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Fremtiden
De af EDR’s medlemmer, der læser uden
landske
amatørtidsskrifter,
i
særdeleshed
ARRL’s officielle organ QST, vil allerede
vide, at alt ikke er lutter idyl for amatørerne
på den internationale arena. Hvem er det da,
der truer kortbølgeamatørernes hævdvundne
rettigheder? — Hvad, der er truet, kan en
hver hurtigt gætte, for hvad andet skulle det
være end vore frekvensbånd?
Amatørerne råder over rundt regnet 10 %

rydde amatørerne, men de nye nationer kan,
hvis omstændighederne er uheldige, komme
i flertal til en beslutning om beskæring af
amatørernes frekvenser, især hvis deres re
præsentanter får et indtryk af amatørerne
som dårlige operatører med ringe teknisk
kunnen, som kim bruger de kostbare frekven
ser til pjat og personlig morskab.
Sagen har således to aspekter, et politisk,

af HF-frekvensspektret mellem 3 og 30 MHz.
Det kan synes meget, men er dog kun for

som vi må håbe, de amatørvenlige nationers
repræsentanter kan klare på de internatio
nale konferencer, og et teknisk.

svindende i forhold til det store behov for
plads i æteren til stadig flere radioforbindel

ARRL har taget konsekvensen af det fak
tum, at amatørerne ikke til evig tid kan leve

ser,

på svundne tiders pionergerninger, men sta

stadig

flere

radiofonistationer.

Selvom

amatørbåndene forsvandt, ville dette dog ikke
afhjælpe manglen på frekvenser føleligt, men
derfor skal vi nu ikke tro, at der ingen fare
er på færde. Der er jo desværre lande her på
planeten, der lader hånt om internationale
aftaler og placerer flere og flere kraftige ra
diofonisendere

på

vore

bånd

—

og

her

er

absolut intet at gøre. Hertil kommer, at der
stadig dukker nye lande op, som ikke har og
ikke kan forventes at have forståelse for
amatørerne. Disse lande har også brug for
frekvenser, og deres stemmer får større og

dig påny må gøre sig fortjent til at nyde de
enestående privilegier, vi fik den gang, da
der ikke var mangel på frekvenser. ARRL’s
langtidsplan, der simpelthen tager sigte på
at overleve, går ud på at forbedre amatører
nes tekniske kunnen og operatørmæssige dyg
tighed og vil blive støttet af myndighederne
(FCC) ved indførelse af nye licensbestemmel
ser, der kun giver fulde rettigheder til de
amatører, som virkelig gør en indsats for at
opnå dem. Det skulle være mærkeligt, om
ikke det, der nu sker i USA, skulle smitte af

større indflydelse på de internationale kon
ferencer, hvor amatørbåndenes skæbne be
stemmes. De „gamle" nationer, og især de

på den øvrige verdens — og således også på

såkaldte vestlige, har ingen planer om at ud

at tænke lidt fremad.

danske amatørers forhold.
Det er ikke for tidligt, at også vi begynder
OZ7AQ.
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Behandling af halvledere
Fra „Miniwatt-Nyt“, november 1962.
Erfaringer indhøstet gennem arbejde med
halvledere har vist, at visse forholdsregler er
nødvendige ved måling og montering. Da de
bruges i alle arter apparatur, er efterhånden
alle tænkelige metoder blevet prøvet, og fra
disse har vi udvalgt de mest fordelagtige,
som beskrives her.
MEKANISKE KRAV
Transistorer og dioder er hyppigst indkaps
let i et hermetisk tillukket hylster. De indre
elektroder er forbundet med tilledninger, som
er ført gennem glashylstret eller glasgennem
føringerne. Ved monteringen bør det undgås
at bøje tilledningerne tæt ved hylstret, da
dette ellers kan blive beskadiget. Med deres
solide mekaniske struktur er transistorer og
dioder meget modstandsdygtige over for stød
og rystelser. Ikke desto mindre bør de ikke
udsættes for hårdhændet behandling, da dette
kan forårsage en mekanisk lækage.
For mange typers vedkommende er glas
hylstret dækket af en sort lak, som kan mod
stå normal håndtering. Denne må ikke øde
lægges, da krystaller reagerer fotoelektrisk,
når de udsættes for lys. Også radioaktiv strå
ling, f. eks. røntgen- eller gammastråler, kan
indvirke skadeligt på halvlederegenskaberne.
Det er nødvendigt at sørge for tilstrække
lig køling. Ved typer beregnet til skruemon
tering kan dette opnås ved at montere på en
plan og glat overflade og bolte halvlederen
fast til underlaget. For de fleste af disse ty
pers vedkommende opgives det maksimale
tilladelige monteringsmoment i databladene.
For andre typers vedkommende kan man
opnå tilstrækkelig køling ved at anvende en
køleplade monteret frit eller boltet til chas
siset eller printpladen. Monteringsmetoderne
kan modificeres efter ønske, forudsat at læng
den på tilledningerne, loddetiden og loddetemperaturen er i overensstemmelse med op
givelserne, se senere.
Når halvlederen anvendes under betingel
ser, der medfører stærk vibration, bør hyl
stret understøttes for at forhindre mekanisk
træthed i tilledningerne.
TERMISKE KRAV
A. Elektriske forholdsregler.
Ved fremstilling af halvledere anvendes
materialer, der i almindelighed har en rela
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tivt lav tilladelig arbejdstemperatur, hvilket
især gælder for germanium. Der må derfor
drages omsorg for, at de relevante maksimale
data ikke overskrides. Krystaltemperaturen
bestetmmes ikke alene af omgivelsestempera
turen, men også af den effekt, der afsættes i
transistoren.
Når halvlederen er under kontinuerlig drift
såvel som under intermitterende driftsfor
forhold, må de opgivne data nøje overholdes.
I databladene opgives der grænser for de
temperaturer, halvlederne må opbevares un
der. Når disse grænser overskrides, kan ka
rakteristikken ændres permanent.

Fig. l.

Der skal drages omsorg for, at transistoren
forbindes med den korrekte polaritet. Ved
en tilfældig kortslutning af en emittermodstand eller ved at forbinde basis til forsy
ningsspændingen, vil strømmen inde i kry
stallet stige, hvilket kan medføre, at halv
lederen ødelægges. Afprøvning af et kredsløb
må derfor ske med stor forsigtighed. En halv
leder eller en dermed forbunden komponent
må aldrig tages ud af eller indsættes i kreds
løbet med forsyningsspændingen tilsluttet, da
den kan ødelægges af strømstød eller ved af
ladning af kondensatorer.
Hvis man ønsker at øge den til halvlederen
tilførte effekt, eller den skal arbejde under
høj omgivelsestemperatur, bør der anvendes
en køleplade. På denne måde reduceres den
totale termiske modstand K (kappa).
Nogle transistorer og dioder er beregnet til
temmelig lave spændinger og strømme. Man
kan risikere, at de tilladelige værdier over
skrides, hvis loddekolben har en vis spæn
ding i forhold til jord.
For at forhindre en høj strøm forårsaget af
forskellen i potentiale anbefales følgende:
a. Loddekolben bør jordforbindes.
b. Hvis loddekolben ikke kan jordforbin
des, anbefales det at kortslutte halvlederen
(fig. 1).

OZ’s tekniske stof
Det går op og ned med. alt her i verden,
også med tilgangen af teknisk stof til OZ.
Somme tider er der stof „på lager“ til adskil
lige OZ’er, somme tider er skuffen med ma
nuskripter næsten tom, når månedens num
mer er gået af sted til trykkeriet. Endnu har
jeg heldigvis ikke oplevet, at der har været
decideret underskud, men for at forebygge
dette, må det endnu en gang slås fast, at det
er læserne, der skal skrive OZ. EDR er ikke
(trods kontingentforhøjelse, der går til at
dække forøgede udgifter) i den økonomiske
situation at kunne bestille artikler hos kendte
konstruktører og at kunne betale prisen der
for. OZ må bygges på frivillige bidrag, der

indsendes uopfordret til redaktionen, og som
kun kan honoreres med et symbolsk beløb.
Og der er brug for artikler hele tiden. Jeg
ved, at der sidder mange dygtige amatører
rundt omkring i landet, der har særlig viden
om et eller andet emne, eller som har bygget
et nyt apparat, som andre amatører kunne
have fornøjelse af at vide noget om. Til alle
jer, som udmærket godt kan, men som har
betænkeligheder af den ene eller anden art:
Lad os se, hvad I har lavet, der er altid
mindst een, der lige netop står og har brug
for den artikel — og det behøver ikke kun at
være
teknisk redaktør.

B. Lodning med loddekolbe.
Når der anvendes en loddekolbe, bør der
træffes særlige forholdsregler med hensyn til
kolbens temperatur og loddetiden.
1. Ved en maksimal temperatur af kolben
på 245° C er den maksimalt tilladelige lodde
tid 10 sek., forudsat at loddestedet er mindst
5 mm fra hylstrets forsegling.
2. Med en maksimal temperatur af kolben
på 245°—400° C, er den maksimale loddetid
5 sek., forudsat at loddestedet er mindst 5 mm
fra hylstrets forsegling.
3. Når loddestedet er 1,5 mm fra hylstret,
og kolbens temperatur ikke overstiger 245° C,
er den maksimale loddetid 3 sek. Der må al
drig loddes nærmere end 1,5 mm fra hylterets
forsegling (fig. 2).

Fig. 2.

Dioder.
Fig. 3.
Montage af
krafttransistor
på printplade.

Transistorer kan loddes med en temmelig
lille kolbe, selv om det i almindelighed anbe
fales at bruge en loddekobe med tistrækkelig
varmekapacitet. Loddeprocessen sker da hur
tigere, således at den tid, hvori halvlederen
udsættes for en ydre varmekilde, er så kort
som muligt.

Herover: Transistorer
med metalhus.

Til venstre:
Transistorer med
helglashus.
Fig. 4: Så tæt kan man
lodde på en transistor!
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G5RV dipolen
Af OZ7FH, F. S. Hansen.*)

Denne 31 m lange dipol har vist sig at være
et godt kompromis, brugbar på alle HF bånd,
og den kan fødes på en af måderne vist i
fig. 1. I fig. la bruges der afstemt feeder
(300—600 ohm) hele vejen. I fig. Ib er den
højimpedansede feeder 10,4 m lang og er for
bundet til 72 ohm coax eller twin-lead.
Antennen skal monteres i den højde, der
giver bedst udstråling på det bånd, der reg
nes mest vigtigt for DX-arbejdet; d. v. s. en
hel eller en halv bølgelængde over jorden.
Det er måske bedst at gøre dette på 14 MHz,
hvor antennen er konstrueret til en impe
danstilpasning til 72 ohm via den 10,4 m
lange stub, som i dette tilfælde virker som
en 1 til 1 impedanstransformator.

72 ohm
til sender

coax

lo, 7b

til sender
ell. antennetuner

Vilkårlig længde 72 ohm coax eller twin-lead.

hæve og sænke den, mens man måler stand
bølgeforholdet i 72 ohms feederen, kan man
opnå en meget fin impedanstilpasning på
dette bånd.
På 15 meter virker antennen som en for
længet antenne på to helbølger eller som to
helbølgeantenner i fase, og der kan opnås
meget fine resultater, særlig hvis der anven
des afstemt feeder for at formindske tabet.
På 10 meter består den af to antenner på
halvanden bølgelængde i fase, og her opnås
de bedste resultater også ved at anvende af
stemt feeder, selv om antennen arbejder til
fredsstillende med 10,4 m stub og 72 ohm
feeder.

Vilkårlig længde åben feeder, fortrinsvis et multi
plum af en kvart bølgelængde på 20 meter.

Tips om sikkerhed
På 80 meter ligger det elektriske midtpunkt
på antennen ca. 4,6 m nede af feederen,
(d. v. s. 9,2 m af dipolen er bukket).
Antennen virker som to halvbølgeantenner
i fase på 40 meter med en del af den bukket
på midten. Selv om 72 ohms feederen ser en
reaktiv belastning, trækker antennen til
fredsstillende og udstråler effektivt.
På 20 meter virker antennen som en anten
ne på 3 halvbølger med en effektiv lav ud
strålingsvinkel og rundstrålingsdiagram. Da
impedansen i midtpunktet er ca. 100 ohm, får
man en tilfredsstillende tilpasning til 72 ohm
med den 10,4 m lange halvbølgestub. Ved at
hænge antennen en helbølge eller en halv
bølge over jorden på 20 meter, og derefter
*) Holstebrovej 54, Herning.

396

Junior spurgte mig forleden dag, hvorfor
jeg lagde skruetrækkeren over polerne på et
stik, jeg lige havde åbnet, og mine tanker
gik tilbage til en oplevelse, jeg havde for et
par år siden, hvor jeg netop havde åbnet et
stik og skulle skifte en ledning — rent til
fældigt strejfede jeg stikkets poler, og så
sagde det blam, og automaten gik — lige
siden har jeg haft den vane at sætte skrue
trækkeren over polerne, også selv om jeg
med sikkerhed ved, at der ingen spænding er
på. Hellere een sikkerhedsforanstaltning for
meget end een for lidt!
Prisen bliver let for høj.
OZ5NU.

Flerbånds-transceiver til ESB og CW
Af OZ1BP, Bernhard Pedersen.*)

Siden min konstruktion i „OZ“ september
1961 af en 80 m transceiver, har jeg haft
mange forespørgsler fra interesserede, der
havde planer om at bygge en sådan; noget
kunne altså tyde på, at interessen for denne
amatørstation er til stede.
Der er jo mange fordele ved en transceiver,
hvoraf de væsentligste for en amatør vel må
siges at være:
1. Sender og modtager altid på samme fre
kvens.
2. Let at betjene.
3. Besparelse i power-anlæg.
4. Flere af komponenterne indgår i både mod
tager og sender.
5. Som følge af 3 og 4 lavere byggeomkost
ninger.
Siden 80 m-transceiveren løb af stabelen,
har jeg puslet med tanken om at lave en
større, d. v. s. en transceiver, der kan køre
på flere bånd. Der findes flere sådanne, kom
mercielt fremstillet, men disse er kostbare,
og det er vel kun et fåtal af amatører, der
kan afse så mange penge til hobby, og —
hvad skal XYL have til gengæld?
Ideen til konstruktionen har jeg fortrinsvis
hentet fra „G. E. Ham-News“ novbr.decbr.
1961, hvor forfatteren W8WFH har vist dia
gram til en „all-band“ transceiver, kaldet
„THE LWM-3“. Jeg har lidt på fornemmel

sen, at forfatteren har kigget i Collins’ dia
grammer til KWM 1 og 2. Nok har jeg kigget
i diagrammet til „LWM-3“, men på ganske
afgørende punkter er jeg gået mine egne
veje, dog skal jeg sige, at den principielle op
bygning er efter samme princip. Det er jo
ikke en amatør beskåret helt at kunne efter
gøre kommercielt fremstillede apparater, det
var vist ikke så godt, om det var tilfældet.
Men der er jo en ret væsentlig forskel på
industriel og amatørmæssig fremstilling, idet
bl. a. en amatør har mulighed for at gøre
mere ud af enkelte detaljer, ting som i en
industrielt fremstillet genstand muligvis vil
komme til at koste mange penge, idet man
må erindre, at industrien må regne med en
fordyrelse på komponentens pris ganget med
antallet af fremstillede apparater i serien.
Nå, men det var jo ikke det, vi skulle se på,
men på den anden side må vi amatører jo er
kende, at vi overfor mange af industriens
frembringelser må melde pas, og kunsten for
os må derfor blive at gøre vore apparater så
gode og funktionsdygtige, som det er muligt
med de forhåndenværende komponenter.
Jeg har valgt at bygge transceiveren til
20, 40 og 80 meter, men der er overhovedet
intet til hinder for, at den kan udvides til at
omfatte alle bånd, altså også 10 og 15 meter.
Det er kun et spørgsmål om ved planlægnin-

Transceiveren
set
for
fra. Knapperne til ven
stre for skalaen er føl
gende:
Øverst
Anti-trip
og
AVC+afbryder,
der
under VOX-reg. og LFreg. Nederst ses mikeindgang,
derefter
funk
tionsomskifter,
mikrofon
regulering og skala. Til
højre for skalaen:
Øverst nuljust. af S-meter,
derunder
HF-afstemning
og
HF-regulering,
nederst
PA-tuning,
områdevælger
og
AVComskifter (hang-reg.).

*) Bornholmsgade 66, Ålborg
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modt: HF
sender: buffer output

\/

Blokskema for transceiveren.
Store cirkler: sender. Små cirkler: modtager. Dobbeltstreg: fælles funktion.

gen at tage hensyn hertil - at anskaffe de
fornødne krystaller og spoler m. v. Med andre
ord kan man på denne måde erhverve sig en
komplet amatørstation, samlet i een kasse,
det er da virkelig nemt, ikke sandt?
Det siger sig formentlig selv, at fremstil
ling af en sådan transceiver, der foruden sta
biliseringsrør indeholder 23 rør, er en større
proces, og det har da også taget mig en væ
sentlig del af ca. 1 ½ år at gøre den helt køre
klar. Det kan da ikke undgås, at der i bygge
perioden kommer nye ting frem, som man
gerne vil have med, det er jo rart at have et
apparat i færdig form, som er helt a jour.
Dette medfører, at man må ændre noget i
sine oprindelige dispositioner, og der kommer
bl. a. derfor visse overflødige huller etc. Nå,
hvad betyder dog det for et bedre resultat?
Hovedresultatet af mine anstrengelser er
blevet, at jeg har fået følgende ud af de 23
rør - diverse andre dele:
A. 1. Førsteklasses modtager, der i 5 områ
der dækker 20, 40 og 80, hvert om
råde på 200 kHz, der med en MPskala giver en fantastisk båndspred
ning.
2. Modtageren er en dobbeltsuper med
x-talstyrede convertere.
3. Modtageren har x-talstyret beat på
begge sider af MF-flankerne.
4. Ved skiftning mellem de 2 beatkry
staller er det ikke nødvendigt at efterindstille modtagerens stationsskala.
4. Effektivt 2 half-lattice x-talfilter.
5. Fantastisk godt virkende AVC.
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B. 1. Ved sidebåndsskift i senderen er det
ikke nødvendigt at efterindstille sta
tionsskalaen, idet den frekvensæn
dring, dør ville ske ved at skifte
bærebølgekrystal, udlignes i VFO’en,
der er fælles for sender og modtager.
Såvel sender som modtager bliver
altså liggende på samme frekvens ved
sidebåndsskift.
2. Indbygget VOX og anti-trip.
3. Indbygget tonegenerator.
4. ved CW fuldt BK.
5. Outputmeter letter indstillingen.
C. Fælles for modtager og sender arbejder
følgende:
1. HF-rør i modtager er bufferrør i sen
der.
2. HF-x-taloscillator.
3. X-talfilter.
4. VFO med buffer.
5. Beat-osc. i modtager er bærebølgeose. i sender.
Skiftning mellem sending og modtagning
foregår ved, at gitterblokere rør i den anden
del, hvilket foregår ved hjælp af relæer, der
enten kan aktiviseres af VOX-forstærkeren
eller ved hjælp af en nøgle. Når nøglen er
indsat, sættes VOX-forstærkeren ud af funk
tion.
Lad os foretage en kort gennemgang af
diagrammet:
A. MODTAGER.
HF-røret er en EF 89, der i modtagestil
ling får tilført AVC-spænding til Gi. Gitter
og anodekreds kan efterafstemmes med en
togangskondensator, ført frem til forpladen.

Transceiveren
set
bag
fra, udtaget af kassen.
Forrest
ses
krystalfilter,
og til højre herfor MFforstcerker,
yderst
til
højre
produktdetektor
og
x-taloscillator.
Kry
stalfiltret
er
opbygget
på en strip for sig med
afskærmning under, idet
bl.
a.
PA-kredsen
er
nedenunder.

