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Nytår 1964
Hermed begynder en ny årgang af OZ, og 

red. benytter straks lejligheden til at ønske 
alle læsere et godt og frugtbringende nytår. 
Hvad det nye år har i baghånden til os, kan 
vi jo kun gætte på, og hvilken slags stof, 
hvor meget og hvor godt stof, vi vil blive i 
stand til at bringe læserne, kan vi for stør
stedelens vedkommende kun gisne om. Det 
er jo sådan, at det tekniske stof i OZ skrives 
af læserne, af de amatører, der ikke alene 
følger med i teknikkens udvikling, men som 
også har klargjort sig det medansvar, de som 
medlemmer af EDR har for foreningen og 
for OZ’s trivsel. Vi håber og ønsker, at de 
mange dygtige amatører, der kan, i det kom
mende år også vil være med til at forbedre 
amatørernes tekniske viden og kunnen. Der 
er brug for mange artikler, teoretiske som

praktiske, lige fra små tips til store kon
struktioner, og det er ikke kun for at kunne 
fylde OZ’s efterhånden mange spalter, vi 
beder derom. Der er mange, navnlig iblandt 
de unge, der har hårdt brug for teknisk vej
ledning, som de ikke kan få andetsteds, for 
med tiden at kunne rykke ind og overtage de 
gamle og erfarnes roller.

Det er imidlertid ikke kun det rent radio
tekniske stof, vi har brug for. Der er en 
anden side af kortbølgeamatørernes aktivi
tet, der er lige så vigtig, og som jo sådan set 
er formålet med det tekniske. Lad os ikke 
glemme den operatørmæssige og mere men
neskelige side af sagen, heller ikke i OZ’s 
spalter!

Godt nytår!
OZ7AQ.

* * * 

Kalibreringsudsendelser fra OZ7AQ
Udsendelse af kalibreringssignaler på 80 

meter båndet vil indtil videre finde sted een 
gang om måneden fra OZ7AQ i Farum. Tider: 
hver fjerde søndag i måneden, første gang 
d. 26. jan. 1964, som følger:

Kl. 0900Z (1000 DNT) freq. 3500 kHz.
Kl. 0905Z (1005 DNT) freq. 3550 kHz.
Kl. 0910Z (1010 DNT) freq. 3600 kHz.
Kl. 0915Z (1015 DNT) freq. 3650 kHz.
Kl. 0920Z (1020 DNT) freq. 3700 kHz.
Kl. 0925Z (1025 DNT) freq. 3750 kHz.
Kl. 0930Z (1030 DNT) freq. 3800 kHz.

De angivne frekvenser vil blive overholdt 
med en nøjagtighed på 100 Hz eller bedre. 
For at alle interesserede kan få glæde af ud
sendelserne bedes frekvenserne så vidt mu

ligt ikke benyttet til QSO på de angivne 
tidspunkter! Udsendelserne foretages med 
CW, og rapporter modtages gerne.

At kalibreringsudsendelser vil være af 
værdi for mange amatører fremgår såvel af 
fremsatte ønsker derom som af det faktum, 
at flere OZ-hams er hørt off-band her. Så
ledes hørtes d. 22.12.63 kl. ca. 2310Z to OZ- 
stns på frq under 3500 kHz, den ene ikke 
mindre en 9 kHz under båndgrænsen! (i QSO 
med UQ2HT hhv. UT5RH, se selv efter i log
gen, om det var dig!). Selvom nogle landes 
P&T’er muligvis tolererer off-band sending, 
bør OZ-stns ikke tro, at de kan tillade sig 
det samme, så få hellere kalibreret VFO’en 
i tide!
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Amatørens måleinstrumenter

Standbølgemåling
Af OZ7AQ.

Når man arbejder med de antennetyper, 
der skal fødes med koaksialkabel (eller twin- 
lead), altså hvor feederen skal være „flad", 
d. v. s. uden stående bølger, er det en meget 
stor hjælp at råde over en smule måleudstyr. 
Kravene til dette er dog heldigvis ikke større, 
end at det nødvendige grej let kan fremstilles 
og justeres af amatøren selv uden at have 
dyre måleinstrumenter til rådighed. Hvor
dan dette gøres, skal vi se på i det følgende.

En antennemålebro.
Når man har lavet sig en ny antenne, er 

det rart at kunne måle dens fødeimpedans, 
før senderen tilkobles — det kunne jo være, 
at det blev nødvendigt med et tilpasningsled, 
og i hvert fald er det en god ting at kontrol
lere, at alt er, som det bør være. Stemmer 
den målte impedans med „skriftens" opgivel
ser, er dette et godt fingerpeg om, at anten
nen er i orden. Nu er en rigtig impedans- 
målebro ikke så let at lave, men vi kan i 
mange tilfælde klare os med den på fig. 1 
viste modstandsbro. Den ukendte modstand 
(antennen) tilkobles ved Z, og balance etable
res ved indstilling af differentialkondensato- 
ren C. Generatoren er tilkoblet over en lille 
ferrittransformer, således at generatorsigna
let kan tilføres over et koaksialkabel. Trans
formeren vikles på en stump (10—25 mm) af 
et 10 mm0 ferritrør med 5 vdg. primær og 
5 vdg. sekundær med mindst mulig kapacitiv 
kobling imellem. Broen kalibreres ved hjælp 
af kulmodstande, der udmåles med ohmme
ter, det brugelige område bliver omtrent 10— 
600 ohm, når normalmodstanden R vælges til 
50 ohm.

Fig. 1.
HF-målebro. C’s størrelse 
er ikke kritisk. Angående 
vikling af transformeren, 

se senere.

Hvis den anvendte generator kun kan give 
et ganske svagt signal, kan diodedetektoren 
ikke bruges, men stationsmodtageren kan da 
tilkobles via et skærmkabel over dioden, og 
S-meteret bruges som indikator.

Skal der nu f. eks. måles på en dipolanten
ne, vil fødeimpedansen kun være rent ohmsk 
på en bestemt frekvens, og denne kan da be
stemmes ved at udføre målingen på en række 
frekvenser omkring denne, idet balancen da 
bliver bedre og bedre, jo mere man nærmer 
sig resonans. Dipolen kan herefter tilpasses 
til arbejdsfrekvensen.

Impedanser, der ikke er rent ohmske, kan 
udmærket måles ved hjælp af denne simple 
bro, idet man da i serie med den impedans, 
der skal måles, indskyder enten en variabel 
kapacitet eller en variabel selvinduktion (va- 
riometer). Man afstemmer på denne måde 
simpelthen den ukendte impedans’ reaktans, 
således at det, der bliver tilbage, er dens 
modstand, der nu kan måles med broen. Fin
der man således, at der skal serieforbindes 
450 pF med den ukendte impedans på 3,5 
MHz for at skaffe balance i broen, er der 
100 ohm induktiv reaktans i antennen.

Reflektometeret.
En særlig form for antennemålebro er 

reflektometeret eller standbølgemåleren. De 
fleste reflektometre er indrettet således, at 
de kan være indskudt i transmisisonslinien, 
når der sendes med fuld effekt, og således 
kan give en konstant overvågning af anten
netilpasningen og eventuelt kan tjene som in
dikator ved afstemning af et antennetilpas
ningsled. Der findes principielt to forskellige 
typer, som begge bygger på følgende virke
måde: Der frembringes to HF-spændinger, 
den ene proportional med strømmen i trans
missionslinien, den anden proportional med 
spændingen over denne. Disse to HF-spæn
dinger adderes og ensrettes, hvorved fås et 
DC-signal, der kan give udslag på et mikro
amperemeter. Hvis nu de to spændinger er 
lige store og i modfase, vil den resulterende 
spænding naturligvis blive nul. Er transmis
sionslinien afsluttet med den rigtige mod
stand (lig den karakteristiske impedans for 
linien) vil strøm i og spænding over linien 
(og modstanden) netop have dette rigtige for
hold (ohms lov: R = e/i), og de to HF-spæn- 
dinger i reflektometeret vil udbalancere hin
anden. Ved enhver anden afslutningsmod
stand vil dette ikke være tilfældet, og balance 
vil heller ikke kunne opnås, hvis strøm, og 
spænding, ikke er: i .fase (eller nøjagtig mod
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fase), som det vil forekomme, når afslutnin
gen ikke er rent ohmsk. Sikker indikation 
for, at linien er korrekt afsluttet, er altså, at 
meteret viser nul.

Vendes den ene af de to HF-spændinger, 
vil der ikke kunne opnås balance ved nogen 
afslutningsimpedans.

Findes der stående bølger på linien, vil 
HF-strømmen nogle steder være høj, andre 
steder lav (i en kvart bølgelængdes afstand). 
Samtidig varierer HF-spændingen på samme 
måde, således at dér, hvor strømmen er max., 
er spændingen minimum og omvendt. De to 
HF-spændinger i reflektometeret vil altså 
variere, når reflektometeret indskydes for
skellige steder på linien, men deres sum vil 
være konstant. Reflektometerets visning er 
derfor uafhængig af dets placering, hvilket 
gør instrumentet særdeles anvendeligt. Ska
laen kan justeres direkte i watt, og i den 
indstilling, hvor de to HF-spændinger adde
res, vil instrumentet angive den effekt, der 
vandrer fra senderen til belastningen.

Fig. 2.
Principdiagram for reflektometer af type 1.

Er linien nu ikke afsluttet med sin karak
teristiske impedans, vil instrumentet også 
vise noget, når den ene af de to spændinger 
inde i reflektometeret vendes. Det, vi aflæ
ser, er den reflekterede effekt, der ikke kan 
optages af belastningen, men sendes retur 
til senderen. Også dette udslag er uafhængigt 
af reflektometerets placering i linien. For
skellen mellem de to udslag angiver så natur
ligvis den effekt, der afsættes i belastningen. 
Er belastningen rent reaktiv (ren kapacitet 
eller selvinduktion, ingen modstand), kan der 
ingen effekt afsættes deri, og al den fremad
skridende effekt må derfor reflekteres igen, 
og instrumentet må derfor vise det samme 
i begge retninger. Dette er også tilfældet, 
når linien er åben eller kortsluttet.

I reflektometre af type 1 udtages en spæn
ding proportional med liniestrømmen over 
en selvinduktion indskudt i linien, i praksis 
dog ved hjælp af en gensidig induktion M 
(for at få galvanisk adskillelse). Da spændin
gen over sekundæren herved bliver fasefor
skudt 90° fra strømmen, er det nødvendigt at

sørge for, at den HF-spænding, der er pro
portional med spændingen over linien, også 
drejes 90°, hvilket sker ved hjælp af et RC- 
led, hvor reaktansen af kondensatoren er me
get større end modstanden. Herved tilveje
bringes mulighed for, at de to målespændin
ger kan udbalancere hinanden, når linien er

Fig. 3.
Den praktiske opbygning af reflektometre af type 1 

foretages som regel med en koblingssløjfe, der 
samtidig udgør både M og C i fig. 2.

korrekt afsluttet. Balancen bliver frekvens
uafhængig, men målespændingerne er pro
portionale med målefrekvensen, således at 
instrumentets følsomhed bliver dårlig på de 
lave bånd. Flere praktiske konstruktioner af 
reflektometre af type 1 har været vist i OZ, 
fælles for disse er, at der anvendes en kob
lingssløjfe, som på samme tid klarer den 
induktive og den kapacitive kobling, se fig. 3.

Reflektometre af type 2 er udført som vist 
på fig. 4. Her måles strømmen i transmis
sionslinien principielt ved spændingsfaldet i 
en i linien indskudt modstand ■— da mod
standen bliver upraktisk lille, hvis den ikke 
skal forbruge for stor effekt, anvendes bedst 
en strømtransformator. Da fasedrejningen er 
nul, udtages den anden målespænding mest 
praktisk ved hjælp af en kapacitiv spæn
dingsdeler, der heller ingen fasedrejning gi
ver. Denne type er lige følsom ved alle fre
kvenser og er derfor mest velegnet for ama
tørerne, der jo arbejder på vidt forskellige 
bånd.

Fig. 4.
Reflektometer af type 2. I „Mikromatch“en er R 
16 stk. 10 ohms ½ W kulmodstande i parallel. C2 er 
en trimmer til indstilling af balancen. HF-droslen 
yderst til højre slutter DC-forbindelsen gennem 

instrumentet.

En praktisk konstruktion.
Reflektometre kan købes fabriksfremstil

lede, også i amatørudgaver (f. eks. M. C. Jo
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nes’ „Micro Match", der findes i mange mo
deller). Sådanne er som regel kalibreret i 
watt fremad og reflekteret, idet instrumentet 
kan skiftes om mellem disse to målinger, som 
det er beskrevet ovenfor. Nogle modeller har 
også en skala for standbølgeforholdet S, der 
kan findes af den fremadskridende effekt 
Pf og den reflekterede effekt Pr af

Fig. 5.
Indføres en HF-strømtransformer, kan man frit 

vælge størrelse af R. Samtidig opnås mulighed for 
let at kunne skifte mellem fremadgående og reflek

teret effektmåling med kun een diode.

Fig. 6.
Ferrittransformerens primær er en stump tyndt 
koakskabel (RG-58/U), hvis yderleder er fjernet.

Justeringen er yderst simpel. Senderen til
sluttes den ene koaksialbøsning, den anden 
kobles til en 50 ohms kunstantenne (hvad 
behager! Har du ikke sådan en? Så må du 
hellere se at få lavet en hurtigst muligt!). 
Retningsomskifteren stilles i den stilling, der 
giver mindst udslag på mikroamperemeteret, 
og trimmeren drejes til mindst muligt udslag 
på dette. Det kan godt være, at det ikke er 
muligt at få udslaget helt ned på nul, det 
skyldes en smule utilsigtet fasedrejning i in
strumentet og/eller lidt reaktans i kunstan
tennen, men blot udslaget kommer under et 
par procent af udslaget i omskifterens frem- 
ad-stilling, er instrumentet rigelig godt til 
amatørformål.

Ombyttes forbindelserne til sender og 
kunstantenne, skal nulvisningen fås med om
skifteren i den stilling, der før gav fuldt ud
slag.

Ved anvendelsen stilles mikroamperemete
ret til fuldt udslag med omskifteren i fremad- 
stillingen, og visningen i reflekteret-stillin
gen aflæses. Udslaget vil her altid være min
dre end fuldt udslag, undtagen når linien er 
åben eller kortsluttet eller belastet med en

eller mere, hvilket en sædvanlig germanium
diode ikke kan tåle, hvorfor der ved måling 
med instrumentet først bør sættes fuld effekt 
på senderen, når standbølgeforholdet er bragt 
ned på en lav værdi. Følsomheden kan na
turligvis sagtens gøres mindre, hvorved dio
den ikke så let brændes af, men så får man 
dels ikke så lineær en skala, dels bliver det 
vanskeligt at måle ved lave effekter (instru
mentet kan klare ned til 10 W i denne ud
førelse).
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I det viste instrument benyttes en ferrit- 
transformer (10—15 mm af et 10 mm® fer- 
ritrør, primær 1 vdg., d. v. s. en ledning ført 
lige igennem hullet, sekundær 18 vdg. 0,5 
mm0 laktråd, viklet som toroide.) Denne 
belastes med 50 ohm (to HSA 100 ohm i pa
rallel). Tænker vi os, at transmissionslinien 
(50 ohm) er korrekt afsluttet, og at effekten 
er 200 W, er strømmen 2 A. Strømmen i se
kundæren er derfor 2/18 A = 111,1 mA, og 
spændingen Over belastningsmodstandene er 
5,55 volt. For at balance skal kunne opnås, 
skal den kapacitive spændingsdeler afgive det 
samme, og med 100 pF fast (C2) skal trim
meren (Cl) derfor være omkring 5,5 pF, såle
des at en Philips stempeltrimmer på 6,4 pF 
er velegnet. Dioden skal således ensrette en 
HF-spænding på 2 ■ 5,55 = 11,1 V, når om
skifteren er stillet til måling af fremadeffekt. 
Hvis standbølgeforholdet er stort, kan denne 
spænding dog antage den tidobbelte værdi

Måles således Pf = 100 W og Pr = 25 W, 
er den af antennen optagne effekt 100 - 25 
= 75 W, og standbølgeforholdet er



Denne udregning kan enhver selvfølgelig 
let udføre, men for at få et overblik over, 
hvilket standbølgeforhold der svarer til de 
forskellige udslag, kan vi kigge på følgende 
tabel:

Skalaudslag i % 
af fuldt udslag

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Standbølge
forhold

oo
19
9
5,7
4
3
2,3
1,86
1,5
1,22
1,00

Apparatet er indbygget i en „Atomelec“ jernkasse 
model A3 (se OZ’s annoncer). Ferrittransf ormeren 
ses i øverste venstre hjørne. Den nederste omskif
ter benyttes til fjernstyring af båndskift af anten

neafstemningsleddet over koakskablet.

