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Vi pusler med transistorer

En forforstærker for krystalmikrofon
Af OZ7AQ.

Man ser stadigvæk mikrofonforstærkere 
med rør, men ærlig talt — hvorfor dog tage 
alt det besvær med brum, mikrofoni og selv
sving, når sagen klares så meget lettere og 
mindst lige så godt med transistorer? Det 
svære ved en mikrofonforstærker er nok, at 
den som regel skal bruges til en krystalmi
krofon, og da sådan én har høj impedans, 
men transistorerne lav ditto, er problemerne 
der straks.

viser det, man med et fint ord kalder ækvi
valentskemaet, d. v. s. et kredsløb, der rent 
elektrisk opfører sig ligesom en krystalmi
krofon. Generatoren frembringer en veksel
spænding, når vi taler til mikrofonen, for de 
sædvanlige typer omkring 1 mV. Den indre 
impedans er en kapacitet, der for de sæd
vanlige typers vedkommende ligger omkring 
2 nF (2000 pF). Når vi belaster mikrofonen 
med en modstand, det være sig et rørs git
terafleder eller en transistors indgangsmod
stand, vil der fremkomme et RC-højpasfilter, 
som skærer lave frekvenser bort. Afskæ
ringsfrekvensen, d. v. s. den frekvens, hvor 
spændingen på forstærkerens indgang er fal
det 3 dB i forhold til spændingen ved en 
meget højere frekvens, findes ved at sætte 
reaktansen af kapaciteten lig med belast
ningsmodstanden:

Krystalmikrofonen.

For at kunne gribe sagen rigtigt an, må 
vi først vide lidt om, hvorledes en krystal
mikrofon er indrettet, rent elektrisk. Fig. 1

Med en mikrofonkapacitet på 2,2 nF og en 
belastning på 1 Mohm fås f = 70 Hz. Om
vendt kan vi finde den mindste tilladelige 
modstand, når talefrekvenser fra ca. 300 Hz 
skal overføres udæmpet, det bliver R = 
0,24 Mohm.
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Mulige løsninger.

Har vi i forvejen en lille transistorforstær
ker med en indgangsmodstand på f. eks. 2,2 
kohm, nytter det ikke noget at forbinde kry-

Fig. 1.
Cm er mikrofonens 

egenkapacitet.

stalmikrofonen direkte til denne, for vi får 
da en nedre afskæringsfrekvens på ca. 33 
kHz! Talen vil komme til at lyde meget spids, 
fordi følsomheden nu er faldende med 6 dB 
pr. oktav mod lavere frekvenser over hele 
det hørbare område, og endvidere får vi slet 
ikke den udgangsspænding, fabrikanten har

Fig. 2.
R i er forstærkerens 

indgangsimpedans.

lovet. Dæmpningen vil således ved 300 Hz 
ligge på ca. 100 gange eller ca. 40 dB. Ind
skyder vi en modstand på 0,24 Mohm, som 
fundet ovenfor, mellem mikrofon og for
stærker, bliver frekvensgangen, som vi øn
sker den, men nu får vi naturligvis en kon-

Fig. 3.
Med 0,24 uF over for

stærkerens indgang op
nås samme forhold som 

i fig. 2.

stant dæmpning af alle frekvenser (over ca. 
300 Hz), der findes af de to spændingsdelen
de modstande 240 kohm og 2,2 kohm:

hvortil svarer ca. 41 dB, altså det samme som 
ved direkte forbindelse (ved 300 Hz). En tre
die mulighed er at parallelforbinde en stor 
kondensator over forstærkerens indgang, 
værdien skal være således, at reaktansen ved 
300 Hz er ligeså stor som forstærkerens ind
gangsmodstand, hvilket giver 0,24 μF. En

simpel udregning giver nu, at dæmpningen 
bliver nøjagtig den samme, som når vi bru
ger den store seriemodstand.

Vi skal altså „ofre“ ca. 40 dB spændings
forstærkning for at komme fra krystalmikro
fonens høje impedans til transistorens lave 
ditto, og dette gælder, lige meget hvorledes 
vi så vender og drejer problemet. De 40 dB 
kan imidlertid bruges på en anden måde, der 
umiddelbart virker mere tiltalende, nemlig 
til at hæve transistorforstærkerens indgangs
modstand ved hjælp af modkobling.

En praktisk forstærker.

Kobles første transistor som emitterfølger 
(fælles kollektor-kobling), bliver indgangs
modstanden meget nær lig med strømfor
stærkningsfaktoren hfe gange emittermod- 
standen (inklusive belastning). Er hfe = 50 
gange og emittermodstanden f. eks. 2 kohm, 
bliver indgangsmodstanden således 50 • 2 — 
100 kohm. Dette er stadig for lidt, og vi kob
ler derfor to emitterfølgere efter hinanden. 
Belastes emitterfølger nr. 2 med 500 ohm, 
bliver dens indgangsmodstand 50 • 0,5 = 25 
kohm, og er denne eneste belastning af emit
terfølger nr. 1, får denne indgangsmodstan
den 50 • 25 = 1250 kohm = 1,25 Mohm, for
udsat 50 ganges strømforstærkning i begge 
transistorer.

Nu er det jo desværre nødvendigt at give 
transistorerne en forspænding ved hjælp af 
modstande, der så vil shunte indgangen til 
en væsentlig lavere samlet modstand. Helt 
undgå dette kan man ikke, men ved at bruge 
den på strømskemaet fig. 4 viste medkob
ling fra udgangen, kan virkningen af de to 
spændingsdelende modstande (47 k og 3,3 k) 
ophæves, og da disses fællespunkt næsten 
følger indgangsspændingen (den totale spæn
dingsforstærkning fra indgang til 2. tran
sistors emitter er en smule under 1), kan der 
ikke komme til at gå nogen videre signal
strøm i modstanden, og dens tilsyneladende 
værdi vil blive meget stor. Dette og lignende 
kredsløb betegnes „boot-strap“, direkte over
sat „støvlestrop", hvilket skyldes en sam
menligning med en mand, der løfter sig selv 
ved at trække i sine støvlestropper!

For modellen er indgangsmodstanden på 
denne måde bragt op på ca. 280 kohm over 
hele det anvendte frekvensområde. Ved at 
udtage signalet over en modstand i 2. tran
sistors kollektor opnås en total spændings
forstærkning på ca. 15 dB. Der findes imid
lertid i emitterfølgerne en „skjult" forstærk
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ning på de omkring 40 dB, vi nødvendigvis 
må sætte til ved at gå fra høj til lav mod
stand. Havde vi brugt de to transistorer i en 
„almindelig“ forstærker med en seriemod
stand til tilpasning, var udgangsspændingen 
blevet nogenlunde den samme, men med 
emitterfølgerne opnås alle modkoblingens 
fordele som nedsættelse af forvrængning og 
uafhængighed af batterispændingens stør
relse og evt. brumspændinger på denne.

Temperaturens indflydelse.
Den første transistor arbejder i denne for

stærker med en meget lav kollektorstrøm, 
ca. 150 μA. Transistorer har som bekendt en 
nulstrøm, der er meget temperaturafhængig. 
Ved stuetemperaturer er nulstrømmen ikke 
generende, men anbringes forstærkeren for 
eks. inde i en rørsender, hvor der kan blive 
temmelig varmt, vil nulstrømmen let kunne 
blive væsentlig større end den styrbare kol
lektorstrøm, og så falder forstærkningen og 
bliver måske nul. Anvendes derfor samme 
transistorer som i modellen (AC 125), må 
man passe på temperaturen. Skal forstærke
ren arbejde under højere temperaturer, må 
1. transistor vælges blandt typer med særlig 
lav nulstrøm, f. eks. AC 107, der kan bruges 
uden ændringer iøvrigt.

Fig. 4.
Printtegning i målestoksforhold 1 : 1 samt strøm

skema for forstærkeren.

Anvendelser.
Forstærkeren er beregnet som forforstær

ker for krystalmikrofon og kan efterfølges 
af en almindeligt opbygget transistorforstær
ker, eller den kan anvendes foran en rørfor
stærker, hvis følsomhed herved forøges med 
ca. 15 dB uden forøgelse af støj og brum. 
Skal krystalmikrofonen anvendes med et 
meget langt kabel, vil dettes kapacitet be
virke en nedsættelse af spændingen ved ka
pacitiv spændingsdeling, som vi har set i det 
foregående. Dette kan modvirkes ved at an
bringe forstærkeren i eller lige ved mikro
fonen, og det lange kabels kapacitet vil da 
være uden betydning, fordi forstærkerens 
udgangsimpedans er så lav (5,6 kohm).

Andre høj- eller mellemohms mikrofoner 
kan anturligvis også tilsluttes uden videre, 
ligeledes andre signalkilder som f. eks. en 
krystalpick-up.

Opbygningen.
Forstærkeren er bygget på et lille print, 

hvorpå også kontakterne, der passer i det 
specielle stik, er ætset. Vil man ikke ofre et 
stik, kan der naturligvis loddes i de viste 
huller. Printet kan så fastgøres med to skru
er, der er plads til disse flere steder. For
stærkeren bør afskærmes helt, den kan evt. 
indbygges i en tobaksdåse. *
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En kunstantenne
Af OZ7AQ.

Når man i disse TV-tider skal foretage prø
ver med senderen (og der skal foretages 
mange, før man går i luften med den), er det 
nødvendigt at råde over en kunstantenne, 
d. v. s. en belastningsmodstand, hvori sende
rens HF-effekt kan afsættes, uden at man 
forstyrrer igangværende trafik på amatør
båndene. Skal man bekæmpe TVI effektivt 
og systematisk, må kunstantennen være helt 
afskærmet, således at senderens tæthed for 
HF kan efterprøves, og eventuelle lækager 
udbedres. Og så kan man lige så godt tage 
skridtet fuldt ud og lave sig en kunstantenne 
med veldefineret impedans, således at man 
også kan bruge den til effektmåling og såle
des sikre sig, at senderen virkelig arbejder 
med en ordentlig virkningsgrad, for nok sæt
ter P & T en grænse for det tilladelige input, 
men det er jo outputtet, der bestemmer, hvor 
godt man høres! Kunstantennen bør derfor 
så vidt gørligt være en ren ohmsk modstand 
på 50 eller 75 ohm, afhængigt af hvilken type 
koaksialkabel, man bruger. For selvfølgelig

bruger man i dag koaksialkabel som feeder, 
i hvert fald mellem TX og antenneafstem
ningsled — her tænkes naturligvis på de rig
tige amatører, der ikke vil ligge under for 
TV-kassernes tyranni!

En kulmodstand på 50 ohm, som ikke har 
væsentlig reaktans (kapacitet eller selvin
duktion) i HF-området, og som kan tåle at 
belastes med op til et par hundrede watt, er 
ingen billig affære, og kan vel iøvrigt heller 
ikke skaffes. En almindelig kullagsmodstand, 
der normalt kan klare 1—2 W, kan imidler
tid belastes med 5—10 gange den normale 
effekt, hvis den køles effektivt. D. v. s., at vi 
til den højeste tilladte effekt ved A-licens, 
300 W input, hvor vi kan regne med ca. 200 
W output, kan klare os med 20 stk. kullags
modstande på 1—2 W, der mest praktisk 
parallelforbindes, således at hver modstand 
skal være 1 kohm. Fotos viser min egen 
kunstantenne, der er opbygget i en kaffedåse 
fyldt ca. 2/3 op med paraffinolie (kr. 2,65 på 
det lokale apotek). I låget er fastloddet en 
SO-239, de 15 af de benyttede 1 kohm mod
stande er forbundet direkte til dåsen, de 
resterende 5 modstandes stelside er ført til 
en isoleret klemskrue i låget. Mellem denne 
og en stelforbundet klemskrue anbringes et 
termokorsamperemeter, således at 1/4 af HF- 
strømmen løber gennem dette. Mit ampere
meter har fuldt udslag for 0,6 A, således at 
jeg kan måle antennestrømme på op til 2,4 A, 
svarende til en HF-effekt på 2,42 • 50 = 
288 W, idet kunstantennens totale modstand 
er 50 ohm. Med andre amperemetre med an
den følsomhed kan man jo vælge en anden 
del af totalstrømmen og således tilfredsstille 
det individuelle behov.

Naturligvis kan kunstantennen ikke tåle 
fuld belastning i timevis, men de første 5—10 
minutter sker der nok ikke noget. Efter en 
række prøver med 100 W output med sen
ding i ca. 1/3 af tiden, blev dåsen i løbet af et 
kvarters tid ikke varmere, end at man kunne 
holde på den, og dette svarer nok meget godt 
til det, man sædvanligvis kommer ud for i 
praksis. Men der er jo ingen, der forbyder 
en at pålodde kølefinner, male dåsen sort 
eller at sætte en blæser på (støvsugeren), 
hvis længere tids prøver med høj effekt 
skulle blive nødvendig.

Hvordan kunstantennen opfører sig på de
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højeste bånd, har der desværre ikke været 
mulighed for at prøve endnu, men på 14 MHz 
er standbølgeforholdet umålelig lavt (på en 
„Micromatch" model 263). De anvendte mod
stande er vist ikke normal handelsvare, men 
typen er heller ikke kritisk. Spiraliserede 
kullagsmodstande er udmærkede, men de 
almindelige bakelitindstøbte Vitrohm-mod- 
stande bør anvendes med forsigtighed, da de 
muligvis ikke hurtigt nok kan komme af 
med varmen.

Kalibreringsudsendelse fra OZ7AQ
finder sted hver fjerde søndag i måne
den, næste gang d. 23. feb. Udsendelser
ne foretages med CW på 80-meterbån- 
det efter følgende skema:

Tid GMT Tid DNT QRG
0900 1000 3500
0905 1005 3550
0910 1010 3600
0915 1015 3650
0920 1020 3700
0925 1025 3750
0930 1030 3800

Forudsætningen for, at udsendelserne 
fortsættes i fremtiden, er, at interessen 
derfor er til stede. Send mig derfor 
venligst en rapport på modtagelsen.

TR.

TK-sættet
Fra Radiolytternes Indkøbscentral, Borger

gade 18, København K, har vi modtaget en 
prøve af det såkaldte TK-sæt, hvor bogsta
verne TK står for trykt kredsløb, hvorved 
som sædvanligt skal forstås ætset kredsløb. 
Sættet omfatter en lille plasticskål, en flaske 
ferriklorid til ætsningen, en lille flaske lak 
til optegning af kredsløbet på printpladen 
samt en flaske opløsningsmiddel til at fjerne 
lakken med efter ætsningen.

Dæklakken, der er fremstillet på xylolba- 
sis, er ret hurtigtørrende, ti minutter efter 
påsmøringen er overfladen klæbefri. Det er 
naturligvis en stor fordel i sammenligning 
med de lakker, der ellers anvendes, men man 
må naturligvis også betale for bekvemmelig
heden. Sættet koster kr. 12,- og kan senere 
suppleres op. Har man tid til at vente, til alm. 
cellulose- eller syntetisk lak tørrer, kan det 
nødvendige udstyr erhverves væsentlig bil
ligere.

aq.