1.
blander er heptodedelen af en ECH 81,
der på blandingsgitteret får tilført et x-talstyret signal fra en
X-taloscillator, der er en Butler med røret
ECC 81. På 80 og 40 m kører krystallerne på
grundfrekvensen, på 20 m bruges 3. overtone.
Der har været prøvet andre typer krystaloscillatorer, men de havde den fejl i min kon
struktion, at også lige harmoniske fandtes i
outputtet, hvilket på 20 meter gav mulighed
for blanding med både 2. og 3. harmoniske.
I anoden på ECH 81 anbringes 1. MF-trafo,
der er bredbåndsafstemt fra 2,8—3,00 MHz.
Hertil er anvendt en Torotor MF-trafo type

D 1—112 (lyd-MF), hvori en seriekondensa
tor fjernes, og parallelt med blokkene over
hver kreds indloddes en keramisk blok på 68
pF. Regner man med et Q i disse kredse på 50,
skulle dæmpningen af den nærmeste uheldige
frekvens (VFO’en) være bedre end 50 dB,
hvilket jeg fandt tilstrækkeligt til modtager
brug, hvorimod der til sendebrug blev ind
ført endnu en trafo med samme data, herved
blev tilkoblingen af MF-kredsene til sende
rens balancerede blander lettet, idet denne
kreds måtte være balanceret.
2.
blander er en 6BE6, der tilføres VFOsignalet, der i dette tilfælde bestryger 2,365—

Transceiveren
set
nede
fra:
Hele
venstre
side
omfatter
spolecentralen,
og denne er dels indbyr
des,
dels
udadtil,
af
skærmet
med
1
mm
messingskærme.
I
mid
ten skimtes VFO’en, der
er opbygget på et mes
singchassis,
med
alle
frekvensbestemmende
dele fastboltet på dette
chassis ,der igen er fast
boltet
på
drekoen.
Til
højre
funktionsomskif
teren og i baggrunden
(øverst)
MF-for stærkeren.
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VFO, HF-xtalosc., blandere, HF-rør og PA-trin.
Krystalfrekvenser:
3.5—3,6 MHz: 6,4 MHz.
3.6—3,8 MHz: 6,6 MHz.
7,0—7,0 MHz: 10,0 MHz.
13,95—14,15 MHz: 16,96 MHz (3. overtone af 5,655).
14 15—14,35 MHz: 17,16 MHz (3. overtone af 5,722).
K (netar)

+25°v
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Modstående side, nederst:
VOX og anti-trip.

2,565 MHz med en anden MF på 435 kHz.
VFO’en er en Clapp, der køres med meget
lave spændinger. Ved hjælp af tranceiverens
funktionsomskifter kan der tilføres henv. +
og spænding til en germaniumdiode, der
således er henholdsvis ledende og spærret.
I ledende tilstand slutter den en Philips rørtrimmer parallelt over tankkapaciteten mel
lem katode og stel, og dette er tilstrækkeligt
til at flytte VFO’ens frekvens, så man kan
ramme nulstød med en AM-station, uanset
hvilket beat-kryptal, man bruger. VFO’en
flyttes altså nøjagtigt så meget i frekvens,
som forskellen mellem de 2 beatkrystaller
andrager. Dette synes jeg er en stor fordel,
men prisen herfor er, at man til VFO må be
nytte en kondensator med lineær kapacitets
variation, og dette giver en sammentrængt
skala i den lavfrekvente ende af båndet, men
der er kompenseret herfor, dels ved at gøre
hvert område på kun 200 kHz (også af hensyn
til bredbånds MF-kredsene), dels ved den
gode båndspredning, som opnås med en MPskala. Jeg har anvendt en Philips præcisions
kondensator. Det kunne overvejes i stedet at
anvende en 3-gangskondensator, og med den
ene afstemme VFO’en, og med de 2 andre
sektioner at afstemme 1. MF på 2,8—3,00
MHz. I senderen kunne man da eventuelt ind
føre en ekstra MF-trafo eller blot en afstemt
kreds. VFO-røret er en EF 94 (6AU6), og det
efterfølges af en buffer og katodefølger, en
ECC 82. Bufferen skal kun give ringe for
stærkning, og katodefølgeren tilpasser impe
dansen til et koaxkabel.
I anoden på 6BE6 er anbragt en 5 mH dros

Herover: Modtager. MF, produktdetektor,
LF-udgang og AVC-forstærker.

sel, og der kobles kapacitivt over til krystal
filtret. Denne koblingsmetode er anvendt af
hensyn til senderens tilkobling til samme fil
ter, således at indgang i filteret modtager
mæssigt set svarer til udgang af filtret sen
dermæssigt set.
Krystalfiltret er 2 half-lattice krystalfiltre
med FT 241A krystaller, jeg har anvendt 435
kHz og har derved undgået harmoniske af
beatfrekvenserne i såvel 1. MF som på 80
meter båndet. Filtret er iøvrigt opbygget
efter OZ7AQ’s recept, som jeg varmt kan
anbefale.
Herefter
følger
2
trin
MF-forstærkning
med 2 rør 6BA6 (EF 93). Den første er AVCstyret. Dernæst en produktdetektor ECH 81
og LF - udgang, der er en 6AQ5.
AVC-systemet er det af OZ7AQ i juli OZ
beskrevne, det gav en ganske fantastisk for
bedring af modtageren. Hvorledes det vir
ker, kan jeg bedst beskrive således: Min nær
mest boende nabo-amatør OZ4WZ, der også
kører ESB, har jeg haft vanskeligheder med
at modtage, fordi han ganske simpelt over
styrede modtageren, når han var i gang (han
bor kun nogle få hundrede meter fra mig).
Det er klart, at det er en vanskelig opgave
at være i f. eks. en ring-QSO, når man skif
tevis skal rykke antennen ud af modtageren
o. s .v. Men ved at indbygge det af 7AQ be
skrevne AVC-system, kan jeg nu med sende
antenne tilkoblet modtageren modtage 4WZ
med praktisk talt samme højttalerstyrke som
de andre i ringen. Dette AVC-system kan
jeg varmt anbefale, og eksemplet viser for
mentlig lidt om, hvor effektivt det er.
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SENDER.
Som nævnt er beatoscillatoren 6AU6 bære
bølgeoscillator i senderen. Det efterfølges af
en buffer, pentodedelen af en ECF 82 (6U8).
Herfra udtages signalet til den balancerede
modulator, en ringmodulator bestående af 4
udsøgte germaniumdioder.
Mikrofonforstærkeren er ret ordinær, en
kaskadekoblet ECC 83, hvorfra LF-signalet
går til en katodefølger, triodedelen af før
omtalte ECF 82, fra hvis katode LF-signalet
passerer et lavpasfilter, inden det tilføres
modulatoren. Til gitteret af sidste triodehalvdel af mikrofonforstærkeren kan tilfø
res et ca. 1500 Hz signal fra en tonegenerator,
en RC-generator opbygget om pentodedelen
af en ECF 82. Injektionen af dette signal kan
bestemmes med modulatorens volumenkon
trol, ligesom man undgår overstyring af mo
dulatoren ved at udtage LF-signalet via en
spændingsdeler bestående af to modstande på
1 megohm -j- en modstand på ca. 68 kohm,
denne kan iøvrigt bestemmes ved forsøg. Det
viste sig nødvendigt at afkoble tonegenerato
rens anodespænding med en ellyt, idet man
ellers kunne høre tonen konstant i højttale
ren. Tonegeneratoren kan foruden at anven
des ved CW også bruges ved tuning. Ved
f. eks. at indstille senderen med x-tallet for
det modsatte sidebånd, kan man uden at
genere en igangværende QSO tune sin sen
der om muligt „med hele gasværket på“.
Fra modulatoren går man ind i x-talfiltret
i dettes første trafo, en Prahn type D, der
samtidig danner udgang på filtret set fra
modtagerside. Det viste sig nødvendigt af
hensyn til rigtig impedanstilpasning at for
syne denne trafo med en link på ca. 10 vin
dinger, viklet tæt på den spole, der ikke dan
ner indgang for krystallerne.
Efter krystalfiltret følger et MF-forstær
kerrør, EF 89, hvorfra man via en MF-trafo
går til en balanceret blander, en ECC 81. Til
denne blander føres VFO-signalet, og man
går derefter ind i MF-trafoeme på 2,8—3,0
MHz, som tidligere omtalt. Herefter blandes
der igen, denne gang i heptodedelen af en
ECH 81, og det foregår med converterkrystalleme, som ligeledes anvendes i modtageren.
Herefter kommer vi ud på sendefrekvensen,
der tilføres modtagerens HF-rør, der nu op
træder som buffer. Modtagerens AVC-spænding må nu udskiftes, gitteraflederen kan en
ten kobles til stel, eller man kan vælge at
lade gitteret tilføre en ensrettet spænding fra
senderens HF-output (ALC), der ligeledes
kan tilføres senderdelens MF-forstærkerrør.
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Man bruger altså modtagerens HF-kredse i
senderdelen. Det volder ikke særlige van
skeligheder at få denne del af transceiveren
stabil, når bare man tænker sig lidt om ved
monteringen.
Transceiveren afsluttes med et PA-rør, i
dette tilfælde en neutrodynstabiliseret EL 84.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at
jeg nu bagefter, hvor jeg har været alle be
sværlighederne igennem, gerne havde set, at
den blev afsluttet med et større PA-trin, men
man kan jo more sig med at få et sådant pla
ceret. Dog skal det anføres, at det formentlig
vil komme til at knibe med at styre et sådant
ud alene med modtagerens HF-rør. EL 84
kører i ren klasse A, og det kan give et brug
bart output på godt et par watt, tilstrække
ligt til at udstyre et noget større PA-trin,
der ikke kræver altfor stor styreeffekt, man
kan jo eksempelvis holde sig indenfor klasse
ABI eller måske klasse AB2, hvis styreeffek
ten skulle være tilstrækkelig.
Anodekredsen er et pi-led koblet med faste
kapaciteter over udgangen, som er tilpasset
et 70 ohms kabel. I en diode ensrettes noget af
outputtet til styring af metret, som, ved hjælp
af et relæ, stilles om til at virke som output
meter. Meteret kører i modtagerstilling som
S-meter.
VOX-forstærkeren er triodedelen af Re
generatoren (ECF 82), signalet ensrettes i
en EAA 91 (6AL5) og tilføres den ene triode
i en ECC 81 (anden del er LF-forstærker i
modtageren). I anoden på dette rør er an
bragt et nøglerelæ (10.000 ohm), og i katoden
er anbragt en zenerdiode, der har til opgave
at forhindre røret i at trække relæet. Først
når der tilføres en passende positiv spænding
til gitteret af ECC 81, trækker relæet. Man
kan også få relæet til at trække ved hjælp
af en nøgle. Når denne indsættes i jack-stikket, sættes VOX-forstærkeren ud af funk
tion, og samtidig sættes RC-netværket, der
har til opgave at få relæet til at blive hæn
gende en passende tid ved fone, ud af funk
tion. Når man således kører CW, er tonegene
ratoren i funktion hele tiden, medens sende
ren er blokeret. Når nøglen nedtrykkes, star
tes relæerne, modtageren blokeres, samtidig
med at senderen startes. Nøglen indsættes i
katoden på relærøret i serie med en mod
stand på 300 ohm. Resultatet bliver et HFsignal, ca. 1500 hertz borte fra den frekvens,
som bestemmes af det pågældende bærebøl
gekrystal. For en ordens skyld kan man skifte
mellem begge bærebølgekrystaller ved CW,
og det kan jo have en vis betydning, når man
skal lytte på modpartens signal. Tonen er

Fra overdrevet
Werner W. Diefenbach: Radio Service, 182 sider,
320 ill., diagrammer m. m. Indb. kr. 78,00.
Forlaget IVAR.
Bogen henvender sig naturligvis i første række
til servicefolk, og vel især sådanne, der tænker på
at få eget værksted. De første kapitler er nemlig
helliget
forholdene
omkring
uddannelse
til
radio
mekanikere
og
indretning
af
reparationsværkste
det. Her kan amatøren nok hente sig et par nyttige
tips, men det er dog snarere de følgende kapitler
om måleteknik_ der har betydning for ham. Resten
af bogen er faktisk helliget systematisk fejlfinding
i modtagere og dermed beslægtede apparater som
båndoptagere. Et særligt kapitel omhandler fejl i
komponenter, ét trimning af radiomodtagere ,og som
afslutning findes endda et kort kapitel om fejl i
fjernsynsmodtagere.
Bagest
i
bogen
findes
nogle
nyttige tabeller og formler samt bogens fotografiske
billedmateriale.
Takket være de mange diagrammer med kompo
nentværdier
påført samt
de mange øvrige kon
tante oplysninger og et stikordsregister kan bogen
ikke undgå at blive et nyttigt supplement til biblio
teket hos dem, der beskæftiger sig med radio.

særlig tak til de mange indsendere af stof,
uden hvilket OZ ikke ville kunne blive til.
P. Andersen, OZ6PA. B. Johansen, OZ7AQ.

ganske god, og tegnformen skulle ifølge rap
port være hæderlig.

turlige vej for gangen i filtret. Men det vir
ker lige så godt i modtagerstilling.

Endelig har jeg i transceiveren indbygget
en 200 kHz generator til frekvenskorrektion,
røret er et 6AU6, der er krystalstyret.
Ved modtagning er PA-røret, senderens
blandere, MF-rør samt såvel LF-buffer og
HF-buffer (samme rør ECF 82) blokeret med
ca. 100 V negativ spænding. Ved sending er
modtagerens
blandere,
MF-rør,
produktde
tektor tilsvarende blokeret med samme spæn
ding.
Ligeledes
afbrydes
ved
modtagning
anodespændingen til de før omtalte 2 buf
fere og til senderens MF-rør. Alt dette fore
går ved hjælp af relæer.
Ensretteren, der er bygget på et chassis
for sig sammen med højttaleren, skal kunne
levere følgende spændinger:
Ca. 250 volt 200 mA.
150 volt stabiliseret, ca. 15 mA.
- 100 volt stabiliseret, ca. 15 mA.
Relæspændinger, her 24 volt 100 mA.
6,3 volt 8 amp. til glødestrøm for rørene.
Afslutning.
Jeg skal ikke trætte læserne med justerin
gen af transceiveren, idet jeg forudsætter
dette bekendt for de af OZ’s læsere, der kan
tænke sig at ville gå i gang med en så omfat
tende opgave. Kun skal jeg bemærke, at jeg
har foretrukket at trimme krystalfiltret med
transceiveren i sendestilling, der er den na

Et hotel i Curacao i Vestindien har oprettet
en amatørstation til brug for gæsterne. Sta
tionen, der har tre faste og tre drejelige an
tenner, er indrettet, så tre QSO’er kan føres
samtidig på hver sit bånd. Ved at fremvise
sin hjemlige licens for myndighederne, får
man mod et mindre gebyr udstedt en midler
tidig licens. Så hvis man har TVI-besværligheder herhjemme, var det måske en idé at
tage til Curacao i julen?
(Fra „Radio och Television nr. 6, juni 1963).

Vi ønsker alle læsere en god jul og et godt
nytår med tak for god støtte i det gamle. En

Af hensyn til stabilitet var det nødvendigt
at føre osc.signalet fra bærebølgeosc. til buf
feren i coax, ligeledes VFO-signalet fra katodefølgeren til de to blandere i henholdsvis
sender og modtager. Og endelig måtte der
anvendes et lille stykke coax fra modtage
rens 1. blander til MF-trafoen og fra anoden
på anden blander i senderen til gitteret på
modtagerens HF-rør. Så var hele herligheden
til gengæld stabil, men man må naturligvis
tænke sig godt om, og afskærmning med me
talskærme i udstrakt grad er absolut på
krævet.
I den amerikanske version var konstruk
tionen opbygget omkring et mekanisk filter.
Et sådant kan spare plads, og det er vel
næppe heller udelukket, at man ved at vælge
andre komponenter, og ikke mindst f. eks.
transistorer, kunne få kassen til at fylde be
tydeligt mindre, hvorved man bl. a. kunne få
indbygget et noget større PA-trin. Så kunne
man jo overveje at indbygge hele herligheden
i bilen, men så må man huske at søge P & T
om tilladelse til at køre mobil, ligesom der
vis-t også er noget med hensyn til senderens
input.
Og så vil jeg til slut ønske de af OZ’s læ
sere, som kunne tænke sig at give sig i kast
med opgaven, god fornøjelse.
*
403

Senderen AN/ART-13
Denne sender, som nu kan fås som surplus
her i landet (se OZ’s annoncer), er af inter
esse for amatører, fordi den uden ændringer
kan bruges til amatørtrafik på de tre laveste
bånd, 80, 40 og 20 m. Vi har derfor samlet
lidt oplysninger sammen om den, men nogen
afprøvning har endnu ikke fundet sted. Der
bliver muligvis senere lejlighed til at komme
tilbage hertil.
Senderen er oprindelig udviklet af Collins
til brug i større luftfartøjer og er „udkom
met" i flere udgaver. Styresenderen består af
en VFO, der arbejder i området 1000—1500
kHz og efterfølges af to multiplikatortrin,
hvoraf det første kan fungere som dobler,
tripler eller firedobler foruden som retfor
stærker, og det andet fungerer som tripler
eller anvendes ikke. Oscillatoren er særdeles
stabil og kan indstilles nøjagtigt til vilkårlig
frekvens ved hjælp af tabel. Systemet er
valgt således, at amatørbåndene ikke findes
på samme område for oscillatorafstemningen.
De tre VFO-rør er type 1625, som er 807 med
12 volts glødetråd. PA-røret er en 813, også
særdeles velkendt blandt amatører. Der be
nyttes anode-skærmgittermodulation med to
stk. 811 i klasse B, LF-forstærkeren kræver
en lavohms kulkornsmikrofon eller en dyna
misk med stort output — i praksis vil det
formentlig være nødvendigt at bygge en lille
forforstærker, hvis man vil køre med Antik
Modulation. CW kan man køre uden videre,
med break-in endda, men nøglerelæet, som
også skifter antennen mellem sender og mod
tager via en vacuumkontakt, larmer ret vold
somt (forbrug 0,5 A ved 28 V!). Det følger
fint med til 125 tegn pr. minut.
AN/ART-13 A (T-47 AN/ART-13) er for
synet med en langbølge-VFO, der styrer 813
direkte. Langbølge-tankkredsene er dog ikke
indbygget i selve senderen, men det har jo
heller ingen interesse for amatørerne. T-412/
ART-13 B (den udgave, der sælges her i lan
det) har i stedet for LB-VFO’en en xtal-oscillator for såvel LB som KB, med plads til 20
HF-krystaller (HC-6/U). Der kan bruges 80-m
krystaller på 80 m båndet, men på 40 og 20
m skal bruges xtaller med frekvenser uden
for amatørbåndene.
Det mest interessante er måske den auto
matiske afstemning. Med en knap på forpla
den (eller fjernbetjent) kan vælges 10 forskel
lige sendefrekvenser, ved kanalskift indstil
ler „autotuneren" samtlige kredse og om
skiftere til de forud indstillede positioner.
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Ved amatøranvendelse vil man fordele disse
ti frekvenser på de tre bånd. Efter at have
kørt senderen ind på den kanal, der ligger
nærmest den, man vil sende på, løsnes VFOafstemningens lås, og VFO’en finindstilles.
Skal frekvensen herefter ændres væsentligt,
låses VFO-afstemningen igen, og ny kanal
vælges o. s. v.
Senderen har indbygget krystalkalibrator
til justering af VFO’en. Dette foregår ved at
stille til nulstød i en hovedtelefon, der til
sluttes en dertil beregnet jack på forpladen.
Antenneeffekten er ca. 100 W (output!) ved
CW og AM. Strømforsyningen skal kunne le
vere ca. 1200 V/200 mA, 400 V/225 mA samt
28 V/10 A. Det sidste bliver nok det værste,
for det er nok ikke mange amatører, der kan
finde en 28 V strømforsyning i rodekassen,
men det anbefales stærkt at fremskaffe de
28 V i stedet for at modificere glødestrømskredsløbet. De 28 V er forudsætningen for,
at såvel relæer (dem er der mange af) samt
autotuneren kan fungerer, og uden disse er
der ikke meget ved det hele.
Der, hvor ART-13 tidligere har været an
vendt, har der ikke været store problemer
med BCI og TVI, og det er derfor nok klogt
at tage forholdsregler imod disse ubehagelig
heder, før der „fyres op". HF-udgangen må
ændres til koax-stik, og der må bruges an
tennetuner og/eller lavpasfilter, og skærmning og filtrering af strømforsyningslednin
gerne vil muligvis også være nødvendig.
ART-13 er en forholdsvis let og billig måde
at komme i luften på for A-amatøren. Vil
man køre ESB, kan man se, hvordan ART-13
kan ændres hertil i oktobernummeret af
QST. Det skal dog bemærkes, at den i QST
viste løsning næppe er særlig hensigtsmæs
sig; langt bedre forekommer det mig at lave
ESB på en frekvens på 3350 kHz eller højere
for blanding med VFO’en. Herved fås nem
lig også output på 15 m, som PA formentlig
uden vanskelighed kan indstilles på (ART-13
går op til 18.100 MHz).
TR.