Fig. 7.
Strømskema for standbølgemåleren. Apparatet kan 
umiddelbart anvendes med 60 eller 75 ohms koaks

kabel, når blot trimmeren justeres til balance i 
overensstemmelse hermed.

Særlige forhold.
Måler vi med standbølgemeteret på sender

siden af antenneafstemningsleddet, skulle det 
meget gerne være muligt at få udslaget i re
flekteret-stillingen helt ned på nul, men dette 
lykkes ikke altid. Mistanken vil nok falde på 
enten standbølgemeteret eller antenneafstem
ningsleddet, og mange hyggelige timer kan nu 
tilbringes med at lodde ind og ud, vikle om, 
studere gamle OZ’er og tænke mere eller min
dre pæne ting om teknisk redaktør! For dog 
i hvert fald at forebygge det sidste, skal det 
røbes, at fejlen godt kan ligge der, hvor man 
senderen. Mange amatørsendere har et ikke 
ringe output af harmoniske (parasitter?), og 
da antenneafstemningsleddet garanteret ikke

belaster linien med 50 ohm på disse frekven
ser (det gør den rigtige antenne heller ikke), 
vil der være kraftige stående bølger af disse 
på linien, og de registreres naturligvis på 
meteret. Fænomenet er mest udpræget ved 
reflektometre af type 1, der jo er dobbelt så 
følsomme for den 2. harmoniske! Hvis anten
neafstemningsleddet ellers er effektivt, er 
det ikke sikkert, at disse harmoniske gør no
gen skade udover at ødelægge målingen, men 
hvis linien er tilsluttet antennen direkte, bør 
man absolut gøre noget alvorligt ved sagen.

Ved direkte tilkobling mellem antenne og 
koaksialkabel vil tilpasningen kun i sjældne 
tilfælde være perfekt, og det gør heller ikke 
noget. Standbølgeforhold på under 2 vil prak
tisk talt altid være fuldt acceptabelt. En 
ground-plane antenne vil normalt have en 
fødeimpedans på ca. 35 ohm, og ved fødning 
over et koaksialkabel med karakteristisk im
pedans 50 ohm bliver standbølgeforholdet 
S = 50/35 = 1,67. Den forbedring, der kan 
opnås ved helt korrekt tilpasning, vil næppe 
være målelig, endsige hørbar, selv med langt 
kabel på 28 MHz. Det er de meget store stand
bølgeforhold, der spilder vor sendeeffekt som 
tab i kablerne, vi skal til livs, og her er et 
reflektometer til stor gavn, selv om så aflæs
ningen ved lave udslag skulle være dårlig og 
ikke passe på grund af diodekarakteristikkens 
krumning. *

ren reaktans, de to udslag er da lige store. 
Er fuldt udslag 1, og kaldes den målte værdi 
A, kan vi bestemme standbølgeforholdet af
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Især
for Lidt pusleri med  transistorer

begynderen
Af OZ7AQ.

Vi begynder her en ny serie, hvor vi skal 
vise forskellige nemme, små konstruktioner. 
Når man siger „nemme konstruktioner“ og 
„for begynderen", må man også sige t r a n 
s i s t o r e r .  Og dermed er der straks en hel 
del gamle amatører, der nu næsten gratis får 
en chance for at slippe af med transistor
skrækken!

En morsesummer
får en meget stor del af de unge læsere brug 
for før eller senere — og en del af de gamle 
amatører kunne også nok trænge til en! Vi 
starter derfor med et godt, gammelt diagram, 
som har været i OZ mindst en to-tre gange 
før (i al ubeskedenhed: første gang beskrevet 
af mig selv), se fig. 1. Vi har her en ganske 
almindelig Collpitts-oscillator, hvor sving
ningskredsen består af de to kondensatorer 
C1 og C2 i serie, samt en lille tonedrossel L. 
Transistorens basis skulle sådan set have 
været afkoblet til + med en passende stor 
kondensator, men denne kan sagtens spares 
— heldigvis, for den vil give en temmelig 
stor tidskonstant for op- og afladning, hvil
ket giver chirp. Nøglen indskydes i serie med 
batteriet, der kan være et almindeligt lom
melygtebatteri på 4,5 V af den flade type. 
Batteriet skal nok holde længe, selv ved flit
tigt brug, for strømforbruget er under 1 mil

liampere. 9 eller 12 V kan også bruges, tonen 
er da kraftigere.

Kredsløbet kan godt gøres simplere endnu, 
idet spolen L udelades, og hovedtelefonens 
selvinduktion danner svingningskreds med 
C1 og C2. Det er imidlertid langtfra alle ho
vedtelefoner, der så kan bruges. Jeg har selv 
prøvet med fem forskellige sæt hovedtelefo
ner. Af tre høj-ohms telefoner (4000 ohms 
jævnstrømsmodstand) kunne de to bruges, 
mens den tredie forblev tavs, lige meget hvad 
der blev forsøgt. Af to lav-ohms telefoner 
(jævnstrømsmodstand ca. 100 ohm) kunne 
den ene (en tysk fra krigens tid* arbejde, den 
anden (fra en SM-19) kunne ikke. Vil man 
altså lave den simplest mulige udgave, kan 
man i første omgang tage chancen for, at 
den telefon, man nu har, kan bruges. Hvis 
man ingen lyd får, må man så hægte spolen 
på. Har man ikke en tonedrossel, må man 
hellere købe en lille transistor-udgangstrans
former i stedet. Den kan også bruges til an
dre ting.

Vi laver et print.
Når man bruger transistorer, er de til rør

opstillinger anvendte metalchassiser uprakti
ske. Man bruger derfor næsten altid et „chas
sis" af isolationsplade, som regel 1,5 mm

Diagrammet: C1 = 33 nF, 
C2 = 0,1 μF, begge 125 V 
polyester. Modstandene 
er Vitrohm ½ W, 10 "lo. 
Tonehøjden kan ændres 
ved at vælge andre vær
dier af kondensatorerne, 
forholdet mellem C2 og 

C1 bør være 3—10.
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bakelit-papirlaminat (tyskerne kalder det 
„hårdtpapir"). Det findes i mange kvaliteter 
og har mange navne, f. eks. pertinax eller 
etronit. Den lyse kvalitet har de laveste di
elektriske tab, men er mere tilbøjelig til at 
flække end den mørkebrune, billigere slags. 
Pladen kan forsynes med et passende antal 
rørnitter, evt. med loddeøskner, hvortil kom
ponenterne loddes, eller man kan presse 1 
mm messingstifter gennem borede huller, 
hvilket er let, billigt, fylder kun lidt og giver 
støttepunkter på begge sider af pladen. Tager 
man en plade af passende størrelse og borer 
huller med 5 mm afstand i rækker på 5 mm, 
kan man presse messingsømmene i efterhån
den, som man ser, hvor man får brug for 
dem. På denne måde får man et vældig prak
tisk forsøgs„chassis“, som kan bruges mange 
gange.

Når man ved, hvordan opstillingen skal 
være, d. v. s. når alle komponentværdier er 
endeligt bestemt, kan det hele overføres til 
et trykt — eller snarere ætset — kredsløb, 
kort betegnet et print. Trykt kredsløb egner 
sig ikke til at eksperimentere på, for dels 
kommer man hurtigt til at mangle forbin
delser, dels løsner kobberfoliet sig fra isola
tionspladen, når man har loddet på og af 
nogle gange. Til det færdige apparat er det 
imidlertid særdeles anvendeligt og ser godt 
ud.

Til den lille morsesummer tager vi et styk
ke printplade på 65X25 mm. Kobberfoliet 
renses, så det står helt blankt, f. eks. med 
ståluld — et hårdt viskelæder er også ud
mærket. Pas på ikke at sætte fedtede finger
aftryk på foliet under den videre behandling. 
Læg pladen med foliet opad under tegningen 
fig. 2 og mærk hullerne igennem. Bruges en 
kørner hertil, er hullerne lige til at bore, når 
vi kommer så langt. Læg pladen ved siden af 
tegningen og tegn mønsteret op med alm. 
syntetisk maling eller lak — farven er lige
gyldig! Jeg bruger en faldpasser til cirklerne 
og en ridsefeder til det øvrige, lakken tilføres 
med en tændstik. Man kan selvfølgelig også 
bruge en fin pensel. Pladen skal nu tørre, til 
lakken er hård på overfladen (den behøver 
ikke at være helt tør). Til ætsningen er det 
nødvendigt at have en skål af keramik eller 
plastic (den slags, der bruges til fotografisk 
fremkaldning) samt en opløsning af ferriklo
rid (40—50 %). Pas på ikke at få ferroklorid i 
stedet, det er ganske uanvendeligt til formå
let. Det rigtige stof kendes på den brunlige 
farve, ferroklorid er grønligt. Ferriklorid har 
tidligere været meget brugt som lægemiddel 
og fås derfor på de fleste apoteker.

Printpladen lægges i opløsningen, og efter 
en snes minutter er det ubeskyttede kobber 
borte. Det hjælper at skvulpe væsken; hvis 
det hele blot overlades til sig selv, går der 
væsentlig længere tid. Herefter hældes væ
sken tilbage på flasken, og printet skylles 
grundigt og tørres. Nu skal lakken fjernes, 
hvilket sker ved at hælde lidt cellulosefor
tynder eller acetone derpå. I løbet af forbløf
fende kort tid blærer lakken op og kan fjer
nes med en klud.

Til sidst bores hullerne fra foliesiden. Der 
kan bruges 1 eller 1,5 mm bor. Med en hånd
boremaskine bøjer de tynde bor meget let, 
hvorfor man lige så godt med det samme kan 
bide enden af, så boret kan komme helt op i 
borepatronen på nær ca. 10 mm, så bliver 
det til at styre.

Nu kan komponenterne monteres. Buk led
ningsenderne ca. 45° på foliesiden og klip af, 
så ca. 2 mm tråd stikker igennem. Når alle 
komponenter er sat i, loddes. Loddekolbens 
spids må ikke være for stor og skal være filet 
til, således at den kan lægges an både mod 
foliet og den opstikkende tråd. Lodningen 
skal udføres hurtigt, men dette volder ingen 
kvaler, da de masser, der skal opvarmes, er 
meget små, hvorfor de hurtigt når lodde- 
temperaturen. Tinnet skal flyde ud til kan
ten af cirklerne og stå op omkring trådenden, 
men brug ikke mere tin end absolut nødven
digt. Som altid, når der arbejdes med elek
troniske apparater, skal der bruges loddetin 
med harpikskerne — loddefedt er absolut 
forbudt.

En multivibrator.
Til den simpleste morsesummer går een 

transistor, to kondensatorer og tre modstan
de. Transistorer er blevet billige, og hvis vi 
endda holder os til de allerbilligste, kan vi 
nok tillade os at ofre to stykker på en morse
summer, når vi så til gengæld får sikkerhed 
for, at den virker med en hvilken som helst 
hovedtelefon. Det gør den multivibrator, der 
ses på fig. 4. De to transistorer skiftes til at 
lede kraftigt og at være helt spærret. Når en 
af dem leder, vil hele batterispændingen 
ligge over kollektormodstanden på 1 kohm 
med undtagelse af de få tiendedele volt, der 
udgør transistorens mætningsspænding. Den 
strøm, der går i kollektorkredsen, må i dette 
tilfælde være lige så mange gange større end 
den tilsvarende basisstrøm, som basisstrøm
men er større end kollektormodstanden, og 
for at dette kan lade sig gøre, må strømfor
stærkningen være mindst lige så stor, som 
forholdet mellem modstandene, her altså 22
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Printtegning i forhold 
1 : 1 for multivibrato- 
ren. Det ses tydeligt, 
at modellen ikke er 

slet så pæn som 
tegningen.

Diagrammet af multivibratoren. Kondensatorerne 
er 125 V polyester, modstandene Vitrohm ½ W, 
10 °h kul. Tonen er rig på overtoner, hvilket gør 
den mere behagelig at lytte til end LC-oscillatoren.

gange. For at have en rimelig margin, også 
når vi belaster oscillatoren, skal vi nok regne 
med en nødvendig strømforstærkningsfaktor 
på noget mere, 30—50. Det vil de fleste tran
sistorer kunne klare, men har vi fået fat på 
et par rigtig usle eksemplarer, som ikke vil 
svinge, kan vi udskifte 1 kohm-modstandene 
med 2,2 kohm. Så kræves kun en strømfor
stærkningsfaktor på 10 gange, og hvis det 
heller ikke kan opfyldes, er transistoren alli
gevel kun til at smide ud!

Denne summer giver et godt og kraftigt 
signal med kun 1,5 V batterispænding, men 
den kan sagtens tåle op til 12 V, og den kan 
med denne spænding trække mange hoved

telefoner eller en højttaler, der bedst tilkob
les over en lille transistor-udgangstransfor
mer. Strømforbruget ligger på mellem 1 og 
2 mA pr. volt batterispænding.

Denne multivibrator kunne give et til
fredsstillende signal med alle de før nævnte 
sæt hovedtelefoner. Lavohmstyperne tilkob
les bedst over en blok på 0,1 μF, da de ellers 
belaster oscillatoren for hårdt.

Transistorerne.
Til den simple summer skal vi helst have 

en transistor, der har høj strømforstærkning, 
da chancen for, at den vil svinge med en til
fældig hovedtelefon som eneste selvinduk
tion, da er størst. Vi kan f. eks. tage en AC 
126 eller AC 128. I modellen blev anvendt en 
AC 125, der har lavere strømforstærkning 
end de andre nævnte typer. Disse transisto
rer, der er i metalhus, fremstilles af flere 
europæiske fabrikker. Glastyperne kan selv-
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Skriftlig teknisk prøve for radioamatører
30. november 1963

OPGAVERNE:
1) Tegn principdiagram af en simpel to

trins LF-forstærker med negativ tilbagekob
ling. Anfør hvilke fordele der kan opnås ved 
negativ tilbagekobling.

2) Skitser det vandrette udstrålingsdiagram 
for en 20 m lang vandret antenne, der benyt
tes i

a) 7 MHz båndet.
b) 14 MHz båndet.
3) En almindelig radiofonimodtager indstil

let på 1125 kHz bliver forstyrret af en ama
tørsender, som arbejder på 3600 kHz. Ama
tørsenderen er „ren“, d. v. s. uden utilsigtede 
svingninger. Modtagerens mellemfrekvens er 
450 kHz. Forklar hvorledes det går til, at 
amatørsenderen kan høres ved den pågælden
de indstilling.

4) En 100 watt amatørsender ønskes nøglet 
i anodespændingsledningen. Tegn diagram af 
nøglearrangementet med tilhørende nøglefil
ter til undgåelse af skarp tegnform (klik). 
Nøglen er af den almindelige uisolerede type.

5) Hvor mange watt sidebåndseffekt afgi
ver et anodespændingsmoduleret senderud
gangstrin, når input er det maksimalt til
ladte for A-licens, anodevirkningsgraden er 
60 °/o, og modulationsgraden er

a) 100 °/o,
b) 50 °/o.
c) Hvor mange °/o stiger henholdsvis ano

dejævnstrømmen og antennestrømmen 
ved 100 °lo modulation i forhold til til
standen uden modulation?

6) Tegn principdiagram af tre forskellige 
metoder til at sikre et klasse C udgangstrin 
den fornødne gitterf or spænding. Anfør for
dele ved de tre metoder.

7) Et anodespændingsmoduleret udgangs
trin tilføres en anodejævnspænding på 600 
volt, og anodestrømmen er 150 mA.

a) Hvilken impedans bliver modulatoren 
belastet med?

b) Over modulationstransformatorens se- 
sundær kobles for modulationskontrol et 
almindeligt AC-voltmeter, der også vi
ser korrekt ved tonefrekvenser. Hvor 
mange volt skal instrumentet vise ved 
100 °/o modulation med en ren tone?

8) Anfør henholdsvis effektforhold og 
spændingsforhold som svarer til

a) 3 dB,
b) 6 dB,
c) 10 dB,
d) 20 dB.
9) Tegn principdiagram af
a) en FM-modulator (reaktansrør),
b) en FM-detektor.

følgelig også anvendes, men da disses tråd
gennemføringer sidder på linie, er de ikke 
særlig anvendelige til printmontage. Sidder 
gennemføringerne i t r e k a n t ,  og holdes 
en afstand til printpladen på 3—4 mm, 
kommer transistorerne til at sidde mægtig 
godt fast, de er ikke til at rokke, når der 
først er loddet. Det er ikke nødvendigt at 
bruge varmeshunt — faren for at ødelægge 
transistorerne ved lodningen er meget stærkt 
overdrevet, se artiklen om emnet i sidste 
nummer.