En pålidelig oscillator
har man altid brug for. Her er diagrammet 
af den velkendte og veltjente Colpitts oscil
lator endnu engang. Normalt bruges en to
gangskondensator til afstemningen, men her 
klarer vi os med en enkelt sektion.

Indsendt af Chr. Svendsen, Dalstrup pleje
hjem pr. Grenå.

Pas på, at paraffinolien ikke drypper på gulvtæp
pet! Dåsen er ca. 140 mm høj, diameter ca. 100 mm.
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En transistoriseret AVC-forstærker
Af OZ7BQ, H. J. K. Rasmussen.*)

For langt de fleste af de modtagere, der i 
dag anvendes til amatørtrafik, gælder det, at 
AVC-kredsløbet ikke er egnet til ESB eller 
CW. Det skyldes, at tidskonstanterne ikke er 
rigtige, og at AVC-spændingen ikke kan 
blive tilstrækkelig stor til effektivt at ned
regulere modtagerens forstærkning. Endelig 
gælder det, navnlig for de ældre modtagere, 
at AVC-kredsløbet bliver blokeret af beat- 
oscillatorsignalet.

For at undgå blokering af AVC-kredsløbet 
er det nødvendigt at adskille signalensret
ningen fra AVC-ensretningen. Til signalens
retningen anvendes bedst en eller anden form 
for en produktdetektor; hvilken type, der 
skal vælges, må så afhænge af det BFO-sig- 
nal, der er til rådighed, og af hvor mange 
rør eller dioder, man har lyst at anvende.

Tilbage bliver der så at udforme en pas
sende AVC-forstærker. Da den modtager, 
som denne AVC-forstærker blev lavet til, 
allerede var forsynet med en produktdetek
tor, var opgaven kun at finde en passende op
stilling, der kunne puttes ind uden for meget 
ombygning. Da det i modtageren (det er en 
Heathkit Comanche MR 1) er lidt småt med 
pladsen, og da strømforsyningen ikke kunne 
bære flere rør, var det oplagt at transistori
sere AVC-forstærkeren. Til dette formål an
vendes en NPN-transistor af typen 2N697 
fra Motorola, det var den eneste type, jeg 
kunne få fat på med en rimelig stor kollek- 
tor-emitterspænding, ca. 60 volt, til en over
kommelig pris. Opstillingen er i sin enkelhed 
en almindelig DC-forstærker.

(Sluttes næste side).

200pF6V          OA50  -  22V

*) Borgevej 31, Kgs. Lyngby.
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Et forslag til en amatør, der har dårlige 
forhold, det være sig antenne eller værten, 
kan ved mørkets frembrud „hejses“ op. Er 
det en ground-plane, retter radialerne sig 
automatisk ud, når man hjeser den op. Til 
2 meter og TV kan den endda rettes ind efter 
stationen. 20 mm installationsrør el. lign. kan 
bruges. Først hejser man rør 1 op og befæ
stiger med vingeskrue B og derefter 2 og 
befæstiger det med vinkeskrue A. Ønsker 
man flere rør, kan de nederste være kraf
tigere, og bardunerne retter sig ud. Ap. kan 
befæstiges på mange måder. Tegningen og 
ideen skal kun være en inspiration for den 
amatør, der har antenneproblemer.

Til slut en tak til QSL centralen for den 
hurtige ekspedition.

Vy 73 OZ3WP, W. Panitzsch, 
Esplanaden 46, København K.

Da indgangsimpedansen på transistoren er 
ret lavimpedanset, ensrettes HF-signalet i en 
shuntkoblet diode, der fødes fra et lavimpe
danset udtag på sidste MF-spole. Med denne 
modtagers relativt høje MF — 3 MHz — er 
det ret let at lave en passende lavimpedanset 
link, men på lavere frekvenser er det sikkert 
lettere at anvende kapacitivt udtag.

Drosselspolen og den efterfølgende 10 nF 
afkoblingskondensator tjener til at forhindre 
evt. resterende MF-signal i at blive forstær
ket og via AVC-ledningen løbe tilbage til 
MF-forstærkeren og således give anledning 
til ustabilitet. Den ensrettede AVC-spænding, 
der er positiv i forhold til emitteren, styrer 
transistoren således, at der går en kollektor
strøm, der er proportional med den tilførte 
AVC-spænding. AVC-spændingen opnås ved 
et spændingsfald over kollektormodstanden, 
der er på to gange 4,7- kohm.

For at undgå at der kommer forvrængning 
ved overstyring, når man lytter på kraftige 
stationer, arbejdes der med to AVC-spæn
dinger, en kraftig til de første rør og en sva
gere til det sidste MF-rør. Den AVC-spæn
ding, der skal lægges på modtagerens første 
rør, udtages direkte på kollektoren. Dioden 
1N4004, der er en siliciumdiode, er nødven
dig for at forhindre, at ellytten på 2 μF skal 
udlades gennem kollektormodstanden. Man

ser, at der ikke er nogen afledningsmodstand 
over lytten, det skyldes, at der i AVC-kreds
løbet og S-meterforstærkeren findes en af
ledning på 0,5—1 Mohm. Ellyttens størrelse 
bestemmer hangtiden, jo større kondensator, 
des længere hangtid.

Det sidste MF-rør får sin AVC-spænding 
fra midtpunktet af kollektormodstanden, der 
findes ingen kondensatorer her, således at 
AVC’en her virker med det samme. På den 
måde bliver det det sidste MF-rør, der dæm
pes, straks når et signal kommer, og de første 
rør, der holder modtageren dæmpet, når sig
nalet er forsvundet. Vi har således opnået, at 
modtageren dæmpes meget hurtigt og kom
mer langsomt igen.

At det sidste MF-rør skulle have ca. den 
halve AVC-spænding, blev fundet ved for
søg. Får det for stor AVC-spænding, kom
mer der let forvrængning i et af de tidligere 
trin, når man lytter til en kraftig station.

Den nødvendige negative spænding til 
AVC-forstærkeren fås ved en spændings- 
tripling fra glødetråden, forbruget ved max. 
signal er ca. 5 mA.

Denne AVC-forstærker har nu været i 
brug i nogle måneder og har vist forbløffen
de egenskaber, selv lokale 80 meter-stationer 
kan man modtage uden noget som helst 
besvær. *-
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Et blinkearrangement
Der er sikkert mange amatører, der, lige

som jeg selv gør det her på stationen, benyt
ter relæer til skiftning mellem sending og 
modtagning og her til benytter 24 volt jævn
spænding.

Hvis man så også benytter små signallam
per, fik jeg den indskydelse, at det kunne 
være sjovt, hvis nogle bestemte signallamper 
blinkede.

Hertil opdagede jeg, at 8AZ, Bech Hansen, 
havde et ganske glimrende relæ fra Telefon
fabrik Automatic, til en for os rimelig pris.

Relæ type R- 2035 Pt

Opstillingen, jeg benytter, ses på diagram
met. Ved at benytte en kondensatorværdi på 
100 μF er sluttetid ca. 1½ sekund og bryde
tid ca. 3/4 sekund. Ved en kondensatorværdi 
på 50 μF er sluttetid og brydetid næsten ens, 
ca. ½ sekund. Den ønskede sluttetid og bry
detid, blinkets hastighed, kan man altså selv 
bestemme ved valget af kondensatorværdi 
fra 10 μF og opefter. Ved mindre kondensa
torværdi hurtigt blink og større kondensator
værdi langsomt blink.

Hvis der ikke benyttes bipolar kondensator, 
så bemærk kondensatorens polaritet (f. eks. 
elektrolyt). Bemærk ligeledes tilslutning til 
de to magnetspoler på 1000 ohm og 5000 ohm.

OZ7KH.

☆

Antenneomskifter med dioder
Mange sendere, heriblandt vel nok de fle

ste fabriksfremstillede, er velsignet med et 
antennerelæ, der eventuelt samtidig tjener 
som nøglerelæ. Sådanne relæer er sjældent 
særlig hurtige, og forsøger man at køre 
hurtig BK med det, får man en kedelig skuf
felse. Kun en elektronisk sende-modtage- 
omskifter (TR-switch) kan klare jobbet til
fredsstillende, og sådanne er da også set be

skrevet mange steder, bl. a. her i OZ. Der 
anvendes sædvanligvis et rør med gitteret 
koblet direkte til antenneledningen via en 
kondensator og forsynet med en stor gitter
afleder, således at røret selv opbygger en 
stor spærrespænding, når senderen startes. 
Udgangssignalet er vel af størrelsesordenen 
nogle volt over modtagerindgangen.

Siliciumdioder af effekttypen med høj 
spærrespænding har meget høj spærremod
stand, og kapaciteten ligger på nogle få pF, 
hvilket gør dem velegnede som omskifter. 
Desværre kan sådanne dioder ikke selv dan
ne den nødvendige spærrespænding ved ens
retning på grund af efterledningen (hole 
storage effekten), de må hjælpes med en 
ydre spænding, der nøgles samtidig med 
senderen, men så klares omskiftningen også 
let på langt under et millisekund. Under 
modtagning påtrykkes dioderne en strøm på 
nogle mA i lederetningen, hvorved dæmp
ningen bringes ned på noget uvæsentligt. 
Den viste relækontakt er senderens gamle 
antennerelæ, det holdes trukket hele tiden, 
mens senderen er i gang. Når senderen stop
pes, og spændingerne falder bort, kortsluttes 
diodeomskifteren, og PA-trinet kobles fra, 
således at der også kan lyttes på andre bånd 
end det, senderen er indstillet på. Den viste 
omskifter skal kun antyde princippet, selv
følgelig skal denne omskiftning udføres af' 
nøglesystemet. Pas på tidsfølgen, dioderne 
skal spærres, før der kommer HF på, og åb
nes efter at senderen er helt stoppet igen!

+

De anvendte dioder er af fabrikatet Inter
national Rectifier, typen er 10D10 (1000 V, 
1 A), men 10D8 (800 V) koster kun ca. det 
halve og kan også sagtens klare A-licens 
senderen. D2 kan spares og erstattes med en 
10 nF kondensator, dæmpningen bliver da 
noget mindre. Med begge dioder som vist er 
spændingen over modtagerindgangen (50 
ohm) kun nogle få hundrede millivolt ved et 
HF-output på 100 W på 14 MHz.

Af OZ7AQ.
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Amatørmodtager med mekanisk filter
Af B. Pedersen, OZ1BP.*)

I august 1962 beskrev jeg en dobbeltsuper 
til de 5 amatørbånd, som det var tanken 
altid skulle være køreklar, og som det ikke 
var meningen at eksperimentere med. Dette 
er nu lettere sagt end gjort, ikke sandt? En 
dag finder man i et blad en detalje, som det 
lige akkurat kunne være rart at prøve, og, 
nuvel, man har ikke andet at prøve det på 
end netop denne modtager, og så kan man jo 
tænke sig, hvordan det går. Slet så slemt 
blev det dog ikke, men hovedpinen blev dog 
mest alvorlig, da jeg en dag besluttede mig 
til at berige modtageren med et mekanisk 
filter. Opbygningen af den oprindelige mod
tager tillod ikke, at man rent umiddelbart 
blot kunne anbringe det mekaniske filter, 
dels ville det komme til at se forfærdeligt ud, 
og ikke sandt: Nok er det amatørarbejde, og 
man behøver ikke at skamme sig over, at det 
ser ud som amatørarbejde, men derfra og så 
til at man tvinges til at rødme, når „dyret" 
kommer ud af kassen, eller bunden kommer 
i vejret, er der jo også et langt spring. Men 
alligevel, det allervæsentligste var dog, at 
man ikke kunne opnå en hensigtsmæssig 
ledningsføring, og så var jeg alvorligt bange 
for, at de dyrekøbte fordele ved det mekani
ske filter var gået fløjten.

Resultatet blev altså, at jeg ganske simpelt 
begyndte forfra, og derved kan man jo på en 
måde sige, at modtageren blev ført a jour,

og derefter skal den have lov til at leve, ind
til der engang med tiden skulle komme så 
revolutionerende opfindelser, at de kan sige 
spar to til det mekaniske filter.

Et mekanisk filter er ikke nogen billig 
foranstaltning, men når man først har taget 
sig sammen og anskaffet et og fået det an
bragt hensigtsmæssigt i en ditto konstrueret 
modtager, ja så tror jeg, man vil sige, at det 
virkelig var umagen værd og den økonomi
ske indsats værd. Uden at prale tror jeg, at 
jeg roligt kan sige, at jeg har fået mig en 
modtager, der ikke alene kan måle sig, men 
vel også kan overgå enkelte kommercielt 
fremstillede, der oven i købet koster indtil 
flere gange det beløb, jeg har investeret i 
min modtager. Man må altså ikke lade sig 
forlede til at tro, at det er nok med at ofre 
de ca. 300 kr., filtret koster, og derefter an
bringe det i en forhåndenværende modtager. 
Det er ikke sikkert, at modtageren, man i 
forvejen råder over, opfylder de krav, man i 
dag må stille til en modtager. Hvis man 
altså i dag vil ofre så dyr en komponent som 
et mekanisk filter, må man også sikre sig, 
at den bliver anbragt i en hensigtsmæssig 
opstilling, ellers er jeg bange for, at man 
bliver skuffet.

Men til sagen:
Først lidt om det mekaniske filter, frem

stillet i Japan af Kokusai Electric Co. Ltd.

*) Bornholmsgade 66, Alborg.

Modtageren set forfra. 
Læg mærke til det be
skedne udstyr af knap
per. Der er, hvad der 
skal bruges, men heller 
ikke mere. Det giver en 

let betjening.
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Det mekaniske filters gennemgangskurve.

Sammen med filtret følger udførlig bygge
vejledning, typebetegnelsen er MF 455 10K. 
Det forhandles her i landet af grosserer 
Ewald Steensen, Hjørring, og det har været 
averteret i OZ’s spalter. Båndbredden 6 dB 
nede angives at være 2,4 kHz, og 60 dB nede 
et den 4,6 kHz. Disse værdier har vist sig 
at holde i praksis. Dæmpningen opgives at 
være 24 dB, altså lidt mere end et enkelt 
half-lattice x-tal filter, men lidt mindre end 
2 half-lattice filtre. Man må altså have 
mindst 2 trin MF-forstærkning, og da den 
effektive vekselspænding over input-termi
nalerne ikke må overstige 10 volt, bør man 
anbringe filtret først i MF-kæden, d. v. s. i 
blandingsrørets anode. Det er filtret, der 
skal bestemme selektiviteten, og det er der
for begrænset, hvad man behøver af kredse 
efter dette. Disse kredses funktion er dels 
at bidrage til forstærkningen sammen med 
rørene, dels holde eventuelle „spurios“ borte, 
disse findes noget udenfor filtrets gennem
gangsområde. Hvis man har for mange bånd
filtre bagefter filtret, risikerer man at øde
lægge den fine top, hvis maksimale „ripple" 
angives at være under 4 dB. Man kan øde
lægge toppen på den måde, at den bliver 
altfor spids. Hvis filtret skal anvendes til 
ESB, opgives sammen med købet frekvenser
ne 30 dB nede ad flanken, hertil har OZ2BB 
velvilligst fremstillet beat-krystaller, således 
at modtageren er udstyret med x-talstyret 
beat, hvad der absolut er en meget stor be

hagelighed ved indstilling på ESB-sendere. 
Når man modtager AM, kan man enten mod
tage disse ved at indstille „på flanken", d.v.s. 
således at senderens bærebølge kommer ned 
ad MF-flanken, og kun senderens ene side
bånd modtages, eller man kan modtage med 
beat, for så vidt senderen er stabil. Det mær
kelige ved monteringen er, at man uden 
risiko kan tilslutte anodespændingen direkte 
til filtret, og dette igen til blanderrørets 
anode, medens den anden side ikke tåler ne
gativ spænding, man må altså ikke lade mod
tagerens AVC passere igennem filtret. løv
rigt skal indgang og udgang af filtret af- 
skærmes meget omhyggeligt fra hinanden. 
På samme måde er det overordentlig vigtigt, 
at enhver mulighed for selv den svageste 
kobling mellem indgangen af filtret og se
nere punkter i MF-forstærkeren udelukkes.