Tips
Jordledningen.
er gerne et stykke rør, der er banket ned i
jorden, og det kan forsåvidt også være ud
mærket, hvis man ellers kan få røret dybt
nok ned. Man letter sig selv arbejdet ved at
banke røret et stykke ned, tage røret op igen,
hælde vand i hullet, banke længere ned, tage
røret op igen, mere vand i hullet o. s. v. o. s. v.
OZ5NU.

Nogle målinger på Heathkit „Comanche" modtagere
Specifikationer.
8 rørs super med MF-krystalfilter.
Mellemfrekvens: 3 MHz.
Frekvensområder: 3,5—4,0 MHz. 7,0—7,3
MHz. 14,0—14,35 MHz. 21,0—21,5 MHz. 28,0—
29,7 MHz.
Krystalfilter: 6 dB båndbredde, 3,0 kHz.
60 dB båndbredde, 10,0 kHz max.
Følsomhed: 1 μV ved 10 dB AM signalstøj
forhold.
Strømforbrug: 3,3 A ved 6,3 V, 125 mA ved
250 V (når formodstanden kortsluttes. Ellers
350 V = den tilhørende senders anodespænding).

krystaller. På fig. 2 ses filterkurverne for
MF-forstærkeren
incl.
krystalfilter.
Shape
faktoren er ca. 3,5, altså i samme gruppe som
Drake 2-B, SX-101 m. m.
AVC-reguleringen er ikke særlig god, hvil
ket antagelig bl. a. skyldes, at AVC-spændingen virker med fuld styrke på sidste MF-rør.
Således varierer LF-output mere end 15 dB
ved signalstyrker fra 1 μV til 10 mV. Ved
større signalstyrker indtræder derfor nogle
overstyringsfænomener med lidt intermodulation og forvrængning til følge. Dette kan
antagelig rettes ved at fjerne AVC-styringen
af sidste MF-rør.

To modtagere var til rådighed, i det føl
gende kaldt I og II. Begge modtagere var
samlet af amatører, for hvem dette var løs
ningen efter flere forsøg på at bygge en mod
tager. Inden målingerne blev modtagerne
trimmet til max. ydeevne.
Frekvensdriften i den første halve time
efter start ses på fig. 1. En stabil tilstand
nåedes øjensynlig ikke, men de øvrige målin
ger blev ikke generet heraf.

•nm.

2-

-

Fig. 1.

Fig. 2 og 3.
Mellemfrekvenskrystalfiltrets kurver for de to

Frekvensdrift på 14100 kHz fra kold stort.

modtagere.

Følsomheden er god nok på alle bånd ved
benyttelse af en dipol-antenne el. tilsvarende,
på 15—20—-40 m endda så god, at en ringere
antenne vil være tilstrækkelig. En modtagers
følsomhed afhænger jo heldigvis ikke af mod
tagerens pris!
Spejldæmpningen er lovlig lille på 10 og 15
m, dog ikke mindre end i så mange andre
modtagere. På de øvrige bånd er den så god,
at man vist aldrig vil bemærke signaler på
spejlfrekvensen, hvilket er muliggjort af den
høje mellemfrekvens, nemlig 3,0 MHz,
Selektiviteten er fast, båndbredden er 3,0—
3,2 kHz ved - 6 dB. Flankestejlheden er god,
svarende til at krystalfiltret indeholder fire

Fig. 4.
S-meterets visning ved forskellige signalstyrker.
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S-meterkalibreringen giver ikke noget en
tydigt billede af signalstyrken. Således er en
S-grad mellem 3 og 5 dB og 10 dB-springene
et sted mellem 6 og 15 dB. Yder mere varie
rede S9 fra bånd til bånd mellem 10 og 90
μV. Men S-grader er jo altid en subjektiv
målestok! — Jeg glæder mig til at opleve en
modtager, hvor en S-grad virkelig er 6 dB
og S9 samme værdi på alle bånd. Men hvil
ken modtager kan det?
Sammenfattende tabel:

10

0,65

15
20

0,46

40
80

0,55
0,70
1,0

0,23
0,22

7,4
5,6

5,0
4,2

90
90

0,12
0,24

3,5

3,1

37

8,5
12,5

5,0
14,0

43

81

10

96

0,40

33
42
62

Alrn. bemærkninger: Man fristes ved lyt
ning til at tro, at følsomheden er dårlig på
15 og 10 m, fordi man skal skrue så meget
op for både RF- og AF-gain for at høre sus,
men dette er slet ikke tilfældet. Man kan på
denne modtager høre lige så svage signaler
som på nogen anden modtager. — Dersom
man ville gøre noget ud af AVC-systemet
ved udbygning med AVC-forstærkning, fik
man til gengæld en virkelig fornuftig og ef
fektiv modtager, som ikke lod store modta
gere noget efter.
OZ6NF.
*

Af ovenstående måleresultater fremgår, at
Comanchen faktisk er en helt god, lille mod
tager. Men hvordan er den nu i praksis? Det
kan kun en lytteprøve afgøre. Jeg har haft
lejlighed til at prøve begge de omtalte mod
tagere, og de opførte sig fuldstændig ens,
trods det at de var bygget af to forskellige
amatører. Det må formodes, at enhver, der
bygger denne modtager af et „kit“ og blot
følger
instruktionsbogen,
vil
kunne
opnå
samme resultat.
Skalaen er af den type, hvor kun eet fre
kvensområde er synligt ad gangen, hvilket
giver en hurtig og sikker aflæsning. Grade
ringen og udvekslingen er passende, men
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skaladrevet går ikke så blødt og jævnt, som
det burde. Dette var særlig udpræget på det
ene eksemplar, hvor det føltes, som om knap
pen gik i små spring. Alle knapper er iøvrigt
af trykstøbt, forkromet metal — et orgie i
tarveligste amerikanske smag. Da disse knap
per oven i købet er direkte væmmelige at
tage på, ville jeg, hvis jeg havde en sådan
modtager (eller et andet Heathkit-apparat)
erstatte dem med TS’ eller Philips’ bakelit
knapper med centralbefæstigelse, som fås for
V4” aksel. LF-styrkekontrollen gik på begge
modtagere alt for stramt, hvilket dog ellers
skulle være en let sag at rette. Det generede
en del, fordi denne kontrol bruges meget, idet
AVC’en er helt utilstrækkelig, og HF-styrkekontrollen har alt for lille reguleringsom
råde.
Lytningen blev hovedsagentlig foretaget på
80 m båndet, da 20 m og højere bånd var
døde på de pågældende tidspunkter. Det er
også her, modtagerens væsentligste mangler
kommer tydeligst frem. HF-trinets forstærk
ning er alt for stor på 80 m, hvilket man har
forsøgt at råde bod på ved at parallelforbin
de en 10 nF blok over antenneindgangen på
dette bånd!!! Med en god antenne og med
helt neddrejet HF-styrkekontrol vil blot no
genlunde kraftige stationer overstyre modta
geren, således at antennekredsen må forstem
mes mest muligt for at få forvrængningsfri
gengivelse af ESB. S-meteraflæsningen bli
ver herved naturligvis ganske værdiløs.
Selektiviteten er nok væsentlig bedre, end
hvad de fleste amatører er vant til, men kry
stalfiltret er en del bredere end nødvendigt.
Det ville have været en fordel — som ikke
havde kostet noget — hvis båndbredden hav
de været omkring 2,1 kHz i stedet for de godt
3 kHz, og flankerne ville herved også have
kunnet være blevet stejlere.
Comanchen er beregnet til mobilt brug, og
der er derfor ikke indbygget nogen strømfor
syning. Rent prismæssigt er dette en fordel,
for dette punkt vil de fleste amatører kunne
klare billigst selv. Det kan så kun beklages,
at modtageren faktisk alligevel er alt for dyr
her i landet, men har man mulighed for at
tage den hjem fra USA selv, hjælper det jo
en del herpå.
Hvis man vil have en virkelig god og tids
svarende modtager ud af Comanchen, kom
mer man ikke uden om at foretage visse æn
dringer selv, først og fremmest i AVC-kreds
løbet. Hvordan dette gøres, kan læses i OZ
juni og juli 1963.
OZ7AQ.
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Kalibreret Y-forstærker
Af medl. nr. 7808, Rude V. Pedersen.*)
Hvis man er ejer af en simpel oscillograf,
kan man udbygge den, så det bliver muligt
at måle spænding. Mange gange, når man af
læser en kurve, kan det være rart, at man
direkte kan se spidsspændingen.
Denne lille anordning, som består af en
dekademodstand, en eenpolet omskifter og
nettrafo (som jo er indbygget i grafen), kan
måle spidsspænding op til 175 V direkte.
Har man centimeterstreger på oscillografen, kan man jo let aflæse det 4-dobbelte.
Når man har en kurve på grafen og vil måle
dens spidsspænding, trykker eller drejer man
blot omskifteren A over i stilling II. Derefter
drejes omsk. B rundt, til kurven, som nu
fremkommer, har
og man aflæser
skala.

samme størrelse som før,
spændingen på omsk. B’s

Opstillingen er lavet efter 110 V fra nettrafoen (106 V = 300 V pp), men har man
f. eks. 250 V, kan man jo bare sætte en mod
stand ind eller lave en spændings-deler. Men
husk at bruge 5 % modstande eller bedre.

Spørgsmål: Kan du hjælpe mig med data på røret
PT15, samt sokkelforbindelserne?
Svar: Ja. PT15 er en gammel senderpentode, og
max-data lyder: Va = 1250 V, - Vgl = 200 V, Vg2
= 300 V, la = 100 mA, S = 2,8 mA/V, Wa = 30 W,
Wg2 = 10 W, Igl = 10 mA, Vg3 = 40 V. — Gløde
data: 6,3 V, 1,3 A. Max. frekvens: 15 MHz. — Pas
sende data for kl. C, telegrafi: Va = 1250 V, -l-Vgl
= 90 V, Vg2 = 290 V, Vg3 = + 40 V, la = 90 mA,
Ig2 = 25 mA, Win (styring) = 1 W HF, d. v. s. du
skal have mindst en EL84 el. lign. til at styre den.
Output skulle blive 82,5 W_ — Sokkelforbindelserne
er standard for de gamle europæiske sokler: Gløde
tråden sidder i den korte diagonal, styregitteret
nærmest disse, og den 4. pind er skærmgitteret.
Fanggitteret sidder på siden af soklen, og anoden
i toppen af flasken.
Spørgsmål: Jeg har tænkt mig at gå i gang med
at bygge OZ7AQ’s 5-rørs modtager fra OZ 1960
sept. nr., men vil hellere benytte EF89 som HF
rør og EBF89 som MF-rør i forbindelse med MF
båndfiltre og BFO-spole fra BC-654A, idet jeg har
disse komponenter liggende. Da jeg endnu ikke har
nogen større erfaring i at modificere et diagram,
vil jeg spørge dig om, hvilke ændringer der skal
foretages i diagrammet, for at det kan gå. Kunne
du endelig give oplysning om en svensk eller tysk
forhandler
af
billige
surpluskrystaller
samt
om
hjemlige forhandlere af morsekurser på bånd eller
plade?
Svar: Rent umiddelbart er det vist ikke nødven
digt at ændre noget i diagrammet, men måske vil
du få brug for at øge værdien af katodemodstan
dene i HF og MF, hvis der skulle optræde selv
svingstilbøjeligheder.
Dine rør er jo lidt stejlere
end
originalerne.
Radio-Coleman,
Münchenerstrasse
55, Frankfurt am Main, har tidligere leveret en del
krystaller til mig, men han er vist ved at udgå.
Ellers kender jeg ikke nogen, men måske gør de
øvrige læsere? Pse send et par ord med adressen.
Også ang. morsekurser må jeg appellere til læserne
om deres hjælp.

1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.
4 stk.
5 stk.
1 stk.
1 stk.
1 stk.

Stykliste.
25 kohm
25 ohm
40 ohm
140 ohm
300 ohm
500 ohm
1 kohm
2 kohm
5 kohm
sikring 0,5 A
1 pol omsk.
0,2 μF — 700 V

*) V. Hassing.

408

Spændinger.
Stilling
PP
1
0,1 V
2
0,3 V
3
1,0 V
4
2,5 V
5
5V
6
10 V
7
20 V
8
30 V
9
40 V
10
50 V
11
75 V
12
100 V
13
125 V
14
150 V
175 V
15

Spørgsmål: Jeg har lavet OZ1BO’s transistor elbug
fra marts 63, men den kører hos mig for langsomt)
ca. 110 tegn pr. minut. Kunne tænke mig at den løb
ca. 170—200 tegn pr. minut. — Hvad skal jeg gøre?
Svar: Hvis du ikke har haft andre vanskeligheder
af nogen art med at få buggen til at køre, er det
nok nemmest gjort ved at sætte en 5 μF kondensa
tor i serie med hver af de to i multivibratoren. Der
ved skulle hastighedsområdet blive flyttet til det
dobbelte, i dit tilfælde op til max_ 220 tegn. — løv
rigt vil jeg anbefale dig at læse 7AQ’s erfaringer
med samme nøgle igennem i OZ fra okt. 63.
Vy 73 de OZ6NF.
Spørgsmål
sendes
til
OZ6NF,
G.
Juul-Nyholm,
Tingskrivervej 14, 4., København NV. Sammen med
spørgsmålene skal altid opgives EDR-medlemsnum
mer og evt. kaldesignal, men spørgerne forbliver
anonyme overfor alle andre end OZ6NF.

Et variometer for begynderen
af Henrik Bonde, Skovhuse skole pr. Sønderborg.
Her er en lille ting, som jeg mener, vil gøre
lykke hos de nye amatører, et variometer, som jeg
har arbejdet paa i den senere tid og har fået til
at køre som det skal. Det er prøvet på min kort
bølgemodtager
+
mellemog
langbølge,
men
så
skal det kobles anderledes end vist på diagrammet.
Enhver er velkommen til at skrive til mig, hvis
der er noget, som den pågældende ikke kan finde
ud af.

LI =
15 vindinger 0.5ø laktråd.
L2 =
15 vindinger 0,5ø laktråd.
L3 =
25 vindinger 0,5ø laktråd.
L4 =
25 vindinger 0,5ø laktråd.
Rotor 75 mm X 45 mm. Stator 90 mm X 90 mm.

o7o/63

Koblingsskema.
A = Langbølge.
B

=

Mellembølge.

C = Kortbølge.

Stator.
Spoleformen er af 0,1 mm hvid karton, som er lagt
om 1 1 mælkeflaske, det bliver altså ca. 93 mm.
Rotor.
Spoleformen er af 0,1 mm hvid karton, som er lagt
om en Samos vinflaske, der er ca. 75 mm i diameter
og med karton ca. 78 mm.
Materialer.
1 ark karton, ca. ½ mm. 5 stk. messingskruer med
møtriker, 15 stk. 1 messingbånd til forbindelse fra
rotor, ca. 15 cm. Ca. 25 m 0,5ø laktråd. Lim og lak.
Alle dele koster ca. 2,50 kr.

Beam-rotator
I disse 2 m tider syntes jeg, at jeg ville
komme frem med min antennerotor.
Den er lavet med kun 3 ledninger fra sta
tionen til beamen, da jeg har ca. 25 m hen til
den. Princippet er, at en lille motor (med stor
Motor l

udveksling) på stationen løber med samme
hastighed som beamen. På akslen er sat en
viser, så man kan se, hvor beamen står. Sam
tidig trækker den messingpladen A rundt.
På den glider en flig fra en omskifter K, som
Motor 2.

danner kontakt med A. I pladen
A er der et hak, sådan at strøm
men afbrydes, når beamen står i
nordlig retning. Ved at trykke på
TK og stille omskifteren til mod
sat retning, får man beamen der
fra igen.
Motor 1 og 2 er 24 V veksel
strømsmotorer uden kul. Cl og C2
er til faseforskydning.
73, DR 1295, Anders Clausen,
Danmarksvej 14, Kgs. Lyngby.
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For radioamatørerne er det en kendt sag, at fre
kvensbåndene er udnyttet til det yderste, og at
man bogstavelig talt slås om pladsen i æteren.
Og så er dette kun begyndelsen. Når satellitterne
rigtig kommer i brug, skal der til disse skaffes
yderligere plads, og hvis det er meningen, at disse
blandt andet skal viderebringe landenes fjernsyns
udsendelser, skal det nok blive svært at finde veje
frem. I øjeblikket vil man til disse udsendelser nok
finde plads i centimeterbåndene, her er optisk sigt
jo let at fremskaffe, hvorfor området er egnet til
formålet, men det vil jo kun være et tidsspørgs
mål, så er alt også optaget der. Man ser jo ellers
gerne for sig fjernseernes drømme opfyldt frem
over, masser af stationer at vælge imellem. Man
blader i TV-programmet. det er tykt som avisen
selv, skal man tage fodboldkamp fra Rom, opera
fra Melbourne, musical fra Boston eller måske en
ballet fra Moskva? Jo, der vil altid være problemer
nok i tilværelsen.
Det kan blive nødvendigt at skaffe sig andre
muligheder og at gå nye veje for at kunne opfylde
disse krav, og her er det, at laser og maser træder
ind i billedet. I dag er disse udtryk forholdsvis nye
begreber, men i fremtiden bliver de lige så almin
delige i folkemunde som f. eks. teistar, FM o. s. v.
Hvad betyder nu disse udtryk, laser og maser?
Laser er en forkortelse af: Light amplifikation by
stimulated emission of radiation, og M i maser står
for mikrowave. Så langt er det let nok at følge,
men derimod at give en helt populær forklaring på
hvad det er, der sker ved laser processen, ja det
er ulige vanskeligere. Her er det, radioamatørerne
har en fordel ved forståelsen, de arbejder til dels
med nogle af disse ting, og det vil derfor i dette
tilfælde ikke blive svært at følge med.
Laser står altså som device for en metode til at
kunne
producere
en
kraftig
monokromatisk,
det
vil sige ensfarvet, lysstråle, i hvilken bølgelæng
den er ensartet og retningen bestemt. Det er altså
ganske modsat det almindelige lys, som indeholder
masser af forskellige frekvenser, og hvor spred
ning finder sted, så intensiteten reduceres. Som
radiobølger
interfererer
de
forskellige
bølgelæng
der med hverandre, og vi får som resultat det hvide
lys, der kan opløses i farvede frekvensbånd. Jeg
sagde udtrykkelig bånd, thi her skal man søge det
særlige ved laseren, at kunne fremstille en kraftig
men meget smal lysstråle, der kan nå vidt om
kring og derved opfylde en række forskellige for
mål.
For nu at kunne forstå rækkevidden af det her
anførte, har jeg i fig. 1 gengivet en oversigt over
hele det elektromagnetiske spekter. Man må først
gøre sig klart, at det jo ikke alene er de alminde
lige radiobølger, der er af elektromagnetisk natur,
men også lysstrålerne er af samme familie, selv
om de naturligvis har stærkt varierende egenska
ber.
Af skemaet vil man se, at selv de meget korte
ultrabølger, som vi radioamatører opfatter som de
aller
hurtigste
elektromagnetiske
svingninger,
på
baggrund
af
lyssvingningerne
er
overmåde
lang
somme. Vor tabel bringer os en let overskuelig
oversigt
over
hele
frekvensområdet
begyndende
med vore velkendte lange bølger med de lavfre
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Det elektromagnetiske frekvensområde
Bølgelængde

Svingningsantal
(hertz)

10.000 km

30

1000 km

300

100 km

3000

10 km

30 tusind

1 km

300 tusind

Langbølge

100 m

3 millioner

Mellembølge

10 m

30 millioner

1m

300 millioner

10 cm

3 milliarder

1 cm

30 milliarder

1 mm

300 milliarder

100 μ

3 billioner

10 μ

30 billioner

1μ

300 billioner

1000 Å

3000 billioner

100 Å

30.000 billioner

10 Å

300.000 billioner

1Å

3 trillioner

0,1 Å

30 trillioner

0,01 Å

300 trillioner

Lavfrekvens

VHF

UHF

Mikrobølger

Infrarøde
stråler
fcD Yarmestråler
X>
tn
>-» Synlig lys
h-3 ........................ -Ultraviolet
lys

dn
G? 0J
dt

i .i .i m

3000 trillioner

SS

30.000 trillioner
Kos
misk
stråling

Maser og laser —
nye veje fremover.

kvente
svingninger,
videre
over
de
almindelige
radiofrekvenser
til
ultrakortbølgerne,
hvor
vi
er
nede
på
decimetertal.
Så
hører
vor
almindelige
viden og erfaring op på dette område, thi når vi
kommer ned til millimeterbølgerne med deres 3000
milliarder hertz, er vi ude i det store ukendte land,
og så er vi alligevel, som det fremgår af skemaet,
kun ved begyndelsen.