Til modellen af multivibratoren har jeg 
brugt et par amerikanske typer (fremstillet 
i Frankrig), som jeg tilfældigvis havde lig
gende. Huset er noget større end sædvanligt 
for små europæiske typer, og de kan derfor 
tåle højere effekt og er følgelig ikke så lette 
at brænde af, hvilket dog ikke betyder noget 
her.

T I P S
I ESB-sendere af fasetypen benyttes et 

potentiometer foran LF „Phase shift net- 
work“ (f. eks. B&W model 350, type 2Q4). 
Dette bør af flere årsager være af kultypen. 
Mindste størrelse, der fremstilles her, er 
imidlertid 1000 ohm. Jeg har benyttet et tan
dempotentiometer type P60, 2X1000 ohm, 
kurve I, og paralleforbundet de to sæt kon
takter — facit 500 ohm, og så kan det tåle en 
hel watts belastning!

Ønsker man at kontrollere VFO’en til 9 
MHz ESB-exciteren og er i besiddelse af en 
Drake 2-B modtager, så kan man „låne“ 9 
MHz xtallet i senderen og anbringe det i „B“- 
holderen i modtageren, derved opnås, at 
denne dækker området 5—5,5 MHz, eller net
op hvad man har brug for.

OZ3Y.
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BESVARELSEN:
Følgende besvarelse skal ikke opfattes som 

„minimum", idet den nok er mere fuldstæn
dig, end P & T vil forlange.

Ad 1) På fig. 1 ses diagrammet, som jeg 
ville have tegnet det. Tilbagekoblingen kan 
også tages fra sekundærsiden af transforme
ren, men den viste metode er nok bedst til 
amatørgrej. Fordele:

a) Mindre forvrængning.
b) Mere retlinet frekvensgang over større 

område.
c) Mindre egenstøj og -brum.
d) Stor beskyttelse mod overbelastning af 

komponenterne ved forkert betjening, 
f. eks. overstyring uden tilsluttet højt
taler.

e) Komponentværdierne er mindre kriti
ske, således bliver forstærkningen uaf
hængig af rørskift og -slid.

7 MHz

Fig.2.
Fig.3.

Ad 2) På fig. 2 og 3 ses de vandrette ud
strålingsdiagrammer for to vandrette anten
ner, der er hhv. en halv og en hel bølge
længde lang. De 20 m er jo en halv bølge
længde på 7 MHz båndet (40 m), og en hel 
bølgelængde på 14 MHz båndet (20 m).

Ad 3) På grund af den ringe forselektivitet 
i BCL-modtagere kommer der lidt 3600 kHz 
signal frem til blanderen. Her bliver det 
blandet ned til 450 kHz ved hjælp af oscilla 
torens 2. harmoniske. — Et lille regnestykke 
giver et billede af mekanismen: Oscillatoren 
ligger på 1125 + 450 = 1575 kHz. Den 2. har
moniske heraf er 3150 kHz, som trukket fra 
3600 giver 450 kHz, som bliver forstærket i 
MF’en. — Jeg har hørt noget om, at den nød 
var for hård for eksaminanderne. Kan det 
vel være sandt?

Fig. U.

Ad 4) På fig. 4 ses det ønskede diagram. Da 
100 W er en stor effekt at slutte og afbryde, 
må der et gedigent filter til. Da anodespæn
dingen antagelig er over 24 V, skal kontak
ten altså være en relækontakt. Relæstrøm
men kan fås fra et batteri på højst 24 V, og 
over nøglekontakterne sætter vi en blok til 
at dæmpe nøgleklikket. — Jeg ville nu have 
troet, at opgavestilleren vidste, at relæer, der 
kan bryde 100 W, er alt for langsomme til 
nøglerelæ i en CW-sender!

Ad 5) a) Max. tilladte input: 150 W. Med 
60 °/o nyttevirkning fås:
150X0,6 = 90 W HF, d. v. s. sidebånds
effekten bliver 45 W ved 100 lo/o modu
lation (med sinusformet LF-spænding).

b) Ved 50 a/o modulation forstås jo den mo
dulationsgrad, hvor spidsværdien af den 
fra modulatoren tilførte LF-spænding er 
50 % af PA-trinets anodespænding. Vi 
modulerer altså med den halve spæn
ding i forhold til 100 % modulation og 
driver derfor også kun den halve strøm 
fra modulatoren. Derved bliver side
båndseffekten en fjerdedel af den ved 
100 fl/o modulation, altså 45/4 = 11,25 W.

c) Anode jævnstrømmen skal være kon
stant og altså uafhængig af modulations
graden. — Aritennestrømmen vil stige, 
fordi der går hhv. 90 W og 90 + 45 = 
135 W, altså 1,5 gange større antenne
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effekt ved 100 °/o modulation. Antenne
strømmen bliver så sqr(1,5) = 1,22 gange 
større, eller 22 %.

Ad 6) På fig. 5, 6 og 7 ses de ønskede skit
ser. — Den faste forspænding i fig. 5 kræver 
en spændingskilde med højere spænding, end 
det sædvanligvis er praktisk med batterier, 
men kræver mindst styring. Dog kan drossel
spolen give parasitvanskeligheder. — Fig. 6 
er megt simpel, men giver ingen beskyttelse 
af røret, dersom styringen svigter. Kræver 
desuden væsentlig mere styring. -— Fig. 7 
kræver kun omkring den halve batterispæn
ding i forhold til fig. 5, idet resten kan opnås 
ved spændingsfaldet over katodemodstanden 
på grund af katodestrømmen. Men herved 
bliver den effektive anodespænding jo tilsva
rende mindre, og det vil næsten altid være 
billigere at skaffe spænding til en gitterfor- 
spænding end til anoden.

Fig, 7. Fig. 5. Fig. 6.

Ad 7) a) Modulatoren bliver belastet med 
600
150

kohm = 4 kohm.

udtrykke et ønske fra P & T om større an
vendelse af FM og PM på amatørbåndene? 
Det giver jo mindre BCI.

Fig. 8

Ingen af spørgsmålene kan betegnes som 
meget vanskelige, men opgavesættet er langt 
og omfattende. Der har ikke været megen 
tid til at tænke på i de to timer.

OZ6NF.

b) Da 100% modulation svarer til en afgi
ven LF-spidsspænding på 600 V, skal 
AC-voltmetret, der er kalibreret i ef
fektivværdier, vise 600 X 0,7 = 420 V. 

Ad 8) Ved hhv. effekt- og spændingsfor
hold svarer

3 dB til 2 og 1,4 gange
6 dB til 4 og 2 gange

10 dB til 10 og 3,16 gange
20 dB til 100 og 10 gange.
Ad 9) På fig. 8 og 9 ses de ønskede princip

diagrammer. — Mon dette spørgsmål skal

PA-rør til 70 cm
Hvis der er nogen, der overvejer at bygge 

en QRO-TX til 432 MHz båndet, er Raytheons 
nye CK8167/4CX300A måske løsningen. Det 
er en 300 watts tetrode, god til 500 MHz, og 
højden er mindre end et almindeligt tænd
rør. Prisen er dog nok noget højere end sådan 
et, h v o r  meget melder historien intet om!
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Industriel elektronik vea oz6pa. bile ligevægtstilstande for elektronstrømmen. Pas
serer nemlig den båndformede elektronstråle gen
nem et vindue og forsøger at undvige fra denne

Fig. 2.
Tællerørets diagram.

stilling, så indtræder der gennem den opstående 
anodestrømsændring en afbøjningsspænding, som vil 
forsøge at lænke denne til vinduet. Lige over for 
en langsom ændring i anodespændingen er der alt
så en stabil vinduesstilling for elektronstrålen.

De enkelte strålebundter ses gennem en lysskærm 
på rørets yderste side. Denne lysskærm består af 
et fosforlag, som lyser fluoriserende, når elektron
strålen rammer. En papirmaske på rørets yderside 
adskiller vinduesåbninger og danner tallene 0 til 9.

Ved hjælp af forskellige impulser er det nu mu
ligt at kunne afbøje elektronstrålen og få den til at 
springe fra et vindue til et andet. Efter gennemløb 
af ni stillinger i rækkefølge træffer strålen ved 
den tiende impuls en hjælpeanode. Det derved op
ståede negative spændingsspring styrer en dobbelt- 
triode. Resultatet bliver, at eelektronstrålen løber 
tilbage til sit udgangspunkt, og at der samtidig af
gives tællerimpuls til et efterfølgende tællerør 
(tierne).

Tællerøret kan opbygges i store serier, 7 tælle
rør i række, og vi er i stand til at tælle millioner. 
Sættes en række impulser ind, tæller røret så læn
ge impulserne vedvarer, og talrækken står derefter 
synlig, til man afbryder, eller en ny impulsrække 
sætter ind.

I princippet ses rørets kobling i fig. 3. Man ser, 
at anoden a2 og afbøjningspladen D er forbundet

Fig. 1.
Tællerøret E1T i tværsnit. — k = katode, g1 = 
styregitter, s = skærm, b = fokuseringstrin, g2 = 
accelerationsgitter, g3 og g5 — fanggitre, D og D1 = 
afbøjeplader, ah = hjælpeanode, g4 — slidselek
trode, al = tilbageløbsanode, a2 = anode, 1 = 

lysskærm. Tællerørets strømtilslutning.
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andre rør, som virker afbøjende på elektronstrøm
men, altså retningsvirkende. En sådan virkning har 
vi i det magiske øje, her er det styrespændingen, 
der bestemmer, hvor stort et lysareal, det vil sige 
den elektrontrufne flade, øjet lyser med.

Ellers kender amatørerne jo fænomenet fra kato- 
destrålerøret, hvor elektronstrålen styres todimen
sionalt, så sinuskurver etc. kan gengives med stor 
præcision.

En videreudvikling er fjernsynsrøret, som vi alle 
ved besked med, og endelig er der elektronstråle- 
tællerøret, der også grunder sig på afbøjningsprin
cippet.

Dette tællerør blev til efter mange års eksperi- 
menteren og har de sidste år vundet stor anven
delse. Tællerør af mærkerne Philips, Mullard og 
Valvo går i handelen under benævnelsen E1T, og 
dets opbygning fremgår af fig. 1 og fig. 2.

Røret virker på følgende måde: En båndformet 
katodestråle gennemløber fokusering, accelleration 
og to afbøjeelektroder, hvorefter den træffer den 
for systemet så nødvendige slidseelektrode og ende
lig anoden, som opfanger elektronstrålen a2,

Slidseelektroden består af 10 smalle lodrette vin
duer, hvori elektronstrømmen uhindret kan passere 
til anoden a2, hvorimod den øvrige del af slidse- 
elektronen er uigennemtrængelig.

Hvis nu opfangeanoden a2 er forbundet med 
afbøjeelektroden, og disse fødes med positiv spæn
ding gennem stor modstand, så gives der flere sta-

I et tidligere nummer af OZ om
talte jeg under denne rubrik en 
dekadetæller med glimlamper. På 
opfordring vil jeg denne gang for
tælle om elektronstråletællerøret, 
en interessant opfindelse, som dan
ner kærnen i mange af de store 
elektroniske nyskabelser, såsom 
regnemaskinen, geigertælleappara
terne, moderne frekvensmålere 
o. s. v.

Det er almindelig kendt, at et 
radiorør forstærker intensiteten af 
de indkomne signaler, men der er

Elektronstråle-tællerøret



sammen og har en fælles anodemodstand, Ra2. Fig. 
4 viser slidseelektroden g4 skematisk fremstillet.

Lad os sige, at anodespændingen Ua2 har en så
dan værdi, at strålen falder til højre for vinduet,

Fig. 4.
Her er selve slidseanoden g4 skematisk fremstillet. 
Man bemærker de 10 vinduesåbninger og katode
strålen i stilling mellem to vinduesåbninger. Bag 
slidseelektroden ligger anoden a2. Bemærk den 

lodrette åbning i venstre side.

så vil der ikke gå nogen anodestrøm i a2, fordi 
hele strålestrømmen optages af g4, formindsker 
man derimod spændingen på a2 og D1, så vil strå
len afbøje til venstre, og strålestrømmen flyder i 
stigende grad gennem nul-vinduet til anoden a2, 
indtil den ved endnu lavere spænding opfanges af 
væggen mellem 0 og 1, nu går anodestrømmen igen 
tilbage og danner kurven som beskrevet i fig. 5.

Mellem 4 og 5 begynder den lodrette slidse at 
gøre sig gældende, så anodestrømmen ikke mere 
falder tilbage til nul, men pulserer omkring en 
højere middelværdi. Fig. 6.

Da hældningen i karakteristikken i a er meget 
større end modstandsforløbet, kommer der kun en 
lille afbøjning til venstre, stillingen er altså stabil.

Det samme gælder med omvendt fortegn for 
langsom nedsættelse af spændingen D. På baggrund 
af den store forskel mellem anodemodstand og rø
rets indre modstand er de enkelte stillinger stabile 
mod langsomme og ikke for store spændingsvaria
tioner.

Sætter man derimod en positiv spændingsimpuls 
på D, og er denne impuls stejl nok, vil anodespæn- 
dingen på a2 og D1 ikke kunne nå at følge med, 
fordi den er afkoblet med disse elektroders kapaci
teter til stel, og der vil være en spændingsforskel 
mellem D og D’ i så lang tid, at strålen når at 
svippe over i næste stilling, og her vil den blive, 
indtil der kommer en ny impuls ind på D.

Man kan nu næsten efter behag koble så mange 
tællertrin efter hinanden, som man mener, man har 
brug for, og lade de efterfølgende rør styre af de 
foregående. En sådan opstilling af tællerør og følge
rør ser vi i fig. 7. Hvis 9 impulser har passeret ind
gangen på første tællerør, så befinder strålen sig ved 
slidse 9. Den tiende impuls har som følge, at strå
len fra 9 vender tilbage til 0, men samtidig gives

Fig. 5
Anodestrømsforløbet fremgår af denne kurve; man 

ser strømvariationerne fra vindue til vindue.

Fig. 6.
På grund af den horisontale åbning i slidseanoden 

får kurven ovenstående forløb.

der en impuls til det efterfølgende tællerør. Dette 
foregår på følgende måde. Gennem den tiende im
puls er strålen bøjet hen til tilbageløbsanoden al. 
Strålestrømmen flyder nu pludselig over al og R6 
og fremkalder derved et negativt spændingsstød 
på styregitteret i den venstre halvdel af dobbelt- 
trioden E90CC Dette rør arbejder i flip flop-opstil
ling. Kipspændingen fremkalder på anoden i den 
højre halvdel af røret en enkelt kraftig negativ im
puls, efter hvis slutning dobbelttrioden vender til
bage til den stabile udgangstilstand. Denne impuls 
gives paa gi i tællerørets første trin, hvorpå spæn
dingen ved a2 og D’ med tidskonstanten CRa be
gynder at stige til højeste værdi. Som følge deraf 
bøjes den igen indgående stråle til højre, altså mod 
nul. Impulsen må nu mindst vare så længe, som 
spændingen paa C bruger til opbygning, men ikke 
væsentligt lænaere for ikke at nedsætte tælleha
stigheden. E90CC forårsager videre over den ikke 
afblokkede katodemodstand en positiv impuls, der 
over C6 gives til næste højere trin.

Disse tællere arbejder med sinusformede sving
ninger eller specielt formede impulser, der er her
til udviklet en del forskellige multivibratorer.

Der er en hel række områder, hvor man har brug 
for disse tællerør. De bruges til tælling af de mind
ste massedele ved hjælp af Geiger Muller-tællere, 
de bruges i elektroniske vægte, i sorteremaskiner, 
kontormaskiner, til tidsmålinger, hastighedsmålin
ger og frekvensmålinger. Ofte må man ved brugen 
af disse rør have sammenligningsgrundlag i form 
af meget nøjagtige tidsimpulser. For eks. kan man 
med kendte krystalopstillinger danne markerings
punkter, så man hele tiden får angivet tælletal pr. 
krystalmarkering.

