trim
meren er en Philips 25 pF med fint gevind
og isoleret opspænding.
Den anvendte mikroskala har en udveks
ling på 1:4, en skala 1—100° og er udmærket
egnet til formålet.
Ose.
skal
naturligvis
temperaturstabiliseres,
og her må man i hvert enkelt tilfælde ekspe

*) Frimestervej 69, 3.,
København NV.
**) Tingskrivervej 19, 1.,
København NV.

rimentere sig til det bedste resultat. I model
len er benyttet en N100 grøn og NPO orange,
hver på 27 pF. Efter 5 min’s opvarmning er
den absolut stabil, og tonen er ren T9.
Egentlig ville et rør med et tættere fanggitter være mere velegnet, da den i forvejen
yderst ringe tilbagevirkning samt en mindre
spændingsafhængighed da ville være reduce
ret til et absolut minimum. Rør som 5636,
6F33, RV12P2000 og andre med et forholdsvis
tæt fanggitter er betydelig mere velegnede.
EF80 blev valgt på grund af sin almindelige
udbredelse.
18MHz-signalet kobles kapacitivt via Ct,
som man muligvis skal eksperimentere med,
til pentodedelen i ECF82 = 6U8, som dobler
til 36MHz. Anodespændingen til denne pentode tages fra stabiliseringsrøret for at få et
kraftigt tunesignal i modtageren.
Triodedelen dobler til 72 MHz, og da denne
triode kan tåle 18 mA, kan den virkelig give
noget „sovs" fra sig. Næste pentode er buffer
på 72 MHz og kobler induktivt til sidste tri
ode, som dobler til 144 MHz. Antenneomskift
ningsrelæet er anbragt i anoden på sidste
6U8 og QQE 02/5.
Der har ikke med de viste frekvenser været
tegn på TVI, selv om senderen har kørt i en
etageejendom med mange TV-kasser.
PA trinet er bestykket med det udmærkede
rør QQE02/5, hvis input andrager 10—12 W.
Dette rør blev til dels valgt af strømforsy
ningsmæssige grunde. Røret er en mindre
udgave af det velkendte QQE03/12 og ud
mærker sig ved at køre med en fin virknings
grad samt en perfekt indre stabilisering. An
vender man QQE03/12, bør man betænke, at
forbedringen kun er ca. V* S-grad. Endvidere

Alternativ ose. med
krystal.

Modulatorens
udgangstrin.

Sende-modtage
omskifter.

Meterkredsløb.

Styklist«:
Rør:
EF80 - 150B2 el. lign. — 2 stk. 6U8/ECF82.
QQE02/5 = 6939.
4 stk. keramiske noval fatninger. 1 stk. miniature.
Instrument ca. 1 mA (8AZ).
Mikroskala 1:4, 36 mm Ø, Radio Magasinet.
Dobbelt omskifter, Torotor eller TS.
MEC omsk. type BK6, 2X2 still., slutte-før-bryde
6-polet multistik til ensr. og mod., f. eks. Radic
Parts 3822.
2- eller flerpolet multistik til modulator. *
Ant.relæ, Haller, type 534, 6 V.
2 stk. Trolitulbøs til 200 ohm feeder.
Eddystone flexibelt kobl. led., Radio Parts 5958.
Keram. støttebukke, skærm for EF80.
Bøsninger for 6 mm aksel, 3 stk.
Spoleform Prahn 5013 til L2.
Gummifødder, 4 stk., o. a. diverse.

Kondensatorer:
Cl Prahn FLTD 15.
C2 25 pF Ferroperm N100 grøn, keram.
C3 25 pF Ferroperm NPO orange, keram.
C4 Philips rørtrim 25 pF m. fint gevind.
C6 100 pF Ferroperm N100 grøn, keram.
C72,2 pF Ferroperm N750 blå, keram.
C5, C8 10 nF HiK. (Disc.)
C9 5 nF HiK. (Disc.)
C10, C13, C14,
C15, C16, C17,
Cis, C20 1 nF HiK.
Cis 50 pF 5 kV HiK., keram.
C11, C12 25 pF keram.
C21, C23 6,4 pF, Philips Butterfly.
C22 Prahn FLTD 2X3.
C 2 4 10—15 pF keram.

Modstande, Vitrohm
R1 39 kohm.
R2 100 kohm.
R3 200 kohm.
R4 1,5 kohm.
R5 82 ohm.
R6, R9, R15 50 kohm.

R7, R8, R10, R16, R19 1 kohm
180 ohm.
R11
R 1 2 39 kohm 1 W.
R 1 3 1 kohm 1 W.
R 1 4 5 kohm 1 W.
R 1 7 2 kohm 1 W.
R 1 8 15 kohm.

1/2

W

hvor

intet

andet

anført:

Underbundsmontagen.
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la

Ig2

3 mA.

0,9 mA

60 μA

pent.

10 mA

2,4 mA

5 /iA

triode

15 mA

pent.

6 mA

triode

8 mA

EF80

Fig. 2.
Strømskema for PA-trin.
Fig. 3. Til højre: Måleskema.

QQE02/5

er der til PA-trinet at bemærke, at C21’s ro
tor svæver, medens C2 2 ’s er jordet. Ls er en
oprullet lecherkreds.
Ud fra ønsket om en effektiv modulation
er
benyttet
7AQ’s
modulator
beskrevet
i
marts OZ 62, som herved varmt anbefales.
Som
udgangsrør
er
her
dog
benyttet
2 X EL95, og til erstatning for to trioder i
ECL86 er benyttet ECC82. Diagram over ud
gangstrinet er vist i fig. 1. Rørene køres i
klasse ABi. Anvendes QQE03/12, kan 6AQ5 =
EL90 bruges i stedet for EL95. Ved fone kort
sluttes CW-bøsningerne af en kortslutnings
bøjle, som ved CW flyttes ned i de andre
bøsninger,
som
kortslutter
modutationstransformatoren. Skitse over modulator + strøm
forsyning er vist i fig. 8.
Da oscillatorens stabilitet står og falder
med den mekaniske opbygning, må denne
ofres særlig opmærksomhed. Tx’en er samlet
af et chassis 105X305X105 mm, en forplade
150X330 mm, 2 sidestykker og et kort bag

Fig. 4.
Spoletabel

Dro 1 W mod
stand fuldt be
viklet med 0,3
tråd.
Dr! 2,5 m'H
Prahn minidrossel 56 cm lang.
Drg = Dr2.

55 mA

Igl

0,3 mA
2,2 mA

0,5 mA
1,2 mA

12,5 mA

1,5 mA

stykke, dep bærer bøsningen til den variable
antennekobling. Denne er iøvrigt lavet ved at
file en 6 mm aksel flad på midten, således at
en Philips 6,4 pF butterfly kan anbringes
med antennelinken påloddet. På chassishjør
nerne er anbragt 2 stk. aluminiumsvinkler
2X20X20 mm, 150 mm høje. Disse stabilise
rer forpladen og danner et mellemrum på ca.
2 mm, således at møtrikerne til omtkiftere og
bøsninger ikke kommer frem på forpladen.
VFO-skærmkassen er dannet af en skærm
tværs over chassiet gennem EF80’ens sokkel,
og en bund med ombukkede kanter. Bunden
er forsynet med et hul, hvorigennem trimnin
gen af ose., frekvensen foregår. Samlingen er
overalt foretaget med Vs” forsænkede skruer.
VFO-spolen er sammen med Ct anbragt på
et stykke ff mm plexiglas for enden af af
stemningskondensatoren,
hvis
opspænding
skal foretages omhyggeligt. Dens aksel er for-

Spole

Vind.

Tråd

Diamt.

Længde

Frekvens

L1

7

0,75

19 mm

tæt

18 MHz

Se tekst

l2

11

0,6

15 mm

lvps. rille

36 MHz

Prahn trulitul med
jernkærne

l3

8

1,5

15 mm

20 mm

72 MHz

Luft

L4

10

1,5

15 mm

20 mm

72 MHz

Luft

L5

8

1,5

15 mm

20 mm

72 MHz

Luft

L6

4

1,5

15 mm

10 mm

144 MHz

Luft

l7

4

1,5

15 mm

15 mm

144 MHz

Luft

L8

4

1,5

20 mm

10 mm

144 MHz

Se tekst

L9

1

1,5

20 mm

1,5 mm

144 MHz

Luft

Bemærk

afstand
20 mm

afstand
20 mm
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Montagen over chassis.

Fip. 5.
Vinkel for opspænding af
drejekondensatorer.

Fig. 6.
Boreplan for chassis.

bundet med mikroskalaen med et flexibelt
koblingsled,
således
at
kondensatoren
ikke
spænder noget sted under omdrejningen. PAkondensatoren er opspændt mellem 2 af
standsrør anbragt på chassisets bagkant, og
en vinkel magen til den, der er anvendt til
VFO’en. Akslen er ført ud på forpladen ved
hjælp af en stump aksel og en gennemfø
ringsbøsning. I hjørnerne er anbragt vinkel
stykker med gummifødder, så senderen står
blødt. Forpladen er beklædt med plastictapet.
De fleste farvehandlere har det, og det fås i
flere forskellige farver. Prisen er ca. 5 kr. for
0,5 m2.

VFO’en trimmes fra 18,00—18,25 MHz. Kon
stateres det, at VFO’en efter 5 min. opvarm
ning driver, må man ændre på C2 og C3. Dri
ver den opad, gøres C2 mindre eller C3 større.
Omvendt, hvis den driver nedad, hvilket let
test konstateres på 7IGY eller BC-stationer i
området. Lægger man VFO’en på en frekvens
og tænder for resten af TX’en, er den maxi
male tilbagevirkning mindre end 30 Hz.
De øvrige kredse trimmes lettest ind med
et GDM. Derefter staggertunes de, således at
variationen i PA-rørets gitterstrøm er under
1/4 mA.

Fig. 7.
Herover: Modulatorchassiset.
Til venstre: Boreplan for forplade.
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Afisolering af litzetråd
Du, kære medham, har sikkert mangen en
stund forbandet isolationen omkring kobberlitzetråden (du ved: denneher tråd-isolation).
Du har sikkert forsøgt alle metoder, slibe,
skære, file, vikle etc. Men alligevel mistede
du halvdelen af de fine kobbertråde under
isolationen. Det følgende råd må jeg takke
Arne, OZ5AB, for. Man tager: to små finger
bøl eller lignende og fylder dem med sprit.
Det ene fingerbøl antændes, mens det andet
står koldt. Nu føres litzetråden ind i den
brændende sprit og holdes der et par sekun
der. Derpå føres tråden over i den kolde
sprit, og, hokus-pokus, kobbertråden er lige
til at lodde på. Men prøv det er par gange,
inden du går igang for alvor.
Vy 73 de OZ-DR 1245.
Ovenstående metode er velkendt blandt lidt
ældre amatører, men fortjener nok at nævnes
Senderen er lavet til 300 ohm, men kan og
så laves til coax ved at gøre La større og C2 4
mindre.
Selv om man er kommet i besiddelse af en
VFO på 2 m, bør man ikke, som på de andre
bånd, skifte frekvens ustandselig, men holde
sig til een bestemt frekvens i båndet, og kun
vige fra denne ved opkald, ring-QSO og
QRM fra en af de xtalstyrede stationer, der
jo ikke kan flytte sig.

Fig. 9.

Omskifter 1 tjener til at starte ose. + 1
dobler, således at man får et tune-signal i
modtageren. Tuningen foregår da lettest ved,
at man drejer VFO’en i nulstød med stationen
og drejer omsk. 1 ½ stilling, således at om
skifteren ved at kortslutte de to stillinger
starter senderen, samtidig med at modtageren
kører. Denne stilling bruges også ved duplexQSO, hvor man blot skal have en anden an
tenne til RX’en og så sørge for, at modparten
ligger et par hundrede kHz fra ens egen fre
kvens. I stilling 2 er ose. afbrudt og startes
sammen med resten af senderen, når sende-

igen, da en del vel bruger gammel litzetråd
fra ophuggede spiller. Det bør imidlertid un
derstreges ,at vi i dag kan købe l o d b a r
l i t z e, hvor ikke engang omspindingen skal
fjernes, før man lodder! Denne type er let
kendelig på sin lyserøde farve i modsætning
til den ikke-lodbare, gammeldags, der er grå
lig.
Den smule litzetråd, der normalt anvendes
på en amatør station, kan ikke beløbe sig til
noget større beløb, så man gør klogt i at an
s k a f f e den lodbare litze og dermed undgå alle
de besværligheder, der er forbundet med afisoleringen.
TR.

Der er ingen spørgsmål indkommet før fri
stens
udløb.
Spørgsmål
sendes
direkte
til
OZ6NF, G. Juul-Nyholm, Beatevej 24, Kø
benhavn, Valby. Hvis direkte svar ønskes, må
frankeret
svarkuvert
vedlægges.
Al
besva
relse er iøvrigt gratis.
modtage omskifteren slås ned. Ved QSO over
båndet er det kun nødvendigt at efterstille
PA-rørets anodekreds, da styringen til PA er
konstant over hele båndet. Ved denne opju
stering (og iøvrigt også ved den almindelige
brug) er det praktisk at have en 6 V/0,05 A
lommelampepære siddende på den ene fee
dertråd, således at den kun lige gløder op.
Herved har man garanti for, at der virkelig
kommer noget ud, og man har samtidig mu
lighed for at se, om modulationen er til stede.
I denne foribndelse vil jeg beskrive et lille,
praktisk instrument. Det er en kombineret
HF- og SWR-indikator, som bstår af 2 lom
melampepærer 6 V/0,05 A og en stump 300
ohms ledning. Opstillingen er vist i fig. 9.
Vendes linken, som vist i diagrammet, vil
lampe II vise senderens output, medens lam
pe I vil vise den reflekterede effekt. Ved
SWR = 1 vil lampe I være slukket, og lampe
II lyse op. Længden af linken afhænger af ef
fekten. Ca. 10 cm vil være passende for 5 W’s
output. Jo større output, desto mindre link.
Denne holdes iøvrigt tæt ind til feederen af et
par stumper klæbestrimmel.
Ved CW nøgles PA-røret alene, og strøm
men i det sidste 6U8 er tilstrækkelig til at
holde relæet, således at dette ikke klaprer i
takt med tegnene.
God fornøjelse og på genhør på 2 m, der er
plads til mange nye stationer.
*
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Produkt I AM-detektor
Af H. Rossen, OZ3Y.
For nogen tid siden vistes en ganske enkel
metode ,som gjorde den alm. anvendte mod
tager bedre egnet til modtagelse af enkelt
sidebåndsmodulation.
Der
krævedés
imidler
tid en vis rutine i at betjene modtageren, så
som reduceret HF- og MF-volumenkontroller
m. m., dertil kom så, at S-meteret ikke mere
viste korrekt. Nu kan værdien af et S-meter
vel være lidt problematisk, men ud fra den
betragtning, at selv et simpelt måleinstru
ment er bedre end intet, blev der søgt efter
en ESB-detektor, hvor kravene: korrekt Smeterindikering
og
simpel
betjening,
også
kunne opfyldes. Den i det følgende beskrevne
produktdetektor, udført med to ens dioder af
typen OA79, samt én af samme som AM-de
tektor, opfylder kravene, og resultatet har
været stadig større fornøjelse af ombygnin
gen.
Det fremgår af diagrammet, at dioderne er
serieforbundet
med
en
lavimpedanset
vik
ling på BFO-spolen; sig
nalet fra MF tilføres dio
dernes midtpunkt. Diode
udtaget
på
MF-spolen
forsøgtes
anvendt,
men
med mindre godt resultat.
I stedet for udtaget an
vendes en kapacitiv opde
ling. På minussiden lig
ger en 1000 pF af glim
mertypen, og i serie med
denne
fabrikkens
kon
densator,
hvorover
der
anbringes en type NPO 35
pF parallelt. Med disse
værdier kan spolen afstemmes med jernker
nen til mellemfrekvensen, der er på 110 kHz.
Diagrammet viser en del af den i maj 1962
beskrevne modtager efter ombygningen.
Følgende
skal
foretages:
AVC-omskifteren
fjernes, og i stedet anbringes en 2 X 2-polet
omskifter for AM—ESB/CW funktion. Des
uden fjernes den variable kondensator for
beatspolen; på dens plads monteres en 2-polet
omskifter for valg af „øvre“ eller „nedre"
sidebånd.
Beat-enheden
udtages
af
skærm
dåsen, ceresinet på spolerørets ende skrabes
forsigtigt bort, og her vikles 50 vindinger 0,15
CuL-tråd. Trådens ender „syes" gennem de
ledige huller i pladen, og enderne føres ud
af den lange slids i skærmdåsen, ud til en
støttebuk, der bærer de to OA79 (fås i par),
samt delemodstandene.
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En produktdetektor udført på denne måde
kræver
en
noget
større
LF-forstærkning.
Denne er opnået ved at koble 1. LF-rør EF86
som pentode, idet denne tidligere var triodeforbundet.
Efter
monteringen
skal
opstillin
gen virke straks på stilling AM, og MF-trafoen kan nu trimmes op. Hertil kan S-meteret ikke benyttes, men råder man over en
ESB-exciter og tonegenerator, så kan man
indstille modtageren på det modulerede ESBsignal og tilslutte et outputmeter, hertil kan
bruges et AC-voltmeter med en 0,1 μF i serie,
forbundet til modt. udgangsrørs anode samt
anden ledning til stel. Med LF-volumen ind
stilles til et passende udslag. Juster derpå
begge
MF-trafoens
jernkerner
på
skift
til
maximum. Samtidig må den kreds, der ikke
justeres på, dæmpes, f. eks. med en 5 kohm
serieforbundet med en 0,1 μF. Jernene skal
indstilles netop midtvejs mellem de to yder
punkter, hvor output falder.
Beatspolens afstemning udgøres af en type
NPO, 20 pF. Tilbage er der kun at justere
produktdetektoren. Det sker således: Sæt om
skifteren på stilling „ESB/CW“ og sidebåndsOA79