300.000 trillioner
3 kvadrillioner
1

Industriel elektronik ved OZ6PA.

Fig. 1.

En af vore sanser, hørelsen, kunne følge med i
dette
frekvensvirvar
indtil
16.000
svingninger,
så
fornemmer vi ikke mere, hvad der foregår om
kring os, men der sker nu pludselig dette, at en ny
af vore sanser træder i funktion, nemlig følelsen,
thi ved 30 billioner hertz begynder vi at kunne
registrere
varmestrålerne,
og
så
kommer
lysstrå

lerne,
hvor
øjets
ufattelige
modtagermekanisme
sætter os i stand til at følge og registrere, hvad der
foregår omkring os. Det er en lang rejse, vi har
gjort gennem frekvensernes land, men der er sta
dig langt igen, svingningsan.tallet pr. sekund når
formidable
højder,
over
røntgenstrålerne
og
de
radioaktive stråler slutter vi af med de kosmiske
stråler, hvis svingningshastigheder når det ufatte
lige tal 3 kvadrillioner.
Betragter vi ud af hele dette spektrum de synlige
lysstråler, der går fra 4000 ångstrøm til 7000 ång
strøm med svingningstal fra 300 billioner hertz og
opefter, begynder man at fatte, at antallet af bære
frekvenser ville blive enormt, forsåvidt man kunne
bruge lysstråler til dette formål. Problemet bliver
i så tilfælde at kunne udtage enkelte smalle lys
frekvensbånd til formålet og at kunne viderebringe
disse bånd over længere afstande. Såfremt dette
lykkes, vil man i lysbåndsområdet få plads til 80
millioner
televisionskanaler.
Hvordan
dette
skal
lykkes er en anden snak, man er jo først ved be
gyndelsen,
men
alene
i
Amerika
arbejder
flere
hundrede teamworks på opgavens løsning.
Som vi sagde før, gælder det om at kunne frem
stille en lysstråle med en retningsbestemt ensartet
frekvens. Hertil har vi så laseren.

påvirkning af store kræfter atomerne imellem. Det
kraftige
flash-lampelys
tilfører
rubinatomerne
så
megen energi, at disse går på „langfart", går ud
af den normale sammenhæng. Men atomet skal nok
blive kaldt hjem på plads igen, og så må det pænt
aflevere den energi, det modtog fra lampen. Den
energi afleverer det i form af et lyskvant. I rubi
nen sker afleveringen af energi i to stadier. I det
første stadie afleverer atomet energi til regenere
ring af sin krystalform, der var kommet ud af
balance. I næste stadie afleveres resten af den
modtagne energi, og den afleveres som et lysglimt.
Dette
lysglimt
er
monokromatisk
(ensfarvet)
med
en bølgelængde omkring 6.943 ångstrøm, bølgelæng
den er dyb rød. Den kraftige lysstråle reflekteres
frem og tilbage mellem de forsølvede endeflader,
indtil
en
kraftig
parallel
lysstråle
transmitteres
gennem den ene endeflade. Udgangsstrålen har en
total spredningsvinkel på mindre end 0,1 Vo, hvil
ket
muliggør
retningsbestemt
kommunikation
over
store afstande, og med denne laser skulle det være
muligt at udvikle lysradar.
Siden denne rubin-laser fremkom, er der opda
get mange nye lasermaterialer. De inkluderer kry
staller af andre materialer end rubinen, glasarter,
plastikstoffer, væsker, gasarter o. s. v. ja, der går

Fig. 2.

En laser kan laves af en rubin, en ædelsten, der
består af aluminiumsilte med et svagt indhold af
krom. Det er dette krom, der giver rubinen dens
farve. Rubinen findes som- krystaller i naturen (i
bjergarter), men den kan også fremstilles syntetisk,
og derfor er dens værdi stærkt faldende. Den syn
tetiske rubin er bedst egnet for formålet, den kan
fremstilles 1 større eller mindre stave. En sådan
stavrubin nogle få centimeter lang og en halv cen
timeter i diameter slibes flad i begge ender, og fla
den poleres og forsølves, således at noget af lyset
kan vandre gennem spejllaget i rubinens ene ende.
En kraftig elektrisk flash-lampe anbringes nu i
kreds uden om rubinen, således som det fremgår
af fig. 2.
Når nu flash-lampen tændes, vil dens kraftige
lys anslå rubinens atomer, så disse træder ud i nye
baner. Det er noget, man tilsyneladende ikke kan
konstatere på rubinens struktur, man må jo ikke
glemme, at selv faste, massive stoffer er en verden
af atomer og molekyler i hastig bevægelse under

næsten ikke en uge, uden nye materialer og lasere
fremkommer.
Fordringer til et lasersystem er altså dette, at
atomerne skal kunne lade sig anslå til et energi
stadium (man kalder dette at „pumpe op“), og at
samme atomer, når de vender tilbage til deres op
rindeligt
uanslåede
tilstand,
udsender
lyskvanter.
Dette er jo iøvrigt noget, der sker i vort elektriske
lys. Når strømmen og varmen sætter ind på gløde
tråden,
kaster
metaltråden
uafladelig
elektroner
ud af deres baner, disse vender så straks tilbage
under afgivelse af lys, men i dette tilfælde er det
de
store
brede
lysbånd,
der
udsendes,
medens
laserne jo nøjes med de enkelte smalle frekvens
bånd.
Det er indlysende, at der er noget igen, inden
masere og lasere kan indgå i vort daglige liv, men
tekniken rider hurtigt i vore dage, så vi har lov at
vente os meget af udviklingen og en meget hurtig
udvikling.
Outputtet, virkningsgraden, er helt nede på 1 %,
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og selv om man snart kan forudse en 10 % udnyt
telse, venter man dog spændt på de nye opdagelser
Indenfor genren, som endnu ikke er gjort. Der
arbejdes i øjeblikket med halvledere, og det er
måske fra den kant, de store fremskridt skal
komme.
Et af de områder, hvor lasers og masers først vil
indgå, er til kommunikation. Man forudsiger, at en
enkelt laserstråle i fremtiden vil kunne transpor
tere en milliard telefonsamtaler, og der arbejdes
flittigt på et teknisk udstyr, der skal kunne lede
lysstrålerne over de lange afstande. Formålet er,
at man på denne måde kan nå frem til hurtigere
kommunikation og transmission af lyd og billeder.
Med lysstråler på tykkelse med en blyant kan der
med
lasere
opnås
fantastiske
rækkevidder.
En
laserstråle rettet mod månen har givet en lysplet
på 3,2 kilometers diameter, medens en projektør,
dersom den overhovedet kunne række så langt,
ville give en lysplet med en diameter på 40.000 km.
Der kan ventes meget sensationelt nyt i frem
tiden på det her omtalte kommunikationsområde,
men industri og videnskab venter også på værdi
fuld hjælp fra lasere og masere. En laserstråle skal
kunne gennemskære en 3/4 meter tyk træstamme
påpå 1/20 sekund, og med laserstråler mener man
at kunne skære stykker ud af klipperne, så tunnel
boring bliver en leg i fremtiden.
Laserstråler vil kunne revolutionere den kemiske
videnskab. Det viser sig, at laserstråler fremmer
kemiske reaktioner, så nye ukendte stoffer kan
fremstilles. Lægevidenskaben venter sig en hel ny
og revolutionerende kirurgi baseret på laser som
middel til at bortskære syge væv.
6PA.
EDR’s hovedbestyrelse afholdt møde søndag den
10. november i København,
EDR’s formand bød de nye HB-medlemmer vel
kommen i EDR’s styrelse. 6PA beklagede, at så
mange HB-medlemmer havde været fraværende på
sidste
HB-møde
dagen
før
generalforsamlingen,
det var absolut nødvendigt at hovedbestyrelsen var
fuldtallig især før en generalforsamling.
OZ5LD i Viborg havde indsendt nye regler for
fremtidige rævejagter. HB blev enige om, at disse
nye og temmelig omfangsrige regler måtte gennem
gås meget nøje, 2NU, 4AO og 7KV skulle foretage
dette gennemsyn, hvorefter de udsendes til afde
lingerne, een ting stod fast, der måtte ikke afholdes
mere end et Danmarksmesterskab, 5LD og 3XA
skulle holdes underrettet om arbejdets forløb.
6PA oplyste, at man havde haft møde med Fysik
lærerforeningens
formand,
overlærer
Sigurd
Ja
cobsen, angående et samarbejde EDR og Fysik
lærerforeningen
imellem,
EDR
skulle
lave
nogle
prototyper
af
forskellige
radioapparater,
som
ele
verne i skolerne så skulle lave efter, derved bliver
de ganske unge oplært i radioteknik på en inter
essant måde. EDR skulle ligeledes lave diagram
mer og beskrivelser samt andre tryksager til brug
i undervisningen.
I mødet deltog indvidere OZ9SH som medlem af
Fysiklærerforeningens
bestyrelse
og
EDR’s
kas
serer OZ3FM.
EDR’s hovedbestyrelse drøftede dette nye arbejds
felt, og man blev enige om at støtte det fuldt ud.
Fra OZ8IX var der indkommet forslag, hvori han
bad EDR være med til at oprette et legat til ind
køb af grej, der skulle stilles til rådighed for inva
liderede
amatører.
Hovedbestyrelsen
behandlede
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forslaget, men måtte henvise det til næste års gene
ralforsamling,
hvortil
OZ8IX
skulle
indsende
for
slaget.
OZ6EI havde indsendt anmodning om oprettelse
af en afdeling på Nord-Als. Hovedbestyrelsen havde
selvfølgelig intet herimod, såfremt det ikke gik ud
over en afdeling i nærheden.
Det blev vedtaget, at landskredslederen OZ8JM
skulle sende en skrivelse til alle afdelinger med
retningslinier ved oprettelse af kurser, hvortil der
kunne fås offentlig støtte.
Kassereren aflagde regnskab. 3FM håbede, at den
nylig
vedtagne
kontingentforhøjelse
ville
hjælpe
på EDR’s økonomi, der var allerede sket flere stig
ninger i udgifterne, bl. a. forsendelse af OZ og
trykkeomkostningerne.
På
forespørgsel
ang.
den
nye lærebog til afløsning af VTS udtalte 6PA, at
trykkeriet havde fået en del stof at arbejde med.
3FM havde sammen med 6PA set på en del stof,
som måtte skæres ned i OZ. Afdelingsstoffet måtte
skæres meget ned, især for Københavns-afd. ved
kommende, nu da afd. havde sit eget blad.
Referatet af VHF-møder, bl. a. 2 m klubbens,
måtte også skæres ned. HB blev enige om, at QTHrubrikken udgår af OZ. De afdelinger, som skal
bruge denne rubrik, sender anmodning herom til
OZ4AO i København.
Emblemerne forhøjes til 5 kr. stk. lQSL centralen
stiger ikke, men der er en kuvert mindre i forsen
delsen.
OZ blev i abonnement forhøjet til 30 kr. pr. år.
Det blev vedtaget, at EDR’s formand OZ6PA og
OZ9SN skulle anmode Post- & Telegrafvæsenet om
et møde snarest, bl. a. for at drøfte de nye RTTY
licenser og evt. om materiellet, om de maritime
amatører og andre presserende ting.
OZ2NU aflagde på opfordring af HB en detaljeret
beretning ang. tester og præmieringen for disse.
OZ5RO fik listen over de præmier, som ikke endnu
var graverede og udsendt. Dette vil ske inden jul.
OZ9SN havde fra OZ6EP fået restlageret af de
røde formandsnåle (husk her, alle afdelingsformænd, at anmode 9SN om en nål, hvis i mangler
en sådan). Ligeledes æresnålene fik 9SN overdra
get.
OZ9SN havde på HB’s opfordring lavet et udkast
til nye regler for aflæggelse af morseprøver. Der
blev foretaget enkelte rettelser, og 9SN skal være
færdig med reglerne til næste HB-møde i februar.
(Det skal her bemærkes, at det kun drejer sig om
det administrative, og overfor hvem man skal af
lægge prøve).
OZ2NU ville for at spare OZ-spalter sende beret
ning om Region I ud til HB-medlemmerne snarest.
Vy 73 de OZ5RO, O. Blavnsfeldt, sekretær.
Til afdelingsformændene!
På
given
foranledning
mænds opmærksomhed på
der aftenskolerne.

henledes
d’herrer
kursusvirksomheden

forun

Ved henvendelse til de lokale ledere af aften
skoleundervisningen
kan
der
fra
først
i
januar
måned 1964 etableres nye kurser i fysik I og II
(radio-fysik
radio-teknik
o.
1.,
dog
ikke
morsekursus).
Skulle der opstå vanskeligheder m'ed oprettelse
af
sådanne
kurser,
bedes
henvendelse
rettet
til
undertegnede landsafdelingsleder.
Med venlig hilsen
på H. B. V.
J. P. Berg Madsen, 8JM.

VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.

En viklemaskine
til kr. 2,65

Anders har sendt mig nedenstående viklemaskine
til beskrivelse i OZ, han er stolt af sit værk, og det
er jo heller ikke underligt, når man tager i be
tragtning
de
små
hjælpemidler,
han
disponerer
over. Anders er 16 år, medlem af EDR og natur
ligvis meget radiointeresseret. Hans største ønske
er at blive civilingeniør, og da fingrene sidder rig
tigt på ham, og han både er begavet og energisk,
skulle det forhåbentlg også lykkes for ham.
En spolemaskine til 2,65! Kan man da virkelig
det? Åbenbart, men alligevel, der må jo selvfølge
lig være et eller andet i rodekassen, for at det kan
lade sig gøre; dertil kommer både tålmodighed og
snilde.

Der er altid lidt at lære, når man studerer andres
arbejde, og når nu Anders på sin „maskinfabrik"
arbejder med små midler, er det dobbelt inter
essant at følge detaljerne. Men iøvrigt lader jeg
Anders
selv
fortælle,
og
hans
kommentarer
til
viklemaskinen lyder som følger:
„Ideen til
viklemaskinen har jeg fra OZ6PA’s
viklemaskine i OZ april 1962. Fig. 1 er gearkassen,
og da der er enkelte mål på nogle af stykkerne,
skulle det ikke være vanskeligt at slutte sig til
resten. Gearkassens endevægge laves af 10 mm
etronit (bakelit med lærred eller papir), pertinax
eller lignende, det var affaldsstykker for mit ved
kommende. De er afrundede foroven, og ellers er
de påskruet et bundstykke af træ eller bakelit. Der
er
til
dette
formål
brugt
undersænkede
skruer
nedefra
i
bundpladen
og
op
i
bakelitstykkerne.
Husk at bore for, ellers er det meget svært. I mid
ten af gearkassens endevæg er der boret hul til en

akse, og på denne sidder tandhjulet A. Denne akse
sidder i den anden ende gennem lejet C, som er et
stykke 3 mm messing, der forneden er bukket ud i
en fod, så den kan skrues fast på bundpladen. Når
man borer disse lejehuller, må man sørge for, at
hullerne ligger i samme højde, det er vigtigt, at
aksen F ikke sidder skævt. Uden for gearkassen
har vi håndhjulet D, der også er anbragt på F-aksen, og på håndhjulet sidder et lille håndtag frem
stillet af træ, bakelit, messing eller lignende. Hånd
taget er gennemboret og går omkring en 3/16 skrue,
der er skruet ind i hjulet og sikret med en lille
kontramøtrik på den bageste side. Håndhjulet D er
fra en BCL spille. Så kommer vi til tandhjulene
A og B, dem har jeg fra en telefonkonductor, og
udvekslingsforholdet er 5 til 1, så når man drejer
en gang på det store hjul, løber det lille hjul (vikle
aksen) fem gange rundt. Det er dejlige tandhjul,
som jeg kan anbefale til mange formål. Tandhjulet
B anbringes på aksen G, det er selve vikleaksen.
Aksen har som lejer de to bakelitendestykker, så
dan som1 illustrationen viser. Det kan være vanske
ligt at bore lejerne sådan, at tandhjulene passer
rigtigt sammen. De må ikke gå for tæt, så de klem
mer, og naturligvis heller ikke for løst.. En god
ting er det, når man mærker tandhjulakserne op,
at sætte hjulene i indgreb og med en ridsespids
tegne omkredsen af tandhjulets
indvendige aksehul op, gør man
det, skal man lægge et tyndt
stykke silkepapir mellem tand
indgrebene,
så
kommer
gangen
til at passe.
Tælleren H er fra en gammel
jævnstrømsmåler,
hvor
alt
er
fjernet undtagen tælleren og de
sidste aksler nær ved den. De
tre tandhjul, hvoraf det mel
lemste er for at udfylde mel
lemrummet
mellem
hjulene,
er
Teknohjul,
forøvrigt
det
eneste
udover nogle skruer og møtrik
ker der er indkøbt til maskinen,
disse hjul koster 70 øre stykket.
Svinghjulet I er drejet af 10
mm fiber, gearkassen er brugt
som drejebænk, pyh ha. Den er
sat fast med 1/8” umbrakoskrue;
i midten er indsat en fire milli
meter pressemøtrik, og deri er
skruet en fire millimeter bolt,
som bruges som viklespindel.
Derpå er sat en 4 mm finger
skrue K og en skive til at spænde spolen fast med.
Fig. 3 er hele viklemaskinen set fra oven, og
den vigtige trådføring er yderligere uddybet i fig. 4,
hvor man ser de tre trådførerhjul (skalasnorhjul),
N er et stykke 3 mm messing, og O er en bakelit-

Fig. 2.
Gearkassen set bagfra. En
aluminiumsplade ind
kapsler tandhjulene. I
pladen er en udskæring
til tælleren.
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knap. P viser et 5 mm hul, hvori er loddet et stykke
messingrør. Hjulet Q og røret N kører på to mes
singstænger.
Som det ses af tegningen i fig. 3 er spoletråden
anbragt i 2 lejer i maskineriets ene ende. Tråden
med sin spoleform ligger vinkelret på gearkassen,

Skulle der være noget, læserne er i tvivl om, så
skriv til mig, Ånders Olsen, Danmarksvej 14, Kgs.
Lyngby."
Nogle kommentarer til viklemaskinen.
Jeg synes, denne viklemaskine i sin konstruktion

Fig. 3.
Maskinen set ovenfra.

og den sidder på to lejebukke lavet af tynd plade,
den ene er kløftet op. Det kan blive nødvendigt at
bremse trådrullen ved hjælp af en sidefjeder an
bragt mellem et par skiver, hvoraf den ene tryk
ker på spolerullen og den anden på lejebukken.