Diagrammet:
Modtageren er en dobbeltsuper med fast 

grundmodtager, der dækker området 4,5— 
5,0 MHz (derved har jeg mulighed for at 
kunne modtage den engelske MSF — sender 
på nøjagtig 5,0 MHz, som er rar at have til 
frekvenskontrol). Til de forskellige amatør
områder anvendes krystalstyrede convertere, 
hvis x-talfrekvens i alle tilfælde ligger over 
grundmodtagerens. Så er man aldrig i tvivl 
om, hvorvidt det er det ene eller det andet 
sidebånd, man lytter på, når man har beaten 
tilsluttet.

HF-røret er en 6BA6, gitter- og anode
kredsene kan afstemmes med en 2 gangs 
dreko på ca. 400 pF. For at gøre dette arran
gement lettere, er der anbragt 200 pF i serie 
med hver dreko. Samtlige spoler er viklet på 
Prahns kortbølgeform med en 40 pF trim
mer parallelt. løvrigt henvises til spoletabel
len.

X-tal oscillatoren er en Colpitts harmo
nisk, en Butler kunne jo lige så godt anven
des, men ikke sandt, forandring fryder, og 
denne Colpitts oscillator giver ingen proble
mer. Røret er en EF80, der må anbefales i 
denne opstilling.

Der blandes i en 6BE6. Gitteraflederen er 
opdelt i 2 dele, idet den nærmest stel an
bragte modstand pa 1 kohm (afkoblet) er 
beregnet til at anbringe et mA-meter over 
ved justeringen. Gitterstrømmen skal være 
imellem 100 og 300 mikroampere for at få 
den rette blanding. Man må altså først sørge 
for, at oscillatoren svinger, dernæst sikre 
sig, at anodekredsene er i resonans, samt en
delig, og dette er meget vigtigt, at de er på 
den rigtige frekvens (brug gitterdykmeter).
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Hvis gitterstrømmen derefter skulle blive 
altfor voldsom, kan man enten vikle oscilla
torens spoler om med et større C og mindre 
L, eller hvad der er meget lettere, ganske 
simpelt anbringe en modstand over kredsen. 
Størrelsen heraf kan findes ved forsøg.

Herefter følger grundmodtagerens bånd
filter, 2 afstemte kredse koblet med en lille 
topkapacitet på 3 pF. Spolerne er viklet på 
Prahns kortbølgeform, vindingstallet passer, 
når alle riller er benyttet, tråden er 0,35 mm 
lakisoleret. Spolerne er forsynet med jern
kerne, en fast parallelkapacitet på 180 pF 
(keram.) samt en trimmer 5—40 pF. Afstem
ningskondensatoren er en 3-gangs Torotor 
RKN 195, hvor 4 plader er fjernet. Den 3. 
sektion afstemmer oscillatoren, der er en 
slags Colpitts. Spolen er viklet på en kera
misk form af den slags, der i dag bl. a. bru
ges i transistor-tændingsanlæg. Den har 13 
vindinger 1 mm blank kobbertråd, og alle 
parallelblokke er Philips Silver-Mica. Det 
betaler sig at anvende disse, da de er meget 
stabile. Røret er en 6BA6, der kører med 150 
volt stabiliseret spænding. Over en HF-dros- 
sel i anoden kobles til en katodefølger, en 
triodekoblet 6BA6, hvis katodemodstand er 
fælles med blanderrøret, ligeledes en 6BA6, 
som kører med lav skærmgitterspænding, 
frembragt over en spændingsdeler. HF-spæn- 
dingen over katodemodstanden i blanderen 
skal være ca. 2 volt effektiv, målt med et 
HF-rørvoltmeter.

I anoden på blanderrøret er det mekaniske 
filter anbragt som omtalt tidligere. Herefter

Spoletabel.

Område
Antennekreds Antenne-

link
Anodekreds Oscillatorkreds

Spole Parallel C Spole Parallel C X-tal Spole Parallel C

80 m 32 vdg. *
2 vdg. pr. rl. 100 pF 7 vdg. 32 vdg. * 

2 vdg. pr. ri. 100 pF 8,5 MHz 18 vdg. 82 pF

40 m 15 vdg. 50 pF 4 - 15 vdg. 50 pF 12 13 - 100 -

20 m 10 - - 2 - 10 - 19 9 - 40 -

15 m 7 - 2 - 7 - 26 7 **) 30 -

10 m (1) 5 - 1 - 5 - 33 5 - **) 15 -

10 m (2) samme - samme samme - 33,5 - samme sammme

*) I serie med antennelinken anbringes en bølgefælde fremstillet af 20 vdg. på en Prahn kortbølge
form parallelt med 300 pF. Afstemmes med modtageren indstillet på 3,7 MHz til minimum udslag på 
S-meter med et signal tilført antenneindgangen på spejlfrekvensen, altså 3,7 + 2X 0,455 eller 4,610 MHz. 
Det forbedrer modtagerens spejlselektivitet på 80 m-området (der er nærmest grundmodtagerens) 
ganske væsentligt!

**) Hveranden rille.

20k

LF-f or stærkeren.

kommer 2 trin MF-forstærkning med 2 stk. 
6BA6, hvis katoder kan anbringes på stel, da 
AVC-systemet tillader dette, idet dette giver 
fornøden fast gitterforspænding. Der anven
des en enkelt afstemt kreds i første MF-rør, 
det er en Prahn type D MF-trafo, hvis ene 
kreds er fjernet. I andet rørs anode er an
bragt en Prahn type D MF-trafo, hvor blok
ken over sekundæren er fjernet og erstattet 
med en blok på 430 pF i serie med en på 
1000 pF af hensyn til rigtig impedanstilpas
ning til detektorerne.

Til ESB og CW-modtagning anvendes en 
balanceret diodeblander med 2 stk. udvalgte 
dioder OA79 anbragt over et kulpotentiome
ter på 1000 ohm, koblet til en linkvikling på 
50 vindinger, viklet på en Prahn trafo, type 
D, hvor den ene kreds er fjernet. Linken 
kobles tæt til den tilbageværende kreds. Tra- 
foen er anbragt i anoden på beat-røret, en
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Modtageren set bagfra.
Til venstre skimtes HF- 
delen med dreko og kon
verterkrystaller. Forrest 
i midten ses det mekani
ske filter og til højre 
herfor den ret beskedne 

MF-del.

6AU6. Potmetret indstilles bedst ved at fjer
ne beat-krystallerne og i øvrigt med modta
geren i stilling med tilsluttet beat. Man lytter 
på et kraftigt AM-signal og drejer nu forsig
tigt på potmetret, indtil AM-signalet gradvis 
forsvinder. Når signalet er svagest (eller 
helst helt borte), er potmetret rigtigt indstil
let. Som AM-detektor anvendes en OA79.

LF-forstærkeren er den samme, som jeg an
vendte i min tidligere modtager, den er kraf
tigt modkoblet. Man kan jo more sig med at 
gøre modkoblingen netop så kraftig, at ud
gangsrøret lige akkurat kan udstyres med 
fuldt opskruet volumenkontrol uden at for
vrænge.

Modtageren er forsynet med en effektivt

Modtageren set fra bun
den. Den højre trediedel 
indeholder spolecentral, i 
midten ses oscillatorsek- 
tion, til venstre LF-del 
og AVC-forstærker. Ne- 

derst MF-del m. v.
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Controlled carrier modulation
Af Arne Bech Jensen, OZ3AZ.*)

Når begynderen efter sædvanligvis et år 
CW erhverver B-licensen og dermed mulig
heden for fone på de lave bånd, og vedkom
mende herefter ønsker at benytte fone, stilles 
han overfor en del problemer. Skal han bygge 
en helt ny sender med for eksempel ESB ell. 
DSB, eller skal han ændre den bestående 
sender for herved at spare nogle udgifter?

En modulationsform, der er yderst velegnet 
i forbindelse med en bestående CW-sender, 
er controlled carrier, som til med kan frem
stilles for et ret beskedent beløb.

Da modulationsformen første gang kom

frem i OZ (1959 nr. 12 side 264), virkede den 
meget overbevisende, det var grunden til, at 
jeg efterbyggede systemet, dog med visse æn
dringer, og jeg må tilstå, at jeg bestemt ikke 
er blevet skuffet.

Opbygningen er enkel og nem at justere. 
Selve virkemåden er indgående beskrevet i 
førnævnte nummer af OZ, den forbigås der
for her. Dog skal de skete ændringer og til
føjelser kort omtales her.

Af hensyn til de høje spændinger på kato
den af sidste ECC82, har jeg ment det ufor
svarligt at koble glødetråden til stelpoten-

*) Kirkegårdsvej 7, København S.

virkende AVC, diagrammet er hentet fra 
OZ’s beskrivelse af „Drake“-modtageren. Der 
kunne ikke skaffes et potmeter på 15 meg
ohm, jeg måtte nøjes med et på 10 megohm. 
Ligeledes kunne AVC-røret 6BF6 heller ikke 
fås, men et ECC82 har omtrent de samme 
data, og så blev den anden triodedel anvendt 
som diode. Det fungerer tilfredsstillende, og 
forsøg med f. eks. ECC81 og 83 havde til re
sultat, at systemet gik i selvsving. Kredsen 
er en enkelt kreds i en Prahn MF-trafo 
type D.

Endelig er modtageren udstyret med S- 
meter, der er anbragt i en rørvoltmeterop
stilling med et ECC82.

Om trimningen er der ikke meget at sige, 
idet det mekaniske filter jo er trimmet fra 
fabrikken, og det kan man ikke ændre på. 
På den anden side letter det jo den sværeste 
del af trimningen i en normal modtager. Det
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er intet problem at indstille de resterende 
kredse på mellemfrekvensen, man kan jo 
hertil næsten bruge, hvad man har for hån
den. Følger man de anviste størrelser i spo
ler og kapaciteter, skulle der ej heller være 
vanskeligheder med at gafle grundmodtage
rens område ind, og tilbage er derefter at 
indstille forkredsene, idet jeg går ud fra, at 
man allerede har fået x-taloscillatoren til at 
virke. Man kan jo eksperimentere med an
tennekoblingen, alt afhængig af hvilken an
tenne man anvender. Jeg anvender lavohms 
feeder og samme antenne til såvel sender 
som modtager.

Til drift af modtageren kræves 200 volt 
140 mA, 150 V stabiliseret, ca. 40 V negativ 
spænding og 6,3 volt 5 ampere til gløde- 
strøm. Ensretteren har jeg sammenbygget 
med højttaleren. Spændingerne m. v. føres 
i et 8-slået kabel fra modtager til ensretter
chassis. *



Stykliste.
2 rør EF86 m. fatn. Philips.
1 rør ECC82 m. fatn. Philips.
1 potentiometer 1 Mohm, log.
1 potentiometer 20 kohm, lin.
1 potentiometer 100 kohm, lin. 
1 trafo, se tekst.
1 glimlampe GL10 Philips.
1 HF-dr 2,5 mH.
1 pilknap.
1 chassis 250X125X30 mm.
1 forplade 280X120 mm.

Ellyts.
16 μF 320/350 V.
2 X 16 μF 450 V.
4 μF 6 V.
5  μF 150 V.

Kondensatorer:
1 1,2 nF. 1 2,2 nF. 
1 1,5 nF.
1 56 nF.
1 22 nF.

1 1 nF.
2 820 pF keramisk. 
1 1,5 nF keramisk.

Modstande:
1 10 Mohm ½ W Philips.
1 4,7 kohm ½ W Philips.
2 100 kohm ½ W Vitrohm.
2 390 kohm ½ W Vitrohm.
3 47 kohm ½ W Vitrohm.
2 1,5 Mohm ½ W Vitrohm.
1 3,9 kohm ½ W Vitrohm.
1 1,2 kohm ½ W Vitrohm.
1 500 kohm ½ W Vitrohm.
1 680 ohm ½ W Vitrohm.
1 200 kohm ½ W Vitrohm.
1 470 kohm ½ W Vitrohm.
1 220 kohm ½ W Vitrohm.
2 150 kohm ½ W Vitrohm.
1 4,7 kohm ½ W Vitrohm.

Diverse skruer, skiver, møtrikker, loddeflige, gum
mityller, monteringstråd m. m.

tiale; i stedet for er der viklet en lille trans
formator 6,3 volt primær og 6,3 volt sekun
dær. Kernen fra en gammel udgangstrafo 
skilles forsigtigt ad, idet man sørger for ikke 
at ødelægge spoleformen, der afvikles for al 
den gamle tråd; i stedet for denne vikles 78 
vdg. 0,5 mm ø tråd til primær og 88 vdg. 0,5 
mm ø tråd til sekundær, det til disse tal kor
responderende kernetværsnit er 3,8 cm2; ved 
andre tværsnit kan beregningen foretages 
efter formler og tabeller i Radio-konstruktø
rens håndbog, 1954.

Sekundæren vikles med ca. 10 % flere vin
dinger end primæren for at kompensere for 
de uundgåelige kobber- og hvirvelstrømstab 
i trafoen.

Sørg for god isolation mellem primær og 
sekundær.

Ved samling af trafoen vendes blikkene 
således, at en eventuel tidligere luftspalte 
ikke forekommer.

Fra katoden på sidste rørhalvdel af ECC82 
udtages en del af spændingen til en glim
lampe (uden indbygget modstand), og med 
P4 kan den for tænding nødvendige spæn
ding justeres. Der indstilles efter rapporter 
til en værdi, hvor glimlampen netop lyser op 
i talespidserne ved almindelig modulation.

Sidst i spændingsdeleren fra katoden kan 
udtages en LF-kontrolspænding til f. eks. en 
hovedtelefon. Det på fotografierne viste po
tentiometer P2 kan udelades og og i stedet 
erstattes af en fast modstand på 0,5 Mohm, 
idet det ved forsøgene altid stod på max.

Indgangsmodstandene på 10 Mohm og 4,7 
kohm skal være af god kvalitet for at undgå 
støj fra modstandslegemer, endvidere bør de 
skærmes omhyggeligt, for at dette følsomme 
sted ikke skal opsamle brum.