030263

omskifteren i den stilling, hvor den ikke har
nogen
forbindelse.
Modtageren
indstilles
på
en ESB-station i 14 MHz-båndet (omkring
14300 kHz). Derefter drejes roligt på beat
spolens jernkerne, samtidig med at man kor
rigerer
indstilling
på
stationen, indtil
det,
der kommer fra højttaleren, lyder rigtigt. —
ESB skal lyde mindst lige så godt som AM!
Derefter skiftes der til at lytte på en 80 m
station, men nu må beatens jernkerne ikke
røres, sidebåndsskifteren flyttes over i den
stilling, hvor en lille Philips rørtrimmer er
indskudt, og med denne justeres som foran
nævnt (trimmeren i en yderstilling). Forudsat
at beatoscillatoren er frekvensstabil, vil der
aldrig blive brug for nogen form for juste
ring,
kun
sidebåndsomskifteren
skal
betje
nes, når der skiftes bånd, idet man som be-

En transistoriseret
strømforsyningsenhed
Af H. J. K. Rasmusen, OZ7BQ.
Det er efterhånden meget almindeligt, at
man om transistoriseret grej siger, at det er
billigt i drift, fordi man kan anvende batte
rier. Det er også rigtigt, hvis man skal bruge
op til hundrede milliwatt eller noget i den
størrelsesorden. Men skal man bruge effekt,
så begynder det at blive en dyr fornøjelse at
anvende
batterier.
Kilowatttimeprisen
for
Hellesens 1,5 volts celler er rundt regnet 250
kr. mod 10—15 øre/kWh, når energien tages
fra lysnettet. Tager man samtidig besværet
ved udskiftning og kontrol af batterierne i be
tragtning, så vil det, når man skal anvende
mere end et par hundrede milliwatt, kunne
betale sig at lave en ensretter.
Ved at anvende lidt af den moderne halvlederteknik er det tilmed muligt at lave
strømforsyningen langt bedre end ved an
vendelse af batterier. Man kan få spændin
gen meget stabil og den indre modstand i ens
retteren så lav, at der ikke bliver besvær med
motor-boating, selvsving og andre besværlig
heder, som man kan komme ud for i forbin
delse med udslidte batterier. Den ensretter,
der her skal beskrives, er beregnet til strøm
forsyning af den transistorsender, der tidli
gere har været her i OZ, men der er selv
sagt intet i vejen for, at den kan anvendes
til andre lignende formål.
Til
transistorsenderen
skal
der
anvendes
henholdsvis 16—18 og 9 volt, og da de for
skellige oscillatorer strømfødes direkte fra

Produkt/AM-detektor
kendt
i
almindelighed
anvender
modsatte
sidebånd ved arbejde på 80 og 20 meter.
Ved aflytning af CW vil man gøre den glæ
delige erfaring, at det ret generende „beat
sus" faktisk er fuldstændig elimineret. Med
sidebåndsskifteren får man i tilgift en vis
„single signalvirkning".
Det var nødvendigt at forbinde en 0,5 juF
kondensator til AVC-ledningen, dette for at
opnå bl. a. et mere konstant udslag på S-meteret, hvilket gør det muligt at give ret nøj
agtige rapporter på både AM og ESB samt
CW. En medvirkende årsag hertil er, at samt
lige
volumenkontroller
(undtagen
LF!)
kan
indstilles på maximum — ja, de kan faktisk
helt undværes!

9 volts-forsyningen, er det absolut nødven
digt, at denne spænding er helt stabil, uanset
hvorledes ensretteren ellers belastes. Det kan
derfor ikke nytte noget at forsøge at frem
skaffe spændingen ved at lægge en spæn
dingsdeler
fra
18
volt
til
returledningen
(jord). Man må i stedet benytte en transistor
som
spændingsdeler
og
stabilisator.
Kollektoren forbindes til minus 18 volt, og basis for
bindes til en spændingsdeler, der ligger mel
lem minus og retur. Fra emitteren udtages
den stabiliserede spænding. For at forstå,
hvorledes
stabiliseringen
foregår,
kan
man
betragte figur 1. Opstillingen er iøvrigt gan
ske analog til den efterhånden meget an
vendte katodefølgerstabilisator (se f. eks. OZ
marts 1958).

Fig. i.

På figuren er RL den modstand, der sva
rer til den samlede modstand i 9 voltskreds
løbet. Det viste trin er et fælles-kollektortrin, trinets stabilisering ligger deri, at emit
teren altid er en ganske lille smule (ca. 0,1
volt) mere positiv end basis og at denne emit
terspænding på grund af forstærkningen i tri
net inden for ret store grænser er uafhængig
af den strøm, der går fra emitteren til kollektoren. Ligeledes gælder det, at hvis man for
binder en kondensator fra basis til returled
ningen, så vil denne kondensators virkning i
udgangen være lig strømforstærkningen gan
ge kondensatorens størrelse større. Det vil
sige, at hvis man forbinder 500 μF fra basis
til
returledningen,
og
har
transistoren
en
strømforstærkning, der er 50 gange, så er den
effektive kondensator 25000 μF, altså så stor,
at det ikke er nødvendigt at benytte nogen
form for drosselspole i ensretteren. Spændin
gen er indenfor ret vide grænser konstant
ved varierende belastning, men da spændinsforskellen mellem basis og emitter skal være
konstant, kan output ikke blive konstant, med
mindre input er konstant. Nu er belastningen
på 9 volts kredsløbet i den konstruktion, hvor
ensretteren
skal
anvendes,
temmelig
kon
stant, hvorimod der er ret stor belastnings
variation på 18 volts linien, først og frem
mest fordi den lineære forstærker drives med
denne spænding. For at få en ordentlig ens
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retning og regulering er det bedst at benytte
en brokoblet ensretter og anvende en trafo,
der afgiver 16—18 volt. Nu er det vel de fær
reste, der har en transformator, der afgiver
denne spænding, derimod findes der ofte en
12 volt trafo, og en sådan kan man også godt
klare sig med, selv om det er noget vanske
ligere. Man kan naturligvis vikle nogle flere
viklinger på sekundæren, hvis der er plads til
det. Ellers kan man som jeg lave en spæn
dingsfordobling.
AJd
Fig. 2.

Efter at det er blevet almindeligt at an
vende halvledere i ensrettere, er det særlig
inden for ESB-teknikken blevet meget almin
deligt
at
anvende
spændingsfordobling
til
strømforsyningen
af
den
lineære
forstærker.
Desværre er det temmelig vanskeligt at få
en god regulering af spændingen med spændingsfordoblere.
Udgangsspændingen
falder
temmelig kraftigt af med stigende belastning.
I de lineære forstærkere, hvor man anvender
spændingsfordobling,
anvendes
der
altid
en
stor anodespænding i forhold til anodestrøm
men, og det er derfor ved passende valg af
kondensatorer
muligt
at
holde
spændingen
nogenlunde konstant. Med transistorer er sa
gen derimod lige den omvendte, her trækker
transistorerne en stor strøm i forhold til
spændingen, hvorfor man får en meget dår
lig regulering af spændingen. Ubelastet afgi
ver ensretteren ca. 28 volt, og ved en belast
ning på et par hundrede milliampere er
spændingen faldet til ca. 14 volt. For at holde
spændingen konstant kan man anvende en
zenerdiode.
Zenerdioden er i sin virkemåde stort set
lige med det almindelige neon-stabiliserings
rør, men der er dog to afgørende forskelle.
For det første er det muligt at lave zenerdioder til alle ønskede spændingsværdier op til
ca. 120 volt og med strømme op til adskillige
e.mpere, og for det andet ligger den spænding,
hvor reguleringen indtræder, ganske fast. Der
er ikke nogen „tænd“- og „slukspænding". På
figur 2 er vist, hvorledes strøm/spændings
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karakteristikken ser ud. Når dioden er for
spændt på sædvanlig måde med anoden mere
positiv end katoden, så opfører zenerdioden
sig som en ganske almindelig diode, men ven
der vi polariteten, så går der til at begynde
med ingen strøm — stadig ligesom i en al
mindelig diode — men når spændingen har
nået en vis værdi, indtræder der pludselig en
ændring, idet der nu går en stor strøm. Kob
ler man derfor en zenerdiode over udgangen
af en ensretter, vil al den spænding, der er
mere end zenerspændingen angiver, blive af
ledt til jord, hvorimod der ikke vil ske noget,
hvis spændingen er lavere end zenerspændingen.
Almindelige dioder har også en slags zenerspænding, men den er ikke på samme måde
veldefineret som hos zenerdioden, således.at
kurven ikke får et skarpt knæk, men snarere
et afrundet forløb.
I den her beskrevne ensretter anvendes der
en 18 volts zenerdiode, der kan tåle en effekt
på 3,5 watt, altså langt mere end der nogen
sinde vil blive behov for, men en 1 watts
zenerdiode er lige lovlig lille, når der skal
være
en
passende
sikkerhedsmargin.
Med
denne zenerdiode blev der opnået fuldstæn
dig konstant spænding på 18 volt for en be
lastning svingende mellem 0 og 75 mA, ved
større strømme falder spændingen jævnt til
ca. 13 volt ved 200 mA belastning. At der ikke
er anvendt nogen modstand i serie med ze
nerdioden skyldes. udelukkende, at strømre
guleringen i ensretteren er meget dårlig. I
almindelighed vil det, som ved stabiliserings
rør, være nødvendigt at have en seriemod
stand af passende størrelse i serie med zener
dioden.

Fig. 3.

Ensretterens diagram er vist på figur 3.
Med spændingsdeleren er det muligt at va
riere udgangsspændingen mellem 0 og 17
volt. Når spændingen er lavere end ca. 16,5
volt, kan der overhovedet ikke konstateres
ripple. På 18 volts terminalen er der et par
procents ripple, noget afhængigt af belast
ningen, men i forbindelse med senderen har
det ingen betydning overhovedet.
De benyttede dioder er af typen 2E4, og
zenerdioden er af typen 3Z18T5, begge er fra
International Rectifier Corporation.
*

Lidt brumsnak
af OZ7BF, Adelhardt.

'

Problemer med brum i radio og forstær
kere er noget, som alle amatører kommer ud
for, og ikke mindst nybegynderen, der måske
har lavet sin første forstærker og lagt mange
timers arbejde i en fin konstruktion.
I radioens barndom var der ikke så store
brumproblemer, som der siden hen kom, og
det skyldtes vel nok de mindre gode radio
modtagere eller forstærkere, og det skyldtes
vel i endnu højere grad, at højttalerne ikke
kunne gengive de dybe toner, som nutidens
højttalere er i stand til det, og vi ved jo, at
hvor der stilles krav til bedre kvalitetsgen
givelsen, må der nu tages særlige hensyn til
monteringen af apparaterne m. m.
Vel kan en forstærker dimensioneres med
store elektrolytter og gode filterspoler, og
alligevel kan man komme ud for en forstær
ker, som er fuld af generende brum. Da de
fleste af OZs læsere sikkert er i stand til at
lokalisere
defekte
elektrolytter,
som
forår
sager brum, er det ikke meningen i denne
artikel at komme ind på almindelig fejlsøg
ning, men alene at omtale de ganske særlige
hensyn, der må og skal tages ved bygningen
af forstærkere og modulatorer, og her tæn
kes
naturligvis
kun
på
apparater
tilsluttet
AC-net.
Lokalisering
af
brum
i
nykonstruktioner
kræver som regel en dyberegående under
søgelse, og man bør derfor begynde med at
kortslutte udgangsrørets gitter til stel. Viser
det sig, at kortslutning eliminerer brummet
fuldstændig, så er dette tegn på, at brum
kilden
ligger
foran
udgangsrøret,
og
man
fortsætter med at kortslutte gitrene frem i
forstærkeren til første rør. Det er en gammel
kendt metode, som er ganske sikker.
Det første trin i en forstærker er som regel
det mest følsomme for brum og støj, og det
skyldes naturligvis den store forstærkning i
de efterfølgende rør. Nu er det jo muligt at
bygge de nye transistorer ind som forkreds
og herved undgå en del brum, men endnu
ser man dog amatører bygge forstærkere og
modulatorer med rør.
Uafskærmede
ledninger
i
gitter-katodekredsen kan på grund af spredningskapacite
ter til AC-førende ledninger optage brum
spændinger, og man kalder det for elektro
statisk brum. Magnetisk brum er brumspæn
dinger i lukkede ledningskredse, der induce
res på grund af magnetiske spredningsveksel
felter. Midlet mod elektrostatisk brum er at