Fig. 4.
Trådføringssystemet.

Fjederens
længde
afhænger
af,
hvilken
længde
trådrullen har, og må således tilpasses forholdene.
Spoletråden føres fra rullen til viklespindelen over
skalahjul. Disse løber på 1/8” skruer, der er skruet
ind i nogle messingstykker. Det første skalahjul
ligger lodret og de andre vandret. Bundbrædtet er
et stykke 10 mm krydsfinér 180X450 mm. Over gear
kassen er lagt et stykke aluminiumsplade 1,5 mm,
deri er skåret hul til tælleren.

er værd at efterlave for de amatører, der har meget
viklearbejde. Det er naturligvis Ikke alle, der som
Anders har liggende de fornødne tandhjul. Jeg vil
derfor henvise til en artikel om tandhjul i OZ
maj 1963, hvor jeg anviser, hvor man kan købe
tandhjul. Disse tandhjul har nav og 6 mm gen
nemboring, så de er nemme at montere. Gear
kassens ender kan opbygges af messingplade, hvor
på man kan lodde sidekanter til dækslet, det vil
måske falde bedre for nogle og være mere maskin
mæssigt. Jeg vil anbefale, at spindelaksen laves af
6 mm fodstål, og at den afsluttes med et stykke
6 mm gevind. Man skal lave denne akse så lang, at
en transformatorspole kan finde plads. Ved at be
nytte 6 mm akser kan man bruge de almindelige
reservedele
til
skalatræk,
stopringe
7086
(Radio
Magasinets katalog) og sågar til lejer nr, 7085. Nr.
7062 stålakse 500X6 mm (koster ca. 3,00 kr.) giver
rigeligt materiale.
Jeg vil endvidere henvise til min artikel orp en
viklemaskine, hvor en trækerne bruges som bærer
af vikleformen. Denne trækerne bores med 6 mm
hul og skydes ind over vikleaksen. En medbringer i
stopskiven låser den fast, så den ikke løber rundt
om aksen. Det giver en god basis for trafovikling.
Til slut vil jeg mene, at det i k k e vil være hen
sigtsmæssigt at lade trådspolen sidde vinkelret på
gearkassen men anbringe den parallelt med denne,
hvorfor bundbrædtet skal være tilsvarende bredere.
løvrigt er Anders’ spolem'askine en
struktion, som man kan få megen glæde af.

fin

Skaf EDR endnu
flere
medlemmer!

Fig. 5.
Foto af den færdige viklemaskine.
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lille

kon

Læserbrev til OZ.
På baggrund af den kolossale forbedring af vort
blad OZ og EDR’s store medlemsfremgang i de
seneste år, har jeg længe haft lyst til at give en
påskønnelse til OZ’s redaktion, de øvrige af bladets
medarbejdere, til EDR’s hovedbestyrelse og ende
lig til alle andre, som gør et stort arbejde for vor
landsforening.
De fleste må vel indrømme, hvad det betyder
for
amatørbevægelsens
fremtid,
for
bevarelsen
af
vore rettigheder og vore bånd, at have en handle
kraftig ledelse. Derfor bør vi menige medlemmer
i endnu højere grad påskønne, hvilket stort og
uegennyttigt arbejde der fra de førnævnte men
neskers side gøres for at løse opgaverne indenfor
EDR.
For bare at nævne én ting, betyder den assi
stance, vi gennem OZ får til at komme TVI-problemet til livs, meget for de enkeltet amatører.
OZ7AQ’s bemærkning i juli OZ om at slår vi os
til tåls med, at vi kan lukke vore sendere i TVtiden, da er det begyndelsen til enden på vor til
værelse som kortbølgeamatører, er så sand, som
den er skrevet.
Dette er kun ét af de mange problemer, som skal
løses og bliver løst ved energisk indsats.
Derfor bør vi påtænke, hvilken arbejdsbyrde der
hviler på dem, der sidder i EDR’s ledelse.
Angående kontingentets forhøjelse må vi gøre os
klart, at dette var den eneste mulighed, hvis EDR
i fremtiden skal bevare sin styrke for at kunne
løse fremtidens opgaver.
NB.: Lad os alle samarbejde: Ledelsen, de for
skellige
lokalafdelinger
og
de
menige
medlemmer
indbyrdes om bl. a. at løse TVI-problemet; det kan
lade sig gøre. Det er galt, hvis O.Z-amatørerne i
denne „fjernsynsalder“ henfalder til passivitet.
Vy 73 Svend Aage Lauridsen, OZ4RT,
Skolegade 9, Thyregod.
ÅBENRÅ MEDDELER!

Amatørradiostationer på Grønland
pr. 1. december

1963.

OX3AB

A. A. Pedersen

OX3AY

E. A. Jensen

Godhavn

OX3BQ

S. L. Jørgensen

Godthåb

Godthåb

OX3DL

O. B. Pedersen

Godhavn

OX3FF

F. Fencker

Claushavn

OX3GK

K. P. P. Grumløse

Kulusuk

OX3GON Geofysisk Observatorium Narssarssuaq
OX3GR

G. Rasmussen

Narssarssuaq

OX3HM

O. Hansen

Nipisat

OX3ION

Geofysisk Observatorium Godhavn

OX3JV

J. Villumsen

OX3KM

K. B. Madsen

Godhavn

OX3KW

K. Thomsen

Frederikshåb

OX3MD

Nord

S. L. Jensen

Godhavn

OX3MF

H. Foged

Holsteinsborg

OX3MI

N. K. Michaelsen

Daneborg

OX3MN

H. M. Nielsen

Holsteinsborg

OX3RA

LI. Rasmussen

Julianehåb

OX3RE

H. Fencker

Sarqaq

OX3RN

T. Nielsen

Orssuiagssauq

OX3SE

E. K. Skov

Nord

OX3SL

S. L. Pedersen

Umanak

OX3SV

S. V. Larsen

Godhavn

OX3UD

R. M. Frederiksen

Godhavn

OX3WD

V. Nielsen

Angmagssalik

OX3WE

O. M. Winstedt

Godthåb

OX3WW

P. Andersen

Narssaq

må nå vore kamVi håber, dette nummer af OZ
merater deroppe i det høje nord inden jul. Vi her
nede ønsker jer alle en glædelig jul og et lykkeligt
nytår.

OZ6PA.

Ensartede regler for rævejagter.

Ovenstående
fotografi
viser
afdelingens
og
Geloso (ved OZ7HO) stand på hobby udstillingen
1963 i Sønderjyllandshallen den 30. oktober til 3.
november. Udstillingen var besøgt af ca. 10.000
mennesker og kan udfra en radioamatørs synspunkt
betegnes som en succes. Der var besøg af amatører
fra hele landsdelen, og resten af landet kontaktede
vi via „HF“ på 80 meter båndet.
Vi takker alle EDR medlemmer for jeres frem
møde, det var hyggeligt at træffe jer, foruden alle
de tusinder af mennesker, der måske først nu er
blevet klar over, hvad EDR virkelig er, og hvad
radioamatører laver.

Foranlediget af henvendelser fra OZ5LD, Viborg
afd., har EDRs hovedbestyrelse på sit sidste HB
møde i København først i nov. nedsat et udvalg,
der bl. a. på grundlag af det fra Viborg frem
sendte materiale skal udarbejde regler, der efter
fornyet behandling i HB skal være gældende for
fremtidige
rævejagter
arrangeret
af
afdelinger
under EDR.
Til medlemmer af udvalget valgtes OZ4AO, Kø
benhavn — OZ7KV, Odense og OZ2NU, Ålborg.
Såfremt der er afdelinger, der har synspunkter
i denne henseende, som de kunne tænke sig taget
i betragtning ved nævnte udvalgsbehandling, bedes
nødvendige
oplysninger
tilsendt
OZ2NU
og
ikke
senere end 15. jan. 1964.
OZ2NU.
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TRAFFIC -DE P ARTM ENT
beretter

for at tage revanche for i den kommende
test i den første week-end af januar 1964.
For en ordens skyld skal
resultater fra de 3 andre lande.

Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Alborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Telegrafi:
OZ4FF
330
74
691
244
54
OZ1LO
519
OZ4H
208
56
434
OZ4RT
144
56
307
OZ5DX
166
47
360
OZ2NU
150
48
314
OZ3LI
5
4
10
Checklogs fra OZ2KH og OZ3Q.
Telefoni:
1. OZ7FH 30
16
65
2. OZ1DX 18
15
52
3, OZ1KI 34
8
64
4. OZ5JK 13
6
26
5. OZ3SK 18
3
36
6. OZ3KE 8
6
16
7. OZ1MR 6
6
13
8. OZ4RT 5
4
15
9. OZ5BA 5
1
10
10. OZ4DX 2
2
4
11. OZ2IF 4
1
8
12. OZ3LN 2
1
4
13. OZ6VV 2
1
3

51.134
28.026
24.304
17.192
16.920
15.072
40

1.040
780
512
156
108
96
78
60
10
8
8
4
3

Og landskampens resultat kan ses ud af følgende
lister:
1. OH.
73 logs 8.004 qso’s
CW, single operator
949.699 p.
CW, multi operator
12 logs 3.679 qso’s
716.748 p.
Fone, single operator 27 logs
505 qso’s
26.170 p.
Fone, multi operator
5 logs
179 qso’s
9.080 p.
Checklogs
117 logs 12.367 qso’s 1.701.697 p.
CW, single operator
CW, multi operator
Fone, single operator
Fone, multi operator
Checklogs

2. SM.
53 logs
7 logs
5 logs
2 logs
14 logs
81 logs

CW, single operator
CW, multi operator
Fone, single operator
Fone, multi operator
Checklogs

3. LA.
17 logs
3 logs
6 logs
1 logs
3 logs
30 logs

CW, single operator
Fone, single operator
Checklogs

4. OZ.
7 logs
13 logs
2 logs
22 logs

7.103 qso’s
1.462 qso’s
233 qso’s
78 qso’s

770.909 p.
187.208 p.
13.517 p.
2.766 p.

8.876 qso’s

974.400 p.

1.686 qso’s
700 qso’s
146 qso’s
41 qso’s

156.089 p.
71.838 p.
5.782 p.
1.672 p.

2.573 qso’s

235.381 p.

1.247 qso’s
147 qso’s

152.688 p.
2.863 p.

1.394 qso’s 155.551 p.
Et i sandhed sørgeligt resultat for OZ-land, men
et resultat, som der er al mulig grund til og chance
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lige

give

de

bedste

Finland:
CW
1. OH1TN
2. OH2QV

SAC-testen 1963.
Efter en afgjort stor indsats af den finske contest-komite er det allerede nu muligt at bringe de
bedste resultater fra de skandinaviske lande, lige
som også landskampresultatet er opgjort. Desværre
er dette som hidtil meget beskæmmende for de
danske farver.
Nedenstående gengiver vi OZ-placeringerne:

vi

nordiske

99.528
86.184

Fone
1. OH5SM
2. OH1SH

9.400
8.610

Fone
1. SM50V
2. SM5CAK

5.712
4.620

Fone
1. LA5HE
2. LA8WF

2.808
2.200

Sverige:
CW
1. SM5BAU
2. SM5CCE

116.865
103.897
Norge:

CW
1. LA5HE
2. LA6ZH/C

26.389
21.725

PACC-contesten 1963.
Fra PACC-contesten 1963 har vi modtaget resul
tatlisten, der giver følgende danske resultater:
OZ2NU 360
points.
OZ4H
357 points.
Mlarion Islands.
ZS2MI har i en rapport meddelt, at der er aktivi
tet fra øerne hver fredag og lørdag på 7005 kc/s om
kring kl. 6.00 DNT og på 14058 kc/s kl. ca. 11.00 DNT.
Juletesten 1963.
Da jeg sidste år skrev den tilsvarende foromtale
til årets juletest, var der sne udenfor mine vinduer
— det er der ikke i år, selv om vejret i de sidste
dage har truet med det. Men hvordan vejret end
arter
sig, så er det nu tid for
årets hyggeligste test
— juletesten — og
den venter vi os meget
af,hvad
deltagelse angår.
Det er
iår — som altid —
2. juledag
den 26. de
cember,der er testdagen, og
tidspunkterne
er føl
gende:
Telefoni:
Kl. 08.15—09.15 DNT.
Kl. 15.30—16.30 DNT.
Kl.
Kl.

Telegrafi:
09.30—10.30 DNT.
16.45—17.45 DNT.

2) Kun 80 m båndet må benyttes, og det opdeles
således:
Telefoni: 3695—3795 kc/s.
Telegrafi: 3500—3600 kc/s.
3) Testen er opdelt i en telefoni-klasse og en tele
grafi-klasse, der bedømmes hver for sig.
4) I telefoni-klassen anvendes 4-cifrede kontrol
grupper, hvor de to første cifre angiver RS-rapport,
medens de to sidste angiver QSO-nr., begyndende
med 01 for den første QSO.
I
telegrafilklassen
anvendes
5-cifrede
kontrol
grupper, hvor de tre første angiver RST-rapport,
medens de to sidste angiver QSO-nr., som for tele
foni.
5) Der tillades kun een 'QSO med hver station i
hver testperiode. Hver rigtig gruppe giver 1 point —
en komplet QSO altså 2 points til hver af deltagerne.
6) Der udskrives samtidig en aflytningstest for
ikke licenserede medlemmer, hvor det gælder om
at aflytte flest mulige QSO’er og rapportere de af
begge stationer afsendte kontrolgrupper.
7) De fem bedste ,i hver afdeling modtager diplom,
ligesom EDRs hovedbestyrelse udsætter et par en
kelte præmier i hver af telefoni- og telegrafi-klas
serne.

8) Logs skal sendes til EDRs Traffic Department,
Box
335,
Ålborg,
med
seneste
poststemplingsdato
den 29. december 1963. Bemærk, at datoen er flyt
tet en dag frem.
9) Loggen skal bl .a. indeholde følgende oplysnin
ger for at blive godkendt: Tid', cail afsendt og mod
taget kontrolgruppe samt en rubrik for Tr. Dept.s
udregninger.
Desuden
skal
loggen
foroven
angive
den pågældende stations call og QTH samt stations
beskrivelse.
Dette gælder for såvel sender- som lytterama
tører. Det er ingen betingelse, men en stor lettelse
for dem, der skal kontrollere loggene, at disse er
ført på de af EDRs Tr. Dept. anerkendte logblade
(A4-format
på
højkant),
der
fås
hos
boghandler
Ahrendt Flensborg, Ringsted.
— Og endelig til slut ønsker Traffic Department
alle medlemmer af EDR en glædelig jul og et godt
nytår
— og en god juletest.
N.R.A.U.testen 1964.
N.R.R.L, der står som arrangør af den næste nor
diske test, har pr. telegram meddelt os, at NRAUtesten 1964 finder sted den 4. og 5. januar 1964 efter
samme regler som hidtil. Vi skal derfor gengive
reglerne nedenfor, således som de var gældende
ved den sidste NRAU-test:
1. Tider:
Lørdag den 4. januar 1964
Kl. 14.00—16.00 GMT.
Kl. 22.00—24.00 GMT.
Søndag den 5. januar 1964
Kl. 06.00—08.00 GMT.
Kl. 14.00—16.00 GMT.
2. Bånd:
3,5 og 7 Mc/s.
3. Telefoni og telegrafi
kan benyttes efter behag,
ciel klasseopdeling,

men

der er ingen spe

4. Opkald:
NRAU de ... .
5. Kode:
Der anvendes kodegrupper 09579 KARLO, hvor
de
to
første
cifre
angiver
forbindelsens
løbende
nummer og de 3 sidste rapporten. Ingen deltager
må anvende tallet 01 som nr. for den første 'QSO,
hvilket som helst andet nr skal anvendes 1 stedet.
Når nr. 99 passeres, skrives 00—01—02 o. s. v. Tallet
100 anvendes altså ikke.
Bogstavgruppen består af tilfældigt valgte bog
staver, dog ikke Æ, 0 og AA, og sendes ved første
QSO. Ved næste QSO sendes den gruppe, der blev
modtaget ved første QSO og således fremdeles. Er
en
bogstavgruppe
ikke
modtaget
korrekt,
sendes
den sidst modtagne rigtige gruppe. Ved første QSO
bør ingen anvende ovennævnte eksempel på bog
stavgruppe.
6. Points:
I samme periode må samme station kun kontaktes
en gang på hvert bånd. Krydsbåndskontakter og
forbindelser med eget lands stationer tæller ikke.
Hver godkendt sendt og modtaget gruppe giver
eet point. Hver QSO kan altså give 2 points.
Deltagere, der har haft forbindelse med en sta
tion, der ikke har indsendt log, godskrives for 1
point, forudsat at også andre stationer har haft
forbindelse med den pågældende station.
Landskampen.
For at deltage i landskampen skal et land stille
mindst 25 deltagere.

Points i landskampen udregnes således:
Hvert land får som grundsum det samlede points
tal for sine 25 bedst placerede deltagere — hertil
lægges:
Testens samlede pointstal minus landets grundsum
og multipliceret med landets resterende deltager
antal og divideret med testens samlede deltager
antal.
Vinder er det land, der på denne måde opnår
flest points.
7. Præmier:
Vandrepræmie til det sejrende land.
Diplomer til de 5 bedst placerede
hvert land.

deltagere

fra

8. Testlogs:
Loggene føres på de sædvanlige internationale
logblade (A4-format på højkant) og skal sendes til
N. R. R. L.
Postbox 898,
OSLO
med seneste poststemplingsdata d. 15. februar 1964.