Indgangen er beregnet for x-tal-mike, der
controlled
carrier
raodulator
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RC generator/gitterdykmeter
Af OZ8EV, E. K. Væver.*)

En tonegenerator er vel een af de ting, 
amatøren venter med at anskaffe eller bygge, 
for det første fordi det under alle omstæn

digheder må blive en udgift, og for det andet 
fordi det er en udbredt opfattelse, at anven
delsesmulighederne er begrænsede.

Fig. l.
Apparatet set forfra, kontrollerne er fra venstre: 
Øverst områdevælger — frekvensindstilling — 
spændingsomskifter for gdm. Nederst skalalampe 
— afbryder for tonegenerator — attenuator — ud
gangsspænding — afbryder for hovedtelefon (gdm.) 
og sidst AC-afbryder. Tilslutningsbøsningerne er 
fra venstre: Tonegenerator — multifatning til git- 

terdykmeter og tilslutning for hovedtelefon.

*) Nellikevej 44, Kolding.

tilsluttes direkte. Anvendes andre former for 
mike, f. eks. en kulkornsmikrofon med trafo

og element, er det nødvendigt med en skille
kondensator, ellers vil den af anløbsstrømmen 
forårsagede gitterforspænding kortsluttes, 
hvorved røret kommer til at arbejde på en 
forkert del af karakteristikken, dette vil kun
ne resultere i forvrængning. Med P3 indstil
les PA-rørets hvileanodestrøm til ca. 1/5 af 
CW-data, hvilket ved 6146 her på stationen 
svarer til 20 mA, og ved fuld modulation 
trækker røret 100 mA. Indstillingen foreta
ges ved neddrejet styrkekontrol Pi.

Alle nødvendige spændinger tages fra sen
deren gennem et multistik, hvor ledningen 
til G2 PA-rør er skærmet og afkoblet ved 
PA-røret med 820 pF. Opbygningen er fore
taget på et aluminiumchassis 250X125X30 
mm, og kun Pi er ført ud til forpladen, de 
andre potentiometre indstilles én gang for 
alle. „Lampefatningen" er kraven fra en af
bryder, der sammen med glimlampen er li
met fast i forpladen med araldit. Opbygnin
gen fremgår af fotografierne og skulle ikke 
byde på større vanskeligheder. Man må dog 
vælge sine stelpunkter fornuftigt, d. v. s. fæl
les stelpunkter for hvert enkelt trin, som så 
igen forbindes med kraftig kobbertråd, ellers 
kan man risikere ustabilitet som følge af til
bagekobling over fælles kredsimpedanser i 
form af chassismodstande.

Til slut vil jeg blot nævne, at håndtagene 
på forpladen er almindelige skuffehåndtag, 
der kan købes hos en isenkræmmer. Forlang 
hulafstand 85 mm. *
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Diagrammet.

Der er i dag mange tilfælde, hvor man kan 
få uvurderlig gavn af et sådant apparat, for 
eks. ved afprøvning af LF-delen i modtagere, 
LF-forstærkere, to-tone test på ESB-sendere 
(med tilført bærebølge) og endelig som spæn
dingskilde ved bromålinger ved måling af 
modstand, kapacitet og selvinduktion. Kan 
man så samtidig kombinere instrumentet 
med et andet apparat, bliver den økonomiske 
side af sagen til at overse.

Der skal her beskrives et instrument, hvor 
netdelen samtidig anvendes til et gitterdyk
meter, og hvor indikatoren for dette er ind
bygget i apparatet.

En tonegenerator med god sinusform er 
ikke vanskelig at bygge, når man vælger den 
type, der kaldes RC-generator, hvor man 
udnytter enten en variabel modstand eller 
en variabel kondensator for afstemningen.

I denne konstruktion er valgt at afstemme 
med kondensator, og frekvensområderne er 
følgende: 30—300 Hz, 300—3000 Hz. 3—30 
kHz og 30—300 kHz.

Det komplette diagram ses i fig. 1. Det be
står af 2 forstærkertrin og en katodefølger.

På første trins indgang er opbygget en 
spændingsdeler bestående af en tregangs-dre
jekondensator og en række modstande. Vir
kemåden er følgende: Udgangen på katode- 
følgeren er tilsluttet RC-nettet, dette af
stemmes ved hjælp af 3-gangs kondensato
ren. Indgangen på første trin er koblet over 
en del af RC-nettet. Dette betyder, at en del 
af udgangsspændingen føres tilbage til ind
gangen på første rør.

Ved den frekvens, hvor reaktansen for 
drejekondensatoren er lig modstanden i mod
standene Ra resp. Rb, kommer forstærke
rens udgangsspænding i fase med indgangs
spændingen, og hele forstærkeren går i sving 
og virker nu som en oscillator.

Nu får man imidlertid ikke en ren sinus
form, idet amplituden vil vokse til en sådan 
størrelse, at indgangen vil blive overstyret 
med kraftig forvrængning til følge. Man kan 
forhindre dette ved at indføre modkobling 
med en såkaldt termistor. En termistor er 
således indrettet, at når spændingen over 
den stiger, så falder dens modstand. Når mod
standen i termistoren falder, betyder det, at 
modkoblingen øges, idet modkoblingsspæn
dingen stiger på indgangen.

Herved opnår man, at vekselspændingen 
ikke kan stige til hvad som helst, og mod
koblingsgraden bliver netop sådan, at opstil
lingen svinger, uden at rørene overstyres. På 
grund af termistoren og kraftig modkobling 
kan man få en meget fin sinusform frem.

Frekvensen bestemmes af modstanden og 
kapaciteten i spændingsdeleren, frekvensom
rådet er delt op i 5 områder ved at skifte 
modstandene fra 10 Mohm — 1 Mohm — 100 
kohm — 10 kohm — 1 kohm, tidobles fre
kvensen hver gang, man går fra et område 
til et andet.

Afstemningen indenfor hvert område sker 
med drejekondensatoren. Som det fremgår 
af diagrammet, er de to sektioner koblet i 
parallel; da den øverste række modstande 
imidlertid kun er halvt så stor som den ne-
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Fig. 2.
Set bagfra: Til venstre netdel, bag elektrolytten 
ses spændingsvælger til gdm. I midten 3 gangs 
drejekondensatoren med trimmere. Dernæst set fra 
forpladen områdevælger for tonegenerator med 
prec. modstandene siddende omkring omskifteren, 
der er en mec. 2X5 stillinger (i st. brugt). Derpå 
de 2 stk. EF80 og endelig EL84 og elektrolytten C2, 

C3. Chassiset måler 26 X 16 cm.

Fig. 3.
Bundmontage: Fra venstre drosselspole, ensretter
rør og elektrolyt, langs forsiden multifatning og 
1 kohm potmeter, omskifter for attenuator og til 
sidst afbryder og kontrollampe. I midten ses de to 
25 uF elektrolytter. NTC modstanden kan ikke ses, 
men den er anbragt mellem ben 3 og EF80, soklen 

og loddelisten i midten.

derste række, bliver produktet af de to halv
dele det samme.

Konstruktionsdetaljer.
Drejekondensatoren skal forbindes med 

statoren til første rørs styregitter, hvorfor 
denne skal monteres isoleret, enten ved hjælp 
af gummibøsninger eller ved at anbringe 
kondensatoren på en isolerende plade.

Modstandene i spændingsdeleren skal helst 
være 1 %, jeg har anvendt Vitrohm type 
HSA, herved opnår man at kunne nøjes med 
at kalibrere skalaen på det laveste område 
og derefter multiplicere aflæsningen med 
hhv. 10 — 100 eller 1000.

Trimmerne over drejekondensatoren er 
beregnet til at udligne differencerne i kapa
citeterne og skal forhøje kredsenes 0-kapa- 
citet, så at denne bliver nøjagtig en tiendedel 
af max-kapaciteten, i dette tilfælde 50 pF.

Udgangsspændingen er max. 1 V og kan 
ved hjælp af omskifteren nedsættes til max. 
100 mV og max. 10 mV.

Indenfor disse områder kan udgangsspæn
dingen reguleres med 1 kohm potmeteret, 
således at man kan opnå spændinger mellem 
0 og 1 V, mellem 0 og 100 mV og mellem 
0 og 10 mV. Til skala har jeg anvendt én

uden finindstilling, nærmest svarende til nr. 
GS 5333 i TS katalog, men her kan man an
vende hvad som helst.

Kalibrering.
Den letteste måde at kalibrere skalaen på 

er ved hjælp af en oscillograf, hvor man med 
netfrekvensen på 50 Hz kan få kalibrerings
punkter frem ved 50 — 100 — 150 — 200 — 
250 og 300 Hz, hvilket er fuldt tilstrækkeligt.

Kalibreringen tager ikke mange minutter, 
så det skulle ikke volde nogen vanskelighe
der, men kan sikkert klares ved et besøg hos 
den lokale servicemand.

Gitterdykmeteret, som jeg anvender i for
bindelse med apparatet her, er beskrevet i 
OZ og skal derfor ikke medtages.

Diagrammet til tonegeneratoren er hentet 
fra den svenske „Radio byggboken del 3“ af 
John Schroder. Denne bog kan forøvrigt an
befales på det bedste, idet den er fyldt med 
anvisninger på bygning af måleinstrumenter 
lige fra transistorvoltmeter til oscillograf, 
ligesom den giver forklaring på udførelse af 
de forskellige målinger.

Endvidere forlyder det, at bogen nu udkom
mer på dansk.

I de følgende numre af OZ bringes bl. a. flere små transistorkonstruktioner, en lodret DX- 
antenne for tre bånd, en oscillograf, dimensionering af et PA-trin,, konstruktion af en fremra
gende converter for HF-båndene (med transistorer, naturligvis) og meget, meget mere af inter
esse for alle kortbølgeamatører. Husk derfor at indløse den tilsendte giroblanket inden den 15. 
marts, ellers kommer OZ pludselig ikke mere!
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Elektronisk stabilisator
Af Gregers Hansen.*)

Til mere nøjagtigere målinger af rørkarak
teristika eller andre størrelser, der afhænger 
af disse, skal der bruges en del instrumen
ter, som selvfølgelig alle skal have tilstræk
kelig nøjagtighed. Man kan dog også gå en 
anden vej, nemlig at have visse faste størrel
ser som udgangspunkt. Det var på dette 
grundlag, at jeg besluttede at bygge denne 
stabilisator. Min ensretter har kondensator
indgang i filteret, hvorved jeg nok kan 
trække stor effekt, men udgangsspændingen 
er temmelig afhængig af belastningen, den 
falder fra 300 til 210 V ved en belastnings
ændring fra 10—550 mA.

De rør, der sidder inde som seriemodstande, 
er to EL41. Skærmgitteret er forbundet til 
anoden med en 100 ohms modstand, én for 
hvert rør af hensyn til forskelle i de enkelte 
rør. De to styregitre er forbundet sammen 
til anoden af jævnspændingsforstærkerrøret, 
som er halvdelen af et PCC88. Det er ikke et 
nyt rør, det ville det have været for godt til. 
Røret er fremragende til formålet, da det 
har en stejlhed på ca. 12 mA/V. Styringen til 
gitteret på V1 bliver taget direkte fra en 
spændingsdeler over udgangen bestående af 
et potentiometer og modstand. Rc er dog lidt 
for lille, da V1 blokeres ved den nederste 
femtedel af variationsområdet. Med poten
tiometeret kan den stabiliserede udgangs
spænding varieres fra 205—152 V, når ind
gangsspændingen er omkring 260 V. Katoden 
af V1 holdes på et fast potential af glimlam- 
pen V1, uanset strømmen. V1 stabiliserer 
bedst, når strømmen igennem den ikke over
skrider 0,4 mA, det passer fortrinligt med, at 
anodemodstanden R1 skal være stor for at 
opnå størst mulig spændingsforstærkning. 
Glimlampen er en tilfældig 220 V signallam
pe, som jeg har opereret formodstanden ud 
af. løvrigt kan enhver type bruges, bare man 
tager skyldigt hensyn til dens reguleringsom
råde; jo lavere brændspændingen er, jo læn
gere kan udgangsspændingen reguleres ned. 
Brændspændingen for den her benyttede 
lampe er 140 V. Modstanden R1 skal sørge 
for, at Vi hele tiden er tændt, da den ellers 
vil have tendens til at slukke ved stor be
lastning. R1’s størrelse afgøres ved forsøg for 
den enkelte lampe, ved lidt pusleri kan man 
nok presse lidt mere ud af stabilisatoren. Den 
maksimale stabiliserede strøm varierer med

*) Jernbanevej 2, Nykøbing Sjælland.

spændingen fra 45—115 mA, se fig. 1. På 
fig. 2 ses udgangsspændingen som funktion 
af strømmen, målt ved to forskellige spæn
dinger. Skilletrafoen til glødestrømmen 
fandtes ligesom alt det andet i rodekassen, 
kan måske undværes, hvis man bruger P-, 
U- eller C-rør, men jeg vil ikke tilråde det, 
da den tilladelige spænding for disse rør, der 
må være mellem katode og glødetråd, med 
en meget snæver margin er lige omkring 220 
V. Der er ingen faste instrumenter på, spæn
dingen er tegnet ind på en skala, og strøm
men skal der som regel ikke megen hoved
regning til at bestemme nogenlunde. Der 
kunne temmelig sikkert sagtens have været 
to EL41 til, men trafoen kunne ikke mere. 
Det hele er klattet op på et gammelt chassis, 
og V4 er anbragt, så den virker som indikator.
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Spørgsmål: Kan du hjælpe mig med et diagram 
til et jordet gitter, lineært PA-trin for de fem HF- 
bånd med anvendelse af een eller to 4-125A (QB3l 
300). Anodespænding omkring 3000 V, indgangsim
pedans 50—75 ohm coax. Så få knapper og afstem
ninger som muligt, udgangsimpedans 50—300 ohm. 
—- Ja det var jo et drabeligt ønske, men antennen 
er ikke så god, og man kan da også udstyre den 
efter behag! — Et spørgsmål mere, som jeg har 
spekuleret en del på: TR-switch. Man skriver en 
del om støjsvage modtagere, krydsmodulation o.s.v., 
men hvor meget bidrager en TR-switch til støj
tal og krydsmodulation? — løvrigt tak for et fan
tastisk godt OZ, som du, 7AQ og 6PA sandelig kan 
være bekendt.