afskærme alle såkaldte højimpedante lednin
ger, især her gitter-katode. Ofte er det nød
vendigt at indkapsle forrøret i et aluminiums
hylster, som så stelforbindes, især hvis røret
ikke i forvejen har metallisering.
Nu findes der også brum, som kommer fra
selve forrøret, og mig bekendt kan man ikke
få rør, der er fuldstændig fri for brum, så
denne
brum
skyldes
spredningskapaciteter
mellem gitter og glødetråd, eller lækstrøm
mellem katode og glødetråd.
Denne lækstrøm vil modulere og forstær
kes op i de følgende trin. Ganske vist er isola
tionsmodstanden mellem gitter og glødetråd
meget stor, men der kan dog almindeligvis
opstå en brumspænding på grund af kapaci
tet eller induktion. Det er ikke lige slemt ved
alle rør, og selv et rør inden for samme type
kan vise afvigelser, hvoraf det så end kom
mer. Ved de gamle rørtyper, hvor gitteret var
i toppen, var faren for dette knap så stort,
mens de nye rør, hvor gitter ofte ligger gan
ske
nær
glødetrådstilslutningen,
godt
kan
give anledning til brum, der næsten ikke er
til at gøre noget ved.
Man kan ganske vist jorde den ene side af
glødetråden,
den
der
er
nærmest
gitteret,
men det kan i nogle tilfælde give stærkere
brum end før, og så kan man prøve en mod
standskæde over glødetråden, f. eks. et poten
tiometer, hvor armen forbindes til jord eller
et punkt, som har positivt potential; her be
høver indstillingen absolut ikke at være po
tentiometerets midterstilling for at give bedst
resultat. Skulle der være ret høje impedanser
i gitteret, kan indstillingen være kritisk. Det
er bedst her at prøve sig frem, da forholdet
kan være meget skiftende ved de forskellige
rørtyper og fabrikater.
Hvad angår magnetisk brum, så gælder
det om at holde spredningsfelterne nede, og
det kan man opnå ved at fjerne nettrafoen
og drosselspoler så langt bort fra indgangs
kredsen, som det er muligt, således snor man
gerne
glødespændingsledningerne
til
rørene,
og det kan undertiden være nødvendigt at
foretage en afskærmning af alle glødestrømsledninger for at mindske det magnetiske felt
omkring disse.
Har røret metallisering udvendigt, må man
have
opmærksomheden
henvendt
på,
om
denne er forbundet til katoden, og her er det
især ved ældre rør muligt at fjerne forbin
delsen mellem katode og metalliseringen og
i stedet lægge den direkte til minuspunktet.
Det er en gylden regel, at alle gitterled
ninger og komponenter skal ligge frit svæ
vende — godt over glødestrømsledninger.
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Blokke er det ofte nødvendigt at afskærme
og
forbinde
til
stelpunkt.
Skærmledninger
må man kun forbinde til stelpunkt i den ene
ende, for der kan opstå en koblingssløjfe, hvis
man stelforbinder i begge ender af skærm
kablet. Mens vi er ved forstærkerindgangen,
skal det lige nævnes, at en forstærker i et
bestemt fabrikat for at undgå tab af høje
toner IKKE anvender skærmet ledning. Man
har i stedet snoet gitter og stelledning sam
men og placeret dem således, at der ikke er
generende støjfelter nær ved disse, og indgangsrøret er afskærmet elektrostatisk på en
isoleret plade. Mikrofontrafoer, som nu næ
sten ikke anvendes mere, er yderst vanske
lige at placere brumfrit, og de skal derfor
helst være indkapslede eller være forsynet
med .symmetrisk vikling.
Mange amatører er i den vildfarelse at tro,
at chassiset, man bruger, er en slags effektiv
nulleder, men hverken i chassiser af stål eller
aluminium kan man regne med en effektiv
jordforbindelse. Det er jo sådan, at rørenes
katoder er lagt til stel, måske gennem en
modstand
og
kondensator
eller
direkte
til
stel, og her er det ikke ligegyldigt, hvorledes
denne montering er foretaget.
Det værste, man kan gøre, er at montere
flere
katode-stelpunkter
på
chassiset.
Det
helt rigtige er, at man monterer alle katoder
til en svær kobberledning, som derefter op
hænges isoleret fra chassiset. Bemærk: Isole
ret fra chassiset. Derefter skal man montere
denne ledning til ét eneste punkt på chassiset,
og her kommer vi ærlig talt til det sværeste,
nemlig hvor dette punkt skal være.
Her kan man godt sige, at det afhænger
meget af, hvorledes forstærkeren er opbygget
og hvor stor den er, om der er flere forrør,
og specielt hvor nettraffoen befinder sig. Der
kan ikke siges noget generelt ud over, at man
må prøve sig frem og finde et sted, hvor
brummet helt ophører. Dette sted kan lige så
godt være ved elektrolytternes minus som
ved forstærkerens indgangskanaler.
Det gælder her om at undgå koblingssløjfer, som induktivt kan opsamle brum fra
trafo eller glødestrømsledninger i nærheden,
og jo mindre en sådan koblingssløjfe bliver,
jo mindre bliver der opsamlet af brum. Har
man fundet et sted, hvor brummet er mindst,
sættes jordledningen direkte hertil for at tage
den sidste rest af brum. Man kan måske helt
undvære
jordledning,
hvis
monteringen
er
foretaget så omhyggeligt som foran beskrevet.
Det kan blive problematisk at anvende
jordledning,
såfremt
forstærkeren
skal
være
portabel. Det kan så i nogle tilfælde være
86

nødvendigt at prøve at sætte to blokke på
5000 pF/5kV i serie over lysnetspændingen
og derefter forbinde midterpunktet til stel,
d. v. s. til samme eneste punkt på chassiset
som før omtalt. Her er det dog sådan, at ved
nogle forstærkeropstillinger kan denne kob
ling med blokke give mere brum, mens det
i andre tilfælde bliver helt brumfri.
Selv om der her kun tales om AC-forstærkere, så kan jeg ikke lade være at omtale
universalforstærkeren, som jo anvendes me
get, også paa AC. Her er jo rørenes gløde
tråde forbundet i serie, og herved kan der
blive tale om ret store vekselspændinger mel
lem de forskellige rørs glødetråde og katoder,
og jo højere spændingen mellem katoden og
glødetråden er, jo større brumspænding bli
ver der indført. Det er nemlig kun ét af
rørene, der kan have sin glødetråd forbun
det til chassis, og man må derfor vælge det
rør, der er mest følsomt for påvirkninger,
det vil som regel sige forrøret.
Brumproblemer kan være mange, og jeg
skal lige fortælle om et ret sjovt tilfælde,
som jeg havde med en temmelig stor for
stærker,
som
jeg
havde
bygget
til
min
hawaiiguitar. Der viste sig fælt brum, da den
blev startet, og da den var opbygget efter alle
de kunstens regler, som jeg mente at kende,
d. v. s. at alle „fælder" for brum skulle være
omgået, havde jeg meget besvær med at
finde årsagen til brummet. Værst var det,
når forstærkerchassiset stod ret på bordet,
blev det lagt om på siden på den ene flange,
så gik styrken ned til det halve — sådan
omtrent — og efter flere fidusforsøg kom jeg
tilfældigt til at løfte chassiset fra bordet, og
omgående forsvandt brummet.
Det viste sig nu, at der under bordpladen
var monteret en ledning med AC til en lampe,
og så var den mystiske foreteelse opklaret.
Den omtalte ledning blev nu flyttet ca. 50 cm
længere bort, men der var alligevel brum,
omend svagere end før. Årsagen var, at ind
gangsgitterkredsen, som jo er den mest brum
følsomme del og som var høj ohms, blev på
virket gennem nettrafoen ved kobling gen
nem den mere eller mindre dårlige leder, som
bordfladen var. Den sidste rest brum for
svandt først ,da en lille plade af metal blev
monteret lige under første rør og selvfølge
lig stelforbundet.
Nettrafoen er en farlig konponent af hen
syn til det store spredningsfelt, der findes
omkring den på grund af de kraftige strøm
me, der løber gennem dens viklinger, og der
for skal man passe på, at man ikke opstiller
andre trafo eller spoler i dens nærhed.

Det sidste, man monterer fast på forstær
kerchassiset,
er nettrafoen. Det er nemlig
ikke helt sikkert, at den skal monteres så
ledes, som man havde tænkt sig det i første
omgang. Man må også i nogle tilfælde tænke
paa udgangstrafoen, som man som regel også
monterer på chassis. Den kan nemlig godt
være følsom over for de kraftlinier, der ud
stråles fra nettrafoen. Det er noget, de færre
ste tænker på. Udgangstrafoen regner man
med er farefri, fordi den jo ikke efterfølges
af noget forstærkerrør, og så monterer man
udgangstrafo og nettrafo lige op ad hinanden.
Det er imidlertid ikke godt, at disse to
konponenter placeres så tæt, der skal helst
være „luft“ imellem dem, og hvis man drejer
den ene af dem lidt til siderne, kan man sik
kert ret hurtigt finde det bedste placerings
punkt. Hvis ikke, så kan man anvende føl
gende metode:
Man monterer nettrafoen på chassiset og
sætter spænding på den fra lysnettet, der
efter lægger man en almindelig hovedtelefon
over
udgangstrafoens
primærvikling,
måske
bedre sekundær, og hører man nu netbrum
i telefonen, så står trafoen forkert, og man
drejer den, indtil man ikke mere kan høre
brummet, og i denne stilling monteres da
trafoen, selv om det ikke „ser pænt ud“ i
forhold til alle de øvrige dele på chassiset. ..
Under denne prøve er det imidlertid vig
tigt, at nettrafoen er noget belastet, for at
den kan give det rigtige spredningsfelt, og
det kan man gøre ved at lægge modstande
over viklingerne, så den vil blive belastet.
Ved
forstærkeropstillinger
er
det
også
meget vigtigt at indrette filtreringen således,
at udgangsrørene med den store anodestrøm
får deres eget filter og forrørene deres filter
godt afkoblet, og det kan ofte betale sig her
at anvende to drosselspoler fremfor én enkelt.
Anvender man kombinationsrør, hvori der
f. eks. er en diodedel, må man huske at lægge
disse dioder til stel, ellers kan der nemt kom
me brum fra disse.
Man kan komme ud for tilfælde, hvor de
sædvanlige
filtreringsmetoder
ikke
slår
til,
og da kan man ofte med held få fejlen op
hævet ved at indføre en brummodspænding
i fanggitteret på én af pentoderne. Det skal
afgøres ved forsøg, hvilken det bliver, og
man forbinder et potentiometer i serie med
filterdrosselen
i
ensretterfilteret
og
fører
potentiometerets
arm
til
skærmgitterets
af
koblingskondensator.
Potentiometeret
kan
være på 500—1000 ohm, helst ikke mere, da
der så kan opstå et spændingsfald over filte
ret. Der sker nu en fasedrejning, som mod

virker
brumspændingerne
i
anodekredsen,
ved at den brumspænding, der fremkaldes,
påtrykkes styregitteret og dermed også vil
styre anodestrømmen. Det er dog ikke alle
rør, hvor denne metode med held kan an
vendes.
Ledninger, der fører svage tonespændinger,
gør man klogt i at afskærme, ellers kan de
ad kapacitiv vej påvirkes af nærliggende led
ninger, som måske fører kraftigere signaler.
Trods omhyggelig afskærmning m. m. kan
man komme ud for, at det er umuligt at
fjerne brum. Det kan også komme an på,
hvor stor forstærkeren er, det kan være galt,
når man skal overføre signaler til en for
stærker fra en eller anden tonekilde, det kan
være en pick-up, radioforsats eller båndop
tager eller anden kilde som f. eks. et elektrisk
musikinstrument.
Den
statiske
afskærmning,
som metalindkapslede ledninger er beskyttet
ved, hjælper ikke spor, for her drejer det sig
om en induktiv påvirkning fremkaldt af nettrafoen (som lige omtalt) eller strømførende
ledninger. Hvad man end forsøger af ekspe
rimenter, kan man ikke komme nogen vegne
for at få brummet fjernet, men alt efter,
hvorledes opstillingen nu er monteret, kan
man i alt fald prøve at symmetrisere lednin
gerne til jord.
Dette kan man gøre ved at lægge et poten
tiometer i shunt med ledningerne eller den
trafo, der er mellem tonekilden og forstær
ker, og forbinde potentiometerets arm eller
glidekontakt til stel eller andet jordpotential,
og
hvis
man
så
indstiller
potentiometeret
ganske fint, kan man opnå den ønskede sym
metri, men denne kan ikke opnås, hvis blot
den ene af siderne i ,,broen“ er lagt til stel,
så er det en forudsætning, at ledningerne
eller trafoen ligger „svævende" — rent elek
trisk.
I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt
at indkapsle i svær jernplade og montere så
ledes, at der ingen påvirkning kan blive fra
nettrafoen. Det skal dog lige påpeges, at en
transmissionslinje som den her omtalte er at
foretrække med lav impedans.
Har man i en forstærker monteret fre
kvensfiltre, modforvrængere o. 1., kan samme
gene opstå med brum, og den kan være yderst
drilagtig. Også her kan man med en del omhu
bygge opstillingen symmetrisk op, og ved en
eventuel indkapsling kan brummet så godt
som ophæves. Der kunne skrives endnu mere
om brumproblemer, men jeg tror, at det, der
er fremført her, i alt væsentligt vil være det,
som nybegyndere kommer ud for.
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Industriel elektronik
EN DECADETÆLLER
I det forrige var vi inde på elektromagnetiske
tællere og på tælling ved hjælp af middelværdi, så
efterhånden
nærmer
vi
os
de
rene
elektroniske
tællemaskiner. Lad os da denne gang kigge paa en
morsom
lille
tælleopstilling,
der
danner
grundlaget
for flere praktiske regneværker.
Som sædvanlig vil vi radioamatører nikke gen
kendende til flere af de nye opfindelser, hvis elek
triske forhold og forskellige komponenter vi kender
saa godt fra vore egne enemærker.
Nu f. eks. glimrøret. I sidste OZ beskrev jeg dets
rolle som impulsdanner, og vi kender det som sta
bilisatorrør; herom og om koldkatoderør i alminde
lighed har OZ 7PL skrevet tre artikler, begyndende
i OZ dec. 1955. Jeg vil anbefale at studere disse
artikler igennem. For de senere tilkomne, der ikke
er i besiddelse af disse OZ-numre, vil jeg lige kort
gennemgå princippet i glimrøret.
Glim’røret
adskiller
sig
fra de almindelige radio
rør
ved,
at
katoden er
kold (ingen glødetråd) og
derfor ikke emitterer.
Lufttrykket
i
glasbeholde
ren er temmelig højt, 0,1
mm
kvæksølv.
Glimrøre'.s
elektriske
forhold
kende
tegnes ved, at der ikke
flyder strøm i røret under
visse
mindstespændinger,
først
når
denne
mindstespænding er opnået, ind
træffer
der
en
pludselig
udladning
mellem
elek
troderne, man siger at rø
ret tænder. Denne udlad
ning
giver
samtidig
an
ledning
til
strømgennem
gang gennem røret. Stigelspændingen
yderligere,
vokser
strømmen
for
holdsvis mere, og en lige
vægt
indtræder.
Falder
spændingen
igen
til
lige
under tændspændingen, slukker røret atter og star
ter ikke igen, før spændingen er sat op til tændspænding.
Glimrøret
arbejder
atså
konstant
inden
for et meget snævert område, hvilket vi benytter
os af ved den i fig. 1 viste elektroniske tæller, der
kan glæde sig ved så tællehastighed, som glimrørene kan følge med til, og det er ikke så lidt.
Medens
almindelige
elektroniske
tælleværker
kræver et stort opbud af rør og komponenter, så
behøver den her gengivne dekadetæller til hver en
hed 10 glimrør og en triode til videreførsel af ud
gangsimpulserne. Det vil naturligvis med et tælle
værk med 10 decimaler give 100 glimrør og tilsva
rende lille antal trioder, men dette er intet mod de
moderne konstruktioner, og man kan jo også klare
sig med færre decimaler.
Ved begyndelsen af en tælling tænder glimlampen
0 ved de to omskiftere, herved .sættes nemlig fuld
spænding over glimlampe 0 og kun denne. På grund
af
indbygget
fælles
formodstand
synker
spændingen
over glimrøret og dets tilhørende modstand til en
værdi,
hvorved
glimrøret
lige
netop
holdes
tændt
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(brændværdi).
I
denne
tilstand
bruger
glimrøret
strøm, og selv om de to omskifterkontakter nu slut
tes, holdes spændingen på grund af den fælles for
modstand nede på en så lav værdi, at ingen af de
andre glimrør kan tænde.
Mellem glimrør 0 og glimrør 1 er der, som det
ses af tegningen, indskudt en kondensator, som er
kortsluttet med en diode. Dioden vender imidlertid
sådan, at der ikke kan gå strøm fra rør 0 til rør 1,
og kondensatoren bliver således opladet til en spæn
ding,
svarende
til
spændingsfaldet
over
modstanden
mellem rør 0 og jord. Et tilsvarende kondensator
diode kredsløb findes mellem rør 0 og rør 9, men
her er dioden rettet således, at der ikke kan ske til
svarende
opladning
af
kondensatoren.
En
udefra
kommende negativ impuls vil nu sænke spændingen
over rørene til så lav værdi, at rør 0 ikke længere
kan holdes tændt, altså rør 0 slukker. Når impul
serne ophører, er der ikke længere noget strømfor
brug i kredsen, og altså heller intet spændingsfald
over
den
fælles
formodstand,
hvorved
spændingen
vil stige til maximal værdi; inden dette sker, gør
spændingen
over
kondensatoren
mellem
rør
0
og
rør 1 sig gældende ved at tildele rør 1 forspændin
gen frem for de andre
rør, hvorved rør 1 og kun
rør 1 tænder. En impuls
har
altså
medført
flyt
ning af et ciffer frem. En
ny impuls vil udløse hele
spændingsproceduren
end
nu en gang, og vi har
faaet flyttet endnu et cif
fer.
Dette
vil
fortsætte
for
hver impuls, indtil vi at
ter er tilbage til rør 0. Da
rør 0 står i forbindelse
med en forstærkende triode, der atter står i for
bindelse med et nyt decadekreds'øb,
nøjagtigt
ma
gen til det lige beskrevne,
vil tændingen af rør 0 i
vor
første
decade
udløse
en impuls, der skifter fra
rør 0 til rør 1 i anden de
cade, altså en overføring
til en 10er.
Så vidt princippet, men hvor langt er der saa fra
denne opstilling til det mere synlige udtryk, en
ciffervisende maskine. Slet ikke så langt endda. Man
tænker sig diagrammet tegnet ikke i ring, men i
række, altså hver decades rør står opstablet bag hin
anden i rækker på ti, begyndende fra højre mod
venstre. Over det hele sætter man en kasse med lige
så mange udskæringer i låget, som der er rør. Nu
vil man gennem disse små udskæringer, der ikke er
større end rørenes diametre, se glimrørene lyse op.
Anbringer
man
nu
smaa
udstandsede
bogstaver
i
udskæringerne, vil tallene lyse i transparent.
Dette
er
naturligvis
meget
skematisk
forklaret,
men forståelsen håber jeg er opnået, hvad der er
det vigtigste
OZ6PA.
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Lidt om bimetal.