OZ6PA, Poul Andersen.
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Fig. 7.
Diagram for et tællertrin. —• Røret 

E1T er tilkoblet E90CC.
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Forudsigelser for januar______________________________ Vy 73 . best dx . 9SN
Rute

Kaldesignal
Afstand

km
Pejling
grader

Danik normaltid

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24
Bangkok

HS 8700 83 7 7 7 7 21 21 21 14 7 7 7 7 7 M H z

Buenos Aires 
LU 12000 235 7 7 7 7 7 14 21 21 21 14 7 7 7 -

Panama
Kz5 8200 274 7 7 7 7 3,5 7 14 21 21 14 7 7 7 -

New York 
W2 6300 293 7 7 7 7 3,5 3,5 7 14 21 14 7 7 7 -

Kapstaden
ZS 10000 175 7 7 7 7 14 21 21 21 21 14 7 7 7 -

Rom
I 1600 180 3,5 3,5 3,5 3,5 7 7 7 7 7 7 3,5 3,5 3,5 -

Tokio
JA/KA 8600 46 7 7 3,5 3,5 7 14 7 7 7 3,5 3,5 7 7 -

Thorshavn
OY 1300 310 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 7 7 7 7 3,5 3,5 3,5 3,5 -

Godthåb
OX 3500 310 7 7 7 7 3,5 7 14 14 14 7 7 7 7 -

Rio de Janeiro 
PY1 10400 228 7 7 7 7 7 14 21 21 21 14 7 7 7 -

Cairo
SU 3250 9 7 7 7 7 14 21 21 14 14 7 7 7 7 -

Melbourne
YK5 16000 70 7 7 3,5 7 21 21 14 14 7 7 7 7 7 -

Svalbard 
LA/LB *) 2000 18 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 7 7 7 7 3,5 3,5 3,5 3,5

-

Færinge havn 
OX •) 2300 270 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 7 7 7 14 7 7 3,5 -

Angmagsalik
OX 2800 311 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 7 14 14 14 7 7 3,5 3,5

-
* )  Gælder kun for OY-land
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.

Fremstilling og 
beregning af etlagsspoler

Skal man vikle spoler til en sender, er det som 
regel en sværere tråd man linder anvendelse for 
end ved modtagerbygning. Ofte er det kobberrør 
man tager i brug, så der kan godt være brug for 
adskillige tips vedrørende dette felt.

Denne artikel tager ikke sigte på de små mod
tagerspoler, hvis kærner på få millimeter kam fås 
i handelen, men udelukkende på de lidt større 
spoler, der skal bære nogle wat’er og som man 
gør bedst i selv at fremstille fra grunden, og ar
tiklen sigter også på på alle de ny amatører, som 
ikke har haft lejlighed til at læse ældre OZ år
gange.

Endelig er der jo også fremkommet noget nyt 
som behandles her.

Den billigste spoleform man kan tænke sig er 
den, der fremstilles af etronit- eller pertinaxrør. 
Disse rør kan købes i handelen i hele eller af
skårne længder, og de varierer i tykkelse fra få 
millimeter til flere centimeter.

Først må man naturligvis gøre sig klart, hvilket 
formål spolen skal tjene, hvilken frekvens den skal 
arbejde på og så derefter bestemme viklingsantal, 
spolediameter, trådtykkelse o. s. v.

Nu kan det blive nødvendigt at gå ind på det 
mere teoretiske, men jeg skal gøre det så enkelt 
som muligt. Vi husker fra vor „børnelærdom", at 
til en given frekvens svarer en LC-konstant, det 
vil sige produktet af selvinduktion og kapacitet.

Som oftest kender vi frekvensen og den ene af 
faktorerne og vort formål bliver da at beregne den 
anden faktor. I nedenstående tabel bringer jeg en 
liste over LC-konstanter som den i øvrigt findes 
i alle udgaver af kortbølgeamatørens håndbog:

Frekvens i MHz DC
0,45 125000
1,6 9900
1,75 8100
3,5 2025
7,0 506,25

14 126,55
2.8 31,64
56 7,91

Man ser af tabellen, at for 3,5 MHz (80 meter 
båndet) er LC-produktet 2045 og går man ud fra 
en samlet kapacitet på 100 pF bliver selvinduk
tionen L = 20,45 μH

Vi skal altså fremstille en spole hvis selvinduk
tion er c. 20 μH.

Nu kan en spoles selvinduktion være afhængig 
af en række forskellige faktorer, for eksempel spo
lens diameter, spolens længde (viklelængden) for
holdet mellem spolediameter og viklelængde og 
kobbertrådens vindingsantal. Der er givet gode op
lysninger om disse faktorer i litteraturen, men 
nemmest er det at bestemme dimensionerne udfra 
et monogram, fig. 1.

Lad os tænke os, at vi har en færdig enkeltlags
spole. Spolens længde og diameter er bestemt, her

under forholdet d/l, ligeledes er vindingstallet 
optalt. Selvinduktionsværdien kan nu direkte af
læses af tabellen på følgende måde: En lineal læg
ges således, at den på aksen går gennem tallet for 
vindingsantallet og på B-aksen tallet for forholdet 
d/l (diameter divideret med længden). Denne lineal 
skærer samtidig P-aksen. Dette skæringspunkt for
bindes via linealen med tallet for spolens diameter, 
som ligger på B-aksen, og hvor linealen passerer 
A-aksen kan selvinduktionen aflæses.

Lad os tage et eksempel.
En given spole har 30 vindinger, en diameter på 

25 mm og en længde på 36 mm. Forholdet d/l er 
— som man kan se — lig 0,7. Nu lægger vi linealen 
gennem 30 vindingstallet på A-aksen og gennem 
0,7 punktet på. B-aksen, herved fremkommer et 
skæringspunkt på P-aksen. Lægger vi linealen gen
nem dette skæringspunkt og spolediameterpunktet 
på b-aksen, kan vi på a-aksen aflæse selvinduktio
nen værende lig med 12 μH.

Til ovenfor omtalte spole med selvinduktionen 
20 μH, som vi fandt frem til gennem LC-produktet, 
går vi frem i omvendt rækkefølge. Man bestemmer 
sig for en diameter og trækker en linie fra diame
terpunktet på b-aksen til selvinduktionstallet på 
a-aksen. Denne linies forlængelse skærer P-aksen. 
Dette vort nye plottepunkt bruges til en linie gen
nem A- og B-aksen, hvorved henholdsvis antallet af 
vindinger og d/l forholdet kan fastlægges.

Lad os sige, vi vælger 25 mm spolediameter. Li
nealen trækkes fra 25 mm-punktet paa b-aksen over 
tallet 20 på a-aksen. Lad os gå ud fra, at d/I er 1. 
Linealen gennem plottepunkt og tallet 1 på B-aksen 
giver 33 vindinger på A-aksen.

Det giver sig selv, at vi til de 33 vindinger, der 
fylder 25 mm, ikke kan bruge en trådtykkelse 
større end 0,7, hvis vi derfor havde tænkt os at 
bruge 1 mm tråd, må vi vælge et andet d/l-forhold. 
Vi kan se af nomogrammet, at spolen gerne må 
være 50 mm lang, dette vil give et vindingsantal 
på 41 mm.

Læg mærke til, at A- og B-aksen er sammen
hørende og ligeledes a-og b-aksen, og at man ikke 
kan gå fra A-B sættet til a-b sættet uden over 
plottepunktet P.

Har man nu alle sine dimensioner på det rene 
og anskaffet sig tråd og pertinaxrør, kan viklingen 
begynde.

Først bores et par huller svarende til kobbertrå
dens tykkelse i den ene ende af pertinaxrøret. Trå
den skal nok blive siddende under spolingen, og den 
inde i røret beliggende trådende skal senere bruges 
til fastgøring til loddeøsken. Det er hensigtsmæs
sigt at afklippe så meget kobbertråd, som man 
får brug for. Skal vi for eksempel have 40 vindinger 
på et 30 mm pertinaxrør, skal vi bruge små fire 
meter tråd. Fordelen ved dette er, at tråden kan 
fastgøres et eller andet sted på en væg eller lig
nende, og man kan så holde tråden udstramt i hele 
sin længde og under opspolingen mere og mere 
nærme sig ophængningspunktet, eftersom man for
bruger tråd. Under spolingen holder vi spoleformen 
i højre hånd og drejer venstre om. Venstre hånds 
pegefinger ligger som støtte inde i spolen, medens 
tommelfingeren holder stramt om det opspolede 
tråd. Man skal tage sig god tid, når man vikler 
tråd. Der er intet at haste efter, så bliver resultatet 
smukkest. Det gælder om stadig at køre med stram 
tråd. Er vi ved at være ved vejs ende, vil det nu 
være klogt at have en medhjælp, der kan bore et 
hul i spoleformen lige der, hvor den sidste tråd-
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Nomogram for vikling af etlagspoler
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smelter man harpiks ned i røret, efter at man 
naturligvis har sørget for at aflukke den nederste 
ende med en prop eller lignende. Når harpiksen er 
stivnet, kan bukningen begynde.

vikling placeres, og så skal der klippes over og 
stikkes tråd gennem spolevæggen, stadig uden at 
tabe stramningen.

Fig. 2.
Pertinaxspolen set ovenfra. Er der for eks. boret tre 

huller, hvor man begynder viklingen, og tråden 
føres igennem hullerne som her angivet, kan man 

vikle, uden at tråden glider løs.

Fig. 3.
Afslut viklingen med en 
påsætning af loddeøsken, 
som kan påsættes med 
hulnitter eller 1/8” skrue. 
Skal spolen have aftrap
ning, tvindes en sløjfe, 
der stikker frit udefter.

Det hele kan godt lyde lidt indviklet, men er det 
ikke, og en smuk senderspole bliver resultatet.

Er det en tyk kobbertråd, der skal „kunne bære 
sig selv“, bliver metoden lige så anvendelsesværdig. 
Lav et stykke rundt træ som vikleform, eventuelt et 
stykke pertinax. Skær en gennemgående rille i den 
ene ende og læg den tykke kobbertråd ind i denne 
rille. Fastgør den anden ende af kobbertråden som 
ovenfor omtalt, og spolingen kan begynde.

En sådan tyk kobbertråd kan direkte fastloddes i 
opstillingen, men forinden skal dens ender rettes 
ud og klippes til, til udretningen bruges en spids 
tang. Tråden skal også „spaces“. Dette gøres ved 
hjælp af f. eks. en strikkepind, der køres ind mel
lem viklingerne.

Større spoler med en bestemt afstand mellem 
hver vinding kan godt være vanskelige at få me
kanisk stabile. En god metode, som jeg i øvrigt 
også har set beskrevet af SM5DBF i QTC, går ud 
på, at tre eller fire pertinaxstykker med hulræk
ker holder vindingerne på plads.

Pertinaxstykkerne bores sammen således, at alle 
huller er ens i hvert pertinaxstykke. Afstanden mel
lem hullerne svarer til afstanden mellem kobber
vindingerne. Tegningen siger faktisk tilstrækkeligt 
om hele fremgangsmåden. Det bliver en meget sta
bil spole, man får på denne måde.

Hvis pertinaxstykkerne gøres længere, end man 
har brug for til boringen, kan det ikke borede 
stykke bruges til direkte montering af spolen på 
bundplade. Hertil bruges små vinkelstykker. Fig. 5 
viser en spole fremstillet på denne måde.

Spoler af kobberrør er vanskelige at bukke, uden 
at rørene klapper sammen. For at undgå dette,

Fig. 4.
Fremgangsmåde ved konstruktion af spoler af blank 

kobbertråd. En stabil afstand opnås ved brug af 
pertinaxstrimler. De fire smalle pertinaxstrimler 

bores sammen og skrues ind på plads.

Fig. 5.
Samme spole monteret i 

lodret stilling.

Denne skal helst foregå over et jernrør, der har 
spolens indvendige diameter. En sådan stump jern- 
rør kan man nemt finde på en jernplads, eller må
ske blikkenslageren har en sådan lille afskærings
rest. Jernrøret sættes fast i skruestik, der bores et 
hul i jernrøret, hvori kobberrøret stikkes. Så kan 
bukningen udføres. Det hele er faktisk ganske sim
pelt, kun volder det naturligvis lidt vanskeligheder 
i starten at bakse med den lange længde kobberrør, 
men det bliver jo mindre efterhånden. Af og til må 
man dreje røret i skruestikken for at få plads til 
kobberets frie længde.

Efter fremstillingen varmes kobberrøret igen, og 
harpiksen smelter ud.

Spoler i metervis.
Her er et amerikansk princip, som udmærket 

kan udføres af fingernemme folk. Har man først 
fået den fornødne erfaring, og gennemprøvet prin
cippet kan man fremstille spoler i lange længder. 
Af disse længder kan man så efter behov af
skære, hvad man har brug for.

Man går ud fra en rundstok som har den diame- 
ierstørrelse man har brug for. Fire steder på 
overfladen høvler eller ridser man gennemgående 
fordybninger 2 mm ned i træet og med en bredde 
på 4 mm. I disse fordybninger lægger man plastic
stænger, 3 til 4 mm tykke. Disse plasticstænger
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er runde og fås under navnet plasticsvejsetråd i 
hobbyforretninger. Trådene kan fås i farvet PVC, 
men også i klar trolitul, Har man klar plexiglas i 
plader til sin rådighed kan man af dette materiale 
udskære lange strimler, der kan bruges til for
målet på samme måde.

Fig. 6.
Vikleformen er af træ 
med høvlede eller ud
skårne riller. Længden er 
her tegnet ganske kort, 
men kan laves så lang 

man har brug for det.

Fig. 7.
Den færdige plastikbundne spole. Spolen virker 

både let og stabil.

Plastictråden holdes på plads ved midlertidige 
ombindinger af tynd kobbertråd, noget der skal 
fjernes senere og inden opvarmningen.

Det næste bliver at vikle træspolen op med 
kobbertråd lagt med den afstand og i den trådtyk
kelse, som man finder passende.

Man starter for eks. omkring i skrue i træformens 
overflade ( den skal også fjernes senere). Afslut
ningen på viklingen kan fastgøres på lignende 
måde.

Nu skal kobbertråden smeltes ned i plasticstæn
gerne, og det kan gøres på forskellig måde. Lettest 
er det med en stor loddekolbe, men den skal være 
ren, så den ikke tilsmudser materialet. I industrien 
vil man sikkert bruge en varmluftblæser, men den 
varme luft, der skal koncentreres i et lille luft
udløb, skal op på 160 til 170 grader, for at det skal 
gå tilfredsstillende. Et varmt strygejern kan også 
bruges. Det skal varmes så meget, at kobberet lige 
går ind i plasticoverfladen, og hvert berøringspunkt 
mellem kobber og plastic skal behandles som for
klaret.

Når spolen er kold, trækker man den af rund
stokken, og man vil nu undre sig over den stivhed, 
den er i besiddelse af. OZ6PA.

Verdensradiohåndbogen 1964
Den eneste danske publikation, der efterspørges 
i hele verden, er nu kommet.

Ikke blot i Danmark, men rundt omkring i hele 
verden, er der radiolyttere og fjernseere, der i 
disse dage ser hen til, at Verdens Radio Televisions 
Håndbogen (World Radio Television Handbook’s) 
ny udgave skal komme. Det gør den hvert år i 
december, og den 18. stærkt udvidede og ajour
førte udgave foreligger nu.

Dens udgiver og redaktør er redaktør O. Lund 
Johansen, der fik ideen til denne publikation under 
krigen, da grænserne var spærret; men intet kunne 
holde radiobølgerne på tværs af alle landegrænser 
tilbage. Den første udgave kom i 1947.

World Radio Television Handbook, som er den 
eneste danske publikation, der kommer på verdens
basis, og som har mange flere udenlandske end 
danske læsere, er blevet kaldt radioens og fjern
synets telefonbog. Men den er samtidig også en 
telefonnøgle. Ved hjælp af den kan man finde og 
stedfæste alle de stationer, man kan få på sin mod
tager, og finde ud af, hvad det er for en station, 
man netop lytter til, og for kortbølgelyttere er den 
simpelthen uundværlig.

Men derudover er bogen en „hvem er hvem“ og 
„hvem er hvad“ for alverdens radio- og fjernsyns
stationer og deres ledende personligheder. Det er 
simpelthen en håndbog, der samler alt, hvad der 
hører radio- og fjernsynsverdenen til.

Det ville være et umenneskeligt arbejde at sam
menfatte hvor mange detailoplysninger, der står 
i denne bog, men alt er ordnet så praktisk og sy
stematisk, at man hurtigt kan finde netop det, man 
ønsker at vide.

Oplysningerne om de enkelte landes radio- og 
fjernsynsstationer er delt op i verdensdele, og der 
findes en samlet tabel over alle de radiofonista
tioner, der døgnet rundt sender nyheder, reporta
ger og underholdning.

Bogen er forsynet med praktiske kort og med 
oplysende illustrationer og mange artikler om ak
tuelle radio- og fjernsynsemner og tekniske vej
ledninger, der er af interesse for både læge og 
specielt kyndige.

OZ6PA.

Angående utsandingar från SM4UKV.

Radiofyren startade ånyo sina regelbundna sånd- 
ningar (efter reparation och en tids QRT) den 16.11.
1963.