Svar: Ja, det tror jeg nok, at jeg kunne — men 
jeg vil meget hellere foreslå dig at kigge på min 
besvarelse af nr. 3 spørgsmål i brevkassen i no
vember 63. TT21 koster 1/4 af QB3’eren, og højspæn
dingsproblemerne bliver reduceret meget ved at 
gå fra 3 kV til 1,25 kV. Da du øjensynlig har nok 
af styreeffekt, kan du mindske indgangsmodstanden 
fra 150 ohm til 50 ohm, derved stiger den nødven
dige styreeffekt til 80 W. Så får du en flad coax- 
ledning, men det er jo ganske uvæsentligt på det 
sted. Vil du realisere projektet, så skriv bare efter 
spoledata. (Dette PA-trin kan klare hele A-licensen! 
Min sjæl, hvad vil du mer —). — løvrigt er 4-125A 
eller QB3/300 ikke det mest velegnede rør til line
ært PA. Efter dataene at dømme bestiller det til
syneladende først noget, når der går nogen gitter
strøm. — En katodefølger TR-switch betyder intet 
m. h. t. krydsmodulation, men kan forøge modtage
rens støjtal lidt. Men med blot nogenlunde antenne 
til modtagning, som sendeantennen jo altid er, be
tyder det intet, hvis modtageren i sig selv er føl
som nok. Det er let at kontrollere: Find et roligt 
sted på båndet, lyt efter karakteren af båndstøjen, 
tilslut modtageren direkte til antennen udenom 
TR-switch og undersøg, om der er nogen væsentlig 
forbedring, altså mere livlig båndstøj. Er der ikke 
det, er en katodefølger-TR-switch ufb. Visse TR- 
switch giver også nogen forstærkning. Det er prin
cipielt af det onde, hvis modtageren har forstærk
ning nok, idet det forværrer tendensen til kryds
modulation. Så forstærkningen skal man holde lav. 
Er TR-switch’en en katodefølger + forstærker, for
værrer man både støjtallet og krydsmodulations
tendensen, men det mærkes måske kun ved få og 
spredte hændelser. I det hele taget er det oven
nævnte meget generelt og principielt sagt. — Alt 
for mange blomster, men ansvaret er ganske 
7AQ’s og 6PA’s!

Spørgsmål: Kan symmetrisk coaxkabel (95 ohm) 
erstattes af to stykker alm. coaxkabel? I så fald 
hvilken impedans af de enkelte coaxkabler? Det 
drejer sig om fødning af en W3DZZ antenne, og 
kablerne tænkes snøret sammen for hver halve 
meter, se OZ 62, s. 72.

Svar: Ja, de enkelte kabler skal have den halve 
impedans af twinaxkablet. I dit tilfælde vil to 50 
ohm kabler være fortrinligt, men 75 ohm kan også
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bruges, idet effekttabet vist umuligt kan konstate
res ved antennens almindelige brug (mindre end 
1/3 S-grad). 75 ohm kablet skal så blot være enkelt.

Spørgsmål: Kan du ikke give mig et diagram til 
en transistorsuperreg. til 2 m? Jeg har prøvet et 
par diagrammer med OC171, men ingen af dem ville 
sige noget. De omtalte diagrammer var fra Prak
tisk Transistor Teknik og OZ maj 1961.

Svar: Nej, desværre. Jeg har talt med forfatteren 
til og konstruktøren af konstruktionen fra Praktisk 
Transistor Teknik, og han havde ingen vanskelig
heder af nogen art. Jeg har heller ikke selv nogen 
erfaring med superreg.er og kan derfor ikke (hjælpe 
dig. Sri.

Spørgsmål: Kan du hjælpe mig med data til 
rørene VR135 og CV1135. Det er sendertrioder med 
„horn".

Svar: Ja, de er ækvivalente med DET20 fra Mar- 
coni og er små VHF senderrør: Glødedata: 6,3 V, 
0,2 A. Va, la: 300 V, 25 mA. S = 3 mA/V, jj. = 25, 
Wa: 3,5 W, fmax: 300 MHz.

Spørgsmål: Du ville vel ikke være så venlig at 
give mig data og sokkelforbindelser for røret 44A1 
160M. Jeg mener, at det er rørets navn, men det 
kan også være CV415. Begge navne står på røret.

Svar: Jo. Det er ækvivalent med TT15, som bru
ges meget på 2 m. Det er en dobbelttetrode, og data 
for kl. C, telegrafi: Va, la: 400 V, 100 mA. Vg2, Ig2: 
175 V, 11 mA. Vg1, Ig1: - 50 V, 1,5 mA. HF-sty- 
ring: 0,3 W. HF-output: 25 W. — Soklen er en 9-be- 
net loctal og nummereret 1—9 med uret, set nede 
fra regnet fra nøglen er forbindelserne: 1: gløde
tråd. 2: g1. 3: k, s. 4: a. 5: g2. 6: a1. 7: k, s. 8: g1. 9: 
glødetråd.

Jeg takker for de tilsendte oplysninger ang. kry
stalindkøb. De er videresendt til spørgeren.

Vy 73 de OZ6NF.

DET FONETISKE ALFABET
Det hidtil mest praktiske i en lang, forvirret ræk

ke fonetiske alfabeter. Ordene kan næsten ikke 
udtales således, at de bliver uforståelige for folk 
med andre tungemål. Klip ud (hvis du nænner det) 
eller skriv af og sæt det op på modtageren eller et 
andet iøjnefaldende sted på stationen — og brug 
det!

A Alfa N November
B Bravo O Oscar
C Charlie P Papa
D Delta Q Quebec
E Ecko R Romeo
F Foxtrot S Sierra
G Golf T Tango
H Hotel U Uniform
I India , V Victor
J Juliett w Whisky
K Kilo X X-ray
L Lima Y Yankee
M Mike Z iZulu



Industriel elektronik ved oz6pa.

Lidt om ferrit

Blandt de mange magnetiske stoffer, der findes, 
bør man isser lægge mærke til de forskellige jern
mineraler, der går under navnet ferritter.

Ferritterne er jernoxider, der i opbygning, ud
seende og fysiske forhold har store lighedspunkter, 
men som i kemisk henseende er lidt forskellige.

Den kemiske sammensætning, der dog ikke eksakt 
kan defineres, svarer til en „molekylsammensæt
ning" af typen XFe2O4 — hvor X står for et 
divalent metal som f. eks. jern, cobalt, nikkel, 
zink, kobber etc.

Hemmeligheden ved stoffernes magnetiske egen
skaber er imidlertid ikke så meget deres rent ke
miske sammensætning, selv om den naturligvis 
også spiller en stor rolle, som deres fysiske opbyg
ning. Stofferne er ikke opbygget af neutrale ato
mer, men udgør et gittersystem af ladede partikler, 
ioner! Disse ioner kan anskueliggøres som små kug
ler, der er stablet oven på hinanden på en ganske 
bestemt og fuldkommen regelmæssig måde.

Da de enkelte ioner ikke rører hinanden, vil der 
mellem ionerne være nogle hulrum, hvis størrelse 
og antal er bestemt ved sammenstablingen af ioner- 

   ne i krystalstrukturen.
Tænker vi os nu, som det fremgår af illustratio

nen, at vi råder over nogle meget store ioner 
(hvide) (i dette tilfælde negativt ladede iltatomer) 
og sammenstabler disse på den tættest mulige 
måde, vil der fremkomme et krystalgitter, der ud
adtil er negativt ladet, og i hvilket der findes to 
slags hulrum A og B. Da gitteret udadtil skal være 
elektrisk neutralt, må vi ind i disse hulrum putte 
nogle meget mindre positive ioner. Da antallet af 
A rum er dobbelt så stort som antallet af B rum, 
og kun en fjerdedel af rummene er udfyldt, vil 
hver A ion være omgivet af fire iltioner, mens 
hver B ion er omgivet af seks iltioner, den ideale 
sammensætning (altså i det tilfælde, hvor der ingen 
fejl er i opbygningen) vil da være BA2O4, hvilket 
kan udledes ved ganske simpelt at tælle kuglerne 
i en enhedskrystal (figuren). A ionen er i dette til
fælde et jernatom med tre positive ladninger, B 
ionen metallet X med to positive ladninger.

Det er en kendt sag blandt amatører, at dersom 
en vekselstrøm flyder gennem en transformators 
primære vikling, induceres der strøm til spolens 
sekundære vikling, ligesom der opstår et pulseren
de magnetisk felt i det omliggende jern. Amatører
ne er også godt kendt med, at transformatorens 
effektivitet grunder sig på antallet af kraftlinier 
i det omgivende felt. Dersom primær- og sekundær
spolen var adskilte og uden indhold af jernkerne, 
ville det primære felt spredes i alle retninger, og 
kun få af kraftlinierne ville overføres til den se
kundære spole. Her er det, jernet virker som le
der. Kraftlinierne går lettere gennem jern end gen
nem luft. Hertil kommer en slags forstærkning. De 
små atomare magneter, af hvilket jernet består, 
svinger parallelt med feltet og adderer deres kraft
linier til dem, der produceres af primærspolen.

Det skiftevis vekslende primære felt inducerer en 
spænding i kernen såvel som i den sekundære 
spole, og da jern er en god leder, flyder der strøm 
både i spole og kerne. Herved opstår hvirvelstrøm
me, og resultatet bliver forbrug af energi, der for
taber sig i nytteløs opvarmning. Størrelsen af den 
inducerede spænding afhænger således ikke alene 
af styrken af det primære felt (antallet af kraft
linier) men også af den hastighed, hvormed feltet 
skifter. Dette afhænger igen af vekselstrømsfre
kvensen i den primære spole. Jo højere frekven
sen er, jo stærkere er den induktive virkning med 
deraf følgende kraftigere hvirvelstrømme.

Som frekvensen forøges, aftager jernets nytte
værdi. For at bekæmpe hvirvelstrømme, er trans
formatorerne sædvanligvis laves af tynde jernpla
der beklædt med papir eller overtrukket med lak. 
For frekvenser fra 60 og op til 100.000 cykels/s 
er lamineringen temmelig effektiv. Går frekvenser 
herop over, vokser hvirvelstrømmene så meget, at 
den primære strøm næsten kvæles i kernen.

Ved nu at fremstille kernen af små bitte metal
korn, der er kittet sammen under presning og for
bundet med isolerende bindemateriale, kan det 
brugelige frekvensområde udstrækkes yderligere, 
men i området millioner af cykels pr. sek. optræ
der de samme hvirvelstrømstab atter. Det skyldes 
nok, at den omtalte bindingslim ikke alene adskil
ler partiklerne elektrisk men også magnetisk. Dette 
forhindrer de atomare partikler i at samarbejde. 
Ved meget høje frekvenser er sådanne pulverker
ner næppe bedre end slet ingen kerner.

En mere direkte løsning på problemet er at 
bruge magnetisk materiale, som simpelthen ikke 
leder elektricitet, kort sagt at bruge magnetiske 
oxider. Det skal siges, at magnetiske oxider ikke 
er perfekte isolatorer — det er der intet materiale, 
der er — men deres modstand er høj, millioner 
gange høiere end metallets, så selv store spændin
ger producerer forsvindende små strømme i dem.

Mens mange metaller og halvmetaller enten er 
umagnetiske eller hurtigt taber magnetismen efter 
indflydelse af et magnetisk system (f. eks. en le
der) er dette ikke tilfældet ved de magnetiske 
jernoxider. Disse stoffer er i besiddelse af en be
stemt form for magnetisme (ferromagnetisme), der 
adskiller sig fra de før omtalte stoffers magnetis
mer (kadet-, para- og diamagnetisme) på flere 
væsentlige punkter. Medens magnetiseringsinten
siteten J for et para- eller diamagnetisk stof er 
proportional med den magnetiserende feltstyrke H 
og således er nul, når H = O, er dette ikke tilfældet 
for de ferromagnetiske stoffer. Dette forhold bety
der, at hvis man efter at have magnetiseret et fer- 
romagnetisk stof, f. eks. en ferritring, fjerner det
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magnetiserende system (f. eks. en leder) eller sagt 
på en anden måde, lader det magnetiserende sy
stems feltstyrke gå mod nul, vil der i ringen stadig 
findes en vis magnetiseringsintensitet tilbage (kal
det den remanente magnetisering). Hvis man på 
den anden side vender strømmen i lederen (lader 
feltstyrken skifte „fortegn““, vil også den i ringen 
værende magnetisme forandres (skifte fortegn), 
idet den aftager til en værdi, der er lige så stor men 
med modsat fortegn af den oprindelige magne
tisme. Såvel i den positive som i den negative del 
af den magnetiserende feltstyrke vil magnetise
ringen af ringen nå en vis maksimal værdi (mæt
ningsmagnetismen).

svage felt fra senderantennen, og antennen kan 
reduceres til en spole ikke større end en blyant.

Ferritkerner udfylder lignende funktioner i in
duktionsspoler i højfrekvente kommunikationsap
parater og i mange andre vigtige elektroniske 
kredse.

Ferritterne har gjort nye fremskridt mulige til 
brug for tænke- og regnemaskiner. Hvis man ope
rere med det binære system, hvor alle tallene er 
udtrykt i cifrene 0 og 1, og alle informationer gives 
i ja og nej, behøver tællemaskinen kun to alterna
tive trin.

a) Idealiseret B—H kurve Fig. 2.

Afsættes nu magnetiseringsintensiteten J som 
funktion af den magnetiserende feltstyrke H fås 
en kurve af samme udseende som fig. 2, Her er 
blot afsat induktionen B som funktion af H i ste
det for J som funktion af H. Den grafiske afbild
ning kaldes en hysteresekurve, og udseendet er af
hængig af det betragtede stof. Den i teksten om
talte gåen mod nul og skiften fortegn forstås udfra 
den analoge B-H kurve ad vejen 1-2-3-4-1.

1 betegner mætningsmagnetismen, 2 den rema
nente magnetisering, begge dele gælder for den 
positive del af hysteresekurven. Det til 1 svarende 
punkt på den negative del er 3 og det til 2 sva
rende 4.

Da kurven omtaler det ideale tilfælde, er værdi
erne af 1 og 2 samt 3 og 4 de samme, dette behøver 
dog ikke at være tilfældet.

Lad os se på de vigtigste anvendelser af ferrit. 
Først og fremmest transformatorerne. Ferritter 
koncentrerer og forstærker højfrekvens veksel
strøm med utrolig hastighed. For eks. skal man til 
en televisionsmodtager bruge en „fly-back“ trafo, 
som trækker den elektroniske skanning beam stråle 
tilbage til startlinien på billedet efter hvert hori
sontalt sweep. Alle „fly-back“ trafoer har nu fer
ritkerner. De små størrelser af vore dages radio
apparater er produkt af miniaturekomponenter, 
herunder ferritantennen. En modtagerantenne kan 
betragtes som den sekundære vikling af en trans
formator, hvor den primære vikling er den fjerne 
senderantenne. Tidligere brugte man ved transpor
table modtagere mange vindinger af tynd tråd, vik
let på en velegnet ramme for at kunne absorbere 
energi nok. Med en ferritantenne forstærkes det

Idet vi betragter fig. 3, vil vi prøve at anskuelig
gøre ferritringenes anvendelse i regnemaskiner, 
datamaskiner etc.

Figuren viser en hel række ferritringe ordnet 
i et system af vandrette og lodrette rækker (kaldet 
en matrix). Ringene består i det virkelige tilfælde 
af en ferritplade, hvori der er boret en række hul
ler. Hullernes kanter virker som en ring.