Bimetal benyttes i stor udstrækning i industrien,
men også radiobranchen har forstået at drage nytte
af denne opfindelse, og på mange måder er der mu
ligheder
for
den
eksperimenterende
amatør,
der
som han sætter sig ind i principperne for metallets
anvendelse.
Mulighederne
for
amatøranvendelse
er
naturlig
vis periferiske, men jeg har set bimetal som tem
peraturregulator
for
et
kammer,
hvor
en
krystal
oscillator
absolut
skulle
være
temperaturkonstant,
ligesom
bimetalrelæer
er
velkendte
blandt
amatø
rerne. Meget anvendt er også bimetal som strøm
brydende sikringer, og hertil kommer så alle de
almindelige
områder,
hvor
bimetallet
har
vundet
indpas,
termostater,
varmeafbrydere,
blinkere,
be
lastningsafbrydere, temperaturmålere o. s. v. o. s. v.
Ja, det griber mere ind i vort daglige virke, end
man tænker sig; strygejernet afbryder sig selv, så
kostbare
brande
undgås,
det
regulerer
varmen,
i
vore radiatorer, styrer de kemiske processer i kæm
peovnene, og sørger for at flæskesteget ikke får
mere varme end lige til stregen.

mange minusgrader til over 400 graders varme, me
dens andre legeringer arbejder bedst i andre tem
peraturområder.
Kanthal
er
repræsenteret
herhjemme
af
firmaet
Frode
Herløv.
Det
store
engelske
firma
Telcon
(firma
Erik
Vesterberg)
fremstiller
ligeledes
for
trinlige bimetallegeringer.
Beregninger til brug for konstruktioner
med bimetal.
Beregninger til brug for konstruktioner med bi
metal.
Man har gjort en række erfaringer med bime
taller under vidt forskellige forhold. Således under
skiftende
temperaturer,
forskellige
ophængningsmåder
og
vidt
forskellige
m'etaltykkelser,
længder
og
bredder.
Herigennem
har
man
udarbejdet
de
forskellige
bøjningsog
styrkekonstant.er,
som
er
nedfældet i praktiske tabeller.
De
fem
konstruktionsformer,
som
almindeligst
benyttes, ses i figurerne 2, 3, 4, 5 og 6.

Fig. 2.
Fri bøjning

A

B
Bimetal betyder dobbeltmetal og hentyder til, at
det er to samarbejdende legeringer med forskellig
udvidelseskoefficient,
som
ved
lodning
eller
valsning er så inderligt forbundne, at det ene metal
ikke kan udvide sig for det andet, hvorfor resulta
tet af dets samlede kræfter bliver en krum stav.
Til den stavkomponent, som har den ringeste ud
videlse, benyttes legeringen Ingvar med 36 "/o nik
kel,
medens
den
modsvarende
legering,
altså
den
med den højeste udvidelseskoefficient, kræver 20 °/o
nikkel samt ringe dele mangan og krom.
Bindingen
sker
ved
sammenvalsning
af
metaller
ne. De to stavformede legeringer valses hver for
sig ud til blanke 10 mm tykke bånd, hvorefter bån
dene valses videre i sammenlagt tilstand. Nu kan
de valses om og om igen længere og længere ned
i tykkelsen, men stadig er det to adskilte metallag
med nøjagtig ensartet tykkelse, mod hinanden, men
den inderlige sammenvalsning har nu „klæbet" de
to legeringer så fast ,at de ikke mere kan adskilles.
Bimetallerne fås i flere forskellige legeringer og
udvalses i en række tykkelsesr og bredder, lige fra
0,1 mm tykkelse til 3,5 mm og fra 1,5 mm til 150 mm.
Legeringernes
sammensætning
retter
sig
efter
for
målet.
Den
for
sin
modstandstråd
kendte
svenske
virksomhed
Kanthal
fremstiller
for
eks.
en
type
nr. 200 i bimetal, der både har stor bøjning og stor
styrke jævnt fordelt over et temperaturområde fra

Fig. 3.
Fri bøjning

Heraf viser f. eks. fig. 2 ophængning i den ene
side, således at den anden side frit kan bøje sig i
overensstemmelse
med
temperatursvingningerne.
I
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fig. 3 ser man broopstillingen og i 4 den u-formede
strip, som benyttes så meget i relæopstillinger. Og
endelig har man fig. 5 og 6, hvor man ser bøjnings
kraften
omsat
i
viserudslag.
De
forskellige
sm’åskitser ud over de her viste figurer viser tydeligt
den praktiske anvendelse.
Under
figurerne
ser
man
beregningsformlerne
for
de
tilsvarende
opstillinger og
bemærker sig
først,
at bogstaverne betyder:
B = Bøjning i millimeter.
Ks = Strimlens bøjningskonstant.
Fs = Strimlens styrkekonstant.
T = Variation i tetmperaur °G.
t = Strimmeltykkelse i millimeter.
w = Strimlens bredde i millimeter.
L = Strimlens aktive længde i millimeter.
P = Kraft i kilogram.
Konstanterne opsøger man i nedenstående tabel.
Tallene er forskellige, sådan som det fremgår af
tabellen for bimetaller af forskellig type. Tabellen
udtrykker engelske bimetaller af Telcon-typen.
Foruden formlen for fri afbøjning er også med
taget formlen for undertrykt kraft, det vil sige den
kraft med hvilken bøjningen virker på et modhol
dende legeme. Dette kan have betydning ved be
lastningen, idet man naturligvis ikke som eksem
pel må gøre en viseranordning så tung, at dennes
vægt forstyrrer viserudslaget.

140
400
15
75
38
188
131
11
200

14"0X10-6
12"0X10-6
9"5X10-6
6 "8 X10-6

3"8X10-6
9"0 X 10-6
13"3 X 10-6
8"4X10-6
19 "9X10- 6

4"7X103
4"7X103
4"7X103
4"7X103
4"7X103
4"35X103
3"25X103
4"35X103
3"38X103

1"89X10-4
16"2X10-4
12 "8 " X10-4
9"2X10-4
5.1X10-4
12"15 X10-4
18"0 X10-4
11"3X10-4
23"5 X10-4

mellem

begyn

vi ved
afbøjer

at for
strimlen

Bimetal i fjeder- og spiralopstilling:
Fig. 5 og fig. 6.
Rotation
Kc ' UT) ■ L
A

~ 1------------------

Undertrykt kraft

I ovenstående formler betyder:
A rotationen i grader.
Kc spolenedbøjningskonstanten.
Fc spole kraft konstant,
r radius i mm.
ΔT temperaturområdet.

(Fc )

Spolens
styrke
konstant

(Kc )

Spolens
bøjnings
konstant

Strimlens
styrke
konstant
(Fs )

(Ks )

Strimlens
bøjnings
konstant

Bimetal
type

Bøjningskonstanter
i millimeter, kilogram og grader Celcius.

hvor
ΔT
er
temperaturdifferensen
delses- og sluttilstanden.
Denne udregning viser os altså, at
andre
temperaturen
100°
C
UT)
14 mm fra begyndelsesstillingen.

25-2
25-2
25-2
25-2
25-2
23-2
18-3
23-2
20-1

Lad os til eksempel prøve at udregne, hvor stort
et udslag B vi får ved opvarmning af et stykke
bimetal af type 140:
Vor bimetalstrimmel har følgende data:
Længden af strimlen L = 100 mm.
Bredden af strimlen = 10 mm.
Tykkelsen af strimlen t = 1 mm.
Vort bimetal er ophængt efter tegningen fig. 2,
og vi ønsker at opvarme bimetallet fra 0° C til
100° C.
Vi kan nu af tabellen over bøjningekonstanterne
aflæse,
at bøjningskonstanten Kg for bimetal 140
er 14,0 : 10-a, hvilket er det samme som

Elektrisk varme registreres ved hjælp aj bimetal
som på ovenstående tegning, hvor bimetalsystemet
fastskrues direkte på en varmeplade. En fingerskrue
tjener til regulering og indstilling.

Eller et varmelegeme kan vikles direkte om bime
tallet. På denne måde kan en strøm, der forbruges
et helt andet sted gennem bimetallet, bringes til at
virke som afbryder ved overbelastning.
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Prøver for radioamatører

OZ, marts 1943. Man mærker på bladets indhold,
hvilke
vanskelige
forhold
amatørerne
havde:
Kun en enkelt konstruktion og en såkaldt »Baby
modtager« med to rør, egnet for begyndere! Ak
ja, man var nøjsom dengang! Det øvrige indhold
i bladet er lidt teori om rørvoltmetrets brug, lidt
om kvartskrystaller og teori om ascillografens
anvendelse! Det, der for OZs vedkommende hav
de størst betydning, var teknisk redaktørs fratræden. I en annonce i bladet søges en ny tekn.
red. mod et årligt honorar på 800 kroner.
OZ, marts 1953. Interessen blandt OZ-amatørerne
for arbejdet på VHF giver sig udslag i »Tips ved
rørende start på 70 cm«. Både sender og modta
ger gennemgås af n så stor kapacitet som OZ7G.
Artiklen slutter med den nedslående oplysning,
at »medens dette skrives, er der endnu ikke op
nået forbindelse over længere afstande — men
det kommer. Det gælder bare om at tage fat!« •—
Og som nu alle ved, blev der taget fat, og der er
nu mange sendere og modtagere, der arbejder på
decimeterbølger.

Fra melodiradioen

-

Jeg ved ikke, om der ellers er nogle, der hørte
musikradioen onsdag d. 20. feb. 1963, men hvis der
ikke var, kan jeg sige, at jeg åbnede for musik
radioen kl. 12. Først nyheder (bl. a. strengere frost)
og derefter æresrunden. Det var et par ret gode
melodier, de spillede, og ind imellem fejrede folk
hinanden. Kl. 12,15 var der en radioamatør, der
ville
fejre
(eller
rettere
han
syntes,
amatørerne
fortjente at blive fejret) fordi det nu engang er
radiopionererne,
der
har
grundlagt
alt
inden
for radiofonien. Han syntes også, at deres koner
fortjente at blive fejret. Og derefter Vy 73 de
OZ3GH. Derefter kom Elisabeth Serenade.
Med venlig hilsen, 8732, Svend Hansen, Amsterdamvej 11, st., S.

Til underretning meddeles, at der vil blive af
holdt prøver for radioamatører i maj måned d. å.
Sidste
frist
for
tilmelding
til
disse
prøver
er
den 25. april d. å. for ansøgere øst for Storebælt og
den 20. april d. å. for ansøgere fra den øvrige del
af landet.
Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet „An
søgning om sendetilladelse" i udfyldt og underskre
vet stand; ansøgere, der har været indstillet til en
tidligere prøve, må indsende fornyet anmodning på
et brevkort.
Tilmeldinger,
der
indkommer
efter
ovennævnte
datoer, vil blive henført til de næstfølgende prøver.

SILENT KEY
OZ4LM, Svend Funck, Langø Skole, døde
pludselig den 20. februar, 66 år gammel. Atter
er en af de gamle veteraner gået bort. 4LM
var så udpræget CW mand, og utallige er de
DX, han har hentet hjem med sit hjemme
lavede grej, som han stadig eksperimenterede
med, endog få timer før han døde.
4LM var med fra amatørernes begyndelse
og var dengang medlem af E. D. R.s besty
relse. Eet år arrangerede han sommerlejr på
Højbjerg ved Langø. Adskillige amatører har
han trænet op til CW-prøven, og selv aflagde
han prøven, som dengang var skik, for den
lokale postmester.
Mange vil savne hans opkald, og en god og
hjælpsom ven og kammerat er ikke mere.
Æret være hans minde.
OZ2MA.

Berigtigelse.
I februar OZ d. å. er under „Silent Key“
meddelt, at OZ2JC er død. Ved en meget be
klagelig
fejllæsning
er
kaldesignalet
blevet
forkert angivet, det skulle have været OZ2IC.
Undskyld venligst fejlen 2JC — og trøst
dig med det gamle ordsprog: „Den, man lyver
død, får et langt liv“.
73 OZ3FM.

Månedens konstruktion
Med
dette
nummers
„Månedens
Konstruk
tion" er vor konkurrence afsluttet, og be
dømmelseskomiteen skal nu forsamles for at
uddele de rare præmier. Vi regner med at
kunne
meddele
resultatet
i
næste
nummer,
men
vinderne
vil
have
modtaget
præmierne
forinden.
Vi
siger
alle
deltagerne
tak
for
hjælpen og håber, at interessen for at levere
konstruktionsstof fortsat må være til stede.
Vy 73, OZ6PA — OZ7AQ.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedrørende amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
B 4685, OZ2AY, Tido Løvenhøj, „Granstuen", Præstelodsvej, Melby.
C 8481, O.Z2BV, Benny Ejner Thuesen, Linå, Silke
borg.
B 7111, OZ2JI, Jense Nielsen Kulle, Østerby, Fejø.
(Genudstedelse. Tidligere OX3JI).
B O.Z4F, Knud Valdemar Rasmussen, Rødegård 7,
3.,
København
S.
(Genudstedelse).
Tidligere
adresse: Kastruplundsgade 74, st. jtv., Kastrup.
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C 8681, OZ4KZ, Erik Ensted, Sundevej 111. Horsens.
B
OZ4LW,
Leo
Wolsing,
Bydamsvej
1,
Ranum.
(Genudstedelse). Tidligere adresse:
Harald
Jensensgade 2, st., København SV.
B 8454, OZ5VY, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16, Kol
ding.
C 8682, OZ6BV, Bjarne Isager, Sundvej 113, Hor
sens.
B OZ6CH, Johan Bitsch, Skt. Ibsgade 3, Viborg.
(Genudstedelse). Tidligere adresse:
Vester
gade 143, Svendborg.
B O.Z7A.Z, Arne Eivind Maack, Danmarksgade 24,
Kongerslev.
(Genudstedelse).
Tidligere
adres
se: Terndrup.
C 7790, OZ9LJ, Palle Rasmus Jensen, Vornæs, Lan
det, Tåsinge.
C 7970, OZ9OM, Ole Lading, Skråvej 11, Bagsværd.
B
OZ9PA, Poul Arvid Hansen, Naustrup, Durup.
(Genudstedelse).
A
OZ9SE,
Sven-Erik
Petersen,
Engelshøjgade
14,
Sønderborg. (Genudstedelse).
Ændring fra kategori B til kategori A.
OZ1LS, Leif Schou Madsen, Parcelvej 3, Vam
drup.
A OZ4ND, Poul Dahl, Dalgas Avenue 8, Århus C.
A OZ5NA, Niels Peter Andersen, Grønnemose Allé
91, Søborg.
A OZ6HV, Poul Erik Holm, Drosselvej 27, Struer.
A OZ7YH, F. Hofmann, Borgergade 75, Silkeborg.
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B

Ændring fra kategori C til kategori B.
OZ1DE,
Niels
Frederik
Christiansen,
Strand
parksvej 5, Brøndby Strand.
OZ1FK, Flemming Niels Jensen, Smedegade 59,
Horsens.
OZ1HE,
Hans
Høyer
Andersen,
Mariendalsvej
44, 1., København F.
OZ1KI,
Knud
Rasmussen,
Garvergårdsvej
37,
Slagelse.
OZ1LO, Leif Preben Ottosen, Lille-Linde,
Haarlev.
OZ1PG, Poul Gade, Grønningen 17, Skive.
OZ5ER, Erling Rasmussen, Augustvej 112, Her
lev.
OZ8GM, Gunnar Mortensen, c/o H. C. Olsen,
Sønder Boulevard 65, 1., København V.
OZ9LG, Laust Iver Iversen Kristensen, „Wielingen“, Bjerregård pr. Ringkøbing.