Sandning sker alla dagar, samma tider for hel
ger, mellan kl. 0700—0100 SNT (pausen varje dygn 
således 6 tim.) på frekvensen 145,00 MHz. Sånda- 
rens slutsteg år 829 B och den tillforda effekten 
ung. 90 watt. Antennen år av enkel och rundstrå- 
lande typ. Stationen år f. n, tillfålligt placerad vid 
en plats i Kilsbergen (hojd over havet 252 mtr.) ca. 
2 mil våster om Orebro.

Signalkaraktåren år SM4UKV en gång på ca. 10 
sekunder, 1 å n g signal i 35 sek. och dårefter en 
paus på 15 sek. varefter ånyo SM4UKV o. s. v.

Rapporter om horbarhet mottages tacksamt till:
SM4KD, Karl-Otto Osterberg, Box 354 A, Vålberg.
Vålberg, den 4.12. 1963.

Med 73 SM4KL.

18



TRAFFIC-DE PARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

ARRL’s 1964 International DX Competition.
Alle amatørstationer over hele verden indbydes 

til deltagelse i den 30th ARRL International DX 
Competition. Her er lejligheden til at få de mang
lende stater til WAS eller de manglende provinser 
i Canada for WAVE.

Testen afholdes i år efter følgende program:
Fone: Februar d. 8. og 9. Marts d. 14. og 15.
CW: Februar d. 22. og 23. Marts d. 28. og 29.
Testen starter i hver periode kl. 24.00 GMT om 

fredagen og slutter kl. 24.00 GMT om søndagen.
Fone og CW er separate tester.
Formålet er at kontakte så mange W-K-VE-VO- 

KH6-KL7-stationer som muligt under testen i så
mange forskellige call-områder som muligt pr.
bånd.

Der udveksles RS og RST rapporter efterfulgt af 
et trecifret tal, der angiver stationens input.

USA-Canada stationerne vil ligeledes sende RS 
og RST rapporter, men efterfulgt af statens eller 
provinsens navn.

Listen over disse forkortelser er følgende:
W1 — CONN - MAINE - MASS - NH - RI - VT.
W2 — NJ - NY.
W3 — DEL - MD - PA - DC.
W4 — ALA - FLA - GA - KY - NC - SC - TENN

- VA.
W5 — ARK - LA - MISS - NMEX - OKLA - 

TEXAS.
W6 — CAL.
KH6 — HAWAII.
W7 — ARIZ - IDAHO - MONT - NEV - ORE - 

UTAH - WASH - WYO.
KL7 — ALASKA.
W8 — MI CM - OHIO - VWA.
W9 — ILL - IND - WIS.
WØ — COLO - IOWA - KANS - MINN - MO - 

NEBR - NDAK - SDAK.
VE1 — NB - NS- PEI.
VE2 — QUE.
VE3 — ONT.
VE4 — MAN.
VE5 — SASK.
VE6 — ALTA.
VE7 — BC.
VE8 — NWT - YUKON.
VO: — NFLD - LAB.
Multiplier er summen af call areas (ikke stater) 

kontaktet på hvert bånd (maximum 21 pr. bånd). 
Hver komplet QSO tæller 3 points, ukomplette 
QSO’es 2 points. Slutsummen er antallet af QSO- 
points multipliceret med multiplier.

Logblade kan på opfordring fås frit tilsendt fra 
ARRL, men det er ikke et krav, at disse specielle 
blade anvendes. Logs skal indeholde calls, dato, tid, 
bånd, koder samt points. Et samleblad skal vise 
slutresultatet.

Loggen, der skal være poststemplet senest dei 
25. april 1964, sendes til:

ARRL DX CONTEST 
225 Main Street.
Newington. Conn.
U.S.A. 06111.

Røde Kors udsendelser.
Fra Røde Kors har vi påny modtaget anmodninj 

om aflytning af organisationens prøveudsendelser 
Disse finder denne gang sted d. 13.—15. og 17. jan 
1964, og frekvensen er 7210 kc/s = 41,61 m. 

Udsendelserne finder sted:
på fransk kl. 07,00 12,30 16,00 22,00 
på tysk kl. 07,10 12,40 16,10 22,10 

på engelsk kl. 07,30 13,00 16,30 22,30 
Tiderne er DNT.
Energien er: 

fra kl. 07,00 til 08,00 100 kW
fra kl. 12,30 til 13,30 100 kW
fra kl. 16,00 til 17,00 25 kW
fra kl. 22,00 til 23,00 25 kW

Rapportkort kan fås på Traffic Department. Alle 
indsendte rapporter bliver besvaret fra Int. Røde 
Kors.

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

taget).
Frekvens: 3853 kHz.
Bølge type: 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.

Ålandsøerne.
Hammerlund DX-peditionen for januar 1964 går 

til Ålandsøerne, hvor stationerne OH2AH/0 og 
OH2YV/0 vil være i gang fra d. 11. til 19. januar
1964. OH2YV/0 vil kun være aktiv på 160 m, medens 
OH2AH/0, der iøvrigt er HQ-station for The Award 
Hunters Club (AHC) vil være aktiv på alle andre 
amatørbånd, både på CW og SSB. Følgende fre
kvenser kan opgives:

3,505 kc CW 3,790 kc SSB
7,005 kc CW 7,090 kc SSB

14.050 kc CW 14,125 kc SSB)’*
21.050 kc CW 21,250 kc SSB
28.050 kc CW 28,350 kc SSB

*) Særlig opmærksomhed vil blive ofret på 14 Mc 
SSB, hvor lyttefrekvenser vil blive annonceret 
under forbindelserne. For DX-forbindelser vil 
OH2AH/0 lytte i den høje ende, 14,325—14,350 kc 
SSB.

Alle QSL-kort vil blive ekspederet af Hammer
lund, P. O. Box 7388, G. P. O., New York 1, N. Y., 
USA.

Ulovlige radioudsendelser.
Til underretning skal man herved meddele, at en 

ulicenseret radioamatør ved retten i Ballerup i no
vember måned d. å. har vedtaget en bøde på 100 kr. 
for ulovlig radiosending. Det ulovligt benyttede 
materiel blev konfiskeret til fordel for statskassen.
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Traffic Department. . .
Juletesten 1963.

Som det fremgår af en deltagerkommentar, er 
jeg påny nået igennem det, som han betegner 
„dødkedelige stof“ — juletestens logs. Det er rig
tigt, at de forskellige logs alle er gennemgåede og 
krydskontrollerede, men det er så urigtigt som 
noget at betegne det som „dødkedeligt".

De gange om året, hvor der indgår logs hertil, er 
nogle af de bedste stunder i mit amatørarbejde, og 
jeg føler mig under dette arbejde i langt højere 
grad i kontakt med indsenderne, end det ofte er 
tilfældet i den indbyrdes QSO. Disse logs fortæller 
nemlig en hel del. Først og fremmest naturligvis 
om selve den test, de er bevis for, men også — og 
det er for mig ofte det mest interessante — om 
selve indsenderne.

Der er måden, loggene er ført på — omhyggelig
heden eller den manglende omhyggelighed — præ
stationen der er udført — og de kommentarer, der

følger med på vejen. Jeg kontrollerede gladeligt 
det dobbelte antal logs og har kun een eneste 
utilfredshed at notere: de udeblevne logs. Hvornår 
lærer alle testdeltagere dog at opfylde denne simple 
forpligtelse?

Tidligere har almindeligvis været flest deltagere 
i telefoniafdelingen, og det har der i realiteten 
også været i år, men grundet på udeblevne logs 
i denne afdeling, er CW-afdelingen i år kommet 
på højde med telefoniafdelingen.

Som sædvanlig savner vi flere af de gamle navne 
i listerne, medens nye tager deres plads, men det 
er vel vejen.

I lytterafdelingen var der rekorddeltagelse med 
13 modtagne logs, men resultatet af denne afdeling 
må ligesom de foregående år vente til næste OZ. 
For en ordens skyld skal jeg anføre, at årsagen 
hertil er, at kontrollen af disse logs er væsentlig 
vanskeligere, end kontrollen af de ordinære test
logs.

Og så til resultaterne:

Foneafdelingen.

Points Points Points
1. OZ8EDR Kolding 95 11. OZ3GK Rødkjærsbro 58 21. OZ6TK D. Nordrup 39
2. OZ5PD Odder 91 OZ5KF Nykøbing M. 58 22. OZ6MJ Sønderborg 32
3. OZ7FH Herning 88 13. OZ3KE Randers 55 23. OZ6WJ Rødovre 25
4. OZ3Y Svenstrup 83 14. QZ7JI Hald Ege 51 24. OZ2IF Søborg 14
5. OZ4LK Vestermarie 80 15. OZ4EM Rønne 48 25. OZ4KB Søborg 12

OZ5BU Herlev 80 16. OZ5EK Viborg 46 26. OZ7AI Hellerup 11
OZ6NK Glostrup 80 17. OZ9JD Egebjerg Sj. 42 27. OZ4SJ København 9

8. OZ7NU Næstved 79 18. OZ4DX Brøndbyøster 40 28. OZ7DX København 4
9. OZ1NA Vodder 67 OZ7YH Silkeborg 40 29. OZ7FI Snekkersten 4

10. OZ1HS Rødbyhavn 63 OZ9BR Højbjerg 40 30. OZ4RH Slagelse 3
Checklogs: OZ1MQ - 2JA - 9HO - 9MV.

CW-afdelingen.

Points Points Points
1. OZ 1LO Hårlev 94 12. OZ5RM Søborg 59 23. OZ7BF Lumsås 33
2. OZ2NU Ålborg 89 13. OZ4ZO Slagelse 55 OZ8BN Råby (Møen) 33
3. OZ1W Odense 85 14. OZ8PG Skibstrup 50 25. OZ4RH Slagelse 31
4. OZ7YH Silkeborg 82 15. OZ7AQ Farum 48 26. OZ4SJ København 30
5. OZ9CM Lyngby 76 16. OZ9JD Egebjerg Sj. 47 27. OZ4CF Rønne 29
6. OZ5MJ Odense 74 17. OZ4DX Brøndbyøster 41 28. OZ8SW Rungsted K. 27

OZ7FP Hørsholm 74 OZ7GW Hvam 41 29. OZ7BQ Lyngby 25
OZ9N Frederikshavn 74 19. OZ8BZ Vojens 39 30. OZ4BE Rødbyhavn 21

9. OZ8NJ Espergærde 68 20. OZ1JV Assens 37 31. OZ4KB Søborg 16
10. OZ7TF Tofterup 65 OZ4H Vanløse 37 32. OZ5BU Herlev 6
11. OZ7OG Juelsminde 61 22. OZ4UN Lejbølle 36

Checklogs: OZ1EE - 4FF - 8QW.
Godt nytår, OZ2NU.

Kommentarer til juletesten.
Vi bringer her nogle af de kommentarer, som vi 

har modtaget i forbindelse med juletesten.

OZ7FP.
Tak for testen — det var hyggeligt. Det er trods 

mine mange „amatør-år“ først anden gang, jeg del
tog i en juletest, og jeg er stadig overrasket over 
det lille deltagerantal — i CW-afdelingen i alt fald.

Det var jo sådan, at man kunne afvikle forbin
delserne med alle dem, man kunne høre på ca. en 
halv time i hver periode.

Hvem har størst chance for at vinde en test? Er 
det den dygtige og rappe operatør eller ham med 
det fine grej?

Det kommer mig for, at den største chance ligger 
hos ham, der er så heldig at bo et sådant sted, at 
han kan trække de sidste 4—5 stationer ind, og som 
dårligere placerede hverken kan høre eller få for
bindelse med. Måske er jeg galt afmarcheret — 
men jeg vil påstå, at med et større deltagerantal 
i testen ville den hurtige og drevne amatør have 
bedre chancer for at gøre sig gældende.

OZ7BF.
Hvis testen til næste år igen falder sammen med 

test i Sverige og Tyskland, må vi hellere kalde det 
en QRM-test — hi. Man taber lysten til at gøre 
noget ved det, når den ene QSO efter den anden 
går i vasken på grund af QRM, for der var vel nok 
QRM denne gang.
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OZ4H.
Ikke god test for mig. Hverken min sender eller 

antenne kan li’ 80 m, hi.

OZ7NU.
I dyb respekt for Traffic Manager 2NU’s utrætte

lige arbejde med dette — efter min private opfat
telse — dødkedelige stof, sender jeg hermed mine 
bedste ønsker for det nye år og en tak for det 
gamle.

Da jeg nu i over 10 år — jeg husker ikke rigtigt 
hvor mange — har deltaget i denne juletest uden 
nogensinde at have været placeret rigtigt i top 
eller bund, vil jeg lige fremkomme med et par be
mærkninger, navnlig da jeg efter testen hørte ad
skillige meget bitre, vrede og sure kommentarer 
fra andre deltagere:

Det bliver vanskeligere og vanskeligere år for år 
at opnå gode resultater, men det er efter min op
fattelse det sjove ved det. Jo mere spektakel og 
QRM, der er, des mere morer det mig (måske er 
det fordi, jeg er ligeglad med, hvordan jeg bliver 
placeret).

Kvaliteten af senderne bliver også bedre og 
bedre, selv om det går langsomt fremad, og selv om 
der endnu findes mange frekvensustabile og over
modulerede sendere. Når man, som jeg, altid bru
ger beat, bliver ustabile stationer ulæselige. Nul
stødsteknikken er stadig sløj hos de fleste, og det 
mærker jeg stærkt, da min modtager er meget 
selektiv. Ofte hører jeg slet ikke — eller for sent 
— stationer, der kalder mig udenfor det snævre 
passband, hvor jeg lytter.

Operationsdueligheden er det så som så med. Ad
skillige operatører kalder for længe, er urimeligt 
langsomme med at notere ned og skifter ikke tit 
og let nok. Hvis talestyret BK — som ESB-statio
neme bruger det — var mere udbredt, ville der 
komme mere flugt over feltet.

Det er af flere deltagere blevet fremført, at det 
kun er de store kanoner (dem med de mange watts), 
der kan klare sig i en sådan test. Dette mener jeg 
ikke de har helt ret i, jeg tror langt snarere, at det 
er betjeningen af stationen, der tæller — selv om 
antenne og effekt ikke er ganske uden betydning.

Jeg tror stadig, det er den med den bedste opera
tionsteknik og den bedst arbejdende (let læselige) 
sender, der vil være topscorer — det bliver ikke 
mig. På genhør næste år.

Da OZ7BQ er på en lille ferie udenlands, har 
undertegnede fået overdraget at skrive denne 
rubrik.

Forholdene har ikke været særlig gode i den 
forløbne måned, selvom der af og til kan være gode 
ting at hente både på 14 og 21 Mc. 3,5 og 7 Mc har 
vist faktisk været lidt af en skuffelse, hvad DX 
angår. Man skal i hvert fald belave sig på nat
arbejde, hvis man vil prøve chancen på disse lave 
bånd. Både 14 og 21 Mc lukker kort efter solned
gang, men det er en trøst, at det nu atter går mod 
længere og lysere dage, selv om det med det nu
værende solpletminimum' næppe bliver det store

sus. Det vil vare 3—4 år, før vi igen får de helt 
store conditions på de høje frekvenser. USA kom
mer gennemgående godt igennem sidst på efter
middagen, og særlig stationer på østkysten kan 
komme ind med fine signalstyrker. Sydamerika 
kommer ofte godt ind og kan også tit høres på 
7 Mc, men er vanskeligere at kalde grundet QRN 
på den sydlige halvkugle, hvor det jo nu er høj
sommer. Erfaringen viser også, at det er vanske
ligt at komme igennem til Sydamerika og Mexican
ske Golf fra Skandinavien, men dette forhold er 
også velkendt på kommercielle stationer. Dog vir
ker det jo lidt mærkeligt, at man kan kalde disse 
sjældne stationer i een uendelighed til daglig, og 
når der så er en stor test i gang, hvor det gælder 
for disse stationer om at få så mange points som 
muligt, så kan de pludselig godt høre os. Mærkeligt, 
ikke?

I forrige nummer af det engelske RSGB Bulletin 
var der et tankevækkende indlæg fra EI8P. Det gik 
i al korthed ud på, at QSO’er med DX-peditioner 
skulle være ugyldige til opnåelse af de forskellige 
certifikater såsom DXCC, WAZ etc. Det synes mig 
fuldstændig uforståeligt. Har man haft QSO med 
et land, har m'an dog wkd dette land, selv om for
bindelsen er med en expedition, når bare denne be
finder sig i det pågældende land. Man kan vist 
ikke forvente, at et sådant forslag vil få støtte fra 
videre kredse, og det ville jo også være en stor 
skam for de amatører, der bruger al deres tid til 
at rejse rundt for at skaffe vi andre nye trofæer.