Afslutning på referat af Region I mødet i Malmø.
Det blev endvidere vedtaget, at gruppen skal be
stå
af
repræsentanter
fra
DARC,
REF,
RSGB,
SRAL, SRJ, UBA og VERON samt at RSGB skal
coordinere gruppens arbejde.
Det blev foreslået af RSGB og støttet af ARI, at
en arbejdsgruppe på højst 4 repræsentanter skulle
nedsættes for at arbejde med problemerne på bån
dene 1,8 til 30 Mc/s, udarbejde forslag vedrørende
båndplan, tester og lignende spørgsmål berørende
HF-båndene
og
rapportere
herom
til
excecutivkomiteen.
Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 5.
Der bragtes herefter en hilsen fra mr. Herbert
Hoover, Jnr — ARRL’s præsident, som uventet var
blevet tvunget til at afbryde deltagelsen i konfe
rencen og vende tilbage til USA.
Valg af executix-komite.
Sekretæren
meddelte,
at
ARI,
DARC,
NRRL,
SRAL, SSA og USKA havde foreslået genvalg af
den siddende komite en bloc. PZK havde foreslået
genvalg af mr. Znidarsic.
Komiteen blev genvalgt.
Mødested for næste konference.
Sekretæren forelagde et brev fra SRJ dateret
d. 16. maj 1963, i hvilket nævnte organisation til
bød at arrangere næste konference i Yugoslavia.
Sekretæren nævnte videre, at han havde modta
get et brev dateret d. 13. juni 1963 fra dr. Empain
på UBA’s vegne, i hvilket denne organisation til
bød at afholde den næste konference.
1 den påfølgende diskussion udtalte PAODD på
VERON’s vegne, at eftersom den løbende konfe
rence var blevet afholdt i udkanten af regionen,
ville det være ønskeligt af økonomiske grunde at
holde den næste konference i en mere central del
af Vest-Europa. Af denne grund kunne han ikke
støtte forslaget stillet af SRJ, selv om han person
ligt værdsætter SRJ’s venlige tilbud.
Det vedtoges med 13 stemmer mod 2 (VERON og
UBA) at modtage SRJ’s tilbud om at arrangere
næste konference.
OZ2NU.
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Der er ikke mange DX nyheder i denne måned,
m'en det skyldes jo nok for en stor del, at de fleste
amatører har andre ting at tænke på. Udsigterne
for båndene er ikke alt for gode, men der er dog
udsigt til, at forholdene på 80 og 40 meter vil blive
noget bedre, en de har været tidligere, samtidig
med at 20 og 15 meter bliver lidt dårligere.
Fra OZ8US har vi fået en meget interessant RTTY
rapport, der har i de sidste par år været en stadig
stigning i RTTY aktiviteten, og der er nu ved at
være så mange stationer rundt omkring, at det kan
lade sig gøre at få DX forbindelse. Det kan blive
spændende at se, om der skal ske en lige så stor
udvikling indenfor RTTY i de næste ti år, som den
der er sket indenfor SSB. Mange tvivler vel i dag
på, at RTTY har nogen fremtid for sig, men de
argumenter, der anvendes mod RTTY, er stort set
de samme, som man i sin tid anvendte mod SSB,
nemlig at det er for vanskeligt og for kostbart, og
dog har SSB fået en udbredelse, som ingen havde
turdet vente. 8US har bedt os medtage de frekven
ser, der normalt anvendes af RTTY folkene, således
at de ikke skal blive forvekslet m’ed kommercielle
eller militære stationer. På 80 meter kører man
normalt mellem 3580 og 3600 kc, på 40 meter mellem
7035 og 7040 kc. På 20 meter omkring 14090, idet
denne
frekvens
anvendes
som
kaldefrekvens,
der
kan også ligge nogle RTTY folk mellem 14100 og
14110, men det er mindre sandsynligt, nu efter at
båndet er åbnet for fone. De øvrige RTTY stationer,
der ligger i båndene, er med næsten 100 % sikker
hed kommercielle stationer.
Og så over til nyhederne:
VK4JQ på Willis Isl. har været sporadisk aktiv
i den sidste tid, mest med SSB. Han anvender en
Swan transeeiver, der kun er i stand til at køre
over 14180 kc, dog har han nogle faste sendefre
kvenser på 14120—130—148 kc. Antennerne er to
dipoler, den ene vender mod Europa og den anden
mod USA. W6HYG er 'QSL manager. De bedste
tider for QSO er mellem 1030 og 1400 z med de bed
ste signaler omkring 13 z.
For 40 meter DX folkene: VK4SS, der er meget
aktiv på 40 meter, finder, at de bedste tider for
QSO med Europa er mellem 0630 og 0700 z og igen
1930 til 2000 z. VK4SS gør opmærksom på, at alt for
mange stationer lytter for lidt mellem opkaldene.
I de korte perioder mellem opkaldene er det kun
de lokale stationer, man kan nå at opfatte. Bedste
DX frekvenser er mellem 7000 og 7010 kc.
Det ser ikke ud til, at Gus havde nogen stor
succes med sin tur til Kuria Muria, det lykkedes
kun for meget få stationer at få QSO, og opholdet
blev meget kortere end først planlagt. Efter planen
skulle han nu igen være på vej til AC-landene,
men der foreligger ingen sikre efterretninger.
Indtil videre vil der kun være meget lidt aktivi
tet fra VS9MB, da de fleste operatører er blevet
sendt til andre baser.
Når Kenya den 11. december bliver selvstændigt,
vil der ske en ændring af prefixet, idet VQ4 bliver
ændret til 5Z4.
Samtidig meddeler ARRL, at man fra og med den
15. sept. har slettet følgende lande fra DXCC listen:
Singapore,
Malaya,
Sarawak,
North
Borneo
og
Manchuria, og at følgende er tilføjet: 1) Singapore
og Malaya, II) Sarawak og North Borneo.
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TC3ZA er sporadisk aktiv fra Tyrkiet, og QSL
kort skal sendes til G8KS. Denne beder iøvrigt om
at få kortene tilsendt direkte og ikke igennem
bureauet.
W2VZV
foreslår,
at
flere
europæiske
stationer
sender i den lave ende af 20 meter og lytter i den
amerikanske del af båndet, idet det vil gøre det en
del lettere at gennemføre en QSO med W stationer,
når båndene er åbne.
FK8AU er aktiv næsten hver week-end på SSB
i den lave ende af 20 meter, han høres ofte sam
men med F9RY/FC.
Båndrapporter:
7 Mc CW:
OZ4DX: UF6KAE 18 - UL7KDT 0030 - 4X4DH 17 5B4CZ 00
7 Mc RTTY:
OZ8US: I1RIF.
7 Mc CW:
OZ5S: UD6BD 23 - 5B4CZ 23.
14 Mc CW:
OZ4DX: UH8DA 12 - UI8LB 10 - UM8KAA 13 UJ8KAA 11 - HK3AH 12 - Wl-2-3-8-9 - VE - MIM
10.
OZ5S: VS1FZ 14 - VS9AAA 20 - UH8DA 13 UAØBL 08 - PY7YS 10 - VE2UW 17 - W/Kl-2-3-45-6-7-8-9-0 hovedsagelig i eftermiddagstimerne.
OZ7Z: ZL1AV 10 - PY4UG 19 - VOl - UA/UW 9-0
- UD - UG - UL W/Kl-2-3-4-5-6-7-8-9-0.
14 Mc RTTY:
OZ8US: I1RIF - G8DD
K8DKC - K8MYF - VK4RQ.

-

GM3IGL

-

I1ZZG

-

14 Mc AM:
OZ4DX: GC3MWR (Jersey).
14 Mc SSB:
OZ5S: HZ1AB 15 - K4SMJ/V02 16 - W2LEC 14 4X4LC 16 - 9M2EF 14 - W2ZXM/MM 16 Kurt Carlsen,
der sender 73 til alle OZ-hams, han er for tiden på
Singapore-kanten.
21 Mc CW:
OZ5S: CN8FW 11 - UA9KDP 11 - VQ8AM 13 YV5BMY 14 - 5B4TJ 13 W2CTN 15 - W2YQN 16.
OZ7Z: UA9 - UL7GL 11 - UM8KAA 11 - VQ2BC 12
- VQ2WM 11 - CR7FN 12 - 5A3 - 5B4 - CN8 9Q5TJ 9 - EP2DM 13 - MP4DAH 13 - ZB1 - ZE2JS 11
- ZS2JS 11 - PY1MCC 14.
QSL-adresse:
CN8FW og 5B4CZ via W2CTN.
Det var alt
og på genhør.

for

denne

gang,

tak

for

rapporterne

73 og best DX, OZ7BQ/Joe,
Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

Træningsudsendefse af morsetelegrafi
Tid: Alle hverdage 19,00—19,30 (lørdag und
taget).
Frekvens: 3853 kHz.
Bølgetype: Al.
Call: XPU9.
Speed: 19,00—19,15: 60 tegn pr. min. 19,15—
19,30: 80 tegn pr. min.
Tekst: Tages fra „OZ“, nr. og side opgives
ved afslutning af udsendelsen.
QSL: Modtages gerne af OZ5GB.
OZ5GB.

VFX — et interessant område.
QST har en fast månedlig rubrik omhandlende fa
briksfremstillede
„amatør“-modtagere,
-sendere,
-convertere o. s. v. Her er der tit mange gode ideer
at hente, og jeg vil gerne her berette om nogle af
dem og samtidig fortælle om nogle af de impulser,
jeg selv har fået ved at læse om dem.
Hallicrafters
Transverter
HA-2
(se
blokdiagram)
indeholder en krystalstyret 2-meter converter med
udgangsfrekvensområdet 28—30 Mc/s samt et sen
derblandingstrin, der på tilsvarende måde transpo
nerer et sendersignal i området 28—30 Mc/s til om
rådet 144—146 Mc/s„ De to blandingsfunktioner fore
går ved hjælp af et fælles krystal. Øvrige enkelt
heder
fremgår
af
blokdiagrammet.
Derudover
må
det fremhæves, at der i senderblandingsrørets ind
gangskreds findes et lavpasfilter for at forhindre
oversvingninger
i
10-meter
senderens
udgangssig
nal i at nå ind i blandingstrinet. Dette efterfølges
af en 03/12 i klasse A, der igen styrer PA-trinet, en
QQE06/40. Også dette arbejder i kl. A eller AB for
at kunne tage sig af SSB-signaler. Udgangseffekten
opgives at være 50 watt på FM, CW og SSB og 12,5
watt på AM. Den tilhørende ensretter leverer 700
volt ved 250 mA, 250 volt ved 125 mA samt en fast
forspænding på - 60 volt. — Beskrivelsen findes i
nummeret for september 1962.

crafters HA-2 men adskiller sig fra denne ved at
arbejde ud fra 14 Mc/s samt ved at al afstemning
foregår i små bånd på 200 kc/s hver. Dette kræver
jo ikke så få krystaller, men til gengæld behøver
styresenderen
kun
at
dække
området
14,0—14,2
Mc/s. Desuden kan 62S-1 transponere såvel til 2meter som til 6-meter båndet.
En rigtig konstruktionsartikel i QST for septem
ber 1963 er utvivlsomt inspireret af Hallicrafters
transverter. Dog arbejder den ud fra 14 Mc/s. Det
hedder i artiklen, at konstruktionen er beregnet til
SSB. Dette behøver ikke at afskrække nogen, for
den er naturligvis lige så anvendelig til almindelig
AM, CW og FM. Øvrige enkeltheder fremgår af
diagrammet.
Man behøver ikke at anvende princippet således,
at det omfatter både modtager og senderen. Har
man en god krystalstyret converter, er der i og for
sig ingen grund til at drage den med ind i billedet.
De fleste af os er sikkert mest interesseret i den
side af sagen, der angår VFX-styringen af sende
ren, og hvem har ikke af og til tænkt på at „gå i
krig“ med dette spørgsmål, uden at det egentlig er
kommet meget længere end til selve tanken?
Vi er ikke de eneste. VFX-problemet har i åre
nes løb beskæftiget sindene verden over. Det vi
des, at adskillige tyske amatører har blandet ud
gangseffekten fra en krystaloscillator på 7 Mc/s
med et VFO-signal på ca. 1 Mc/s. Derved får man
et VFX-signal på 8 Mc/s, som man uden videre kan
tilføre
sin
forhåndenværende
2-meter
sender,
blot
forudsat at denne er indrettet til enten et 8-Mc/s

Fig. 1.
QST sept.
1962, side 44.

Det andet industriprodukt stammer fra Collins
og har typebetegnelsen 62S-1. Denne transverter
har
principielt
de
samme
funktioner som Halli

eller et 24-Mc/s krystal. Et effektivt lavpasfilter
foran blandingsrøret er imidlertid en absolut for
udsætning for at kunne anvende denne løsning,
idet
oversvingninger
fra
oscillatoren
ellers
bliver
forstærket i senderen og optræder som falske sig
naler i dennes udgangseffekt.
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En anden og virkelig fiks løsning stammer også
fra Tyskland og har været indgående beskrevet i
DL-QTC (jeg kan desværre ikke opgive årgang og
nummer — det er ca. 3—4 år siden). Der anvendes
her et krystal på ca. 8,5 Mc/s, og signalet herfra
blandes med signalet fra en VFO på ca. 3,5 Mc/s.
Blandingssignalet på ca. 12 Mc/s forstærkes derpå
i et par kl. A-trin, der som båndfiltre anvender
almindelige
10,7
Mc/s
mellemfrekvenstransformato
rer. Disse kan med lethed bringes i resonans på
12 Mc/s uden ændring af nogen art. 12 Mc/s signa
let tilføres så 2-meter senderen, som heller ikke i
dette tifælde behøver nogen ændring, dersom dens
krystaloscillatortrin er beregnet til et 8-Mc/s eller et
24-Mc/s krystal.
I dag er der ikke så få amatører, der anvender
18-Mc/s
krystaller
for
at
undgå
interferens
på
kanal 2 og i FM-båndet (et oscillatortrin på 24 Mc/s
kan udmærket godt lave ravage på 96 Mc/s, også
selv om der triples til 72 Mc/s (altså uden at der
overhovedet er noget trin på 48 Mc/s). For sådanne
sendere kunne man tænke sig den løsning ,at man
bygger sig et krystaloscillatortrin på 40 Mc/s, og
signalet herfra blander man med signalet fra en
VFO, der bestryger området mellem 3.5 og 4,0 Mc/s.
Derved får vi et blandingssignal dækkende områ
det 36,0—36,5 Mc/s, hvilket er det, vi har brug for.
To Ant.
Relaxf

Fig. 2.
QST sept. 1963, side 30.
Denne løsning byder på visse praktiske fordele. En
3,5-Mc/s VFO er en meget almindelig brugsgen
stand, og hvad 40-Mc/s krystallet angår, da er dette
simpelthen
et
almindeligt
24-Mc/s
overtonekrystal,
som vi har „overtalt" til at svinge på den 5. over
tone i stedet for den 3., som det er beregnet til. De
fleste gode overtonekrystaller til 24 Mc/s svinger
lige så godt på 5. overtone som på 3. (og forresten
også på 7. overtone). Vort 24-Mc/s krystal skal helst
ligge i nærheden af 24.000, for at vi kan få 40.000
Mc/s — men lidt unøjagtighed her betyder ikke no
get ud over, at vi i så fald må ændre vor VFO’s
frekvensområde tilsvarende.
Som allerede nævnt er et lavpasfilter foran blan
dingsrøret en nødvendighed for at forhindre over
svingninger fra VFO’en i at nå ind i selve sender
trinene. I dette særlige tilfælde er det den 10. har
moniske, det gælder om at undertrykke. — Des
uden er det af allerstørste vigtighed, at blandingen
finder sted på et lavt effektniveau — jo lavere, jo
mindre er risikoen for oversvingninger, og jo større
bliver
naturligvis
også
VFO’ens
frekvensstabilitet.
Blandingstrinet bør efterfølges af et kl. A-trin, dels
for
at
tilvejebringe
tilstrækkelig
styring
til
det
efterfølgende trin, og dels for gennem de tilhørende
afstemningskredse
at
undertrykke
uønskede
blan
dingsprodukter yderligere.
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Dette fører os naturligt nok ind på den tanke, at
vi til VFO-området principielt burde vælge et om
råde, hvorfra ingen oversvingninger falder ind i
2-meter båndet. Det vil i praksis sige, at VFO’ens
udgangsfrekvens skal ligge en hel del højere end
3,5
Mc/s eller dække et tilsvarende smallere fre
kvensområde. Dette problem kan løses på mange
måder. Men hvis vi nu vil blive ved det forelig
gende tilfælde, altså en VFX med udgangsfrekvens
området 36,0—36,5 Mc/s, så kan vi her f. eks. bruge
en VFO dækkende området 13,5—14,0 Mc/s i for
bindelse med en krystaloscillator på 50 Mc/s (jeg
må her tilstå, at når jeg bruger dette eksempel,
skyldes det, at jeg har et 25-Mc/s krystal liggen
de (!). Området 13,5—14,0 Mc/s har ingen oversving
ninger i 2-meter båndet; men til gengæld har vi et
spejlsignal på kanal 4 foruden det krystalstyrede
signal på kanal 2 at slås med. Denne løsning er
derfor nok bedst egnet vest for Storebælt, også
selv om vi tager i betragtning, at de 2 uønskede
signaler ligger på et meget lavere effektniveau end
selv et QRP-sendertrin.
Til området øst for Storebælt vil jeg foretrække
opstillingen med 3,5—4,0 Mc/s VFO’en, hvis ud
gangssignal blandes med effekten fra en 40-Mc/s
VFO — også selv om dette betyder, at jeg skal
pusle lidt med et lavpasfilter. —- I øvrigt er hensig
ten med ovenstående udkast kun den at sætte fan
tasien lidt i sving. Enhver kan sikkert på grundlag

LOW HIGH
Input, 28-30Mc.

af de krystaller, han har liggende, og den sender,
han anvender, udarbejde et anvendeligt diagram.
Til sidst vil jeg forsøge at opsummere de fakto
rer, man må tage i betragtning.
1)
Den enkleste løsning er for så vidt transverteren
(Hallicrafters
HA-2).
Her
blandes
der
jo
direkte til 144—146 Mc/s, så der er intet besvær
med bredbåndskredse udover dem, der nødvendig
vis må findes i kl. A trinene mellem blander og
PA-trin. Manglen er, at det er noget vanskeligere
at undgå spejlsignaler, hvorfor man — som Halli
crafters jo har gjort det — principielt bør anvende
et forholdsvis højfrekvent bånd som 28—30 Mc/s til
„ind- og udgangsbånd". Oscillatoren må nødvendig
vis bestryge et område, der er lige så bredt som
selve 144—146 Mc/s båndet, altså 2 Mc/s, med deraf
følgende risiko for oversvingninger i 144—146 Mc/s
båndet (se dog ovenfor angående lavpasfilter). Det
er på den anden side en fordel, at VFO-oscillatorens
frekvensstabilitet
overføres
uforandret
til
144—146
Mc/s båndet — hvorimod man så igen kan anføre,
at en VFO med en udgangsfrekvens på 28—30 Mc/s
nødvendigvis må begynde på en lavere frekvens;
der må med andre ord multipliceres, og derved
multiplicerer
man
samtidig
oscillatorens
frekvensustabilitet.

2)
VFX — f. eks. som skitseret ovenfor, med 40
Mc/s krystal og 3,5—4,0 Mc/s VFO eller lignende.
Her må vi multiplicere oscillatorfrekvensen 4 gange
— men det må vi i hvert fald også, hvis vi anven
der forslag 1). Det er en forudsætning, at senderen
er forsynet med båndfilterkredse, for at styringen
kan blive nogenlunde ensartet over båndet. Også
her er et lavpasfilter nødvendigt. Denne løsning vil
være at foretrække, hvis man i forvejen har en
sender med 18-Mc/s krystal. Som et kuriosum kan
nævnes,
at
de
2
oscillatorers
frekvensdrift
vil
o p h æ v e h i n a n d e n , hvis de vel at mærke dri
ver lige meget, lige hurtigt og i samme retning.
— Er her ikke noget at tage fat på?
Mogens Kunst, OZ5MK.
2 meter klubbens møde torsdag d. 28. nov. 1963.
Der var fremmødt 25 hams, som med stor inter
esse lyttede til OZ7G, G. Hansen. OZ7G foredrog
om vort store problem —• antenner. OZ7G øste af
sin righoldige viden om dette store spørgsmål. Han
fortalte os først om den indviklede teori, der ligger
bag konstruktionen af en VHF- og UHF-antenne.
Dernæst så vi en hel serie af forskellige antenne
former samt fik forklaret de forskelliges fordele og
mangler. 2 meter klubben beder dig modtage vor
velmente tak for en i sandhed konstruktiv og lære
rig aften, OZ7G. Det var synd, at der var så mange,
som gik glip af en så udbytterig aften.
OZ4UB.
2 meter klubbens „MØDE" næste gang
bliver torsdag den 19. december kl. 20,00 p r æ c i s .
Vi afholder den traditionelle JULEFEST og PAK
KEFEST.
Programmet
ser
således
ud:
Kaffebord
med julekage og andre kager samt „en lille een“.
Herefter afholder vi auktion over de medbragte
pakker, som i parentes bemærket helst ikke bør
være af en værdi af under ca. 5,00 kr. Hertil kan
vi så få vin og småkager, og senere skulle vi have
en reel chance for øl og pølser. Der er alle mulig
heder for en fornøjelig og kammeratlig aften. Ad
gang til denne aften med alle dens gratis goder er
kun for de medlemmer, som har betalt kontingent
for 1963. (Kr. 10,00). Og det er som sædvanlig i ABCcafeteriet, i kælderetagen, på Frederikssundsvej 123
det foregår. Hermed hjertelig velkommen til alle
vore trofaste medlemmer. Tilmeldelse sker på Nora
5655—5658 til OZ5AB. Tilmeldelse er bindende.
OZ4UB.
Testforhandlinger med UK7 i Skanør.
Bestyrelsen for 2 meter klubben var som meddelt
1 sidste OZ i Skanør, hvor vi blev enige om test
kalenderen for 1964 samt om de dertil hørende reg
ler.
Ved
udarbejdelsen
af
testkalenderen
er
der
taget
hensyn
til
de
internationale
bestemmelser
vedr.
tester.
Ved
udarbejdelse
af
nedenstående
generelle bestemmelser for tester arrangeret af
2 meter klubben er der taget et vidtgående hensyn
til ønsket om at få lavet testregler, som kan gælde
for alle vore tester. Dette mål er også så godt som
nået. Man har selvfølgelig samtidig skævet til, hvad
der for Region I er gældende. løvrigt fremgår de
ved forhandlingerne opnåede resultater af neden
stående testkalender samt af generelle bestemmel
ser for tester arrangeret af 2 meter klubben og UK7.