Inddragelse.
OZ1CT,
Hellmut
Friederichsen,
Stationsvej
4,
Dragør.
C OZ1NN, Niels Nygård, Nr. Hostrup Skole, Røde
kro.
C OZ3LT, Lars Sottrup-Jensen, Frodesgade 110 A,
Esbjerg.
B OZ3XB, Bebel Sigurd Jensen, Ryesgade 42, 2.,
Ålborg.
C OZ4TP, Tage Poulsen, Bækkeskovvej 1, Brøns
høj.
B
OZ6CA,
Carlo
Andersen,
Kongshvilebakken
50,
Lyngby.
C OZ6NE, Niels Johan Espersen, Povl Andersensvej 2, Holstebro.
C OZ9BI, Ulf Buchwald Mortensen, Ryesgade 59,
2., København Ø.
B OZ9OP, Ole Plett, Kløvervej 47, Roskilde.
B OZ9Y, Niels Jørgensen, Nørrevold 21, Nakskov.
B

Rettelse:
OZ5VW, Anker H. Petersen, Tingsted, skal være
OZ5XW.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Aalborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department
S. A. C.-testen 1962.
Som kort nævnt i sidste nr. af „OZ“ ville vi fra
Tr. Department’s side stræbe efter at have den sid
ste
S.
A.
C.-tests
resultater
færdigbearbejdede
til
offentliggørelse i dette nr. af „OZ“.
Dette er også lykkedes os. Men nu, hvor vi efter
mange måneders arbejde har fået dette omfattende
materiale færdigt, ser redaktionen sig ikke i stand
til at bringe det her i den foreliggende form, med
mindre det kan strækkes over en række af numre.
Dette
kølner
naturligvis
glæden
over
at
have
fuldført
et
stykke
arbejde,
ligesom
offentliggørelsen
under den givne form mister sit aktuelle præg.
Som følge heraf er stoffet få dage før redaktio
nens slutning blevet omredigeret, så det mest aktu
elle kan bringes ubeskåret her i dette nummer.
Det siger sig selv, at vi må se helt bort fra kom
mentarer og holde os til testens „nøgne“ resultater.
Det, hvorom interessen mest samler sig, er de
skandinaviske
landes
indbyrdes
stilling,
og
dette
giver nedenstående opstilling et billede af:
Landenes resultater blev:
CW single operator
CW multi operator
Fone single operator
CW Ålands Isl.

1. OH.
83 logs
9 logs
20 logs
1 logs
113 logs

1.262.036 points
387.105 points
76.603 points
1.037 points
1.726.781 points

2. SM.

CW single operator
CW multi operator
Fone single operator

CW single operator
CW multi operator
Fone single operator
Fone multi operator

67 logs
4 logs
20 logs
91 logs

813.709 points
252.987 points
29.597 points
1.096.283 points

3. LA.
16 logs
4 logs
9 logs
2 logs
31 logs

158.642 points
141.197 points
32.303 points
9.760 points
371.902 points

4. OZ.
CW single operator
Fone single operator

20 logs

9 logs
29 logs

242.758 points
9.038 points
251.796 points

En
beundringsværdig indsats af medlemmerne fra
den finske amatørorganisation, der kun for ganske
få år siden var den mindste blandt de nordiske
organisationer.
Vi gratulerer S. R. A. L. med det strålende resul
tat og ønsker blot, at de danske amatører vil lære
heraf og vise større aktivitet — det er jo forøvrigt
det, den foreliggende test skulle foranledige.
Vi
bringer
herefter
de
skandinaviske
telegrafi
resultater:

1. LA8PF
2. L.A6U
3. LA5HE
4. LA2VC
5. LA8SG
6. LA2Q
7. LA4LG
8. LA9KF
9. LA5IH
10. LA3UF
11. LA6ZH
12. LA1P
13. LA6UB
14. LA1KI
15. LA5OG
16. LA8MH
1. LA1K
2. LA8D
3. LA1H
4. LA9K
1. OH1TN
2. OH2BZ
3. OH2EW
4. OH5TK
5. OH3NS
6. OH1NK
7. OH8QD
8. OH3TH
9. OH5TS
10. OH2BT
11. OH2PO
12. OH3TE
13. OH1PI
14. OH2SF
15. OH5AC
16. OH1WY
17. OH2YV
18. OH2SB
19. OH2CK
20. OH8OR
21. OH2SC
22. OH2FT
23. OH2BG
24. OH2BL
25. OH2GU
26. OH2UQ
27. OH2VB
28. OH1VR
29. OH3PC
30. OH7QN
31. OH3RK
32. OH3PE
33. OH2VA
34. OH2BAZ
35. OH9QV
36. OH5oD
37. OH8ND
38. OH3RE
39. OH3TQ
40. OH1VH
41. OH1WH
42. OH3XQ
43. OH5TM
44. OH1WK
45. OH5RZ
46. OH2VZ
47. OH4NS
48. OH6UE

Norge.
525
432
332
306
301
266
247
207
143
147
148
94
70
53
20
40
4
8

250
192
166
149
147
137
115
103
74
72
70
47
35
24

LA. Multl operatører.
346
630
283
608
275
622
172
337
Finland.
478
1070
455
1050
390
861
415
918
832
389
372
783
347
736
308
690
308
664
229
515
268
579
239
527
200
460
216
458
224
463
257
527
184
396
178
374
204
427
214
482
141
314
144
305
157
323
344
165
143
310
144
298
112
237
240
117
106
232
120
251
118
233
150
315
129
263
119
245
127
263
85
178
91
190
85
182
204
97
62
128
75
149
56
119
57
119
64
128
154
77
149
73
80
165
56
113

61
60
69
52
49
50
52
23
28
27
26

4

32.025
25.920
23.008
15.912
14.749
13.300
12.844
4.761
4.004
3.969
3.848
2.068
980
742
480
32

73
72
44
49

52.560
43.776
27.368
17.493

100

107.000
94.500
80.934
76.194
73.216

22

14
14
12

90
94
83
88

87
85
78
79
81
64
69
70
70
66

56
67
68

59
52
67
52
49
42
40
39
45
43
44
40
42
26
31
33
30
34
30
29
29
32
27
33
32
26
20
20

16
23

68.121

62.520
53.820
52.456
41.715
37.056
36.363
32.200
32.060
30.558
29.512
26.532
25.432
25.193
25.064
21.038
15.860
15.181
14.448
12.400
11.622
10.665
10.320
10.208
10.040
9.786
8.190
8.093
8.085
7.890
6.052
5.700
5.278
5.916
4.096
4,023
3.927
3.808
3.228
3.080
2.980
2.640
2.599

49. OH2BBO
50. OH2BAW
51. OH7NJ
52. OH2ND
53. OH3PX
54. OH3PJ
55. OH2AD/3
56. OH1WP
57. OH8QA
58. OH5PT
59. OH6TM/2
60. OH5UQ
61. OH2BBN
62. OH9RI
63. OH3XZ
64. OH2MJ
65. OH9PF
66. OH2BAD
67. OH6UW
68. OH9UQ
69. OH2BO
70. OH2YL
71. OH1SM
72. OH2BR
73. OH9RF
74. OH1NE
75. OH1WR
76. OH3XK
77. OH1QT
78. OH1WQ
79. OH1YG
80. OH2QV
81. OH3XW
82. OH2RD
83. OH3XX

1. OH1SH
2. OH2A
3. OH2LA
4. OH2AA
5. OH6AA

50
50
53
42
41
50
37
40
27
29
30
43
23
29
26
18
18
18
20

23
21

18
13
15
18
12

15
11
10

9
6

3
2
2
1

OH. Multi
438
411
408
360
311

1. OH0NI

1. OZ4FF
2. OZ4RT
3. OZ7BQ
4. OZ9N
5. OZ4H
6. OZ9FH
7. OZ1LO
8. OZ5MJ
9. OZ8HC
10. OZ5DX
11. OZ3LI
12. OZ1W
13. OZ3NI
14. oz1pr
15. OZ8PG
16. OZ3JR
17. OZ5RM
18. OZ8LD
19. OZ4SJ
Checklog: OZ2CE.
1. SM5BFE
2. SM3TW
3. SM3CAE

101

104
109
92
89
103
77
80
55
59
62
87
46
59
52
43
41
37
40
48
42
38
34
31
34
31
30
22

23
18
12
6

4
4
2

operators.
967
870
902
766
659

Ålands Isl.
61
33
Danmark.
301
627
247
557
283
607
220
479
199
445
223
515
104
222
135
298
97
197
97
248
64
137
52
119
38
78
31
67
34
71
34
68
12
24
3
1
1
3
Sverige.
470
1037
440
960
411
857

19
18
17
20

18
15
18
16
21

18
16
10

18
14
15
10

15
13
11

9
10
11
11
12

9
9
9
9
6
6
6
2
2
1
1

1.919
1.872
1.853
1.840
1.602
1.515
1.386
1.280
1.155
1.062
992
870
828
826
780
430
615
481
440
432
420
418
374
372
306
279
270
198
128
108
72
12
8

4
2

97
107
91
94
70

93.799
93.090
82.082
72.004
46.130

17

1.037

82
77
56
67
54
33
42
31
35

8
1
1

51.414
42.889
33.992
32.093
24.030
16.995
9.324
9.238
6.795
5.208
3.014
2.975
1.482
1.206
1.136
1.088
192
3
3

109
70
74

113.033
67.200
63.418

21
22

23
19
18
16
16
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4. SM5CCE
380
5. SM5CAK
334
6. SM5CEU
278
7. SM3BVN
303
8. SM5ARR
257
9. SM3BBA
255
10. SM5CZD
176
11. SM6CMU
210
12. SM7ID
176
13. SM7AUO
182
14. SM6CJK
203
15. SM7AIA
142
16. SM5AIO
135
17. SM6APH
155
18. SM6BDM
126
19. SM5BEU
150
20. SM6AOQ
104
21. SL5CX
109
22. SM3CBR
150
23. SM5KV
114
24. SM6BVQ
153
25. SM5BDS
108
26. SM5AQI
79
27. SM5AOE
106
28. SM3EP
80
29. SM6DED
104
30. SM5CON
108
31. SL1CF
119
32. SM5BXA
85
33. SM2CDW
100
34. SM5BFJ
59
35. SM2RI
75
36. SM5CZK
54
37. SM3CUS
64
38. SM5BEI
48
39. SM4ATA
62
40. SM6ALA
50
41. SM5ARQ
50
42. SM7BUE
43
43. SL6ZK
49
44. SM7DRB
66
45. SM3CCI
41
46. SM5CMP
33
47. SM2CXU
45
48. SM5BFR
44
49. SM4DRD
44
50. SM6CMR
34
51. SM5BKM
25
52. SM5AAY
24
53. SM5ACQ
23
54. SM5TA
20
55. SM7EH
18
56. SM6BWM
15
57. SM3DXG
15
58. SM7AVD
11
59. SM5AFE
9
60. SM4AJL
7
61. SM5RH
1
Checklogs: SM3CJD —
7TQ — 5LW.

824
706
607
600
537
536
371
411
369
364
445
307
261
313
277
368
213
274
302
273
314
212

172
224
168
203
217
241
171

75
72
77
62
61
56
67
59
65
53
43
58
50
40
44
30
46
32
28
30
24
35
40
29
36
29
26
23
27

201

20

125
153
119
123
97
124
104
109
92

31
23
24

100

132
84
67
96
83

88

69
52
53
48
41
36
30
30
22
20

14
2

5UU —

21

25
18
21
20

23
19
14
18
21

15
14
13
13
15
14
11
10

11

9
7
8
8

61.800
50.832
46.739
37.200
32.757
30.016
24.857
24.249
23.985
19.292
19.135
17.805
13.050
12.520
12.188
11.040
9.798
8.768
8.456
8.190
7.536
7.420
6.880
6.496
6.048
5.887
5.642
5.543
4.617
4.020
3.875
3.519
2.856
2.583
2.425
2.232
2.184
2.180
2.116
1.900
1.848
1.512
1.407
1.350
1.162
1.144
897
750
742
528
410
396
270

Pirat.
OZ5TA meddeler:
Jeg har i aften d. 8. 2. 63 kl. 22,15 GMT haft den
„fornøjelse" at høre en tysk station have QSO med
en dansker, der brugte mit call og navn. Danskeren
kunne jeg ikkke høre. Hvad gør man i et sådant
tilfælde?
Skal
man
underrette
P&T,
og
er
det
eventuelt muligt at få en notits i 0:Z desangående.
Jeg er jo ikke interesseret i at få skyld for eventuel
QRM, som vedkommende station laver.
Vy 73 de OZ5TA, Svend Ajstrup.
Vi bringer gerne denne rapport i OZ for endnu
engang at understrege det forkastelige i at benytte
anden stations call og navn til illegal og ulovlig
trafik — dette er ikke „vejen til sendetilladelsen".
EDR for sin part kan kun tage afstand fra denne
form for båndaktivitet.
OZ2NU.
„Diploma El Salvador".
El Club de Radio Aficionados de El Salvador har
udsendt eller rettere udstedt et „Diplom-a El Salvador“, der kan opnås ved forbindelse med fem for
skellige YS-stationer, hvoraf mindst een fra hvert
af områderne YS1 - YS2 og YS3. Forbindelserne
skal være etablerede efter 1. august 1962.
Afgift 1 dollar.
Kanaløen Jersey.
G8KS og G3IFB vil operere fra Jersey i dagene
d. 13.—14. og 15. april under kaldesignalet GC8KS.
Kun 14 og 21 mc vil blive benyttet. Aktivitet både
på SSB og CW.

210

176
160
56

4
1
2
5BHW — 5UO -

SM. Multi
operators.
1. SM5BDY
396
85.140
860
99
79.387
77
512
1031
2. SM6VR
55.110
66
397
835
3. SL2ZA
33.350
50
322
667
4. SL3ZO
Rubrikkerne
angiver
i
rækkefølge:
antal
QSO,
antal 'QSO-points, antal multipliers og endelig op
nåede points.
I de følgende numre skal vi bringe de reste
rende resultater.
OZ2NU.
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La Coupe du R. E. F. 1963.
Årets franske contest finder sted i følgende perio
der.
CW 30. marts kl. 14,00 TU til 31. marts kl. 21,00 TU
og
fone 20. april kl. 14,00 TU til 21. april kl. 21,00 TU.
Der
benyttes
den
almindelige
kode
RST/RS
+
nr. på QSO, desuden tilføjer de franske stationer
efter koden nr. på DPF provins.
Der gives 1 multiplier for hver DPF provins eller
hvert DUF land udover F eller FC på hvert bånd.
Slutsum
opnås
ved
at
multiplicere
summen
af
QSO-points — 3 points for hver QSO — med sum
men af multipliers på alle bånd.
Loggene sendes til: R. E. F. — B. P. 42—01 —
Paris R. P.