Fra udenlandske DX blade forlyder det, at den 
kendte W4BPD’s mange DX-peditions er ved at 
være i økonomiske vanskeligheder, og man appel
lerer til alle amatører om at yde bidrag til hans 
manager W4ECI. Selv om man ikke ligefrem vil 
gøre dette i form af kontante ydelser, vil det 
utvivlsomt være en støtte, hvis man vedlagde sine 
QSL-kort nogle IRC’s. Man må huske på, at 
W4BPD, Gus, gør et uhyre stort arbejde for at 
skaffe os nye lande, og hans manager W4ECI ligger 
sandelig heller ikke på den lade side.

Og så over til nyhederne:
I følge julebrev fra OZ7BZ, Steffen, har han nu 

nået Sydpolarbasen Eights Station og er i luften 
som KC4USK. Kan kører med 1—5 kW og benytter 
frekvenserne 14050 og 14340. Desværre er forholdene 
nok ikke særlig gunstige for QSO i den retning og 
afstand, og da han har m'eget travlt med sit ar
bejde, bliver det nok ikke let at få en sludder med 
ham. Hvis der skulle være nogle heldige, vil DX- 
jægeren meget gerne høre derom.

VE7AFW, der er ex OZ4GG, vil meget gerne have 
QSO med OZ-stationer. Han kører SSB i den høje 
ende af 20 m båndet.

VK4JQ på Willis Island siges at være en del aktiv 
og på udkig efter EU-stationer. Han kører særlig 
i week-ends kl. 0200—1400 mellem 14230 og 14250 
med SSB.

Der er intet hørt til Gus, W4BPD, i længere tid. 
Han er formentlig tilbage i AC3 eller AC5. Det 
vides, at han stadig søger om tilladelse til at arbej
de fra VQ8-øerne.

Kenya har nu skiftet prefix til 5Z4.
Der er chance for aktivitet fra South Sandwich 

Islands i februar 1964. Det er G3RFH, der kommer 
dertil. Det synes, som om aktiviteten vil blive be
grænset til 7 Mc „low power“, så den fisk bliver 
nok ikke let at fange. Kaldesignal VP8HF.
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Der bliver muligvis lejlighed til QSO med Easter 
Island i januar, da WA2WBH håber at gøre dette 
sjældne prefix „radioaktivt". Kaldesignal kendes 
endnu ikke.

QSL-bureauet for Sierra Leone er overtaget af 
9L1HN, hvis QTH er: The Technical Institute, Free- 
town, Sierra Leone.

Fra Oceanien: IZK1AR aktiv med AM fra Cook 
Islands. VR1G er atter i luften med SSB fra en 
HX20. VR4CM aktiv fra Guadalcanal.

ZD3A meddeler, at ZD3AL er en pirat.
Lyt efter 5N2JKO. Iflg. RSGB Bulletin er han 

kolossalt aktiv på alle bånd fra 80 til 10 m, så snart 
det sidste viser den mindste tendens til en åbning. 
Han meddeler, at han hører maser af europæere 
på både 80 og 40 m.

Båndrapporter:
3,5 Mc CW:

OZ5BU: Eu. Hørt HP7LZ.

3,8 Mc SSB:
OZ5BW: PY7VBR - VP7NS - 7CW - VP9FH - 

PZ1AZ - YV5NS - VOIBR - K1KTH - 2BZT - 
WIFRR - 1BU - 9JLH alle 6—7z. 5A3CJ 21z.

7 Mc CW og SSB:
Ingen rapporter.

14 Mc CW:
OZ5S: MP4QBG 13 - UA9KOH - 9ES 13 - 5Z4I 15

- VE3EBS 15 - PX1CR 21 - W/K 1-3-5-8-0 12—16z.

14 Mc AM:
OZ DR 1261: CR7 - LJ2 - TL9 - Eu.

14 Mc SSB:
OZ5BW: VP2KJ 12 (Nevis Isl.) - YN1LH 12 - 

VK4JQ 10 (Willis Isl.) - EL2V 11 - KV4CF 11 - 
ZD6PBD 15 - ZL2MC—3NS—3DX—4PD 10 - DU1EH 
11 - CR7GF—7CI 17 - VK9DR 14 - EA8CM 9 - 
MP4QBF 12 - MP4TBA 14 - VU2NR—2RM 14 - 
9K2AM—2AN 14 - 601KH 14 - XW8AL—8AV 13 - 
UJ8KAA 11 - VK1-2-3-4-5-6-7-8 11—14.

(Pse. hvilken ant. bruger du?)
OZ9SL: UH8BO 8 - UL7FA 8 - ZL1HJ 8 - HV1CN 

9 - 5U7AC 9 - VU2NR 9 - PY1BYK 9 - UI8AG 10 - 
ZL30Y 10 - UM8KAB 10 - VK4JQ 11 - VOIBR 14 - 
HI8XHS 11 - UN1AZ 11 - TF2WHI 11 - TF2WIA 11
- VK2AGN 10 - ZD6PBD 15 - VP9BY 16 - W/Kl-2- 
3-8-9.

(Antenne 3 el. beam).

21 Mo CW:
OZ5S: UA9KDP 10.

21 Mc AM:
OZ DR 1261: 5B4 - 9G1 - Eu.

21 Mc SSB:
OZ9SL: ZS1TZ 13 - VQ2BK 13 - 5N2JKO 13 - 

K9ECE 14 - WA4LYQ 13.

28 Mc:
Ingen rapporter.

QSL-adresser:
MP4QBF: PO Box 73, Doha, Qatar, Arabian Gulf. 
PZ1AZ: via W2CTN.
VP7NX: Box 913, Nassau, Bahamas.

Som man ser, er der dog nogle, der trods dårlige 
condx laver fine ting. Hvad er så betingelserne

for at score disse prefixes? Jo, vi ser heraf, at en 
god antenne stadig er amatørstationens vigtigste 
led. Effekten kommer i anden række, og de heldige 
har uden tvivl gode antenner samt forstår kunsten 
at lytte på rette tid og sted.

QRU for denne gang. Det var fornøjeligt atter en 
gang at skrive en DX-jæger.

Rapporter skal som sædvanlig sendes til:
OZ7BQ, Hans Jørgen Rasmusen,

Borgevej 31, Lyngby,
73, best DX es godt nytår, OZ5S, Svend.

OSCAR III:
I begyndelsen af 1964 kan det forventes, at OSCAR 

III bliver opsendt.
For at amatørerne skal have mulighed for at 

opnå brugbare resultater, er det strengt nødvendigt, 
at arbejdet koordineres — til at forestå dette ar
bejde er der under EDR nedsat en OSCAR komite, 
der skal varetage dette arbejde.

OSCAR komiteens arbejde vil omfatte følgende 
områder:

1. Oprettelse af særlige OSCAR grupper i de for
skellige landsdele.
2. Når grupperne er oprettet, at koordinere deres 

anvendelse af OSCAR III.
3. Give grupperne den fonødne tekniske støtte — 

antenner — modtagere — sendere etc.
4. Distribuere opsendelsestidspunktet for OSCAR 

III — distribuere kredsløbsbaner for OSCAR III, 
evt. i samarbejde med satellitaflytningsstationen i 
Rude skov.

Grunden til, at arbejdet må lægges ud i grupper, 
er den, at den enkelte amatør ikke vil have mulig
hed for at opnå de helt gode resultater, da der 
under en satellitpassage er mange ting, der skal 
tages vare på — det er ikke bare lige at sende sit 
signal derop, men ligeså meget problemet med at 
følge satellitten for at kunne modtage fra den.

Ligeledes vil der opstå totalt kaos, hvis alle aktive 
VHF amatører i et land starter op på OSCAR III’s 
frekvenser — det kan jo ikke være meningen — 
meningen er den at få efterprøvet, om det er mu
ligt på ren amatørbasis at arbejde med aktive 
satellitter — hvis dette arbejde skal lykkes, må de 
enkelte amatører gøre sig klart, at det kun er ved 
at løfte i flok, det tilsigtede resultat kan opnås.

Hvis der ikke kan opnås det ønskede samarbejde 
mellem epropæiske VHF amatører i denne sag, må 
det forventes, at OSCAR III’s fædre vil søge satel
littens sendere og modtagere stoppet under passage 
af vore landområder — i den forbindelse kan 
OSCAR III’s fædre give særlige VHF stationer i 
de enkelte lande et kodesignal i hænde, hvormed 
de kan åbne satellitten for trafik, men kun mellem 
disse få særligt udvalgte stationer — dette kan 
KUN undgås ved at der oprettes et godt organiseret 
net af grupper.

Interesserede i dette spændende projekt vil vi 
anmode om at skrive til undertegnede — når der 
har meldt sig et tilstrækkeligt antal, vil de omtalte 
grupper blive oprettet.

Vi vil allerede nu bede om, at der i OSCAR III’s 
levetid ikke afvikles trafik i frekvensområderne 
144,075—144,125 Mc samt 145,875—145,925 Mc.

Dette skulle ikke være svært at undgå, da det 
under tester har vist sig, at frekvensskift ikke er 
noget nyt for danske VHF amatører!

Vel mødt til arbejdet,
For OSCAR III 

Kaj Nielsen, OZ9AC, Kai Lippmannsallé 6, Dragør, 
tif. 5312 89.
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Da jeg i OZ for december 1963 fremsatte et for
slag om at bringe en almindelig 80 meter VFO 
(3,5—4,0 Mc/s) i anvendelse som VFO for en 2 meter 
sender, var jeg ikke klar over, at den sam'me ting 
har været beskrevet i QST for nogle år siden, nem
lig i nummeret for maj 1960, s. 34—36, og jeg synes, 
den fortjener at blive omtalt her i tilslutning til 
beskrivelsen i sidste nummer af OZ.

I den pågældende konstruktion blandes signalet 
fra 80 meter VFO’en med et krystalstyret signal på 
20.475 Mc/s. (På diagrammet er der vist 2 krystaller, 
fordi det amerikanske 2 meter bånd er 4 Mc/s 
bredt). Forfatteren har valgt at anvende den for
håndenværende senders krystaloscillator, der ar
bejder på 24 Mc/s, som buffer eller „ligeudforstær- 
ker“ fremfor at føre blandingstrinets udgangssignal 
ind på gitteret af den følgende dobler eller tripler. 
I sidstnævnte tilfælde kunne han have sparet sig 
ulejligheden med at indføre neutrodynstabilisering, 
der er nødvendig, for at 24 Mc/s trinet kan arbejde 
uden at gå i selvsving. Men han har utvivlsomt 
truffet det rigtige valg, for det er absolut nødven
digt, at blandingsprocessen foregår på et lavt ef
fektniveau, hvis man skal kunne gøre sig håb om 
at undgå uønskede blandingsprodukter i sit 2 m'eter 
signal. Forfatteren har i erkendelse heraf foretaget 
en indgående kontrol dels ved hjælp af et gitter- 
dykmeter og dels med assistance fra lokale amatø
rer, og han kom til det glædelige resultat, at de 
uønskede signaler var så svage, at man uden videre 
kunne se bort fra dem — vel at mærke dersom 
koblingen mellem VFO’en og 80 meter spolen i 
blandingstrinet blev reduceret til den løsest mulige

M I X E R
12AT7

værdi, der var forenelig med tilstrækkelig styring. 
— den mekaniske opbygning er på ingen måde kri
tisk og frembyder ingen problemer. Det anvendte 
chassis er kun 175 X 80 X 50 mm.

Skulle jeg give dette konstruktionsforslag nogle 
ord med på vejen, ville jeg sige, at det vil være 
meget praktisk for de mange, der anvender et 8 
Mc/s eller 24 Mc/s krystal i senderen. I princippet 
er det identisk med mit forslag i december 1963, 
men sidstnævnte har dog det fortrin, at blandingen 
finder sted på en højere frekvens, nemlig 36 Me/s, 
af hvilken grund man får bedre frekvensstabilitet 
—- her bliver en eventuel drift i VFO’en jo kun 
multipliceret 4 gange mod 8 gange ved blanding på 
24 Mc/s som ovenfor beskrevet.

I løbet af de sidste par år har NPM og NFM fun
det en hel del anvendelse på 2 meter båndet og har 
vist sig fortrinligt egnet til lokalt brug. Kvaliteten 
er som regel betydeligt bedre end den, man ofte 
hører fra AM-stationerne — den er både klarere 
og lysere, faktisk udmærket kommunikationspræ
get. Hvis bare nogle flere ville udstyre deres mod
tagere med FM-detektorer! Det er ikke let at se, 
hvorfor man synes at vige tilbage herfor. Det kan 
næppe være det rent konstruktive. Forklaringen 
kan måske være den omstændighed, at man både 
læser og hører om, at trimning af en FM detektor 
kræver både måleinstrumenter og sagkundskab. 
Jeg skal indrømme, at jeg selv engang troede på 
dette; men da jeg for ca. halvandet år siden tog en 
kombineret AM/FM modtager til 2 meter i brug, 
kunne jeg „naturligvis" ikke dy mig for selv at 
dreje på jernkernerne i diskriminatortransforma
toren, skønt jeg ikke havde måleinstrumenter af 
nogen art tilsluttet — og oven i købet til trods for, 
at en amatørkammerat havde lovet at stille hele 
sit komplette målegrej til formålet til min rådig-

TRANSMITTER 
XTAL OSC.

Fig. 1—Conversion Circuit for obtaining 24-Mc. output with 3.5-Mc. input. Capacitances are in ppf. Bypass capacitors 
are disk ceramic,-other fixed capacitors should be NPO ceramic or mica. Resistors are Vi watt and resistances are in ohms.

Ci—25-ppf. miniature variable (Bud LC1—642 or 
equivalent).

C2—30-ppf. mica trimmer.
L1—50 turns No. 26 enam., on 1/4-inch iron-slug form 

(Stancor WC-1 TV width control with furns re- 
moved leaving single layer, full length, approx. 
40 ph.).

L2—Single turn of hookup wire loosely coupled to groOnd 

end of ti.

L3—12 turns No. 32, 3/16 inch long on %-inch iron-slug 
form, approx. 5 ph.

L4—15 turns No. 20, %-inch diam. 1 inch long (B & W 
3007 Miniductor, approx. 1.8 ph.).

Ls—2- or 3-turn link at ground end of U (same coil stock 
as for U may be used).

S1, S?—S.p.d.t. rotary.

Y1, Y2, Ys—See text.
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hed en af de nærmeste dage. Efter først at have 
drejet lidt frem og tilbage på må og få, blev jeg 
hurtigt klar over, hvad det gik ud på, og i løbet af 
et par minutter var sagen klar. Alt, hvad der i vir
keligheden behøves, er et godt NPM- eller NFM- 
signal med et til ens modtager passende sving —

hellere for lidt end for meget. — En anden ting er 
naturligvis, at en senere kontrol med måleinstru
menter, fagkundskab etc. etc. nok vil afsløre mang
ler ved at „trimme efter øret“ — men man kan 
altså k l a r e  s i g  på den måde.

Jeg skal til sidst vise diagrammet over en FM
detektor, som hidtil — så vidt jeg har kunnet kon
statere — ikke har været omtalt i OZ, nemlig den 
såkaldte kvadraturdetektor. „Kvadratur" er be
tegnelsen for en faseforskydning på 90°, og en 
sådan opstår i den afstemningskreds, der er tilkob
let detektorrørets gs. Det er på denne måde, de
tektorvirkningen opstår. Diagrammet er taget fra 
QST for juli 1963, side 54, hvor en ganske kort om
tale findes. Det oplyses her, at kvadraturdetektoren 
anvendes af TV-industrien i ret stor udstrækning, 
og at den har følgende egenskaber: Den er selv
begrænsende, afgiver stor udgangseffekt, kræver 
kun få komponenter og kun ringe styring — med 
andre ord: altsammen noget, der passer ind i vort 
kram. En yderligere praktisk fordel m'å det siges 
at være, at tilkoblingen til sidste kreds i MF-for
stærkeren sker gennem en kapacitet — man kan 
med andre ord f. eks. hægte kvadraturdetektoren 
foran en passende LF-forstærker og så foretage 
forbindelsen til modtageren gennem kun- een ene
ste ledning. — Kvadraturdetektorens båndbredde 
er direkte afhængig af den tilsluttede svingnings
kreds’ Q. — Jeg tør ikke udtale mig om, hvorvidt 
det betyder meget eller lidt, hvorvidt man anven
der et rør som EF 80 el. lign. i stedet for det på 
diagrammet anvendte 6BN6.

Hermed tager jeg afsked med mine læsere. Det 
sker med beklagelse og i hvert fald ikke på grund 
af mangel på interesse for sagen. Årsagen er en 
stadigt stigende arbejdsmængde i det daglige samt 
et ikke alt for godt helbred.

Vy 73 de OZ5MK. 