Gennem hver ring går tre ledere; en vertikal, en 
horisontal og en skrå. Den skrå ledning, benævnt 
read out, går gennem alle ringene, medens den 
vertikale og den horisontale hver for sig kun går 
gennem en række ringe. Ved at anvende en B-H 
kurve ses nu forløbet af en huskeproces.

P og N svarer henholdsvis til den positive og 
negative mætningsinduktion (betragtes på den ide
aliserede B-H kurve). Sættes nu N til nul og P til 
een, kan matrixen anvendes, som følger. Hvis der 
således over to ledere f. eks. 2 og 2’ sættes en 
strøm, der svarer til + Hd /2 < Hc (hvis denne til
satte strøm er større end Hc , vil induktionen 
skifte fortegn). Vil en og kun en ring, nemlig 
ringen i krydsningspunktet, kunne skifte tilstand 
(om den så gør det, afhænger af ringens udgangs
tilstand). Hvis alle ringe således er i N stadiet, vil 
2—2’ ringen (og kun den) skifte til P stadiet og 
således læse een.

Efter på lignende måde at have fodret matrixen 
med andre impulser, kan hele resultatet aflæses 
ved over lederne n og n’ (n står for tallene i ma
trixen) at sætte en strøm svarende til -r- Hd 12, 
hvorved ringen sættes tilbage fra P til N stadiet. 
Den resulterende output spænding vil da kunne 
opfanges som et strømstød i read out vindingen 
i ringen.

Fig. 3.
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Det må hertil bemærkes, at hvis man således har 
aflæst ringen, ville de informationer, der var op
lagret i ringen, blive ødelagt. Hvis man således 
ønskede at bibeholde oplysningerne, måtte udlæs
ningsimpulsen efterfølges af en positiv strøm, der 
kunne sætte ringen tilbage fra N til P stadiet.

For at gøre nytte i high speed computers må 
skifteaktiviteten ske meget hurtigt. I metalliske 
magneter fremkalder en kort impuls hvirvelstrøm
me. Kun ferrit og dets nærbeslægtede stoffer kan 
skifte hurtigt nok.

„Huskeren" i store komputere indeholder tusin
der af små ferritkerner. Trådføringen er mere 
kompliceret end i det tospolesystem, vi lige har 
beskrevet.

Mange af de her kort antydede funktioner kan 
med ferrit udføres flere hundrede megacykles i 
sekundet. Poul Andersen.

Ny afdeling på NORDALS
Så er afdelingen på Nordals en realitet. Det før

ste møde afholdes onsdag den 26. februar kl. 19,30 
på Havnbjerg skole. Her vil vi drøfte vedtægter og 
vælge bestyrelse og lægge planer for fremtiden. 
Mød op og vær med fra starten. Er du forhindret 
i at komme, men interesseret i at være med, så 
send mig et par ord eller ring. I den udstrækning, 
det er muligt, vil afdelingens program blive be
kendtgjort i OZ. Evt. henvendelse kan rettes til 
Eigil Hougaard, Havnbjerg skole, Nordborg, telf. 
(044) 5 14 60.

Vel mødt. Vy 73 OZ6EI.

I tilslutning til vor artikel om ultralyd har vi 
modtaget dette billede fra Raytheon Company, 

Lexiton, Mass. Billedet viser, hvordan ekkoimpul- 
ser tegner sin skygge af det sunkne skib SlS Andrea 
Doria beliggende på bunden af Atlanterhavet.

6PA.

Hjælp kassereren!

Nu skulle alle helårsbetalende medlemmer have 
modtaget et girokort til indbetaling af kontingent 
for 1964—65. Tag venligt imod det gule kort — og 
ekspedér det snarest, så det ikke bliver glemt. 
Mange bruger at girere kontingentbeløbet til EDB.’s 
postkonto (22116), hvilket også er udmærket, men 
altfor mange glemmer at skrive medlemsnummer 
på kuponen, og dette giver kassereren et større 
efterforskningsarbejde og især, når den på giro
kortets kupon trykte afsenderadresse ikke svarer 
til den adresse, som EDR har i sit kartotek.

Hvert år er der medlemmer, som af en eller anden

grund ønsker at udtræde af foreningen, men glem
mer at „melde fra“ i rette tid eller bare ræsonne
rer: „betaler jeg ikke mit kontingent, bliver jeg 
vel slettet". Ønsker man ikke at fortsætte som 
medlem, vil jeg mene, at det hører til „god tone" 
at meddele dette til kassereren i god tid, hvilket vil 
sige inden den 15. marts 1964. Herved spares EDR 
for et ikke ringe beløb i spildt porto og kassereren 
for flere timers ekstra skrivearbejde.

Hjælp kassereren — tak!
Med venlig hilsen

Emil Frederiksen, OZ3FM.
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bukkes, og pladen bringes i stilling i skruestikken 
og mellem bukkepladerne således, at bukkestregen 
ligger lige i æggen på den skarpe kant.

Man kan på denne måde opnå en meget skarp 
bukning med meget små midler. Imidlertid må 
man ikke glemme, at de to jernplader, som alumi
miniummen bukkes imod, ikke er helt billige at 
anskaffe. Det er de to 45 graders hældning i kan
terne, der gør disse jernstykker så dyre, idet mate
rialet skal borttages ved maskinhøvling, hvad der 
er temmelig bekosteligt. Jeg vil i stedet anbefale, 
at man bærer sig ad som i fig. 2, hvor bukkepladen 
beklædes med 2—3 mm tynd jernplade. Denne kant 
er ikke tykkere, end at den kan behandles med 
slibesten eller fil, og gør man den fast med under
sænkede skruer til træpladen, får man en rigelig 
styrke.

Metoden forudsætter en skruestik, som ikke er 
for lille, og kæbedybden som følge heraf alt for 
ringe.

Har man et stabilt, solidt værkstedsbord, vil jeg 
anbefale modifikationen, som den ses i fig. 3. Her 
ser man forkanten af værkstedsbordet. Bukkesy
stemets faste halvdel er fastgjort med bolte til 
bordet, og den anden halvdel slutter omkring den 
del af bukkepladen, der føres op i vinkel. Som 
forstærker for bukkeapparatets faste halvdel er 
lagt en træbjælke på højkant, denne bjælke er 
fastgjort til underlaget ved de foran omtalte bolte. 
Tegningen skulle vist sige tilstrækkeligt, så enhver 
kan forstå princippet og dimensionere efter, hvad 
man har brug for.

Det er en nem og handy bukkemaskine, som ikke 
er svær at lave og langtfra kostbar.

På de små illustrationer 4 og 5 ser man selve 
bukkeprincippet overført til bukning af små kas
ser. Også her siger tegningerne vist tilstrækkeligt, 
så man ikke behøver at komme nærmere ind på 
detaljerne.

V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA.

Et ekstra bidrag til 
spørgsmålet 

bukning af chassiser.

At den samme ting kan fremstilles på mange for
skellige måder, får man et godt indblik i, når man 
redigerer rubrikken værkstedsteknik. Har jeg skre
vet lidt om en eller anden ting, modtager jeg straks 
andre forslag til samme tings konstruktion. Det 
glæder mig naturligvis at erfare på denne måde, 
at læserne arbejder med, og at rubrikken læses 
med interesse.

Som regel følger med forslagene et par venlige 
ord om, at man ikke har tid til at skrive en særlig 
artikel om emnet og dernæst et par små blyants
rids, der angiver, hvad sagen drejer sig om. Må 
jeg hertil sige, at denne fremgangsmåde er fuldt 
tilstrækkelig, og at jeg slet ikke er ked af at ud
arbejde både tegninger og tekst.

En læser har sendt mig efterfølgende idé til en 
bukkemaskine. Hans indtryk er, at tidligere om
talte maskiner kræver for megen mekanik og for 
meget værktøj, og at det derfor ikke i almindelig
hed er „la’ sig gørligt" at opnå tilfredsstillende 
resultat. I stedet fremsætter han forslag til en ma
skine halvt i træ og halvt i jern og så simpel, at 
enhver skal kunne lave den.

Fremgangsmåden ses let af fig. 1. I en skruestik 
anbringes den aluminiumsplade, der skal bukkes 
mellem en jernliste med skrå forkant og et stykke 
træ. Disse to spændestykker, som de jo udgør, 
låses fast mellem skruestikken kæber. På tilsva
rende måde sættes lignende for- og bagplade i stil
ling over skruestikkens kæber. Disse spændestyk
ker holdes i stilling af en jerntvinge i hver ende.

Inden bukningen har man omhyggeligt opmærket 
en streg — bukkelinien — på den plade, der skal
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Klemlister endnu engang
Ved OZ3FN.

OZ3FN har været så venlig at sende mig forslag 
til en fremstilling af klemlister, og han skriver:

I tidligere numre af OZ har der været beskrivel
ser af fremstilling og brug af klemlister som „støt
tepunkter" ved montering af elektronisk udstyr.

I længere tid har jeg anvendt en form for klem
lister, som jeg mener er lettere at fremstille på 
„køkkenbordet", og som desuden frembyder utallige 
anvendelser til andre formål. (Sml. Meccano).

Klemlisten består i al sin enkelthed af en perti- 
naxstrimmel, 10 mm bred og ca. 2 mm tyk, hvori 
der for hver 9 mm er boret et hul på 2,5 mm0 
Strimlerne, der også findes i en udførelse med* 
2,0 mm0 huller i en indbyrdes afstand af 8 mm, 
kan købes i længder a 1 m med nævnte huller 
udstanset. (En gros: Fa. Radio-Parts og Industrial 
Electronic).

Når klemlisterne anvendes i professionelt radio
grej, forsynes de med specielle „Turretbøsninger", 
der imidlertid kræver isætning med specialværktøj. 
Dette har jeg undgået ved i stedet at anvende en 
2-lappet loddeflig, der passer stramt i hullerne på 
den strimmel med 2,5 mm0 huller. Loddefligen, 
der en gros forhandles af Fa. Rudolph Schmidt, er 
forsynet med f i r k a n t e t  nitte, der efter isæt
ning i strimlen blot skal bankes let på bagsiden 
med en kørner. Den firkantede nitte har den for
del, at loddefligen ikke så let drejer sig, når led
ninger og komponenter senere skal påloddes.

Klemlisterne anbringes på 15—20 mm høje af
standsstykker, en på hver side af rørfatningerne, 
og med en indbyrdes afstand på ca. 50 mm, hvil
ket er passende til de fleste typer komponenter.

Før klemlisten skal monteres, kan det anbefales 
at tegne komponentplaceringen op på et stykke 
ternet papir, da det her er lettere at „montere på“, 
indtil der opnås en hensigtsmæssig montering med 
kortest mulige ledninger.

Den førnævnte loddeflig med firkantet nitte kan 
tillige med fordel anvendes til den form for „trykte 
kredsløb", som 7AQ omtaler i OZ nr. 2 1962, idet 
man, afhængig af de i pågældende kredsløb an
vendte komponenter, placerer loddefligene i et 
stykke 2 mm tykt pertinax af passende størrelse, 
hvorved man kan opnå en meget kompakt monte
ring. I mange tilfælde vil man kunne undgå bru
gen af ledninger m e l l e m  komponenterne, idet 
man simpelthen samler dem i loddefligen.

Fastgørelse på chassis af den færdigmonterede 
plade kan enten foretages med afstandsstykker ell.

små vinkler. Begge dele fås i handelen som stan
dardvarer.

Brugen af nævnte opbygning kan næppe betale 
sig ved eksperimenter, men først når kredsløbene 
er gennemeksperimenterede og endelig fastlagt i en 
prøveopstilling, f. eks. på et af de af 7AQ nævnte 
klembrædder.

Denne montering giver den fordel, at der, selv 
ved ret store komponenter, bliver luft imellem, 
således der er muligheder for at komme ned og 
måle direkte på fatningen. Det er selvfølgelig også 
muligt at placere modstande og små kondensato
rer direkte fra loddelisten og ned på rørbenene 
(stopmodstande o. 1.).

Loddelisterne fås hos Fa. Radio Parts og findes 
i 2 udgaver, hvoraf den med 9 mm hulafstand er 
den mest anvendelige, idet hullerne direkte kan 
anvendes til en loddeflig med firkantet nitte, der 
fås hos Fa. Rudolph Schmidt. Nitterne presses i 
loddelisten med en fladtang, hvorefter nitten ban
kes med en kørner. Da nitten er firkantet, vil den 
ikke dreje rundt, hvilket er en stor fordel. I for
bindelse med denne monteringsform anvendes i 
professionelt udstyr en farvekode for ledninger, 
hvor farven direkte angiver ledningens „anvendel
se", og hvor man, med lidt rutine, direkte kan læse 
„diagrammet" ud af monteringen.

Koden har tidligere været gengivet i OZ, men 
desværre var den behæftet med et par slemme 
fejl, hvorfor den her gengives.

Farvekoden, der iøvrigt følger den internationale 
farvekode for modstande, kan evt. også anvendes 
til ledninger i multistik, hvor den pågældende farve 
da svarer til ben-nr. i det pågældende stik.
0 sort stel, jord eller minus.
1 brun, glødespænding eller avspændt AC.
2 rød, alm. plus-spænding.
3 orange, skærmgitter, evt. lavere plus end 2., for 

eks. en stabiliseret spænding.
4 gul, katode.
5 grøn, signal uden DC, f. eks. gitter.
6 blå, signal med DC, f. eks. anode.
7 violet, erstatningsfarve for signal uden DC, f. eks. 

modkobl.
8 grå, netspænding eller højspændt AC.
9 hvid, erstatning for DC, evt. lavspændt gitterfor- 

spænding, relæ-do.
Anført farvekode kan, om ønsket, suppleres med 

spættet tråd, selv om „spætningen" ikke er een- 
tydig, idet den kan læses begge veje (er den rød/ 
grøn eller grøn/rød???)
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Spørgsmål om skruehoveder
En læser efterlyser, hvad han kan få i handelen 

udover de almindelige skruer, og hvad sådanne 
skruer benævnes.

Nedenfor findes skruehovedprofiler med benæv
nelse. Heraf er 1 og 2 de almindeligt kendte. De 
almindelige linseformede skruer findes også hos 
isenkræmmere, medens 4, 5 og 6 er specialskruer, 
der kan købes hos maskinforhandlere. Ved smukt 
mekanisk arbejde pynter hovederne 3, 4 og 5. De 
fleste skruer fås både i jern og messing, mange 
messingskruer fås forkromede. Det kan godt betale 
sig at ofre forkromningen.

1. almindelig skrueprofil for undersænket maskin- 
skrue. 2. tophovedet skrue. 3. skrue med linsehoved. 
4. skrue med cylinderhoved. 5. skrue med bin
dinghoved. 6. fladrundhoved skrue. 7. skrue med 
Philips kærv. 8. messingpynteskive til undersæn
kede skruer som i fig. 1.

I stedet for kærven i fig. 1 fås skruer nu også 
med Philipskærv. Det siger sig selv, at disse skruer 
er mere holdbare overfor behandling med skrue
trækker.