Ikke så snart er det begyndt at blive lidt lysere,
før man kan konstatere, at der er sket en væsent
lig forbedring af forholdene. I den sidste månedstid
har der været flere gode åbninger på 20 meter, og
også på 15 meter er der nu igen ved at komme liv
i sagerne. På 80 og 40 meter er det stadig muligt
at lave mange fine ting, og der er gode chancer for,
at 40 meter vil holde sig åbent hele sommeren. Der
skulle således til trods for det dårligere solpletfor
hold være gode muligheder for at lave mange fine
DX-forbindelser i løbet af den kommende sommer.
Endnu er det nok for tidligt at sige noget om, hvad
man kan vente af DXpeditioner, men i lighed med
de tidligere år skal det nok vise sig, at det vil lyk-

kes for ARRL at finde endnu et par små øer eller
sandbanker,
der
vil
kunne
godkendes
som
nye
lande til DXCC. Det ser stadig sløjt ud på 20 meter
i
weed-end’erne,
russerne
fortsætter
ganske
uhæm
met deres WSEM tester. For tiden er der vist ikke
andet at gøre end at håbe på, at de snart bliver
kede af disse tester, så vi kan slippe for al den
larm.
Bouvet Island er blevet godkendt til DXCC, øen
er norsk territorium og ligger små 2000 km syd for
Kap det Gode Håb. Nordmændene bemægtigede sig
i sin tid øen for at lave en hvalstation, men efter
at hvalfangsten er blevet lagt om og indskrænket,
er øen nu helt ubeboet. Det bliver nok ikke meget,
vi i fremtiden kommer til at høre fra Bouvet Island.
Fra Afghanistan er YA1AW for tiden meget aktiv
på 20 meter med såvel CW som SSB. Hans QSLsager tager K5YYP sig af.
Under W/VE testen blev W4BPD, ole man Gus,
hørt fra FR7ZC/J på 21 Mc, så det kan vel formodes,
at han vil befinde sig på de kanter endnu et stykke
tid, inden han fortsætter på sin jordomrejse.
På 80 meter CW er ST2AR og IZA1BC blandt
mange andre aktive.
IT1TAI og 1ZGY er for tiden i Jordan, og de vil
hvis de får tilladelse til at gå i luften, benytte
call’et
JY2TAI,
deres
QSL
sager
tager
W4VPD
sig af.
ZS2RM håber at kunne slutte sig til ZS2MI på
Marion Island i april eller maj for at kunne ud
bygge DX-aktiviteten. Det forlyder også, at de vil
forsøge
aktivitet
fra
ZSØAD
på
Prince
Edward
Island, der ligger i nærheden af Marion Island.
Båndrapporter:
3,8 Mc SSB:
OZ5BW: W1BU - TI2PI - PZ1AX
YV5ANS - VP7CW, alle mellem kl. 6—'7z.

-

VE2AUU

-

14 Mc CW:
OZ3LF: HK3LX - ZS6BG - 5A3TX-3CR - VS9AJA
OX3QB
JA3AV-5FQ
PY1BCA-1NFC-1BLVK3XB-3KS-2EO-3ARX
KP4BET-4BHR-4BBN4AYI samt de vanlige UA og W boys.
OZ5DX: ET3AF - FG7XJ - JT1KAA - LA9RG/
P-Spitzbergen
OA4FM
OX3JD-3KW-3XU-3WQ
- VK9LA-Cocos - YA1AW - ZE6JM samt JA KP4 - VK - ZL etc.
14 Mc SSB:
OZ5BW: YA1AW - W1JFG - ZS6YQ - W2ZXM/
MM, syd for Korea - VK5GM - ZS1VT - UA9KCE
-9TE - VK3JT - K6RWO - ZS6CV - KR6BP VK5RP - VS9MB - MP4BCC - VS6BE - KG1AG 4X4DK - VU2NR - UM8FZ - UL7JA - UD6KAR VE8MD, mellem kl. 12—17z.
Det var alt, hvad vi havde denne gang.
Best DX og 73 de OZ7BQ/Joe,
Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.
Uanbringelige QSL’s.
CN8FG — wkd 12.12 1962 — 14 mc. Fone.
LX3DX — wkd 21.7. 1962 — 3,5 mc. CW.
UD6BR — wkd 29.11. 1962 — 14 mc. 2XSSB.
UM8KAA — wkd 18.12. 1962 — 14 mc. CW
UM8KAB — wkd 30.12 1962 — 14 mc. 2XSSB.
W1KZX — wkd 9.7. 1962 — 14 mc CW.
WA6SBO — wkd 15.9. 1962 — 14 mc. CW.
9K2AN — wkd 7.4. 1962 — 14 mc. CW.
Vy 73 OZ6HS.

Februar synes ikke at have budt på større sensa
tioner, idet der ikke er modtaget rapporter af nogen
art. Den, der skriver disse linjer, har på grund af
travlhed ikke haft megen tid til at „passe båndet",
men har dog lyttet lidt en gang imellem uden
at have hørt andre end lokale stationer. Man skulle
ellers tro, at de højtryk, der i månedens løb har be
væget sig frem og tilbage over Nordeuropa, ville
have givet fine forhold.
At der ikke er sket noget særligt på båndet, er i
og for sig ikke noget udtryk for manglende aktivitet.
Aktivitet behøver jo ikke nødvendigvis at betyde så
og så mange QSO’er. Det kan lige så vel betyde byg
geaktivitet, og mon der ikke skulle være tale om
bygning af 70 cm grej? 9BS har bygget en 70-cm con
verter — for blot at nævne et enkelt eksempel. Og
der er sikkert også adskillige, der allerede nu har
travlt med at gøre den store DX-kanon klar til
sommerens tester.
Apropos tester må det være tilladt at gentage den
i forrige nummer af OZ fremsatte opfordring til
testdeltagere om at påføre deres logs bemærkninger
om, hvad de mener om de nuværende testregler.
Kun på den måde vil det være muligt at efterkomme
flertallets ønsker.
Vi
har
sikkert
gjort dette for
martstestens vedkommende, men lad os også gøre
det efter testerne i juli og august.
Her er så resultaterne af den europæiske VHF
contest den 2. og 3. september 1961.
VHF contest 2-/3. september 1961:
Der indsendtes 580 logs inklusive check-logs og
SWL logs fra nedennævnte lande:
13
Italien ........................
... 94
Belgien ..
9
Liechtenstein ...
1
Czechoskn
124
Polen .........................
.. . 24
Danmark
20
San Marino................
1
Irland
1
Sverige ......................
.. . 9
Finland ..
1
Schweiz .....................
... 14
Frankrig
.. . 50
45
Holland ......................
Tyskland
125
USSR ........................
... 1
England
26
Jugoslavien................
... 22
Testen
var inddelt i
Sektion 1. 144 Mc/s
Sektion 2. 144 Mc/s
Sektion 3. 430 Mc/s
Sektion 4. 430 Mc/s
Sektion 5. 1260 Mc/s
Sektion 6. 1260 Mc/s
Sektion 7. 2400 Mc/s
Sektion 8.
2400 Mc/s

sektioner som følger:
faste
stationer,
transportable
stationer,
faste
stationer,
transportable
stationer,
faste
stationer,
transportable
stationer,
faste
stationer,
transportable stationer.

8

Sektion 1 Vandtes af PAØEZ med 34378 points.
SM7AED blev nr. 9 med 22077 points. OZ3M blev
nr. 19 med 17607 points. OZ5AB blev nr. 21 med
16873 points. OZ7TW blev nr. 27 med 14959 points.
Sektion 2 vandtes af PAØYZ med 49889 points.
SM7ZN blev nr. 14 med 22903 points.
Sektion 3 vandtes af OK1KKD med 1415 points.
Sektion 4 vandtes af I1RO med 1777 points.
Sektion 5 vandtes af OK1KKD med 164 points.
Sektion 6 vandtes af OK1KRE med 225 points.
Sektion 8 vandtes af DL6MH med 14 points.
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Resultatlisten
således ud:
Sektion 1.
1 OZ3M
2. OZ5AB
3. OZ7TW
4. OZ4KO
5. OZ3NH
6. OZ8EDR
7. OZ8JV
8. OZ7JN
9. OZ2AF
10 OZ6RC
11 OZ8SOR

.

.
.

for

Danmarks

17607 points
16873 „
14959 „
9664 „
9309 „
6193 „
5608 „
4629 „
4225 „
2792 „
2761 „

vedkommende

ser

12. OZ40L
13. OZ8KO
14. OZ2UD
15. OZ8AJ
16. OZ6KE
17. OZ5WQ
18. OZ5MT

2494 points
1892
1460
1394
1250
612
569

Sektion 2.
1. OZ5MK
2. OZ1GG

6021 points
4724

Det er værd at lægge mærke til den store uden
landske deltagelse på UHF-båndene — burde vi ikke
herhjemme gøre noget mere ved disse bånd? Lad os
ikke sakke agterud.
— Mon det for resten ikke netop er det helt rig
tige at holde de enkelte bånd for sig i en test? At
give ekstra points for 70 cm er ret beset ikke særlig
retfærdigt.
Finsk Aurora-sender i gang.
Beliggenhed: Sodankylå, Tåhtelå, 67.4°N — 26.6°E.
Frekvens: 144.96 Mc/s.
Effekt: for tiden 75 watt, men vil blive forhøjet
til 800 watt.
Antenne:
Spiral,
venstrepolariseret,
9
Vd.,
rettet
mod den magnetiske nordpol.
Kaldesignalet
er
0H90X,
som
udsendes
skiftevis
med
streger
med
29
sekunders
varighed
døgnet
rundt.
Rapporter cr meget velkomne og vil blive besva
ret med QSL 100 %. I rapporterne bedes anført:
Iagttagerens
QTH,
antenneretning
ved
max.
signal,
tidspunkt
for
aflytningen
(aflytningerne)
samt
va
righeden af det tidsrum, inden for hvilket signalerne
er hørbare. Rapporter bedes sendt til 0H90X, Juhani Oksman, Sodankylå, Tåhtelå, Finland.
Finsk aktivitetstest
foregår 1. tirsdag
ske aktivitetstest).

i

hver

måned

(ligesom

den

sven

2 meter klubben holder flyttedag.
Vi har nu haft til huse i Sonofon-lokalet i 10 år,
takket
være
direktør
Prytz’
imødekommenhed.
Nu
er
det
imidlertid
blevet
nødvendigt
at
disponere
over lokalet til andre formål, og vi har derfor måt
tet se os om efter et andet mødested. Direktør Kai
Werner
(ABC
Restauranter),
der
selv
er
gammel
VHF-amatør, har nu vist os den store venlighed at
stille et lokale til rådighed for os. Adressen er Frederikssundsvej
123
(samme
adresse
som
Københavns-afdelingens lokale), og det er i det store
lokale
(under
ABC
Cafeteriet),
vi
mødes.
Møde
aftenen er fremtidig den 4. torsdag i hver måned,
og vort næste møde bliver således torsdag den 28.
marts kl. 20,00. Programmet bliver: Nyvalg af for
mand og sekretær, idet OZ7BR og OZ5MK på grund
af manglende tid med beklagelse ser sig nødsaget
til at nedlægge deres hverv som1 henholdsvis for
mand og sekretær.
Alle VHF- og UHF-interesserede opfordres til at
give møde.
Mogens Kunst, OZ5MK,
Møllekrogen 11, Kgs. Lyngby, tlf. (01) 87 35 82.
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FRA AFDELINGERNE
Afd.
holder
møde
hver mandag kl. 20,00
i
lokalerne
Frederikssundsvej
123,
under
etagen,
nedgang
til
venstre
for
„ABC-cafeteriet“.
QSL-centralen er åben fra kl. 19,30. O.Z7LM udle
verer kortene. Efter kl. 20,00 udleveres ikke QSLkort.
Form'and: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Til ORdrup 7425.
Kasserer:
OZ4AO, Sv. Aage Olen, Folkvarsvej 9, 2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902 vega, post
giro 59755.
Programmet:
Mandag d. 18. marts.
Har vi som nævnt i OZ februar rævejagts-aften,
d. v. s. alle, som kunne tænke sig at være med til
denne form for amatør-aktivitet, bør møde op for
at høre, hvad rævejagt egentlig er. Det bliver en
spændende aften.
Mandag d. 23. marts.
Har vi klubaften, men
være, at en eller anden
derfor kom alligevel og
andre, det kunne jo også
selig havde noget godt at
lige gode råd.

derfor kunne det jo godt
havde noget at vise, så
hyg dig sammen med os
være, at Jeppe, 9JE, plud
sige ud over sine sædvan

Mandag d. 1. april.
Igen har vi en AUKTION, men nu på den bebu
dede nye måde, hvor det grej, som sælges, er til
eftersyn
½
time
før
auktionens
påbegyndelse,
det
gælder jo især det store grej, men der må ikke
indgås handler eller aftaler. Da vi m'å regne med,
at der nu kommer mindre grej i antal, må sælgeren
af med 15 % i salær, det går nok rundt alligevel.
Husk der vil blive opkrævet 50 øre af hver fremmødt medlem til fordel for vor nye dublikator.
Mandag d. 8. april.
Denne
aften
afslutter
vi
vinterens
morsekursus,
der vil blive uddelt morseattester til de elever, som
består 60 tegns prøven. 4AO og Ester servere en kop
kaffe med brød, som for elever og lærer er gratis,
men som andre, der vil være med til et hyggeligt
samvær denne aften, må betale med ca. 3,00 kr.
Mandag d. 15. april.
Påskeferie, vi holder helt fri denne aften.
Ang. påskeferien kan kun 4AO
om der skulle være nogen til stede
en eller anden har noget at bore eller lodde.

give oplysning,
i klubben, hvis

Mandag den 22. april.
OZ4KY
vil
sandsynligvis
denne
aften
tale
om
lavfrekvensforstærkere m. m. Derom se næste OZ
for april.
Vel mødt til disse aftener i Københavns-afdelingens lokaler på Bellahøj.
Siden sidst:
Mandag d. 28. januar
Havde vi en hyggelig klubaften trods
var temmelig koldt, men alligevel var
40 medlemmer op.

vejret, det
der mødt

Mandag d. 4. februar.
Afdelingens første auktion i 1963. Der var mødt
124 medlemmer op for at se på sagerne, og der blev
købt livligt, da der var mange gode ting denne
aften. Bestyrelsens henstilling om at der kun måtte
sælges godt grej, havde båret frugt. Vi må dog hen
stille til deltagerne, at der er lidt mere ro i salen,
så auktionarius ikke skal blive helt hæs inden af
slutningen.
Mandag d. 11. februar.
Var en klubaften, men OZ2DX og 1DX havde an
meldt, at de ville tage deres nye SSB sender med,
og jeg tør nok påstå, at vi blev imponeret, det
var gennemført amatørgrej, men mange små fines
ser. 2DX havde lånt XYLs ovn til at få lakeringen
i orden, jo det var vel nok en nydelse at se på.
Mandag d. 18 februar og mandag d. 25 .februar
havde vi ikke noget at byde på, desværre, men alli
gevel mødte mange op for at få sig en siudder.
Vi beder endnu engang medlemmer eller tekni
kere, som læser dette, om at melde sig, hvis de
har noget, som radioamatører kunne lære noget af.
Vi skal nok betale udgifterne ved evt. transport af
tungt grej.
Vy 73 de OZ5RO, sekretær.
Afdelingens
sekretær,
Jørgen
Rabe,
og
Bente
blev gift d. 2. marts, så de havde jo travlt omkring
d. 27., da dette skrives. Vi ønsker til lykke.
O. Blavnsfeldt.
Rævejagter.
Som anført i februar OZ er der den 18. marts
„rævejagtsaften"
i
afdelingslokalerne.
Vi
håber,
alle, der kunne tænke sig at få et nærmere kend
skab til denne — synes vi — herlige kombination
af friluftsliv og radio, vil møde op.
Den nye sæsons rævejagter er nu fastlagt. Det
bliver kun natjagter, med 3 ræve. Kort: Atlasblad
A
2828
Hillerød.
Start:
Parkeringspladsen
overfor
Fiskebæk Hotel kl. 20,00. Sendetider: 1. uds. kl. 20,30
—20,31, 20,31—20,32, 20,32—20,33. 2. uds. kl. 21,00—
21,01, 21,01—21,02, 21,02—21,03, derefter hvert kvar
ter til sidste udsendelser kl. 00,30—00,31, 00,31—00,32,
00,32—00,33.
Jagterne
bliver
afviklet
på
følgende
lørdage. 6. april, 20. april, 4. maj, 18. maj, 8. juni,
22. juni, 14. sep., 28. sep., 12. okt. og 26. okt.
Onsdags jagterne køres atter. Hvis du påtænker
at deltage i sæsonens ordinære jagter, gør du klogt
i allerede nu at deltage i træningen. Kort: A 3028
Ballerup. Sendetider: 1. uds. kl. 20,00, 2. uds. kl.
20,30, derefter hvert kvarter til kl. 22,00. Da der
ikke er samlet start på disse jagter, bedes du til
melde dig samme dag inden kl. 18,00 hos 9HS, tlf.
70 61 31, hvor evt. supplerende oplysninger gives.
Der har været afholdt 3 fodjagter i Håreskoven
siden
sidst.
Vejrguderne
havde
sørget
for
meget
sne, og alle fik en masse frisk luft og motion, selv
om „nogle“ løste billet til Slangerupbanens ekspres
tog. Vinderne af de tre jagter blev hhv. Per og
Hanne, 7HC og Verner samt 9HS og Irma.
Endelig skal vi se resultatlisten fra sidste sæsons
jagter:
Nr. 1
Poul
og
Thygesen 1036p.
Nr. 2
6AB
og
Lui1026p.
Nr. 3
Per og Hanne
972p.
Nr. 4
7HC
og
Verner907p.
Nr. 5 9HS og Irma
899 p.
Vy 73 og godt jagt, OZ5FR.