Aktivitetsrubrikken.
Lillejuleaften var undertegnede hos OZ2ME, 

bare sådan et almindeligt sladrebesøg. Men ved et 
tilfælde kom vi til at åbne for modtageren, sande
lig om ikke DRESDEN lå med fuldt knald på RX’en, 
og ikke nok med det, den plantede 6 sidefrekven- 
ser i båndet. Stakkels hams i dens nabolag.

OZ2ME fik en sludder med DJ6VB i Kiel, og en 
lang sludder med DL9PI. Med Helmut fik vi talt

lidt om aktiviteten på 2 meter samt 70 cm. Ellers 
lyttede vi en del og hørte blandt andet OZ7BR i 
QSO med DJ6DH. 7BR kørte jo single side band, 
og det gik efter min ringe mening godt.

Da jeg kom hjem til mig selv, åbnede jeg for 
modtageren, idet jeg følte, at der var en mulighed 
for at få lidt stof til VHF-amatøren. Det er jo den 
eneste måde, man får noget på. Der er jo stadig 
ingen, som gider at skrive eller ringe om aktivite
ten, og det nytter vel heller ikke, at jeg gentager 
6PA’s og 7AQ’s ord, at det er amatørerne selv, der 
skriver vort kære OZ. Jo mere vi kan fortælle om 
aktiviteten på vore to bånd, jo mere kan vi be
fæste vor stilling udadtil. Og gør det i form af 
aktivitetsrapporter.

Det var et lille velment sidespring, jeg vil fort
sætte med båndrapporten. Efter tålmodigt at have 
siddet og ventet på at OZ7LX skulle blive færdig 
med at skovle tyskere ind i loggen, fik jeg ende
lig kontakt med ham, og se om1 ikke Egon også 
havde været flittig. Her kommer de: DL9PI - 
DL1RX - OZ6AF - DJ6DH - DJ6VB - DJ7XB - 
DM4DF - DM2CFL - DM2AIO - OK1KLE - DM3SM 
- DM2APE. Jeg fulgte min succes op og kaldte 
OZ9OR, Hans Ove i Fensmark, vor mest aktive 
station. Det er ikke hver dag, Hans Ove er i gang, 
men hver eneste dag. Skal der nogensinde gives 
flidspræmie for d a g l i g t  brug af vore bånd, er 
Hans Ove selvskreven. Det er en skam, at der ikke 
er flere af den slags stationer. OZ9OR gav mig også 
lidt fra loggen: DM3WEA - DM2BFD - DM3SBM - 
DM2CFL - DM2CFO - DM7HR - DM3ARE. Heard: 
OK1KLE plus en anden OK station.

QRV på 70, HVER DAG.
Under QSO med DL9PI, Helmut i Kiel, fik vi 

underretning om følgende tyske stationer, som 
dagligt er QRV på 70, og det er kl. ca. 21,00: 
DL6SV, Ahrensburg. DJ8XO, Lübeck. DL1ID, Trap
penkamp. DL3KF i Kiel. Så værsågod at starte op 
på 70 cm, der er serveret.

Nyt fra Odense.
Følgende er nu QRV på 70 cm i Odense: OZ6AF, 

433,7. OZ8HV, 432,3. OZ9FR, 432,4. OZ9OH, 432,6 Mc.

ESB på 2 meter i støbeskeen.
Det er vel mildt overdrevet at sige, at SSB nu 

generelt er indført på 2 meterbåndet. Men det er, 
som om OZ7BR’s eksempel nu er ved at smitte. 
Dagligt kan man på båndet høre stationer drøfte 
sagen mere eller mindre heftigt. Blandt de, som 
går med skumle ESB-tanker, bør nævnes OZ9OR, 
2ME, OZ7HJ og 6AF. Disse stationer har ved deres 
QSO’s bevist, at det ikke kun “er for at få noget 
at snakke om“, de drøfter ESB. Desværre har vi 
ikke hørt så meget fra 7BR i den senere tid, det 
ville ellers være rart, om vi kunne høre lidt om 
hans erfaringer på dette meget interessante om
råde.

OZ4UB. 

UHF-testen den 7. december 1963.
Testkomiteen takker for den gode deltagelse i 

testen. Loggene var ført fint i overensstemmelse 
med reglerne, sådan omtrent da. (Den ene med 
kuglepen på almindeligt skrivepapir, den anden 
med blyant på ternet papir). Loggenes antal taget 
i betragtning er dette stationerne tilgivet. Vinder
listen ser således ud: Nr. 1 blev SM7BAE med 80 
points. Nr. 2 og sidst blev OZ9AC med 65 points. 
Tænk, at 9AC skulle blive nr, sjok i én UHF-tést.

24

( A )



1 henhold til overenskomst med UK7 skal jeg her
ved have den fornøjelse at offentliggøre call’et på 
den station, som ikke indsendte log: det var
SM7BCX. Men testkomiteen har besluttet at god
kende QSO’erne, idet hans qall findes på samtlige 
af de indsendte logs.

OZ4UB. 

2 meter klubbens julefest den 19. dec. 1963.
Denne aften var ligeså vellykket som alle de 

andre aftener, vi har kaldt vore tropper sammen, 
omend ikke der var mødt så mange, som vi havde 
håbet på. OZ5AB havde slidt i det som en hest for 
at gøre det så hyggeligt som muligt, assisteret af 
OZ5RO og OZ4AO som havde dækket et nydeligt 
bord. Der var da pølser nok. Arne var smækfor
nærmet på OZ4UB, fordi undertegnede ikke kunne 
spise mere end 14 pølser, det var da godt, at OZ2AF 
var til stede. Vi takker dig, Arne, for alt dit be
svær. Først troede vi, at svenskerne havde svigtet 
os, men p. g. a. færgeforsinkelse kom de først, da 
vi havde spist al julekagen. Jeg håber, jeg her med 
få ord har fået fortalt, at vi havde en god og nobel 
fest. Under aktionen gik det livligt til, budene lå 
godt, praktisk talt ikke under en tier og helt op 
til 17 kr.

FRA AFDELINGERNE

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

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

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

Kaserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9,
2. sal, kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902 vega, postgiro 
59765.

Med udsendelsen af det første nummer af OZ i 
det ny år vil bestyrelsen gerne benytte lejligheden 
til at ønske alle vore medlemmer og venner af 
den københavnske afdeling et lykkeligt og held- 
bringende 1964.

2 meter klubbens møde næste gang
bliver torsdag den 23. januar,. det er altså stadig 
den f j e r d e  torsdag i måneden, vi mødes. Und
skyld jeg i sidste OZ skrev den tredie, vi holder 
fast ved den fjerde. Den 23. jan. holder vi vort 
første orienterende OSCAR møde. 2 meter klub
ben inviterer alle VHF interesserede til at møde 
kl. 20,00 præcis. Alle skal møde, hvad enten de er 
medlemmer af klubben eller ej. Alle er velkomne, 
og alle, som har med VHF at gøre, bør møde. Den 
af EDR nedsatte OSCAR COMMITTEE med OZ9AC
1 spidsen vil give orientering om dette kæmpepro- 
ject, som vi i nær fremtid bliver hvirvlet ind i. Vi 
bør være glade for, at vi her har fået en enestående 
chance til at vise, at vi’ er voksne, besindige og al
vorligt arbejdende amatører, der er i stand til at 
skabe respekt om vor stand. Om dette store inter
nationale project skal blive en succes eller en 
fiasko, afhænger af om vi nu kan skabe et virke
ligt synkront og disciplinært samarbejde. Kan vi 
samarbejde, vil det gå godt, og vi vil dermed vise 
hele verden, at det med amatørradio ikke kun er 
legeværk. Men hvis vi ikke kan samarbejde og 
løfte i flok, så er der kun een eneste ting, vi kan 
se på, og det er, at vi har gjort os internationalt 
til grin. Amatørerne i Geneve, amatørerne på 
Malmøkonferencen, Foothill’s College i Californla 
og OZ9AC har lagt et kæmpearbejde i dette pro
ject. Lad os ikke ødelægge dette arbejde ved at 
stå splittede.

Vel mødt torsdag den 23. januar kl. 20,00.
OZ4UB. 

Ny sekretær for 2 meter klubben.
Forskellige årsager tvinger undertegnede til 

straks at frasige sig hvervet som sekretær for
2 meter klubben. Der skal således også på mødet 
den 23. jan, udpeges en ny. En sådan vil få al den 
støtte og hjælp, jeg skulle være i stand til at give.

Jeg takker amatørerne for den tid, jeg har fået 
lov at varetage 2 meter klubbens interesser, det 
har bestemt været en rig tid. Alle oplysninger kan 
fås hos undertegnede på tlf. 30 47 71 eller hos 
OZ9AC på tlf. 53 12 89 og hos OZ5AB på Nora 5655.

OZ4UB.

PROGRAMMET 
20. januar:

Som allerede omtalt i december-nummeret af 
OZ vil OZ61 denne aften tale om støjbegrænsning 
af lokaloscillatoren, TVI etc.

Mange amatører slås med disse problemer i deres 
arbejde med kortbølgeradio, og du vil sikkert ærgre 
dig grundigt, hvis du oven på julens anstrengelser 
helt havde glemt, hvad der var skrevet i sidste 
nummer herom og først for sent kommet i tanker 
om, at det var i aften, det foregik!

Vi skal derfor her blot minde om dette foredrag.

27. januar:
Klubaften. Hvad har du forresten at vise os i 

aften?

3. februar:
Så afholder afdelingen atter stor auktion. Vi har i 

aften 4 sælgere, nemlig OZ2AD, OZ2NE, OZ5GB 
samt Torben Eriksen. D’herrer har så meget at 
sælge, at vi desværre ikke kan modtage flere sæl
gere denne aften, så vi kan kun opfordre jer til at 
møde op og byde på de mange, rare sager.

10. februar:
Vi håber, at vi kan få en rigtig hyggelig klubaften 

med en kop duftende kaffe og ostemad. Bestyrelsen 
har i de seneste, tider haft den lykke at kunne kon
statere en stadig stigende tilslutning også til disse 
aftener, og det må vel betyde, at medlemmerne be
finder sig godt ude hos os i fornøjeligt lag med gode 
kammerater, — og det er vi naturligvis glade for 
at se.

17. februar:
Af og til kan det unægteligt knibe med at skaffe 

foredragsholdere, men vi regner dog med at have et 
foredrag klar til i aften, men det vil du kunne læse 
nærmere om i næste nummer af OZ.

H u s k  nu at se efter i februar-nummeret!
Vy 73! P. b. v. OZ3WQ Peter Lynggaard, sekretær.
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AMAGER
Mødeaften hver torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 

17, S. Linie 37 til stoppested Lergravsvej.
Byggeaften hver tirsdag kl. 19,30 Helikonsvej 10, S.
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. 28. november var der klubaften, og vi 

havde som sædvanlig en hyggelig og fornøjelig aften.
Torsdag d. 5. december, hvor vi besøgte det af 

Tage Sehouboe oprettede tekniske museum, bør 
have sin velfortjente plads blandt Amager-afd. 
store oplevelser. Under kyndig vejledning vandrede 
vi rundt i denne store samling af historiske minder, 
og det strålede i mangen en radioamatørs øjne ved 
synet af store dejlige gamle retmodtagere, fono
grafer og mange andre ting, som vi unge kun 
kender af navn. Man kan jo godt misunde dem, der 
har oplevet at være med i radioens pionertid.

Aftenen sluttede af med servering af en lille 
forfriskning samt forevisning af filmen Troldmanden 
fra Menlo Park, der omhandlede Edisons liv og 
levned, og det var jo ikke småting, han fik 
udrettet. På de fremmødtes vegne vil jeg gerne sige 
Tage Sehouboe tak for denne velarrangerede aften.

Torsdag d. 12 december var desværre ved en fejl
tagelse ikke kommet med i programmet, så det var 
rart at se, mødedeltagelsen ikke faldt væsentligt.

Torsdag d. 19. december var der arrangeret en lille 
julefest, og selv om det var så tæt paa jul, var der 
ikke kommet mere end 15. Bestyrelsen afsluttede 
året ved at give juleglog til de dejlige hjemmebagte 
æbleskiver.

PROGRAM:
Torsdag d. 23. januar er der teknikaften. 9JB for

tæller om Poweranlæg og tager et par konstruk
tioner med.

Torsdag d. 30. januar: Klubaften.
Torsdag d. 6. februar får vi besøg af 5AB, der vil 

demonstrere sin hjemmebyggede Nuvistorconverter 
til 2 meter. Mød til denne aften, hvor man virkelig 
kan lære noget om 2 meter.

Torsdag d. 13. februar, OZ7AMG kalder CQ.

Lørdag d. 15. februar afholder foreningen 
bankospil. Bagefter fastelavnsbal til klubbens 
orkester.

Tilmelding: 2XU, 9JB, 6ML.

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

Tlf. (061) 42353.
Kasserer: OZ6CW, J. Cramer, Østergade 8,

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

Brabrand. Tlf. (061) 60815.
EDR’s Århus afd., postboks 212, Århus C.
Programmet: VHF-udvalget arrangerer hygge-

aften tirsdag 21. januar kl. 2000 på Ungdomsgården, 
Skovvangsvej. 70 cm folk bedes tage projekterne 
med.
BOX 121. Afdelingens postboks kan benyttes af 
lokalafdelingens medlemmer til modtagelse af QSL,

der af modparten ønskes sendt direkte. I stedet for 
at opgive egen adresse opgives postboks 212 Århus.
— Når postboksen tømmes, afleveres QSL kortene 
til den lokale QSL-manager OZ2LM, Århus Radio 
Lager. 73’s OZ2WO.

ÅBENRÅ
Ja, så er vi i fuld gang igen, efter at alle nytårs

strabadserne er overstået.
OZ8JV, Jens, har begyndt sin foredragsrække om 

chassier, hvilket han på en populær måde har kom
bineret sammen med noget 2 meter grej for be
gyndere. Der er både sendere og modtagere, noget 
for enhver smag, så mød op til møderne hver anden 
torsdag, der er guldkorn til alle.

Vel mødt. Vy 73 5WK.

ESBJERG:
Formand: OZ6LW, B. Elm-Larsen, Skrænten 59, 

tlf. (05) 24500 pr. 24486.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Biohm, tlf. 28105. 
Kasserer: OZ4FR, Frantz Rasmussen, Sejstrup, 

tlf. 73539.
Sekretær: OZ2CK, Claus Dissing Hansen, tlf. 23283. 
Lokaleinspektør: Poul Nielsen, Kirkegade 12. 
Lokale: Centralbiblioteket, 3. sal, personale

etagen, benyt elevatoren).

Programmet:
22/1 og 5/2: Klubmøde.
19/2: Ordinær generalforsamling.

Alle møder begynder kl. 19,30.
Envidere gøres opmærksom på, at der er morse- 

kursus hver tirsdag kl. 19,00^-20,00 på Østre 
Skole.

GIVE og OMEGN
Formand: S. P. Knop, OZ4SP, Møllegade 6, Give. 
Den 19. december holdt vi juleafslutning i klub

huset. Lokalet var pyntet med xyl’r, og vi havde et 
festligt samvær med ca. 20 deltagere.

På grund af det glatte føre kunne vore indbudte 
udefra desværre ikke komme, men vi håber at se 
dem ved en anden lejlighed.

Et af vore medlemmer, Henry Nielsen, har fået 
licens under kaldesignalet OZ5HU, mens tre andre 
af afdelingens medlemmer bestod den tekniske prøve 
den 30. november i Aarhus.

P.S.: Medlemmer fra andre afdelinger, udenbys 
amatører samt andre radiointeresserede er hjerte
lig velkomne til at besøge vor afdeling.

Mødeaften hver torsdag kl. 19,30 i klubhuset, 
Gyvelvej, Give.

Vy 73 Aage Lauridsen OZ4RS, sekretær. 

LOLLAND-FALSTER
Glædeligt nytaar allesammen! Skal vi lade et 

af vore gode nytaarsforsætter gaa ud paa, at vi 
møder flittigt op til vore maanedlige foredrags
aftener, læser omhyggeligt i OZ om tid og sted og 
opmuntrer en ven, der har interesse for vor hobby 
til at blive medlem af vor forening. Vi ved, vi 
paa Lolland-Falster har medlemmer, vi aldrig har 
set i afdelingen. Hovedet ud af busken dr. om.
— kom og vær med i kammeratskabet.

Tirsdag den 21. januar kl. 20 hos Thal Jensen 
(konditoriet), Torvet .i Nykøbing — paa 1. sal ud til 
Langgade vil OZ4JW fortælle om fjernstyring og 
smaakonstruktioner med transistorer.

Vy 73 B. K. Løkke.
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KOLDING
afdelingen ønsker alle et rigtigt godt nytår med 
tak for det gamle, samtidig minder vi på vores 
første møde den 24. januar kl. 20 på Borgerkroen 
og håber at se mange ny amatører.