Når tynde plader skal samles med skruer, er 
fig. 1 skruen uegnet, da pladen jo som oftest er 
lavere end skruehovedets højde. Man må derfor 
samle med tophovede skruer. En god løsning er 
imidlertid også at benytte sig af messingpynteski- 
ver, fig. 8. Som man ser, vil hovedet i fig. 1 lægge 
sig ned i pynteskiven og danne en smuk og stærk 
enhed. Benyttes meget i fagligt arbejde, og det ser 
vældigt godt ud, i særdeleshed da disse pynteski
ver også fås forniklede.

OZ6PA.

Illichevsg, 12. jan. 1964.
Dr om OZ6PA.
Jeg sidder her i en lille dum russisk by ved Sor

tehavet og keder mig. Udenfor hersker kong frost. 
Det er - 15 grader, og derfor bevæger jeg mig ikke 
udenfor en dør, uden det er absolut nødvendigt.

Jeg har derfor kritisk gennemgået, jeg ved ikke 
for hvilken gang, de OZ’er, som jeg har fået sendt 
hjemme fra for længe siden. Skønt de er læst 
mange gange, er der dog stadig nye ting, der duk
ker op, som jeg alligevel ikke har læst.

Denne gang er det referatet af generalforsamlin
gen i Århus d. 16. sept. 1962, der har været genstand 
for min intense opmærksomhed. Jeg finder her et 
punkt, der er af stor betydning for mig som sej
lende amatør. Der står nemlig her, at du vil over
række P & T en resolution om tilladelse til, at 
maritime amatører må sende fra skibene. Derfor 
vil jeg gerne nu, hvor der er gået over et år siden 
henvendelsen til P & T, spørge dig om udfaldet af 
denne resolution.

Jeg har tit snakket med kaptajnen om mine 
radiomæssige besværligheder. Hvad der angår ham 
selv, så er der intet i vejen for, at jeg må bruge 
min sender her ombord. Selvfølgelig på betingelse 
af at jeg ikke forstyrrer telegrafisten. Dette kom
mer man nemt om1 ved, idet hans vagt er opdelt i 
perioder på 2 timer. Der er således masser af tid 
ind i mellem til at worke.

Min forbindelse med andre amatører sker i øje
blikket ved, at jeg, når jeg er i land, går rundt i 
byen og kikker efter antenner. Når jeg har fundet 
en, der ser ud til at tilhøre en radio-ham, banker 
jeg simpelthen på døren og siger hello. Altså en 
slags ham-hop. Jeg er overalt i verden, hvor jeg 
har benyttet mig af denne inviterende-sig-selv-in- 
denfor-metode, blevet hjertelig modtaget. Det en
der altid med en del QSO’er over vedkommendes 
station, og som følge heraf invitationer fra amatø
rer i byer, som skibet vil anløbe.

Min modtager har jeg installeret her ombord, og 
på den måde må jeg næsten daglig konstatere, at 
andre landes amatører ikke lider under en P &T 
lignende institutions forfejlede smålighed. Jeg fri
stes til at kalde det en skamplet på amatørbevæ
gelsen, sat af denne vi-alene-vide-institutiation.

Af amatører i W-land er jeg blevet underrettet 
om, at udenlandske hams under ophold i USA kan 
få sendetilladelse for et kortere tidsrum. Dette er 
det min agt at ansøge om, da jeg håber at kunne 
få tilladelse til at worke under skibets ophold i 
U. S. havne.

Jeg håber at få et par ord fra dig angående, 
hvad der er sket i denne sag, da jeg snart ikke kan 
holde fingrene væk fra senderen (som selvfølgelig 
står klar til brug). Antennen er også køreklar, idet 
jeg i USA har købt en HY-GAIN multiband verti
cal. Så du kan se, det er på høje tid, at der bliver 
gjort et eller andet for at redde mig fra at blive 
lovovertræder.

Fortsat godt nytår es vy 73 de OZ7IH . . m/m? 
Henning Brusen,
Gunhild Torm,
Dampskibsselskabet Torm,
Holmens Kanal 42,
København K.

Kære 7IH.
Når Handelsministeriet bliver færdig med at 

overveje, hvad P & T har anbefalet, kommer der 
en forsøgsordning i gang, som så senere afløses af 
faste bestemmelser. Der er grund til at tro, at en 
løsning på dette spørgsmål ligger forude. Jeg siger 
tak for dine pæne hilsener og bringer hermed dit 
brev til orientering for dine kolleger og — P & T, 
Handelsministeriet og Rederiforeningen.

Venlig hilsen
6 P A .
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

Resultatet af OZ-CCA-testen 1963.
På grund af andet og mere aktuelt stof er vi 

først nu i stand til at bringe resultaterne fra OZ- 
CCA-testen 1963.

Testen fik et godt forløb og havde for CW-afde
lingens vedkommende så god deltagelse, som for
holdene i det hele taget tillod.

Forholdene var nemlig meget skiftende og gene
rede specielt DX-forbindelserne. Atter i år var 
fone-afdelingen en skuffelse.

Men vi lader tallene tale:

Telegrafiafdelingen.

EUROPA

Czeehoslovakiet.

Eire.

1. OK3IR 214 645 66 42.570
Checklog: OK1AVD.

Danmark.
1. OZ4FF 195 606 54 32.724
2. OZ1LO 158 495 49 23.855
3. OZ2NU 102 309 45 13.905
4. OZ4RT 106 318 38 12.804
5. OZ4DX 103 312 31 9.672
6. OZ9JD 83 267 35 9.345
7. OZ4FH 69 221 22 4.862
8. OZ4ZO 52 118 29 3.422
9. OZ2CE 33 102 21 2.142

10. OZ7GI 31 114 10 1.140
11. OZ4RH 22 69 12 728
12. OZ7KV 24 72 8 576
13. OZ7GW 15 48 9 432
14. OZ4SJ 13 48 8 384
15. OZ6HS 12 36 8 288
16. OZ7GC 10 30 8 240
17. OZ7KP 6 18 4 72

England.
1. G3EYN 195 621 75 46.575
2. G6RJ 191 576 52 29.952
3. G3RDC 180 546 47 25.662
4. G3NSY 104 316 29 9.164
5. G3IRM 40 141 20 2.820
6. G3PUF 19 57 10 570
7. G2WQ 4 24 1 24

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

taget).
Frekvens: 3853 kHz.
Bølgetype: Al.
C all: 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.

1. EI9F 33 105 14 1.470

Finland.
1. OH5TS 249 778 71 55.238
2. OH2FS 130 405 59 23.895
3. OH IVR 80 252 37 9.324
4. OH5UQ 70 228 26 5.926
5. OH5VD 78 234 24 5.616
6. OH9RF 51 156 19 2.964
7. OH2VZ 43 132 20 2.640
8. OH2BAQ 35 114 22 2.508

9. OH3XZ 32 108 13 1.404
10. OH3YI 23 75 9 675
11. OH3WU 4 12 4 48
12. OH6UW 4 12 2 24

OH3XI 4 12 2 24
14. OH3TA 1 3 1 3

Frankrig.
1. F9BB 77 228 30 6.840
2. F3BK 46 141 17 2.397
3. F8UJ 30 90 17 1.530

Norge.
1. LA2Q 64 195 31 6.045

Multi-operators.
1. LA1H 250 783 61 45.763

Sverige.
1. SM3TW 138 450 44 19.800
2. SM5CEU 134 411 48 19.728
3. SM5BDY 101 308 47 14.476

4. SM7ID 101 321 43 13.803
5. SM7AXP 95 303 27 8.181
6. SM5ACQ 80 267 22 ' 5.874
7. SM5ARQ 50 156 30 4.680
8. SM5BDS 41 123 21 2.583
9. SM4DRD 23 75 14 1.050

10. SM7DPH/2 10 30 7 210
11. SM6BVV 6 18 5 90
12. SM7BUE 1 3 1 3

Checklogs: SM5BIM - 5CMG - 6BZE.

Tyskland.
1. DJ7IK 69 219 22 4.818

1. DM2ATL 40 120 18 2.160
2. DM3JBM 13 45 11 495
3. DM3ZWH 5 15 5 75

1. DL4FT 214 656 63 41.328

Ungarn.
1. HA6NI 127 387 43 16.641
2. HA7KPF 65 195 17 3,315

Yogoslavia.
1. YU1SF 165 493 46 22.678

1. YU1BCD
2. YU1HQR
3. YU4BMN

1. OE1WO

Multi-operators.
161 489 57 27.823
142 462 37 16.594
57 180 26 4.680

Wales.
61 195 24 4.680

Østrig.
82 249 27 6,725
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Verdensudstillingen
i New York, der holdes fra april til oktober i 1964 
og 1965, vil som en af sine attraktioner have en 
komplet udstyret amatørradio-station. Beliggenhe
den vil blive i Coca-Cola-pavillonen, og den vil 
blive tildelt et specielt kaldesignal, der forventes 
at blive K2US. Stationen vil blive betjent af ama
tører fra Hudson Amateur Radio Council, som er 
tilsluttet A.R.R.L.

I.A.R.U.s Calendar
meddeler, at ved årsskiftet har følgende amatør
organisationer søgt optagelse i I.A.R.U.:

Jamaica Amateur Radio Association (J.A.R.A.) 
45 medl. c/o Jamaica Red Croos 76 Arnold Road, 
Kingston 5, Jamaica. W. Indies.

Radio Society af Ceylon (R.S.C.) 114 medl. — 
c/o P. O. Box 907, Colombom, Ceylon.

Radio Amateur Association af Greece (R.A.A.G.) 
53 medl. c/o P. O. Box 564, Athens, Greece.

Tilføjelse til DX-listen.
A.R.R.L. meddeler tilføjelsen af VS9H, Kuria 

Muria Islands til DX-listen.
Kuria Muria Islands er beliggende i Det arabiske 

Hav ved sydvestkysten af Oman. Disse øer er bri
tisk territorium og administrativt tilsluttet Aden. 
Bekræftelser på Kuria Muria forbindelser før 1. 
marts 1964 vil ikke blive modtaget.

Nevada certifikat.
Nevada State Centennial Amateur Radio Com- 

mittee udsteder et håndgjort certifikat for 5 be
kræftede forbindelser med Nevada amatører i løbet 
af 1964. Send QSL til Nevada Cennential Radio 
Amateur Radio Award, P. O. Box 5234, Reno, Ne
vada, USA.

JT4-prefix.
I følge det østrigske amatørblad „OEM" er JT4 

udstedt som prefix for Vest-Mongoliet.

CHC Chapter 15.
Certificate Hunters Club Chapter 15 i staten 

Washington udsteder et certifikat for forbindelse 
med 5 af dets medlemmer, der for tiden er føl
gende: W7CNL - CSW - DZB - NNF - NRB - OEB
- UVR - YFO. K7BJE - BVZ - NAG - RAM - UXN
- K6BX - UTO.

Der er ingen afgift for certifikatet, men en liste 
over forbindelserne med alle gængse oplysninger 
skal bekræftes af Tr. Dept.

W2CTN
fungerer nu som QSL-manager for 140 stationer 
beliggende i 80 DXCC-lande.

W.O.S.A.-Week-end.
Lørdag den 7. og søndag den 8. marts 1964 arran

gerer amatørerne i Antwerpen en aktivitets-week
end i anledning af 5 års dagen for indstiftelsen af 
deres „WOSA-diplom“. Ved forbindelse med 6 sta
tioner fra Antwerpen kan dette diplom opnås. 
Under testen har de pågældende stationer følgende 
tilføjelse til deres call: /OSA.

VERON
arrangerer sin årlige PACC-Contest fra lørdag den 
25. april kl. 12.00 GMT til søndag den 26. april 
kl. 18,00 GMT.

Testens regler følger i næste OZ.

Radio Sport Federation
i USSR har fremsendt regler for sin årlige contest 
og udtrykker samtidig håbet om, at amatører fra 
alle lande vil tage del i denne venskabelige kon
kurrence.

I denne contest er det tilladt at kontakte så 
mange forskellige stationer i så mange forskellige 
lande som muligt. Contesten løber fra lørdag den 
9. maj kl. 21,00 GMT til søndag den 10. maj 1964 
kl. 21,00 GMT. Deltagerne skal i deres log angive, 
hvilken 12 timers periode de ønsker bedømt, men 
loggen skal være ført for hele den periode, man 
har deltaget i testen.

Testen løber på alle amatørbånd undtagen top
båndet.

Der udveksles 6-cifrede kontrolgrupper, hvor de 
tre første tal angiver rapporten, medens de 3 sid
ste cifre for de russiske stationers vedkommende 
angiver deres oblast-nr. (d. v. s. distrikts-nr.), me
dens det for de øvrige stationers vedkommende skal 
være nr. på QSO, f. eks. 589001 o. s. v.

Ved opkald benyttes CQM.
Testresultatet opnås ved at multiplicere antallet 

af QSO-points (1 for hver kontakt) med antallet af 
forskellige lande kontaktede under testen.

Enhver deltager skal uden hensyn til opnåede 
pointstal indsende log, der skal være poststemplet 
senest den 1. juni 1964.

OZ-CCA-testen 1964.

Som følge af ovenstående meddelelse om 
den russiske test ser Tr. Dept, sig nødsaget 
til at ændre det allerede fastsatte tidspunkt 
for dette års OZ-CCA-Contest til for CW- 
afdelingens vedkommende at falde på lørdag 
den 2. og søndag den 3. maj 1964.

Fone-afdelingens tidspunkter d. 16. og 17. 
maj forbliver uforandrede.

Afghanistan.
Gus har nu været aktiv fra Afghanistan under 

kaldesignalet YA5A, men er sikkert rejst derfra, 
når dette læses. Efter terminerne skal han være 
ankommet til Sikkim den 7. februar, hvor han vil 
opholde sig 2—3 uger. Før han afslutter sit even
tyrlige krydstog gennem DX-radioens fagre riger, 
vil han besøge Malaysia VS4 og 5.

Test-kalender.
15.—16. februar: B.E.R.U. Contest — R.S.G.B.
22.-   23. februar: A.R.R.L. DX CW — A.R.R.L.
29. februar til 1. marts: Fransk Contest Fone —

R.E.F.
14.—15. marts: A.R.R.L DX Fone — A.R.R.L. 
28.-  29. marts: A.R.R.L. DX CW — A.R.R.L.
7.  —8. marts: W.O.S.A. week-nd — O.S.A.
11.-  12. april: SP DX Contest — P.Z.K.
18.—19. april: H 22 — U.S.K.A.
25.-   26. april: PACC Contest — V.E.R.O.N.
2.-      3. maj: OZ-CCA CW — E.D.R.
9.—   10. maj: CQM-contest — R.S.F./USSR.
16.—17. maj: OZ-CCA Fone — E.D.R.
8.-      9. august: WAEDC CW — D.A.R.C.
15.—16. august: WAEDC Fone — D.A.R.C.
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Olympiade-diplom.
I anledning af den 9. olympiske vinter-olympiade 

i Innsbruck har O.E.V. indstiftet et „Olympiade
diplom" i 3 klasser.