AMAGER
Formand:
OZ1CC,
Tversted,
Hastingsvej
Su. 2991.
Mødeaften. Torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 17.

46,

tlf.

Siden sidst:
28.
februar
afholdtes
ordinær
generalforsamling,
hvor
man
drøftede
afdelingens
økonomiske
proble
mer, det er jo sådan, at det ligger lidt stramt med
budgettet, og man blev enige om at forhøje kon
tingentet til 10 kr. om året, og vi håber, at det vil
blive modtaget med velvilje fra vore (om jeg må
betegne
det
sådan)
passive
medlemmer.
Endvidere
udspandt der sig en længere diskussion om midler
for at aktivisere både medlemmer og afdelingen, så
forhåbentlig varer det ikke så længe, før 7 Amg. er
i luften på 20 og 2 m. Aftenen forløb ellers med
livlig diskussion ved det fælles kaffebord.
21.
februar blev der afholdt auktion over grej
skænket af medlemmerne til fordel for Amg. afd.,
og trods de få, der var mødt op, fik vi efterhånden
et godt beløb i kassen. Tak til de der gav og købte.
Stiftelsesfesten, der var berammet til torsdag den
14.
marts, blev udsat på grund af, at flere medlem
mer havde et andet til nævnte aften. Den blev
derfor fastsat til lørdag den 23. m'arts kl. 18,30 med
den sædvanlige madpakke og blødt brød. Husk at
tilmelde 8 dage før på Su. 2991 — Am. 3812.
Program:
21. marts: Klubmøde.
28. marts: Th. Kjærager vil holde foredrag og de
monstration af forstærkere, hi-fi, stereo m. m.
4. april: Klubmøde.
11. april: Intet møde (skærtorsdag).
18. april: ? (vil senere blive bekendtgjort).
Vy 73 deOZ2XU.
ÅRHUS
Form'and. OZ5JT, J. Thomsen, Brinken 4, Viby J.
Kasserer: OZ6CW, Cramer, Østergade 8, Århus C.
Sekretær:
O.Z3VE,
V.
Hansen,
Birkedalsvej
Viby J.

15,

Månedens program:
Mandag den 25. marts kl. 20 præcis afholder ordi
nær
generalforsamling
i
Ungdomsgården,
Skov
vangsvej. Afd.s „Fiduspokal“ samt 50 kr. vil på GF
blive overrakt et medlem af afdelingen.
Da afdelingen i den sidste tid ikke har hindret
medlememrne i at pleje deres hjemmesysler, så som
TV, beauty-sleep på sofaen o. s. v., skulle der vel
være en chance for at møde talstærkt på GF. Prøv
om ikke det kan lade sig gøre at vride LF-delen
ud af lænestolen den 25. marts.
3VE, Viggo.
ÅLBORG
Formand: OZ3PS.
Kasserer: OZ8NJ.
Sekretær: B. Christiansen.
Afdelingsfesten
for
rævejagterne
1962
afholdtes
den 14. februar. Der var mødt 20 deltagere op til
denné hyggelige aften.
Aftenen bød på filmforevisning, hvor vi bl. a. så
stålproduktionen
i
Amerika.
Efter
filmen
var
der
kaffebord og uddeling af præmier samt amerikansk
lotteri med en masse dejlige præmier.
Aftenen sluttede officielt kl. 23,00, men nogle af
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deltagerne fortsatte, til de skulle bæres hjem, og
der er jo langt til „Bakken".
Der er rævejagt hver søndag, så mød op en tors
dag og få nærmere besked om tid og sted, det er
stadig på vandrehjemmet, det foregår.
Vy 73 bestyrelsen.
ÅBENRÅ
Vort teoretiske kursus er blevet en succes, hvad
vi selvfølgelig er glade for, men er der stadig en
eller anden, der gerne vil vide lidt mere om de for
skellige emner inden for radioteknikken, så er I
velkomne. Selv om I ikke er medlem af lokalafd.
eller bor i en anden by, så kom bare, I er hjertelig
velkomne.
Når dette læses, er generalforsamlingen og stif
telsesfesten
overstået,
nærmere
desangående
i
næ
ste OZ.
Nu titter solen igen en lille smule frem bag sky
erne, og hvad har man så i tankerne? Ja, det er nok
ikke nødvendigt at fortælle det, men alligevel for
de uindviede: „Rævejagt", men der er også kun 2
måneder til vi starter på en ny sæson.
Vel mødt til møderne
på Ungdomshjemmet kl.
19,30 prc. den 21. og 28. marts samt 7. og 14. april.
Vy 73 OZ5WK.
FREDERICIA
Da vi agter at oprette en lokalafdeling af E. D. R.
her i byen, bedes eventuelle interesserede henvende
sig på restaurant Hyby Lund, Fælledvej 58, tlf. 287
fter kl. 14,30 i nærmeste fremtid.
Vy 73 de 8514, S. K. Damm,
Fælledvej 58, Fredericia.
BORNHOLM
Den
forløbne
måned
bragte
rige
oplevelser
for
de mange deltagere i vor studiekreds på amtsbib
lioteket
i
Rønne.
Trods
betydelige
trafikvanskelig
heder lykkedes det på nær een tirsdag at samle
alle deltagerne. Den rigtige „ham'-spirit" har været
til stede. Som leder af det tekniske kursus har 4IM
talt om frekvensmålinger og om antetnner, medens
4LP
har
forsat
foredragsrækken
med
„Superheterodynmodtagere"
og
med
„Frekvensmodulation".
For
såvel deltagere som foredragsholdere vil aftnen den
26. februar nok blive stående som højdepunktet af
en „E. D. R.-aften". Svend Aage Koefoed gav os
første
forelæsning
om
kommercielle
VHF-anlæg.
Fortsættelse følger næste uge.
Vi
ville
gerne
imødekomme
flere
medlemmers
ønske om et fastlagt måneds-program, men det er
ikke muligt, da vore foredragsholdere på grund af
deres arbejde ikke kan fastlægge bestemte aftener
så lang tid forud.
Et medlem har aflagt morseprøve, og to nye har
meldt sig ind.
I den nye QTH-liste bedes adressen for OZ4EDR
rettet til Birgersvej 3, Åkirkeby.
Der er plads til nogle flere deltagere om tirs
dagen, vi kan godt være 25 i stedet for 17 — så
snyd ikke jer selv for den oplevelse det er at være
rigtig med i fællesskabet i „E. D. R.“
Vy 73 de 4HF.
ØSTBORNHOLM
Det er os en glæde at kunne meddele, at der nu
består en ny afdeling af E. D. R. på Bornholm
(E. D. R.s Østbornholmsafdeling). Vi kan ydermere
meddele, at vi håber på yderst ideelle forhold for
medlemmer fra sommeren 1963 at regne, idet vi
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gerne skulle igang med bygningen af et nyt klub
hus, så snart frosten er nogenlunde af jorden. Vi
har fået vor byggetilladelse og en grund (med for
en halv mill. kr. antennemaster, nemlig to siloer).
Vi håber på efter sommerferien at kunne starte
både et begynder- og et fortsætterkursus for radio
amatører,
det
sidste
ret
matematisk
præget,
idet
der har vist sig stor interesse for begge kurser, og
vi håber jo, vi har vort eget lokale til den tid.
Samtidig håber vi på, at vi kan få et godt samar
bejde igang med den i Rønne bestående afdeling
til gavn for begge parter.
Optagelse
i
lokalforeningen
sker
ved
henvendel
se til et bestyrelsesmedlem, og vi håber i næste OZnr. at kunne meddele, hvorledes bestyrelsen, efter
en
generalforsamling
holdt
af
de p. t. værende
medlemmer, er blevet konstitueret.
Vy 73 de OZ4BY, Benny Jacobsen, OZ4ME, Mo
gens EHehammer.
ESBJERG
Formand.
OZ6LW,
B.
Elm-Larsen,
Skrænten
59,
tlf. (051) 2 44 86 og (051) 2 45 00.
Kasserer:
OZ4FR,
Frands
Rasmussen,
Sejstrup,
Gredstedbro, tlf. (051) 7 35 39.
Poul Reinar Nielsen, Kirkegade 12.
Mødested:
Centralbiblioteket,
tagetagen
(elevato
ren skal benyttes).
Programmet:
1.
og 3. onsdag i hver måned fast mødeaften. End
videre morsetræning hver torsdag fra kl. 19 til 20,15.
Ordinære mødeaftner begyndes kl. 19,30.
Onsdag den 20. marts: Ordinær generalforsamling.
Øvrige program opslås på mødelokalets dør, når
det ligger fast.
Siden sidst:
Julesammenkomsten,
der
i
beskedenhed
formede
sig som lidt hyggelig kaffedrikning og en vellykket
auktion med betydelig omsætning til priser, som1 de
helt unge amatører kunne være tilfredse med, og
som 6SB ledede med hård og billig hånd, samlede
god tilslutning.
I januar havde vi ventet Ole Flensborg, hvis
foredrag
nu
imødeses
som
et
større
arrangement.
Det måtte p. gr. af frosten erstattes med et besøg
på Esbjergs nye, fuldautomatiske central, der blev
særdeles
grundigt
gennemgået,
og
deltagernes
re
spekt
for
relæer
og
deres
funktionsdygtighed
og
-sikkerhed
øgedes
væsentligt.
Og
al
den
dejlige
monteringstråd vi fik at se! Ingen havde bidetænger med — til held for abonnenterne.
I februar har 2BR (alias 6BG) igen holdt en in
struktiv aften om rørkataloget og dets brug, en
aften, vi håber med mellemrum at kunne gentage
a. h. t. de mindre erfarne. Videre har vi en aften
gennemgået
diagram
og
bygning
af
gitterdykmeter
med flere anvendelsesmuligheder ved 6LW.
Og herefter er det altså generalforsamlingen, det
gælder.
Hvis
de
udsendte
kontingentopkrævninger
ikke er indløst, er det tidens fylde dertil nu. Vi
skulle
gerne
mødes
til
generalforsamlingen
uden
restancer.
Vy 73 de 6LW.
HADERSLEV
Vi har nu fået den glædelige meddelelse, at klub
ben har fået tildelt en klubstation. Når stationen
i nær fremtid kommer, vil der blive afholdt ekstra
ordinær
generalforsamling
angående
klublokalet,
hvordan den skal opstilles.

Program:
28. marts kl. 20,00: Møde om rævejagt. Vi disku
terer om bygning af modtagere, kortlæsning m. m.
Klublokale: Teknisk Skole, Lembckesvej 1.
Vy 73 de OZ9KY.
KOLDING
Formand:
O.Z2JA,
Løwert,
Kastanieallé
31,
2710.
Kaserer: OZ8EV, Væver, Nellikevej 44, telf. 4453.
Sekretær: OZ3RQ, Rasmussen, Ristoft 4, telf. 1083.

Månedens arrangement marts:
Torsdag den 21. marts kl. 20,15 AUKTION. Kære
venner fra fjern og nær, har I lyst til en lille rask
handel, så er I velkomne til Horsens.
Månedens arrangement april:
Torsdag den 25. april kl. 20,15, kegleaften.
Vy 73 9ER.

telf.

25 års jubilæumsfest.
So
mtidligere
annonceret
afholder
Kolding
afde
lingen sin 25 års jubilæumsfest lørdag den 30. marts
kl. 19,00 i Bramdrup Skovkro ved Kolding.
Vi starter med kroens berømte anretning til kr.
8,50
excl.
drikkevarer.
Efter
spisningen
kan
der,
mens
bordene
ryddes, blive lejlighed til en pot
kegler for dem, der ønsker det, og herefter serve
res kaffen ved småborde, alt imedens vor udmær
kede lokale pianist Kai Deuleran vil spille op til
dans, der så fortsætter, så længe vi kan holde ud.
Vi håber at se mange til festen, alle medlemmer
med XYL er naturligvis velkomne, for selvfølgelig
skal pigerne med denne aften. Blot vil vi bede jer
om — af hensyn til værten — at tilmelde jeres evt.
deltagelse
senest
torsdag
den
28.
marts,
eventuelt
telefonisk,
til
et
af
ovenstående
bestyrelsesmedlem
mer.
Vi håber, at mange medlemmer fra vore nabo
byer vil glæde os med at komme, så vi kan få en
rigtig hyggelig og fornøjelig aften sammen.
Altså vel mødt og på gensyn lørdag den 30. marts
i Kolding.
Vy 73 de OZ2JA.

LOLLAND-FALSTER
Månedsmødet den 27. februar i Maribo var præ
get af det dårlige føre, men 3 modige fra Nykøbing
var bilet derud alligevel. — 2JE har efter opfor
dring lovet at komme i marts, men det må blive en
lørdag — det bliver lørdag den 30. marts i lokalet
i Dronningensgade 24, 4., Nyk. FL, kl. 20 pr. Emne:
ESB + har du et problem, du tumler med, kan 2JE
måske også give dig et råd.
På glad gensyn — lyre cuagn 30. marts kl. 20.
Vy 73 OZ2MI.
NÆSTVED
Formand: OZ8BO, A. Christoffersen.
Vi har fået stillet klubstationen op og er QRV
hver
tirsdag
aften,
foreløbig
med
ringdipol.
Når
det bliver lidt lunere, skal der en 6 elementer på
taget. Når disse linier læses, har klubstationen fået
kaldesignal: OZ8NST.
Vi mødes hver tirsdag, og OZ1KZ modtager gerne
kontingent.
Vy 73 de OZ7HZ.
VIBORG
Onsdag den 27. marts auktion på Ålkjærs. Onsdag
den 3. april afholdes generalforsamling samme sted.
Vy 73 OZ5LD.

Siden sidst:
Den 22. februar havde afdelingen besøg af OZ9R,
der på en fornøjelig og populær måde fortalte os
om
transistorer
og
transistoromformere.
Tak
skal
du ha’ 9R! Det var bare synd for dem, der ikke var
mødt, for de gik glip af noget. Vi var dog en ca.
30 medlemmer, hvoraf adskillige var fra vore nabo
byer, tak fordi I kom, I skal altid være velkomne —
også til festen den 30. marts.
OZ2JA.