NB.: Stof til OZ skal være redaktio
nen i hænde senest den sidste i måne
den.

Generelle bestemmelser for tester arrangeret af
2 meter klubben og UK7.
1. De i testkalenderen omhandlede tester er skan
dinaviske VHF- og UHF-tester. De arrangeres af
2 m'eter klubben og UK7 1 fællesskab efter nær
mere aftale de to klubbestyrelser imellem.
2. Testkomiteen er identisk med bestyrelserne for
de ovennævnte to klubber.
3. Direkte deltagere er alle licenserede amatører
i Danmark, Norge, Sverige og Finland. QSO med
stn’s i andre lande tæller med, men sådanne sta
tioner kan ikke selv deltage i testerne. De indsen
der dog checklog.
4. Bølgetyper. Der henvises til de deltagende lan
des licensbestemmelser.
5. Points. Der gives 1 (eet) point pr. opnået kilo
meter!!
6. Koder. Under hver QSO skal der udveksles
koder af typen 599015 GP26c. Koden betyder, at
modstationen høres RST 599, at det er afsenderens
QSO nr. 15, og at positionen er GP26c ifl. QRAlocatorsystemet.
Positionsangivelse
er
absolut
nød
vendig. Og således også obligatorisk!
7. QRA-locator. Benyttelse af QRA-locator er ob
ligatorisk ved testerne.
8. QTH. Det er ikke tilladt at skifte QTH under
testen. Loggen skal indeholde tydelig angivelse af
egen test-QTH og dens. beliggenhed i forhold til
nærmeste almindeligt kendte sted eller steder.
9. Testloggen skal indeholde følgende rubrikker
fra venstre m'od højre: Dato, tid (altid i GMT),
modstation, afsendt kode, modtagen kode, distance
i kilometer samt en tom rubrik til testkomiteens
bemærkninger.
Der
føres
separat
log
for
hvert
bånd. QSO, som ikke er opført med samtlige nævnte
oplysninger, vil ikke blive godkendt. Loggen skal
underskrives
af
operatøren.
Den
skal
føres
på
standard logblade eller maskinskrives 1 format A4.
Loggen skal indsendes til testkomiteen senest 14
dage efter afholdelse af en test. Poststempling vil
være gældende.
10. Krydsbånds-QSO. Dette er ikke tilladt i nogle
af de omhandlede tester.
11.Manglende logs. Stationer, som ikke indsender
logs efter en test, vil få deres call’s offentliggjort
i de respektive klubbers amatørblade!! For at sta
tionerne ikke skal miste for mange points i sådanne
tilfælde, drager testkomiteen omsorg for, at under
søgelse af en sådan QSO’s rigtighed uopholdeligt
finder sted. Den nævnte ordning er forsøgsvis.
12. Tvivlstilfælde. Ethvert medlem af testkomi
teen kan i tvivlstilfælde nedlægge veto mod god
kendelsen af en QSO. Testkomiteen er da forplig
tet til at drage omsorg for, at en undersøgelse af
sagen finder sted.
13. Arbejdsfrekvens. Af operative grunde hen
stiller testkomiteen, at deltagerne kun benytter een
frekvens. (QSY kun i tilfælde af interferens).
14. Frekvensområder. 144 MHz—146 MHz, 432
MHz—438 MHz. Det anbefales dog, at man på 70 cm
fortrinsvis arbejder på 432 MHz—434 MHz.
Testkomiteen.
Testkalender for 1964
For VHF- og UHF tests arrangeret af
2 meter klubben og UK7.
Martstest.
Frekvens: 144 Mc/s — 146 Mc/s.
Perioder: Fra den 7. mar. kl. 2000 GMT til den
8. mar. kl. 0900 GMT, afbrudt af pause fra 8. mar.
kl. 0200 GMT til kl. 0500 GMT.
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Junitest.
Frekvens: 144 Mc/s — 146 Mc/s.
Perioder: Fra den 13. jun. kl. 2000 GMT
jun. kl. 2400 GMT, fra den 14. jun. kl. 0700 GMT til
14. jun. kl. 1100 GMT.

til

13.

FRA AFDELINGERNE

Julitest.
Denne test er både en 2 meter test og en 70 cm
test, men de er uafhængige af hinanden. Der skal
således indsendes log både for 2 meter testen og
for 70 cm testen. (Altså 2 logs).
Frekvenser: 144 Mc/s — 146 Mc/s og 432 Mc/s —
438 Mc/s.
Periode: Fra den 4. jul. kl. 2000 GMT til den 5.
jul. kl. 0900 GMT, afbrudt af pause fra den 5. jul.
kl. 0200 GMT til kl. 0500 GMT.

Decembertest.
Frekvens 432 Mc/s — 438 Mc/s.
Periode: Fra den 5. dec. kl. 2100 GMT til den 6.
dec. kl. 0800 GMT.
Juletest.
Frekvens: 144 Mc/s — 146 Mc/s.
Periode:, Fra den 27. dec. kl.
1100 GMT.

0800

GMT

til

kl.

70 cm aktivitetstime
er hver søndag fra kl. 1000—1100 GMT.
Testkomiteen.
Ovennævnte bestemmelser er altså gældende for
de tester, som køres af UK7 og 2 meter klubben,
og derfor er det af største vigtighed, at I alle er
klar over dette forhold. Som et forsøg på fremover
at spare spalteplads i OZ, vil testerne Ikke blive
annonceret på samme måde, som vi har benyttet
indtil dato, idet de ting, som er gældende fra test
til test, må søges i det blad, som i sidder med i
dette øjeblik. Testkalenderen samt generelle be
stemmelser for tester arrangeret af 2 meter klub
ben og T3K7 er optrykt i et antal ekspl. Et sådant
sæt kan rekvireres af aktive testdeltagere samt af
landsafdelinger
til
opslag
i
klubhuse
etc.
Dette
sker ved indsendelse af en frankeret svarkuvert til
undertegnede.
QRA!!! Endelig!!!
Ja, så er vi igen leveringsdygtige med QRA-loca
tor. Locatoren er fremstillet af OZ5AB, som også
tager sig af distributionen af dem. Locatoren dæk
ker et område, der ligger indenfor punkterne: På
den 60’de nordlige breddegrad, i positionen 5 gra
der vestlig længde til positionen 20 grader østlig
længde. Og på den 51’de nordlige breddegrad i po
sitionen 2 grader vestlig længde til positionen 18
grader østlig længde. Prisen for kortene er kr. 3,50,
hertil kommer så kr. 1,50 for eventuel sikker for
sendelse.
Jule- og nytårstest.
UK7 og 2 meter klubben indbyder herved til
2 meter-test (144 MHz — 146 MHz). Testen kører fra
søndag den 29. dec. 1963 kl. 0800 GMT til kl. 1100
GMT. Testen køres iøvrigt i henhold til de i samme
rubrik skrevne generelle bestemmelser for tester
arrangeret af 2 meter klubben og UK7.
Testloggen skal sendes til SM7BE, Åke Lindvall,
Trastvagen 9, Lund, Sverige.
OZ4UB.
Husk! 2 meter-møderne
torsdag i hver måned.
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i

1964

bliver

den

tredie

KØBENHAVN

Afd.
holder
møde
hver mandag kl. 20,00
i
lokalerne
Frederlkssundsvej
123,
under
etagen,
nedgang
til
venstre
for
„ABC-cafeteriet“.
QSL-centralen er åben fra kl. 19,30. OZ7LM udle
verer kortene. Efter kl. 20,00 udleveres ikke QSLkort.
Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9,
2.
sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902 vega postgiro
59765.
Til medlemmernes orientering kan vi meddele, at
det traditionelle Siden sidst fra og med dette num
mer vil udgå af OZ. Referater af tidligere møder og
tildragelser i vor afdeling vil i fremtiden komme
i vort nye lokalblad PUNKT 1.

‘ AFD

Programmet:
6. januar:
Til den første mødeaften i det nye år er det lyk
kedes
os
at
fremskaffe
den
meget
efterspurgte
farve-tonefilm „En ny virkelighed" af Børge Høst.
Filmen, der er tilegnet Niels Bohr, er en fascineren
de og utraditionel film om atomfysikkens udvik
ling. På fremragende vis er det lykkedes instruk
tøren og manuskriptforfatteren Børge Høst at an
skueliggøre et
så
vanskeligt emne.
Alle filmens
virkemidler er taget i brug fra farver til tegninger,
og med mesterlig hånd giver Børge Høst på lærre
det liv og tale til de komplicerede processer i ato
mernes
verden.
„En
ny
virkelighed"
viser,
hvor
langt man kan nå i at fremstille svære videnska
belige problemer på en for alle let forståelig måde,
når stoffet behandles utraditionelt og talentfuldt.
Emnet er af fundamental betydning for elektro
nikken — og dermed for kortbølgeamatørerne.
Til slut et godt råd: Kom i god tid! — der bliver
utvivlsomt trængsel i vore lokaler denne aften.
13. januar:
Klubaften. Har du noget godt grej at vise frem,
eller har du noget interessant, som du vil delagtig
gøre os andre i? — Så er der god lejlighed til at
komme frem med det denne aften.
20. januar:
Mon der egentlig er ret mange aktive amatører,
der med rolig samvittighed tør skrive under på, at
de aldrig har forårsaget TVI? Og problemet med at
få
lokaloscillatoren
i
2-meter
modtageren
til
at
arbejde helt korrekt tør man vel nok sige er ret
velkendt i amatørkredse! Så meget mere anledning
er der til at komme denne aften for at høre OZ6I
holde
foredrag
om
støjbegrænsning
i
lokaloscilla
torerne, TVI m. v. OZ6I har gennem sit arbejde
med VHF i A/S Storno erhvervet sig et stort fond
af viden og erfaring om disse emner. Vi imødeser
dette foredrag med stor forventning, netop fordi
det har bud til så at sige alle amatører. Måske kan
du også komme d i n e problemers løsning et par
skridt nærmere 1 aften!
Vy 73! P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.
AMAGER
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19,30,
17, S. Linie 37 til stoppested Lergravsvej.

Strandlodsvej

Formand: OZ9JB, J. Badstue, Kastrupvej 168, S,
tlf. 55 25 01.
Kasserer:
OZ2XU,
M.
Schou
Nielsen,
Mjøsens
gade 6, S, tlf. AM 3812V.
Sekretær: OZ6MC, M. Hønning, Spidslodden 11, 1.,
Kastrup, tlf. 51 03 85.
Siden sidst:
Torsdag d. 31. oktober var der klubaften, og trods
det kedelige vejr var der mødt mange medlemmer
op til en hyggelig sludder over en kop kaffe.
Lørdag d. 2. november løb den lidt forsinkede
efterårsfest af stablen, og det skete med fuld vind
i sejlene. Det var dejligt at se den store tilslutning,
ikke mindst fra de „gamle" medlemmer.
Efter kaffen, naturligvis med tilbehør, blev der
spillet op til dans af afdelingens orkester, kun af
brudt af amerikansk lotteri, hvor 8ME vandt en
flaske portvin — den holdt ikke ret længe — samt
aftenens overraskelse 3T, der under vild jubel holdt
en improviseret pakkeauktion. Der blev twistet og
danset gammeldaws til langt ud på de små timer.
Dette var en af de efterhånden helt glemte Ama
gerfester, som der jo er så store og gamle traditio
ner for, og vi siger alle som en 3WP, 5KI og 3T tak
for den behagelige overraskelse og bestyrelsen tak
for det store arrangement.
Torsdag d. 7. november
holdt 1QM et fortræffeligt foredrag om modtager
teori, som yderligere blev gjort levende ved en
smuk
hjemmebygget
og
meget
kommercielt
ud
seende modtagerkonstruktion. Vi siger tak til de
to foredragsholdere og håber at se dem igen senere.
Torsdag d. 14. november
skulle senderen have været i luften, men da ens
retterrøret røg til rørhimlen, måtte vi nøjes med
lokal 'QSO’er over kaffebordet.
Torsdag d. 21. november
stod en ny klubmodtager på programmet. Efter en
bevæget diskussion blev der enighed om anskaffel
sen af en kommerciel modtager.
Program:
HUSK NU
hver tirsdag byggeaften, Helikonsvej 10, kid.,
Sundby, hvor der er lejlighed til at få trim
met grejet og komme i gang med vinterens
nye konstruktioner.
Torsdag d. 19. december
siger vi farvel til det gamle år med fælles kaffe
bord og underholdning.
Tag YL eller XYL med. Tilmelding 2XU.
Torsdag d. 2. januar:
Blå torsdag.
Torsdag d. 9. januar
holder 5IH foredrag om ESB.
Torsdag d. 16. januar
er der atter senderaften, og vi regner med at være
QRV på alle bånd.
Vy 73 de 6MC.
ARHUS
Formand: OZ5JH, J. Thomsen, Brinken 4, Viby J.
Tlf. 4 23 53.
Kasserer:
OZ6CW, J. Cramer, Østergade 8,
Århus C.
Sekretær: OZ2WO, E. Hauptmann, Gyvelvej 16,
Brabrand, tlf. 6 08 15.
Afdelingen har fået egen postbox. Fremtidig skal
al post derfor venligst sendes til adressen
EDR Århus afd.,
postbox 212,
Århus C.

Siden sidst:
Begynderudvalget har haft møde med 4EV, der
fortalte om fejlkilder ved senderkonstruktioner. 4EV
havde
gennemarbejdet
foredraget
med
„pre-fabrikerede“
diagrameksempler,
et
stort
arbejde,
men
noget der lettede tilegnelsen meget. Firmaerne Phi
lips og Mullard havde velvilligt stillet et udmærket
materiale til vor disposition; det forsvandt øvrigt
usædvanligt hurtigt i de forskellige lommer!!! Det
var et godt og velbesøgt møde, og et godt oplæg til
en ren „kurve-aften" — som snarest vil blive af
holdt.
Festudvalget har igen haft succes. Det nyligt af
holdte andespil blev så stor en succes, at man for
at klare siddepladser til alle måtte hugge lokaler
fra Århus båndamatørklub. Dette animerer da vist
til at gentages med et nyt andespil først i det nye
år.
Programmet:
Juleferie.
Århusafdelingen benytter lejligheden til at sende
venner nær og fjern et ønske om en rigtig glædelig
jul og et godt og lykkebringende nytår.
På genhør og gensyn i 1964.
73’s OZ2WO.
ALBORG
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen.
Kasserer: OZ6SM, S. K. Mogensen.
Sekretær: OZ1BD, Bent Christiansen.
Siden sidst:
Har vi fået to nye kaldesignaler i afdelingen,
nemlig OZ2HQ, Knud Christensen, og OZ4X, Erik
Hansen, som ønskes til lykke og velkommen i æte
ren.
Der trænes stadigvæk med morsning, så du kan
også være med. Det er hver tirsdag og torsdag kl.
20,00 i Ungdomsgården på Komblomstvej, hvor vi
den 9. 1. 64 „skyder" nytåret ind med
OZ1BP,
der fortæller om ESB og demonstrerer tranceive
ren fra OZ. Kom og lyt og kig, der vil være mange
fiduser at hente.
Men også til de almindelige aftener er du vel
kommen, måske har du netop fidusen, vi mangler.
Vy 73 de Søren.
BORNHOLM
Så er vi her igen med lidt nyt. Siden sidste gang
er de aktives tal (forhåbentlig) steget med seks.
Lørdag den 16. nov. blev der holdt morseprøve, og
vi kan, så snart licenserne foreligger, byde vel
kommen til 4LD, 4GB, 4CG, 9BV, 4BY og 4YK.
Sidstnævnte
Bornholms
første
kvindelige
amatør.
De fire førstnævnte vil snart blive hørt på CW,
idet de er lige ved at have stationerne færdige.
Nu er vi jo i julemåneden, når bladet udkommer,
så der vil blive sendt personlig besked til alle med
lemmerne om en lille julefest.
Vi håber fra bestyrelsens side, at vi til ære for de
unge kan holde en auktion om materiel til statio
nen.
Ellers kan vi kun notere det glædelige, at alle
tre ugentlige aftener er 95 */o besat. Vi fortsætter
altså stadig undtagen i skoleferierne således:
Mandag den 2. og hver 14. dag: Klubaften.
Mandag den 9. og hver 14. dag: Byggeaften.
Hver onsdag: Begynderaften.
Hver torsdag: Fortsætteraften.
Foreløbig
73 de bestyrelsen.
ØSTBORNHOLM
PS.: Der vil blive indkaldt
samling i januar måned pr. post.

til

ord.

generalfor
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ÅBENRÅ
Vi har nu på to mødeaftener haft den fornøjelse
at høre OZ8AJ, Anton, fortælle os om fjernstyring,
og dette tema vil han afslutte den 19. december på
årets sidste mødeaften.
På det nye års første mødeaften den 2. januar
1964 starter så OZ8JV, Jens, med temaet fremstil
ling af chassiser.
Det var afdelingsnyt for denne gang. Til slut en
lille oversigt over det hengangne år, der kort sagt
må siges at have været et år med aktivitet og
fremgang.
I håb om at det må fortsætte i det nye år og
mange år fremover ønskes alle medlemmer og XYLs
såvel i lokalafd. som over hele landet de bedste
ønsker om en glædelig jul og et godt og lykke
bringende nytår.
Vy 73 OZ5WK, Kalle.

ESBJERG
Formand: OZ6LW, B. Elm-Larsen, Skrænten 59,
tlf. (051) 2 45 00 pr. 2 44 86.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Biohm, tlf. 2 8105.
Kasserer:
OZ4FR,
Frantz
Rasmussen,
Sejstrup,
tlf. 7 35 39.
Sekretær: OZ2CK, Claus Dissing Hansen,
tlf. 2 32 83.
Lokaleinspektør: Poul Nielsen, Kirkegade 12.
Lokale: Centralbiblioteket, 3. sal (personaleetagen,
benyt elevatoren).
Siden sidst:
Der har i de forløbne 2 mdr. været afholdt møder
1.
og 3. onsdag i hver måned. Af programmet kan
nævnes
7BE’s
foredrag
om
rævemodtagere.
End
videre
har
der
foruden
de
ordinære
klubmøder
været et par møder, hvor 6LW fortalte om antenne
tilslutning til PA kredse og beregning af disse.
Programmet:
4. december: Afholdes klubmøde.
18. december: Er der julekomsammen. Alle del
tagere medbringer en pakke til en krones penge.
Efter mødet serveres kaffe.
I januar holder vi undtagelsesvis møder den 2. og
4.
onsdag.
8.
januar afholdes auktion. Kom med dit surplus
grej, der er sikkert andre, der kan bruge det.
Vy 73 de 2CK.