Vy 73 de 3RQ.

HELSINGØR
Saa udrandt det gamle aar, og mon ikke mange 

endnu husker festen den 14. december, der gik 
over al forventning, det maa siges at være en 
aften, vi har savnet længe. Jeg vil bl. a. nævne, 
at efter fælles kaffebord var der pakkeauktion, 
uddeling af rævepræmie, hvilket var en ræve
modtager med 2 „flasker" (cognac) lavet som en 
tro kopi udi krydsfinér. Der var ogsaa en spæn
dende kvit-eller-dobbelt-konkurrence, musik og 
dans — ja, faktisk en rigtig fornøjelig aften.

Det næste møde i januar vil kunne ses i neden- 
staaende mødeprogram, som dog kun skal be
tragtes som vejledende, hvad emner til mødeaftener 
angaar, saadan, at det kan ændres, hvis særligt 
gode emner skulle komme i betragtning.

Januar: fredag den 17., almindelig mødeaften, 
8UX vil vise, hvordan et koaxcialstik skal monteres.

Februar: fredag den 21., auktion over rodekasser 
og lignende.

Marts: fredag den 20., almindelig mødeaften, 
hvor 8FG vil vise brugen af oscillograf ved trim
ning og lignende.

April: fredag den 17., almindelig mødeaften, 
hvor vi vil se lidt på afdelingens måleudstyr.

Maj: fredag den 15., almindelig mødeaften.
Juni: fredag den 19., sommerafslutning.
Alle mødeaftener begynder vi kl. 19,30.
Vel mødt!

Vy 73 de OZ8PG.

HOLBÆK
Et godt nytår ønskes EDRs medlemmer af Holbæk 

afd. Første møde i det nye år bliver mandag den 
20. januar, hvor Erik 8EH vil demonstrere sin ny
byggede 2 m conv. samt undertegnede vil medbrin
ge sin 2 m Tx med Vfo.

Vy best 73 de 6VF Vagn.

NYBORG
Lokale: Tårnvej 4.

Formand: 4WR, John Hansen, Møllervænget 4.
Efter endt jul og nytår er der et helt nyt år 

at begynde på, som gerne skulle være med endnu 
mere skub på og større aktivitet. Hermed mener 
vi, at foruden morsetræning skulle der også holdes 
foredrag og forklaring, som skulle gavne den en
kelte og dermed være med til at gøre hans kære 
hobby en grad bedre.

Nyborg-aldelingen vil her ved årsskiftet gerne 
rette en tak til de faa af de mange med venner, 
der trodser TV og sofaen, og som var med til at 
gøre vort klubhus pænt i stand. En tak skal også 
lyde til Kamma XYL/4WR for det gode bagværk 
og arbejdet med at lave det til afdelingen — også 
dengang, der skulle sys gardiner til lokalet, var 
det dig, der med nål og tråd tog et nap med. Hvem 
gjorde det gamle klublokale rent — det var Kamma. 
Tak skal du ha for det! Til dig Holger skal der 
også lyde en tak for det store arbejde med fy
ringen i klubhuset. Der er ingen, der tænker på 
at når vi kommer kl. 19,30, så er der dejlig varmt. 
Til OZ9HG skal der også takkes for gardinstoffet. 
Vi har til klubhuset fået et dejligt elektrisk ur

til ophængning på væggen. Det var radioforhandler 
Agner Hansen, OZ7AH, der har foræret afdelingen 
det, det vil vi gerne takke mange gange for, ak!

Det er skik og brug ved nytår at gøre status op, 
og det viser sig, at nogle enkelte af medlemmerne 
står 1 restance for kontingent. Få det bragt ud af 
verden, for afdelingens og for din egen skyld-.

Vi vil prøve at lave et lille værksted ude i klub
lokalet. Vi har allerede modtaget pladen til file
bænken af 3KX. Med tak modtages også hvis du 
har noget værktøj, som du ikke bruger ret meget.

Der er sket en fremrykning af tiden til morse
træning saadan, at vi begynder præcis 19,15 - 19,15!

Programmet i den nærmeste fremtid ser saaledes 
ud: Morsetræning og høring fra 19,15—20,15, deref
ter kaffe og til sidst teknisk stof. Hver torsdag. 
Torsdag den 23. januar har OZ7W og 3XJ lovet at 
komme til Nyborg og fortælle noget om rævejagt 
og udstyr til dette brug. Så mød talrigt op, så vi 
kan komme i gang med rævejagt ved hjælp af 
Højfrekvens.

Vy 73 Per Mosegård, 8535

ODENSE
Formand: Kaj Andersen, OZ7KV, Enebærvej 76, 

Hjallese. Tlf.: 11 18 55.
Torsdag den 19. december 1963 blev den årlige 

filmaften afholdt med gode tekniske farvefilm, ven
ligt udlånt af Dansk Siemens samt et par underhol
dende og sjove tegnefilm. Ca. 30 deltagere var 
mødt op i de til julen festligt smykkede lokaler, 
og det hele afsluttedes med et hyggeligt kaffebord.

Afdelingens tekniske kurser gav i det gamle år 
stor mødedeltagelse. Lad os håbe det ny år fortsat 
viser den samme energi og interesse for emnerne.

Husk åbent hus hver mandag fra kl. 19,00 på 
Rasmindegården, Solbærvej, Hjallese. Der sker 
noget! Vy de 2RH.

SILKEBORG
Lokale i kælderen under „Lunden".

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

vej 6.
Sekretær: OZ7YH Finn Hoffmann, Borgergade 75, 

tlf. 1108.
Siden sidst
har vi med stor tilslutning afholdt Silkeborgs 
„nationalsport" — andespil! og vi kan meddele, at 
vi til næste jul ogsaa vil afholde et saadant, da 
det saa ud til, at det kunne samle de fleste med
lemmer + deres XYL’s.

Vi starter igen den 3. januar med teknisk kursus, 
og vi skal se, om vi ikke kan faa noget mere gang 
i morsekursus her i det ny år.

Transistorkursus starter først den 15. januar, og 
indtil da tager vi også teknisk kursus om onsdagen. 
Alle OZs læsere ønskes et godt nytår af alle med
lemmer i Silkeborg-afdelingen.

Vy 73 de 7YH.

ROSKILDE
Onsdag den 29. januar 1964 kl. 19,30 afholdes 

ordinær generalforsamling.
Mødestedet er som sædvanligt Bibliotekets kæl

der. 73 de 2 FN.

VIBORG
Så er det på tiden at få skiftet lidt grej ud igen, 

så vi holder auktion, på. Ålkjærs Konditori onsdag 
den 5. februar kl. 20,00. Vy 73 OZ5LD
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NYE MEDLEMMER

9131 Torben Peteren, Nordborgvej 20, Haslev.
9132 Allan Wessel Pedersen, Asylgade 8, st. tv., 

Odder.
9133 P. D. Buch, Box 134, Odense.
9134 Jens Skoubo Sørensen, Frederiksberggade 13, 

Horsens,
9135 Viggo Petersen, Næstvedvej 22, Frederiks

berg, Sorø.
9136 SG M. K. Knudsen, 5. RKTBT, Sofienlunds- 

lejren, Holbæk.
9137 Børge Svensson, Hjortebrovej 77, Haderslev.
9138 P. Chr. Jørgensen, Gammelager, Kibæk.
9139 René Stenfors Nielsen, Tåsingegade 45, st. tv., 

København 0 (A).
9140 Per Erup, Akademiet, Sorø.
9141 Per Hammer, Per Døversvej 10, København S.
9142 K. Olaf Nielsen, Postboks 8, Hørsholm.
9143 J. M. P. Pedersen, Ivar Huitfeldtsgade 64 b, 

Århus N.
9144 Viggo Jacobsen, Kongensgade 65, Fredericia.
9145 Henning Jensen, Hessum, Otterup.
9146 Bent Søgaard, Nørregade 124, 3., Esbjerg.
9147 Jørgen Johansen, Peter Fabersgade 45, 1. th., 

København N (A).
9148 548425/388 M. J. Gregersen, WILLEMOES, 

Købmagergades postkt., København K.
9149 Sune Steffensen, Askimvej 12, Virum.
9150 Harald Villemoes, Søtoft 23, Lemvig.
9151 OZ7GH, Gunnar Haugård, Arnum.
9152 Hans P. Olsen, Nørremarken, Lund, Østjyll.
9153 DL1QW, Rudi Romeike, Am. Ebelfeld 4, 

Praunheim, Frankfurt a/M.
9154 Ellen Romeike, Am. Ebelfeld 4, Praunheim, 

Frankfurt a/M.
9155 Arne E. Petersen, Rosenvej 26, Sundby, 

Nykøbing F.
9156 J. Gadegaard, Teleteknik, Godthåb, Grønland.
9157 Ove Andersen, El-værket, Holsteinsborg, 

Grønland.
9158 Preben Simonsen, Bregnevej 7, Odense.
9159 SM6BLE, Rudolf Dahlstrom, Box 153, Møln- 

dal, Sverige.

Atter medlem
866 OZ2AK, A. Krøyer, Vesterbro 116, Odense.

2331 Kjeld Johansen, Ålbrosvinget 23, Herlev.
3255 OZ9TI, V. Jørgensen, Horsebakken 6, Farum.

3419 OZ6PH, Carl E. Knudsen, Pilevænget 15, 
Vejle.

6091 Alvi Roger Hansen, Akselborg 1 B, 1., 
Horsens.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.

Nye tilladelser:
C 7474, OZ1BD, Bent Christiansen, Hesseløgade 4, 

Ålborg.
B 906, O.Z5AJ, Aage Jasper, Elmevej 11, Fredericia. 

(Genudstedelse).

Inddragelser:
B OZ9AW, Aage Brandt Wøhlk, Grønnegade 14, 

Sæby.
B OY1PU, Poul Ole Larsen, Lufthavnen, Sørvaag.

O z
Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

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

Giro-konto: 22116.
Redaktører:

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

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

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

QSL-centr alen:
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 15. januar 1964.
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EDR afdelingers formænd og deres adresse.

Åbenrå: J. Chr. Rossen, QZ8JV, Genner.
Ålborg: Henry Sørensen, OZ3PS, Ny Kærvej 1, 

Nørre Sundby.
Århus: J. Thomsen, OZ5JT, Brinken 4, Viby J.
Amager: J. Badstue, OZ9JB, Kastrupvej 168, Kø

benhavn S.
Arnum og omegn: P. Haugaard, OZ7PH, Arnum.
Bornholm1: Frans Hermansen, OZ4HF, Birgersvej 3, 

Åkirkeby.
Østbornholm: Ellehammer Hansen, OZ4ME, Torve

gade 3, Østermarie.
Esbjerg: B. A. Elm-Larsen, OZ6LW, Skrænten 59, 

Esbjerg.
Fredericia: Leo Andersen, OZ5UF, Gothersgade 9, 

Fredericia.
Give og omegn: S. P. Knop, OZ4SP, Møllegade, 

Give.
Gråsten: O. Rasmussen, OZ5HI, Spejderhuset, 

Gråsten.
Grenå: S. Møller Pedersen, OZ9WO, Fiskeauktio

nen, Grenå.
Haderslev: J. Thomsen, OZ2JT, Solbakken 27, 

Haderslev.
Helsingør: P. G. Tanggaard, OZ8PG, Skibstrup, 

Ålsgårde.
Herning: I. Brandi, OZ9SW, Gasværksvej 5, Her

ning.
Hillerød: Morten Olsen, OZ1OM, Poelhøj, Dysse

kilde.
Holbæk: V. Fredberg, OZ6VF, Ugerløse.
Holstebro: Claus L. Nielsen, OZ1CN, Porsevej 1, 

Holstebro.
Horsens: Henning Hansen, OZ2BF, Sundvej 79, 

Horsens.
Kalundborg: Henning Lindner, OZ3LI, Værslev.
Kerteminde: E. Hommelgaard, OZ2MA, „Klintebo“, 

Klintevej 21, Kerteminde.
Kolding: J. A. Løwert, O.Z2JA, Kastanieallé 31, 

Kolding.
Korsør: Børge S. Iversen, OZ???, Teglgården 12, 

Korsør.
København: O. Blavnsfeldt, OZ5RO, Ordrupvej 96, 

Charlottenlund.
Køge: Ole Jensen, OZ8OJ, Kirkestræde 45, Køge.

Lolland-Falster: Mimi Engberg, OZ2MI, Vester
skovvej 47, Nyk. F.

Middelfart: N. H. Rasmussen, OZ1HR, Brovejen 58, 
Middelfart.

Morsø: J. Kr. Skovbo, OZ8SB, Ljørslev, Nyk. M,
Nyborg: John Hansen, OZ4WR, Møllevænget 3, 

Nyborg.
Næstved: A. Christoffersen, OZ8BO, Herlufmagle.

Odense: K. V. Andersen, OZ7KV, Enebærvej 76, 
Hjallese.

Randers: Palle Clausen, OZ5CF, Rindsvej 11, 
Randers.

Ribe: Jørgen Nystad, Hans Jacobsvej 10, Ribe.
Roskilde: E. R. T. Olesen, OZ2UD, Lejre.
Rungsted: S. Boel, OZ7SI, Skovvænget 23, Hørs

holm.

Silkeborg: Poul Larsen, OZ9PF, Århusvej 56, Silke
borg.

Slagelse: C. E. Finding, OZ4RH, Klostergade 36, 
Slagelse.

Sorø: H. E. Olsen, OZ3VO, Tystrup, Fuglebjerg.
Struer: Jens Kibsgaard, OZ7JK, Gimsing pr. Struer.
Svendborg: L. Tang-Jespersen, OZ60K, Ragnhilds- 

vej 1, Svendborg.
Sønderborg: Harry Wolff, OZ7WZ, Hertug Hansvej 

37, Sønderborg.
Thisted: V. Johansen, OZ7Q, Solbakkevej 68, 

Thisted.
Thorshavn: J. Apol, OY2A, Grønlandsvegur, 

Thorshavn.
Tønder: C. V. Christensen, OZ8CV, Nørrevænget 13, 

Tønder.
Vejle: Gordon Rasmussen, OZ3FG, Ellevang 18, 

Vejle.
Vendsyssel: Ejnar Christensen, OZ5DV, Lundtofte- 

vej 28, Hjørring.
Viborg: Leo Dam, OZ5LD, Hald Ege, Viborg.

En alvorlig sag!
Den l’ste december var jeg græsenkemand og 

havde således fået aftenen til at gå med at kikke 
lidt på en af Bech-Hansens små fine „A“-forstær
kere — ja, klokken blev lidt vel mange, men hvad
— det var jo søndag morgen!

Som sædvanlig varmede jeg mig en lille tår kaffe, 
som jeg sad og nød, medens jeg kikkede nogle dia
grammer igennem og alt imedens lyttede jeg lidt 
til lidt fransk tale og musik omkring 208 m.

Pludselig (nøjagtig kl. 0,50) skete der det, der 
får alle erfarne cw-folk til at fare sammen, smide, 
hvad de har i hænderne og gribe papir og blyant
— et SOS-signal flængede nattestilheden!

Jeg skal ærligt indrømme, at jeg opførte mig på 
samme måde — krydderen røg hen ad bordet, 
kaffekoppen var nær væltet, og jeg flåede hele 3 
kuglepenne til mig „for at være sikker" samt det 
nødvendige papir, idet man jo ved, at et nødsignal 
kan komme måske én gang og så måske ikke mere, 
og så er det jo med at få call og position første 
gang!

Lettelse — og derefter retfærdig harme — det 
var en station, der udsendte en melodi, hvori det 
internationale nødsignal: SOS var indmoduleret en 
masse gange i forskellige tonehøjder!

Men så kommer kommentaren: Vi amatører — 
æterens vagthunde — kender jo meget strenge be
stemmelser — således må vi ikke udsende nød
signaler eller signaler, der kan forveksles med 
sådanne, ligesom vi er forpligtede til at besvare 
evt. nødkalden og formidle den fornødne hjælp.

Hvilke regler gælder for de kommercielle radio
stationer??

En sådan plade bør ikke udsendes pr. HF mere!
Måske ville man se, om amatørbevægelsen var 

vågen, og — det var den jo> altså —, men jeg tør 
ikke tænke på det ramaskrig, der sikkert ville have 
rejst sig, hvis det f. eks. havde været en dansk ama
tør, der havde udsendt en sådan plade. — Han ville 
sandsynligvis aldrig have set sin licens igen!

I øvrigt kender jeg et sideløbende tilfælde for 
nogle år siden, hvor der ved en fejltagelse blev 
alarmeret for nød, fordi SOS-signale't blev forvekslet 
med SAS (i følge den danske presses meddelelser!)

Så mere skal der jo ikke til!
Niels Mortensen. OZ5NTJ.