ROSKILDE
Den anden onsdag i hver måned vil der være
hyggeaften hos OZ6JP, som har været så venlig at
stille sit værksted til rådighed på Gyvelvej 5.
Onsdag d. 27. marts er der som sædvanlig møde
på biblioteket, hvor der vil blive snakket lidt om
oscillografer.
Vy 73 de OZ4FE.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand:
O.Z2BF,
Henning
Hansen,
Sundvej
79,
tlf. 2 18 54.
Næstformand: OZ9SH, Søren Hansen, Kragsvej 49,
tlf. 2 15 67.
Kasserer:
OZ4GS,
Svend
Sørensen,
Borgmester
vej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær.
OZ9ER,
Erling
Nielsen,
Strandprome
naden 38.
OZ9NK, Jørgen Nielsen, Strandpromenaden 46.

161,

Siden sidst:
Lørdag den 23. februar fejrede ca. 30 af vore med
lemmer fastelavn på behørig vis, og selv om vandet
var frosset, var der tilsyneladende alligevel ingen,
der tørstede — eller frøs.
Det faste program:
Mandag kl. 20,15: Teknisk kursus.
Tirsdag kl. 20,15: Byggeaften for begyndere.
Onsdag kl. 20,15: Morsekursus.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniorer.
Søndag kl. 8,25: Rævejagt.

SILKEBORG
Klublokale: I kælderen under „Lunden".
Formand:
OZ7OF,
J.
Hansen,
Vestergade
tlf. 481.
Kasserer: OZ7OG, O. Godsk, Laven st.
Sekretær:
OZ7YH,
F.
Hoffmann,
Borgergade
tlf. 1108.

75,

Fast program:
Onsdag kl. 19,30: Morsekursus.
Fredag kl. 19,30. Byggeaften og teknisk stof.
Siden sidst
har
vi
om
onsdagen
afholdt
morsekursus.
Dette
kursus ledes med kyndig hånd af 70G, som kæm
per hårdt for at få de 10 deltagere trukket igennem
til en 60 tegns morseprøve. De fleste deltagere kan
allerede tage 30—40 tegn.
Vi håber snart at få dette kursus afsluttet, da vi
har besluttet os til at starte et teknisk kursus, så
snart morsekursus er slut.
Om fredagen har vi byggeaften, hvor vi arbejder
videre
med
bygningen
af
rævemodtagere.
Her
i
februar måned er yderligere 10 mand gået i gang,
så vi nu er oppe på et så stort antal påbegyndte
rævemodtagere
som
23.
Rævemodtagerne
bygges
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efter model af 7YH og er på nær nogle få ændrin
ger ligesom den i OZ af 2XT, 6AB og 9HS beskrev
ne. Arbejdet går rask fremad; de fleste er ved at
være færdige med det mekaniske arbejde, så det
kan ikke være længe, før vi får begyndt med ræve
jagter her i Silkeborg. Af den grund har vi også
nedsat
et
rævejagtsudvalg
bestående
af
Carsten
Nielsen, Bent Larsen og Dan Mortensen, som skal
tage sig af alt vedrørende rævejagter. Udvalget har
allerede fået fremstillet startkort til jagterne.
I den sidste uges tid har der hver aften været
arbejdet hårdt i vort klublokale, idet vi har været
ved at male det hele, så vi nu har et pænere og
hyggeligere lokale at arbejde i.
I næste uge vil der yderligere blive lavet en
masse i klublokalet, men herom nærm. i næste OZ.
Vy 73 de 7YH.
ODENSE
Formand:
Kaj
Andersen,
OZ7KV,
Enebærvej
76,
Hjallese, tlf. 11 18 55.
Så er Odense afdelingen atter klar til at gå i luf
ten som OZ3FYN på LF (næsten da), idet vi har
fået et par af de til EDR fra militæret udlånte
SMA-stationer til låns, hvilket vi kan drage megen
nytte af. Grejet trænger dog til en gevaldig over
haling, da det bærer præg af at være opbevaret
længe. Et rengørings- og teknikerhold er nødven
digt for at få grejet gjort køreklar. De ,der vil påta
ge sig at medvirke hermed, må kunne afse et par
aftener om ugen, f. eks. mandag og fredag. Anlæget
står i afdelingen klar til en frisk hånd.
Torsdag den 14. februar gennemgik 7KV lav- og
højpasfiltre og viste de mange steder, hvor disse
filtre
finder
anvendelse.
7KV
havde
medbragt
sit
lavpas antennefilter, som er en stor hjælp, når den
sidste sjat TVI skal fjernes.
Som afslutning på månedens program holdt 7KV/
8LD foredrag om ESB den 28. februar.
7KV gav en teoretisk gennemgang af de forskel
lige
metoder
for
ESB,
filtermetoden,
fasemetoden
og „den tredie metode". 8LD demonstrerede derefter
sin i alle måder nydeligt bygged ESB-snder og gav
mange nyttige tips ved fremstilling af ESB.
TVI er en kedelig ting, men det kan fjernes, og
det vil 5MJ fortælle os os, hvordan man gør, tors
dag den 28. marts kl. 20,00. Her er chancen for at
få TVI-problemerne løst og få udvidet sendetiden.
Fra ræveudvalget er følgende modtaget:
Oversigt
over
Odense
afdelingens
rævejagter
i
1963.
I.
Alle
onsdagsjagter.
Kort:
Tommerup
1:40.000.
Det
indskrænkede
område
(Odense-Skallebølle—
Knarreborg—Dømmestrup). Første udsendelse kl.
20,00,
derefter hvert kvarter til og med 21,30. Alle
udsendelser a 2 min.
20. marts, 27. marts, 3. april, 17. april, 1. maj, 15.
maj, 29. maj, 12. juni.
15.—16. juni Store Fyenske. Herom senere.
II. Alle onsdags jagter. Kort. Tommerup 1:40.000,
hele
området.
Første
udsendelse
kl.
20,00,
anden
udsendelse kl. 20,30, derefter hvert kvarter til og
med kl. 22,00. Alle udsendelser a 1 min.
26. okober SKÆGJAGT.
Jagterne i gruppe II tæller til Fynsmesterskabet,
idet
man
udskyder
sit
dårligste
resultat.
Jagterne
i gruppe I og II tilsammen minus de to allerførste
tæller
til
„lokalmesterskabet11,
idet
man
udskyder
sine
to
dårligste
resultater.
Tilmelding
til
ræven
før anden udsendelse er ugyldig. Deltagerkort re
kvireres hos 8NO, tlf. II 90 47.
Vy 73 de 2RH.
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RANDERS
Onsdag
den
27.
februar
holdt
Warrer
foredrag
om transistorer og deres anvendelse, og da han var
færdig, blev der vist en film. Der var meget fin
deltagelse, og Warrer lovede at holde et foredrag
mere.

QTH-RUBRIKKEN
937 OZ5AL, A. F. R. Laursen, Godthåbsvej 12,
Skive, lokal.
4110 OZ8PM, P. Hanefeld Møller, Vestervang 6,
Nørresundby, ex Skalborg.
4124 OZ6TJ, Torben E. Jørgensen, Villaparken 7,
Skive, lokal.
4584 OZ3EM, Egon Møller, „Gitava11, Helsingevej,
Vinderød, Frederiksværk, lokal.
4780 OZ4KR, Knud Tage Rasmussen, Stationsvej,
Farsø, ex Fandrup.
5386 OZ5MA, Mogens Andersen, Solvej 3, Jyllinge,
Roskilde, lokal.
5490 OZ2UN, E. Nielsen, Schradersvej 30, Tønder,
lokal.
5550 OZ1HR, Niels Høj Rasmussen, Brovejen 60,
Middelfart, lokal.
5898 OZ4TH, Bent Thomassen, Præstegårdsvej,
Tyrstrup, Christiansfeld, ex Haderslev.
5995 OZ9AK, Arnold Kristiansen, Kochsgade 55,
Odense, ex Fruens Bøge.
6359 OZ4NJ, Jørgen Nielsen, Smakkegårdsvej 104,
1. tv., Gentofte, ex soldat.
6462 OZ2JD, J. Demuth Eriksen, Engdiget 22, 3. tv.,
Vanløse, ex Nyborg.
6673 OZ5NO, N. Lindberg Olesen, Gærumvej 74,
Frederikshavn, lokal.
6858 OZ1EM, Erland Brydsø Madsen, Jegstrupvej
56, Viborg, ex Silkeborg.
6864 OZ9QQ, Kjeld E. Petersen, Klingebjerg, Sven
strup, Als, ex Sønderborg.
6897 OZ3DA, Sv. Damsgaard Hansen, Spovevej 5,
Juelsminde, lokal.
7193 OZ3CS, Ch. Ellehammer Jensen, Hellasvej 5,
København S, ex Valby.
7377 OZ7EC, Erik Christiansen, Dr. Egedesvej 6,
Nykøbing S, ex Vordingborg.
7463 Lars K. Carlsen, Nørregade 9, 1., Holstebro,
lokal.
7465 Peter K. Carlsen, Lakajgården, Roskildevej
26, København F, ex Holstebro.
7470 OZ2BH, Bernt Hansen, Digevej 7, Thyborøn,
lokal.
7478 Egon Nicolaisen, GI. Bedsted, Bedsted, Thy,
lokal.
7520 OZ8VE, Egon Hansen, Granvej 7, Dragør,
lokal.
7714 J. Nielsen, Frederiksberggade 24, Give, ex
Horsens.
7890 OZ5DJ, Svend Jensen, Solhøjvej 42, Thors
lunde, Hedehusene, lokal.
7926 Ole Pedersen, Kuben 10, Holte, ex
7945 OZ9FA, Flemming Andersen, Hvidovrevej 496,
1. tv., Hvidovre, lokal.
7962 Anders Højen, Kirkevej 10, Åbybro, ex Nørre
sundby.
8181 Ole Kiilerich, Trongårdsvej 61, Lyngby, ex
København K.
8303 T-mek. SG Pedersen, JDKMP, Langelands
gades Kaserne, Århus C, ex København Ø.

Brønshøj.

8308 Gunner Andreasen, Bakager 6, Skibby, lokal.
8479 Johannes Jørgensen, Sinding, Skægkær, ex
Bryrup.
8643 Finn Bødtker, Brugsforeningen, Ølstykke, ex
Neksø.
8744 Finn Johannesen, Poppelallé 45, Hareskov,
ex Værløse.

Atter medlem.
1495 OZ4KB, Victor O. Pedersen, Jonas Liesvej 18,
Søborg.
1837 OZ7PM, Peter Møller, GI. Dronninggårds Allé
14, Holte.
3549 OZ5LB, S. E. Grue, Humm'eltoftevej 159,
Virum.
6437 OZ3RU, Eli V. Thomsen, Vibevænget 91,
Bagsværd.
7919 Herluf Pedersen, Dalsvinget 17, Videbæk.

NYE MEDLEMMER
8758 Flemming Manique, Magnoliavej 32, Glostrup.
8759 Erik O. Andersen, Tuborgvej 64, 1., Hellerup.
8760 H. Lumbye Andersen, Nordvestpassagen 30,
Århus N.
8761 Bjarne Berthelsen, Bækmarsbro.
8762 Poul M. Larsen, Rosenvænget 4, Lemvig.
8763 Sven Rysbjerg Jensen, Skolegade 23, Vemb.
8764 Henning K. Nielsen, „Hedemark11, Fåre.
8765 Alex Rytt, Kirsebærvej 11, Næstved.
8766 OZ5ND, N. J. Helgren Jensen, Skovfogedboli
gen, Boserup skov, Roskilde.
8767 Bjarne Bo Andersen, Værslev.
8768 Sven Iversen, Hvissingevej 101, Glostrup.
8769 Preben Staal, Tværvej 1, Vestervig.
8770 Jørgen Birkebjerg Andersen, Årslev.
8771 Ole Hansen, Skovbakkegård, Thorkildstrup,
Kirke-Såby.
8772 Finn Pennerup, Nørregade 26, Vemb.
8773 Egon Mai, Fribjerggård, Nordborg.
8774 Oluf Henriksen, Revalsgade 13, 3. tv., Kbh. V.
8775 N. P. Kragh Nielsen, „Lundgård", Vodder,
Frifelt.
8776 Hagbard Sørensen, Bakkekrogen 1, Birkerød.
8777 Bent Wildgaard, Frederiksvej 60, 4., Kbh. F.
8778 Hans Kristiansen, Gormsvej 24, Roskilde.
8779 Willy Møller Jensen, Bernstorffsvej 42,
Viby J.
8780 Jørn Holstein, Ydunsvej 26, Thorsvang,
Horsens.
8781 Torben Dige, Sorring.
8782 OZ8LG, Børge Birkmose Jensen, Høskovvej
25, Viby J.
8783 Rudolf Rasmussen, Magnoliavej 5, 2. th.,
Valby.
8784 Peter Gessø Storm, Ålekistevej 83, Vanløse.
8785 Poul Erik Rask, Ræhr, Thisted.
8786 OZ6OL, Hans Oldenborg, Magnoliavej 18,
Roskilde.
8787 Bent Hansen, Vestergade 6, Køge.
8788 Leif Thalund, H. C. Ørstedsvej 62, 2. th.,
Herning.
8789 Anders Buhi, Haderslevvej 181, Kolding.
8790 Niels Erik Rosendahl, Sdr. Alle 14, Rønne.
8791 Arly Dalgaard, Engvej 1, Durup.
8792 Kurt M. Sørensen, Fuglslevvej, Tirstrup,
Østjylland.
8793 Bent Hansen, „PH Møbler", Thisted.
8794 Hugo Thor Pedersen, Havnegade 11 A, 5.,
København K.
8795 Henning Egeberg Pedersen, Faistersgade 1, 1.,
Ålborg.
8796 V. Nielsen, Sten Billes Torv 18, 3. tv.,
Århus N.
8797 Per Torben Hansen, Johs. Buchholtzvej 21,
Struer.
8798 Svend Petersen, Sygekassen, Ugerløse.
8799 Erik Neumann Jensen, Stormøllevej 67, Køge.
8800 Jesper H. Nørmose, Åhavevej 101, Silkeborg.
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7293 OX3AB, A. A. Pedersen, Godthåb.
OX3AI, H. A. Jørgensen, Nord.
6068 OX3AY, E. A. Jensen, Godhavn.
6885 OX3BQ, S. L. Jørgensen, Godthåb.
OX3DL, O. B. Pedersen, Godhavn.
5199 OX3FF, F. Fencker, Claushavn.
OX3GK, K. P. P. Grumløse, Kulusuk.
OX3GON, Geofysisk Observatorium, Narssarssuaq.
OX3HK, K. Hansen, Daneborg.
OX3HM, O. Hansen, Godthåb.
OX3ION, Geofysisk Observatorium, Godhavn.
OX3JD, J. Kofoed, Daneborg.
OX3KC, K. H. Christensen, Thule.
OX3KL’ J. K. Larsen, Nord.
4197 OX3KM, K. B. Madsen, Godhavn.
3729 OX3KW, K. Thomsen, Frederikshåb.
OX3MD, S. L. Jensen, Kap Tobin.
6957 OX3MF, H. Foged, Sdr. Strømfjord.
6338 OX3MM, L. S. Larsen, Prins Chr. Sund.
OX3QB, S. Thyregod, Kap Tobin.
2640 OX3RA, H. Rasmussen, Julianehåb.
OX3RE, H. Fencker, Sarqaq.
8226 OX3RN, T. Nielen, Orssulagssuaq.
OX3SE, E. K. Skov, Nord.
6202 OX3SL, S. L. Pedersen, Umanak.
OX3ST, T. Schovsbo, Nord.
4109 OX3UD, R. M. Frederiksen, Godhavn.
OX3WD, W. Nielsen, Julianehåb.
63
OX3WE, O. M. Winstedt,
Godthåb.
7132
OX3WF, G. Frederiksen,
Qutdleq.
6365
OX3WQ, P. Vestergaard,
Julianehåb.
1613
OX3WW, P. Andersen, Narssaq.
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