GIVE og OMEGN
Formand: S. P. Knop, Møllehuset, Give.
Arbejdet i vort klubhus, Gyvelvej, Give, skrider
godt fremad. Vi har et særdeles godt lokale til vor
rådighed, og inden længe vil et tilstødende lokale
blive taget i brug til afdelingsarbejdet. I løbet af
kort tid får vi oliefyrsopvarmning.
Afdelingen
tæller
på
indeværende
tidspunkt
24
medlemmer, og vi håber på yderligere tilgang.
Vi er Jørgensen OZ9AJ og XYL megen tak skyl
dige, fordi de har stillet deres sommerhus (belig
gende på et højt punkt uden for Give og bygget af
OZ9AJ og XYL samt junior) til afdelingens rådig
hed. De har udført et stort arbejde, inden klubhuset
har kunnet fremtræde i sin nuværende form, og
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vi siger 9AJ og XYL tak for god forståelse og godt
samarbejde i det forløbne år.
Den 31. oktober gik vi over fra jævnstrøm til
vekselstrøm, og samme aften havde vi rekorddelta
gelse til vort møde.
7.
november afholdtes den ordinære generalfor
samling med bestyrelsesvalg.
1. Formanden OZ4SP aflagde beretning. Afdelin
gens første år bragte gode fremskridt. De egentlige
møder
med
teknisk
kursus
og
morsekursus har
været godt besøgt, navnlig den sidste. Resultatet
af dette arbejde er, at ét medlem OZ6KV har fået
licens, og flere er godt på vej til sendetilladelsen.
Vi har fået en del nye medlemmer, mens et par
for tiden er fraværende på grund af soldatertje
neste.
Afdelingssenderen (80, 40, 20, 15, 10 m, 50 watt
input) med tilhørende antenner er opstillet og sat
i drift.
2. Kassereren Finn Hansen meddelte, at der i den
senere tid er sket betydelig fremgang med afde
lingens økonomi.
3.
Endelig
afholdtes
bestyrelsesvalget,
der
gav
følgende resultat:
Formand: S. P. Knop, OZ4SP.
Næstformand,, sekretær: S. A. Lauridsen, OZ4RJ.
Kasserer: Finn Hansen.
Revisor: A. Jørgensen, OZ9AJ.
Revisorsuppleant: Gunnar Hansen, OZ5GH.
Der blev nedsat et ordensudvalg, der skal fore
stå og udarbejde ordensregler for klubhuset. Ud
valget består af:
Niels Christensen, Brande.
Finn Hansen, Give.
Fast program:
Mødeaften: Hver torsdag kl, 19,30 i klubhuset med
teknisk undervisning samt morsekursus.
De sidste lørdage har vi haft fast byggeprogram
for
begyndere
under
ledelse
af
Kjeld
Kirkeby,
OZ6KV.
Juleafslutningen er fastsat til torsdag den 19.
december i klubhuset på Gyvelvej.
Vy 73 Svend Aage Lauridsen, OZ4RJ, sekretær.

HELSINGØR
Det er desværre endnu sådan, at vi ikke kan
arbejde ca. 2 mdr. forud med tilrettelæggelsen af
de kommende møder, således at vi her i OZ’s spal
ter kan lade jer det meddele. Men vi håber næste
gang at kunne bringe et program for vinterens
møder.
Det sidste møde den 15. november forløb FB og
interessant. 8PQ kom og holdt et lille foredrag om
sit arbejde som båndamatør og demonstrerede sin
„kunst" ved nogle hjemmegjorte gysere m'. m.
De sidst omtalte rævejagter fortsætter stadig med
nye jagter hver week-end, og vi kan glæde os over
den fine tilslutning og det snilde, disse jagter ud
øves med.
Det undskyldes, at 8MX sidst nævntes som ræve
jagt-manager, det er derimod Jørgen Dragø, Gylfesvej 2.
Da denne spalte bliver den sidste i dette år, vil vi
allerede her ønske de, der ikke har lejlighed til at
komme til pakkefesten før jul, en glædelig jul og
et godt nytår og på gensyn i det nye.
Vy 73 de OZ8PG.

HERNING
Lokale: Niels Bohrsvej 6, kælderen.
Formand: Jørgen Brandi, OZ9SW, Gasværksvej 5,
Herning.
Næstformand:
Erik
Thomassep,
Fld.
Lundebakke,
Ilskov, tlf. Karup 386.
Kasserer: Frej Holm, Niels Bohrsvej 6, Herning.
Store midtjydske rævejagt 10.—11. august 1963
(SMR 63).
Vi undskylder den lange tavshed, som bl. a. skyl
des formandens indkaldelse til militærtjeneste. Her
er referat og resultater.
SMR 63 foregik på et nyt — og nyopmålt — kort,
atlasblad Kollemorten, som omfatter det smukkeste
og mest bjergrige, Jylland kan opvise. Hærvejen
passerer igennem kortet, Gudenåen og Skjern Å
udspringer her med få hundrede meters afstand.
Terrænet er helt i særklasse.
Det var vejret også — for det onde! Sjældent har
det regnet, som under natj agten om lørdagen, og
søndag bød også på et par slemme byger. Til gen
gæld var campingpladsen i Give, som var jagtens
hovedkvarter,
forsynet
med
swimmingpool
foruden
brusebad med varmt og koldt, så det gik nemt med
at slette sporene.
9 hold gennemførte om natten med OZ1WQ som
vinder (197 min.). Om dagen var OZ5HF bedst (156
min.) af de 14 hold, som fik alle tre ræve. Ialt
deltog 25 hold i SMR 63. Resultatlisten er følgende:
Nr. 1. OZ1WQ og Knud Buch, Kolding, samlet tid
nat og dag 365 min.
Nr. 2. Robert Storgaard og H. P. Heick, Kolding,
393 min.
Nr. 3. OZ5HF og Mathiasen, Herning, 394 min.
Nr. 4. Chr. Frederiksen og Sangill, Herning,
416 min.
Nr. 5. Chris og Buller, Herning (Danmarksme
strene 1963) 438 min.
Nr. 6. P. & T., København, 449 min.
Nr. 7. OZ8XU og OZ2HD, Viborg og Ikast,
479 min.
Efter en hurtig servering af et billigt og velsma
gende middagsmåltid på Diagonalkroen i Give ud
deltes præmier til de vindende hold.
Efter diskussionen blandt deltagerne at dømme
var der tilfredshed med alt undtagen vejret. Ikke
mindst den fantastiske præcision, som de tre ræve
arbejdede med både lørdag og søndag, blev rost.
Denne skyldtes, at rævene var forsynet med syn
kroniserede stopure.
Programmet:
Under
ledelse
af
næstformanden
afholdes
hver
torsdag
kl.
20,00
begynderundervisning
i
lokalet.
Der er god tilslutning af unge. Derimod har de
gamle amatører svigtet afdelingen i de senere år,
og det giver problemer, navnlig nu, hvor forman
den er indkaldt.
Vi opfordrer derfor gamle hams til at møde frem
om torsdagen og deltage i det hyggelige samvær.
Klubben fik en af de store stationer af militærets,
og der er også en ganske god 2 meter station at
lege med i lokalet.
I januar afholdes præmieuddeling for sommerens
rævejagter — nærmere herom i OZ for januar.
Vy 73 bestyrelsen.

HADERSLEV
Afdelingen har fået nyt
gende Smedegade 1. (I
Indgang ved domkirken).

klublokale. Det er belig
den gamle brandstation.
Lokalet tilhører kommu

nen, som har lovet at lave det pænt i stand. Istand
sættelsen er knap færdig endnu, men lokalet skulle
være klar til brug, når dette OZ er udkommet.
Morsekursus afholdes hver torsdag kl. 19,30 i
lokalet.
EDR’s Haderslev afdeling ønsker alle radioamatø
rer en glædelig jul og et godt nytår.
Vy 73 de OZ9KY.
HOLSTEBRO
Mødested: Lokalet Danmarksgade 1 (over gården).
Den 26. november afholdtes generalforsamling i
lokalet, og den nye bestyrelse ser således ud:
Formand: Roger L. Pennerup, Enghavevej 9.
Kasserer: OZ8NH, H. B. Nielsen, tlf. 2530.
Sekretær: OZ2HS.
Bestyrelsesmedlem: OZ2PV.
Suppleant og revisor: OZ6EO.
Morsekursus: Da der har vist sig god interesse,
er det besluttet at starte kursus den 7. januar kl. 20
i lokalet. OZ1DH bliver leder, og tilmeldelse kan
ske ved formanden eller OZ8NH, tlf. 2530.
Teknisk
kursus:
Hvis
den
fornødne
tilslutning
opnås, vil der blive afholdt kursus; så hvis du er
interesseret,
meld
dig
til
hos
formanden
eller
OZ8WH senest den 7. januar.
73 2HS.
HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Sundvej 79,
tlf. 2 18 54.
Næstformand:
OZ2SH,
Søren
Hansen,
Kragsvej
49, tlf. 2 15 67.
Kasserer:
OZ4GS,
Svend
Sørensen,
Borgmester
vej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær:
OZ9ER,
Erling
Nielsen,
Strandprome
naden 38, tlf. 2 71 71.
OZ9NK
Jørgen
Nielsen,
Strandpromenaden
46,
tlf. 2 47 01.
Klubhuset har lukket i julen og indtil tirsdag den
7.
januar, hvorfra vi fortsætter med det faste pro
gram', der ser således ud:
Mandag kl. 20,15: Byggeaften for begyndere.
Tirsdag kl. 20,15: Teknisk kursus.
Onsdag kl. 20,15: Morsekursus.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniorer.
Søndag kl. 8,25: Rævejagt.
Månedens arrangement januar:
Torsdag den 23. januar kl. 20,15: 9SH har inviteret
os til at besøge hans nyindrettede fysiklaboratorium.
Søren vil her demonstrere for os, hvordan han ser
verer
vekselstrømsprincipper
for
sine
elever
som
skemad. Vi mødes præcis på Borgerskolen i Skole
gade.
Månedens arrangement februar:
Lørdag den 8. februar kl. 17,00: Fåstelavnsfest.
Godt nytår.
Vy 73 9ER.
LOLLAND-FALSTER
Mødet i Maribo, hvor 9NL holdt foredrag om:
Hvordan kommer jeg igang på 2 m, havde samlet
god tilslutning — tak fordi I kom, det luner altid
og giver bestyrelsen øget interesse for at yde sit
bedste.
9NL sagde, hvad hjælper alverdens teori, dersom
man ikke kan få noget til at køre. 9NL gav et slå
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ende bevis for, at teori og praksis er en fortræffe
lig blanding. Følg 9NL’s råd — gør et overslag over,
hvad du vil lave, standardiser dit grej, f. eks. 6,3 V
rør — ensartede stik — farvekoder — byg op i en
heder. — Tak 9NL. I denne måned ingen måneds
møde.
På afd. vegne god jul.
Vy 73 B. K. Løkke.
NYBORG
Klubhus: Tårn vej 4.
Formand: John Hansen, 4WR, Møllevænget 3, Ny
borg.
Kasserer: V. K. Poulsen, 8216, Tværvej 2, 1., Ny
borg, tlf. 1176.
Sekretær: 8535 P. M. Andersen. Aunslev, telefon
Skalkendrup 100.
I den måned, der nu er gået, har der ikke været
andet end den sædvanlige morsetræning og klub
aften.
Den 23. november var vi inviteret ud til Odense
afdeling. 6NF var der ude og fortælle om transisto
rer og modtagere. Han demonstrerede også 2 convertere for 40 og 20 m. Det var fine ting, han har
lavet. VI vil gerne sige Odense-afdelingen tak for
besøget. Vi håber, at I vil se os en anden gang.
Programmet
for den næste måned. Juleferie til torsdag den 2.
januar 1964 kl. 19,30, så begynder vi på morsetræ
ning igen. Vel mødt i det nye år.
Afdelingen i Nyborg vil gerne ønske jer en glæ
delig jul samt et godt nytår.
Vy 73 Per Mosegård.
NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 19,00.
Lokale: Præstøremissen. Skyttemarksvej.
VI sluttede året med et lille julearrangement tirs
dag den 10. december og mødes så første gang i det
nye år tirsdag den 7. januar, og med disse få linier
ønsker bestyrelsen alle medlemmer, venner og be
kendte en glædelig jul og et godt nytår.
Vy 73 4PP.
ODENSE
Formand: Kaj Andersen, OZ7KV, Enebærvej 76,
Hjallese, tlf. 11 18 55.
Lørdag den 23. november holdt 6NF et glimrende
foredrag
om
transistoriserede
convertere.
Der
var
stor interesse for emnet, og der faldt mange spørgs
mål fra de 30 deltagere.
Når dette læses, er programmet for december
udsendt, så vi vil her indskrænke os til at ønske
alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul og et
godt nytår. Tag pænt mod kassererens giroblanket,
og lad den ikke forsvinde i juletravlheden.
Vy 73 de 2RH.
RANDERS
Søndag den 10. november var vi på en vellykket
udflugt til „Arena“-fabrikken i Horsens. Der var
ialt 25 deltagere. Vi blev budt velkommen af 2BF,
som derefter viste os rundt og på sin egen fornøje
lige og interessante måde fortalte os om arbejds
gangen på fabrikken.
Efter rundgangen tog vi hen i Horsens-afdelingens
klubhus for at se, hvad medlemmerne var i gang
med at bygge.
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Det var en virkelig vellykket dag, og vi er 2BF
meget taknemmelig, fordi han ville ofre sin søndag
formiddag på os.
Vi har nu startet vort morsekursus under ledelse
af 3LR, men vi kan desværre ikke prale med, at
der er overvældende tilslutning. Mon Ikke der er
flere end de få, der møder, der er interesseret i at
få licens. Hvis nogle ikke skulle vide det, så er det
altså hver tirsdag fra 19,00—20,30.
Så er årets arrangementer udtømt, og vi ønsker
alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul og et
godt nytår.
På gensyn i det nye år.
Vy 73 bestyrelsen.
ROSKILDE
På auktionen hos 2UD kom særdeles spændende
ting og sager under hammeren, budene kunne blot
være blevet meget højere, hvis flere havde været
med. Der kom kun 12! Hvor blev resten af? Nå. men
resultatet blev trods alt 81,60 kr.
Næste møde holdes 1 januar 1964, men nærmere
herom i næste nummer.
73 de 2FN.
SLAGELSE
Klublokale: Glentevej 6, kælderen.
Formand: OZ4RH, Finding, Klostergade 36.
Kasserer: Å. Lindshauge, Glentevej 6,
tlf. (03) 52 39 31.
Sekretær: OZ2RI, Bechmann, Klostergade 34, tlf.
(03) 52 06 60.
Klub- og byggeaften: Hver torsdag kl. 20:—22.
I oktober deltog 5 medlemmer plus 1 gæst i ræve
jagten ved Bjæverskov. Det blev en dejlig dag for
os alle, og der er næppe tvivl om, at interessen nu
er vakt hos et par mand.
November har ikke budt på noget særligt. Byggeaftenerne er pænt besøgt, og der bygges begynder
modtager på livet løs. Vort teorikursus går fortsat
godt. Kurset har været besøgt af en journalist, og
den 16. nov. var der omtale af radioamatørbevægel
sen og vort kursus i lørdagstillægget til Sjællands
Tidende (ex. Sorø Amts Td.).
Vy 73 de OZ2RI, Jørgen.
SORØ
Lokale: Apotekervej.
Formand: OZ3VO, Hans Olsen, Tystrup pr. Fugle
bjerg, tlf. Kongskilde 155 (bedst 18—19).
Kasserer: OZ8WJ, Willy Jensen, H. P. Christensensvej 2, Frb., Sorø, tlf. Sorø 1326.
Så er det ved at være jul, og sidste mødeaften
i 1963 bliver tirsdag den 17. december. Der vil
denne aften blive meddelt, hvornår vi begynder
igen, men det bliver sandsynligvis den 7. januar,
vi har ikke tid til så lang ferie, vi skulle jo gerne
have en hel masse licenser reddet hjem til foråret.
A propos jul, til julen skal vi jo alle være glade,
også vor kasserer OZ8WJ, hans humør er ikke det
bedste i øjeblikket, og da det er på grund af kon
tingentrestancer, er det op til jer, om han skal have
en glad jul. Lad os lige få den lille sag ud af ver
den hurtigst muligt, selv om det ikke kan fradrages
på selvangivelsen. Lad os slutte 1963 med her fra
Sorø afd. at ønske alle vore amatørvenner en rigtig
glædelig jul og et godt nytår med tak for det, som
svandt.
På genhør i 1964.
Vy 73 de OZ6RC.

9125 OZ6BX, B. Segalt, Bjergegade 88, Fredericia.

NYE MEDLEMMER

9126 E. J. Grønheden Petersen, Gammelmosevej
73, st. th., Lyngby.
9127 Erling Mikkelsen, Lynge, Sorø.
9128 Leif Lundskov Jensen, Heibergsgade 10,
Århus C.

9087 Karoly Biro, Virum Stationsvej 148,
Virum (A).
9088 Egon Petersen, Engtoftevej 15, Dianalund.
9089 Poul Knudsen, Tingvej 13, Haslev.
9090 John Olsen, Ny Ordrup Side-Allé 7, 2. tv.,
Charlottenlund (A).
9091 Jens Sejer Johansen, Strandboulevarden 23,
København Ø (A).
9092 Hans Hansen, Sorøvej 20. Fuglebjerg.
9093 Ib Johansen, Vinkelvej, Virklund.
9094 Kurt Hovgaard Sørensen, Kejlstrup, Knag
strup, Hornslet.
9095 Walther Petersen, Lindevej 11, Ølsemagle,
Køge.
9096 OZ1PU, Poul Larsen, Beatevej 14, 2., Valby.
9097 Hans V. Knop, Stjernevænget 1, Solrød
Strand.
9098 John Brønlund Jensen, Tøndervej 11, Kruså.
9099 Bent Andersen, Holbækvej 40, Sorø.
9100 Orla Østergaard, „Mariesgave", Kirkevænget,
Ulfborg.
9101 Poul Thor Hansen, Kærvej 17, Kregme, Fre
deriksværk.
9102 Gustav Gassner, Nørremark 1, Løgumkloster.
9103 Flemming Heisel, Hotel „Løgumkloster",
Løgumkloster.
9104 Lars Kiær, Holbergshus, Akademiet, Sorø.
9105 Povl Chr. Bentzon, Frihedsallé 14, Sønder
borg.
9106 Bent Arens, St. Lyngby, Skævinge.

9129 Bjarne Bøgaard, Allégade 46, Havlev.
9130 Niels Uffe Jensen, Voldgade 8, Struer.
Atter medlem.
973 Svend P. Mohr, Baltorpvej 99, 1. th., Ballerup.
5398 OZ1EG, Eric Gilsfort, Munkeparken 11, Skæ
ring, Hjortshøj.
6408 OZ2VQ, O. Bredahl Sørensen, Høtoften 18,
Virum.
6580 Arne Gilvang, Bag Klostret 19, Slagelse.
6665 OZ5HT, Hans Thorhauge, Bale, Mørke.
6686 OZ8SL, Svend-Erik Lindberg, Gærdebred 10,
1., København S.
6966 Erik Knudsen, H. P. Simonsens Allé 68,
Odense.
7267 Ejner U. Christiansen, Engdraget 65, Valby.
7551 Hans E. Haureberg, Teglstrupvej 6 B, 2. tv.,
København Ø.
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9107 Bernt Aage Damkjær, Drejøvej 5, Kirkeby,
Nordborg.

Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej
15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.

9108 OZ8BQ, Henning Knudsen, Stenild mark,
Store-Rørbæk.

Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen,
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.

9109 N. J. Jørgensen, Haraidsgade 34, Esbjerg.

Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrup vej 96,
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.

9110 Jørgen Olesen, Havnegade 63 A, Esbjerg.
9111 Jørgen Marqversen, Kaserneboulevarden 19,
4., Århus C.
9112 Ove Hansen, Ericasvej 21, Gentofte.
9113 K. Th. Weber, Østrigsgade 3, København S.
9114 Frank Hansen, Arkturus Allé 6, Kastrup (A).
9115 Svend Erik Nielsen, Ved Vænget 2, 1., Køben
havn Ø (A).
9116 Ib Eskildstrup Nielsen, Glumsø.
9117 Erik Nielsen, Rønnevej 24, Sædding, Esbjerg.
9118 Jørgen Søndergård, Finsensvej 64, st., Køben
havn F (A).
9119 Ulf Husted, Strandboulevarden 26, Nykø
bing F.
9120 Carl H. Jørgensen, Gimles Allé 217, Køben
havn S (A).
9121 Kaj Retsgård, Siesta, Vedde.
9122 Christian Hervard, Sigmundsvej 9, Bag
sværd (A).
9123 Steen Lærke Nielsen, Hegnsvang 4, Gentofte.

Landsafdelingsleder:
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(dag) 6111, (aften) 7652.
Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Alborg.
QSL-centralen:
EDRs QSL-central: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup, tlf. 6. (Drej 088) 5 75 11 — Saltum. QSL-centralens
giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet ved enhver ind
betaling.
Annoncer:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf.
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 14. december 1963.

9124 Arne Jensen, Viborgvej 28, Helsingør.
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