For de europæiske radioamatører består mulig
heden for opnåelsen af diplomer gennem opfyldel
sen af følgende betingelser:

Kl. I: 10 QSL’s hvoraf 2 fra OE7.
Kl. II: 5 'QSL’s hvoraf 1 fra OE7.
VHF: 2 QSL’s hvoraf 1 fra OE7.
Samtlige QSL-kort fra OE efter 1. juli 1963 og 

til og med 31. december 1964 har gyldighed for
dette diplom. Den nævnte periode er samtidig be
grænsning for „Olympiade-diplomet".

QSL skal bekræftes af Tr. Dept.
Ovennævnte betingelser er også gældende for 

lytter-amatører.
QSL-pudsigheder.

G3IDG har modtaget QSL fra Kim Novak (ikke 
filmstjernen, derimod KN1LLQ), fra Ray Ellington 
(ikke jazzband-dirigenten, derimod G3PVK) og fra 
Bing Crosby (ikke sangeren, men derimod 5A3BC).
Juletestens lytterafdeling.

Som lovet i sidste OZ har vi arbejdet på at få 
resultatet fra juletestens lytterafdeling færdig til 
dette nr., hvilket også er lykkedes, og vi har for
nøjelsen nedenstående at bringe resultaterne:

1. OZ DR 1205 Nykøbing Falster 275 p.
2. OZ DR 1161 Rorup pr. Lejre 220 p.

3. Medl. nr. 7900 Vejle 145 p.
4. OZ DR 1293 Hvidovre 142 p.
5. OZ DR 1297 Kolding 126 p.
6. OZ DR 1257 Herning 116 p.
7. OZ DR 1300 Hjordkær Sdj. 114 p.

8. OZ DR 972 Holstebro 111 p.
9. Medl. nr. 8741 Risskov 109 p.

10. OZ DR 1216 Odense 100 p.
OZ DR 1271 Hellerup 100 p.

12. OZ DR 1261 København N. 90 p.
13. OZ DR 1240 København N. 84 p.
Det var fint med den gode deltagelse i denne

klasse og de fine logs. Forhåbentlig vil mange flere
af vore lytter-amatører fremtidigt tage del i de
tester, hvor også de har mulighed for at deltagge.

OZ2NU.
RTTY

Som det vil være en del af OZ’s læsere bekendt, 
har der gennem længere tid været ført forhand
linger med P & T for at få udvirket, at amatørerne 
kunne overtage en del udrangerede fjernskrivere.

Grundet velvillig indstilling fra generaldirekto
ratet ser det nu ud til, at disse anstrengelser kro
nes med held, og af denne grund har HB nedsat 
et udvalg, der vil forsøge at tage sig af fordelingen 
af maskinerne. Udvalget består af 2 HB-medlem- 
mer: OZ3FM og OZ9SN og to aktive RTTY-ama- 
tører: OZ5JT og OZ8US.

Fordelingen vil komme til at foregå på den måde, 
at bor man vest for Storebælt, skriver man til 5JT, 
bor man øst for til 8US, og beder om at få tildelt 
en maskine. Når maskinerne er klar til levering, 
vil der tilgå de enkelte besked direkte. Prisen bli
ver kr. 100, og dette beløb, der skal være indbetalt 
til OZ3FM, inden maskinerne må udleveres, gæl
der på afhentningsstedet. Der vil blive mulighed 
for at afhente maskiner dels i Horsens eller Århus, 
dels et sted i Københavns nærmeste omegn. Man 
k a n få maskinen tilsendt, men i så tilfælde bliver 
det på købers regning og risiko. Har man mulighed 
for selv at afhente maskinen, vil det absolut være 
at foretrække. En fjernskriver er et uhyre sart

Først vil jeg bringe en tak til 5S, fordi han så 
velvilligt påtog sig hvervet med at skrive jægeren, 
da leg i sidste måned var en tur udenlands.

Et interessant bidrag til diskussionen om effekt 
og antenner findes i januar nummeret af QST, her 
har W2JMZ beskrevet resultaterne af en under
søgelse, han har foretaget blandt DXCC medlem
mer med mere end 280 lande. Resultatet bliver, at 
det, der mere end noget andet er afgørende i DX- 
jagt, er antennen, kun i tilfælde hvor antennen er 
dårligj får sendeeffekten betydning. Blandt anten
ner er det de drejelige antenner, der foretrækkes. 
Resultatet kan stilles op således:

a) Antennehøjden er vigtigere end antennetypen.
b) En god beliggenhed kan udligne antenne

mangler.
c) En antenne må være drejelig for at være vir

kelig effektiv.
d) Faste antenner, de lodrette inkluderede, er 

relativt dårlige.
e) Den bedste antenne er Quaden.
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stykke mekanik, og til trods tor at de maskiner, 
vi (forhåbentlig) får, bliver leveret i dækkasse, 
skal de behandles uhyre forsigtigt under transport 
for ikke at komme ud af justering.

Et par advarende bemærkninger:
Inden man farer i blækhuset og bestiller en 

maskine, bør man gøre op med sig selv, om man 
virkelig mener, man kan få fornøjelse af den. En 
fjernskriver er tung og stor. Den fylder det meste 
af en kvadratmeter. Tager man den ud af dæk
kassen, fylder den mindre, men så bliver støjen 
helt uudholdelig, også for naboen! Det er i for
vejen ikke nogen lydløs spøg! løvrigt s k a l  dæk
kassen afhentes sammen med maskinen, selv om 
man evt. ikke vil anvende den. En fjernskriver er 
totalt uanvendelig til alt andet en fjernskrift. Den 
duer ikke som elektrisk skrivemaskine, da den 
mangler store bogstaver. Der er ikke noget ved at 
„slagte" den, det eneste, der måske kan anvendes, 
er motoren. Den bliver sandsynligvis svær at slip
pe af med, for går det, som vi håber, skulle der 
blive maskiner nok. Maskinerne leveres uden 5 mi
nutters garanti for nogetsomhelst! (Siemens har 
maskiner med garanti til 12.000 kr.!!). Der vil 
naturligvis blive sørget for den bedst mulige 
transport til afhentningsstederne, ligesom' der vil 
blive draget omsorg for, at der ikke vil blive pillet 
ved dem. Endvidere vil maskinerne blive numme
reret, når de ankommer, og bliver udleveret i 
rækkefølge. Der vil ikke blive mulighed for at 
vælge og vrage.

Såfremt der er nogen, der på indeværende tids
punkt ikke har tabt modet, er i besiddelse af en 
virkelig stabil sender og modtager, har energi til 
at bygge terminal unit, frekvensskiftenøgling, lo- 
kal-loopsupply m. m., jå, så vil vi gerne høre fra 
dem.

Hvor hurtigt det vil være muligt at tilfredsstille 
efterspørgslen vil naturligvis afhænge af, hvor 
mange der er interesserede, men går det efter pla
nerne, skulle leveringerne kunne påbegyndes om
kring 1. marts, og der skulle være mulighed for 
indenfor en rimelig tid at levere maskiner til alle, 
der måtte ønske at komme i gang med RTTY.

Stadig forudsat det går, som vi håber!
73 og på genskriv, OZ8US, Ib Ussing.



f) Den populæreste antenne er den tre element 
beam.

Resultatet er vel ikke ganske uventet, men det 
viser endnu engang, at det først og fremmest er 
antennen, man skal forbedre på, hvis man vil 
forbedre sine DX resultater.

Selv om der klages over dårlige forhold på bån
dene, er det dog blevet til adskillige QSO’er med 
OZ7BZ, Steffen, på hans nye station KC4USK. Den 
første dansker blev 7G, der allerede den 9. januar 
kl. 2125z på 14052 kc fik forbindelse, bemærk det 
relativt sene tidspunkt, Rapporterne var 579 begge 
veje. Den 21. lykkedes det for undertegnede at få 
forbindelse på 14 Mc, men her var forholdene me
get dårlige. Men omkring midnat GMT lykkedes 
det at få en fin forbindelse på 7008 kc, rapporterne 
var her 579 stigende til 589 henad 01z. Forholdene 
på 40 meter er langt mere stabile end på 20 meter, 
og også næste aften fik vi forbindelse, nu sammen 
med 5S, det blev til såvel SSB som CW forbin
delser. Steffen er normalt i gang hver aften fra 
kl. 22z på eller omkring 7010 kc. Hans gode signal 
skyldes fine antenner, og som han siger adskillige 
kilowatt input.

løvrigt har forholdene på 40 meter været ganske 
gode det meste af tiden, de fleste åbninger kommer 
sydover. I løbet af en enkelt aften hørtes bl. a. 
EL2TL - 9Q5AB - 6W8AC—8DD - YA5A (Gus) flere 
7X2, alle på CW, samt MP4BBW - 5A1TW og 9G1EO 
på SSB, sidstnævnte er på jagt efter OZ, lyt efter 
ham på 7025 kc.

Fra 4RT har vi modtaget nyt om VQ9HB’s DX- 
pedition, 4RT skriver, at Harvey, VQ9HB, tager af 
sted på sin ekspedition den 28. februar og vil efter 
ca. 10 dage nå til Chagos, hvor callet bliver 
VQ8BFC. Derefter VQ8BFR (Rodriquez) og enten 
St. Branon VQ8BFB eller Agalega VQ8BFA. Han vil 
være ledsaget af en anden englænder ved navn 
Ken. Der bliver kun 14 Mc drift, hovedsageligt 
SSB på 14108, 14114 eller 14119, men også CW på 
14020. QSL direkte til G8KS.

Gus, W4BPD, synes at være ved at løbe tør for 
penge, hans aktivitet har i den sidste tid været 
temmelig sporadisk. På et tidspunkt, hvor man 
mente, at han skulle være i Vest Pakistan, dukkede 
han op i Afghanistan som YA5A. Hans tur til AC3 
og AC5 syntes heller ikke at skulle blive til noget 
i øjeblikket. Derimod er der kommet meddelelse 
om, at VU2NR agter at tage til AC3 og AC5 inden 
så længe

FR7ZD er blevet forsynet med en lille SSB sen
der og er aktiv i den lave ende af 20 meter, sen
deren skal senere sendes til FB8XX.

Der har i den sidste måneds tid været mange 
åbninger om eftermiddagen til Latin- og Central
amerika, der kommer temmelig mange stationer 
igennem på SSB. Blandt andre er TI2IO, 2SS og 
YS1MM samt flere XE stationer aktive.

Et nyt prefix i Somaliland er 606, der er tildelt 
6O6BW, han er aktiv på 20 meter med CW og SSB. 
Hans QSL-sager tager WA4FXE sig af.

Endnu en SSB station i Nyasaland er ZD6PBD, 
der er i gang næsten hver aften- omkring kl. 17— 
18z på 14110 kc. QSL via RSGB.

VP8GQ har været i gang fra både South Orkney 
Islands og fra Falkland Islands. For QSO’s fra 
‘South Orkney er QSL QTH: G3PAG 139 The Fair- 
way, Leigh on Sea, Essex, For VP8GQ på Falkland 
er QSL via RSGB. Tnx til 5S.

QSL for KC6BO (fra i sommer) er c/o W4YHD, 
Jim Ahlgren, RD2, Box 27A, Herndon, Virg.

HB9AET/4W1 er for tiden aktiv fra Yemen på
20 meter SSB, HZ2AMS har også fået licens i 
Yemen, hans call er 4W1Z.

Båndrapporter:
3,5 Mc CW:
OZ4DX: 4U1ITU - 4X4WF 0030.
7 Mc CW:
OZ4DX: MP4BEE 00 - SV0WAA - 4X4SY 23 - 

TF5TP - UD6BV - UM8KAA 01 - UA9.
OZ5S: KC4USK 23 - W2HMJ/4 23 plus Eu.

OZ7BQ: KC4USK 00 CW/SSB - YA5A 00 - 6W8DD
01.

14 Mc CW:
OZ4DX: UA9 - VE3 - Wl—2—3—8—9.
OZ4PM: MP4DAH - VP8GQ - VQ4IN/VS9H - 

CN8FE - VK5RX—6RU - MP4TAS - W’s.
OZ5S: MP4QBF 12 - WA6LED/KG6 10 - VP8GQ

21 - 4X4NI - XZ2ED 11 - SM6BUB/MM (ved Nova 
Scotia) - UA9KOG 10.

OZ7BQ: KC4USK 22 - 6O6BW 21 - VP2AV 11.
14 Mc SSB:
OZ7BQ: YV5FL 12 - TI2SS 13 - YN1BE - VP7NS 

12 - YS1MM 14.
OZ9SL: PY2CWB 9 - ZL3UY 8 - 9L1RO 9 - 9Q5AB 
9 - PY7AKT 9 - 5A5TW 8 - UA0SK 9 - KG6AGB 9

- VP2KJ 11 - HZ2AMS 11 - 5X5IU 7 - MP4TDA 12
- C08BO 12 - VK5GD 13 - YV2CJ 15 - KG4BQ 15 - 

HB9 AET/4W1 14 - 9G1EO - 5N2RSB 16 - F9RY/FC
22 samt W/K.
21 Mc CW:

OZ4PM: EL2AD - ZE3JJ - MP4DAH - VQ4IN/ 
VS9H.
21 Mc SSB:

OZ9SL: 5N2JKO 10 - CR7FN 13.
Ja, det var så det hele for denne gang, tak for 

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

Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

OSCAR III PROJEKTET
Lørdag den 1. februar 1964 kl. 15,00 samledes 

Københavnsområdets OSCAR III gruppe, som blev 
dannet ved det store møde den 23. januar, hvor alle 
var inviterede. OZ9AC orienterede om planerne for 
Københavnsgruppen, og opfordrede OZ2AF, Kaj 
Grønbeck, til at stille sig i spidsen for gruppen, 
hvilket OZ2AF straks indvilligede i, hvad EDR 
ikke vil undlade at takke ham for.

På gruppemødet drøftede man de utallige ting og 
problemer, som tårnede sig op, men ved at tage 
det oppefra og nedefter kom vi igennem det meste 
af det. OZ2AF havde et praktisk tag om tingene, 
og på en rolig og behersket måde fik han det hele 
til at tage sig mere optimistisk ud, for inden mø
det sluttede, var der udstukket folk til at tage sig 
af VHF-sendere, HF-sendere, do, modtagere, an- 
tennebyggere, fotograf, båndoptagerpasser, kreds- 
baneberegner o. s. v.

Man drøftede de muligheder, der var for place
ring af de forskellige stationer, satte dem i rela
tion til hinanden, og satte dem i relation til trans- 
portmulgheder. Ligeledes kom problemet forsik
ring af evt. lånt grej også på tale. Af placerings
muligheder kan nævnes OZ7HB’s sommerhus i 
Farum, OZ7YK’s do. samme sted, OZ5AB’s slot i

58



59



Lille Værløse, og OZ6I blev også nævnt. (Nu håber 
jeg da, at der er nogen, der har talt med ham, in
den han læser dette). Her bør ligeledes nævnes, at 
ca. 50 % af gruppen var i besiddelse af bil, en ting 
der også er af stor vigtighed.

OZ7HB orienterede om ballonerne, og blev bom
barderet med spørgsmål, som han beredvilligt be
svarede. Vi lægger stor vægt på disse balloner og 
venter, at det bliver succes. Det er jo nærliggende 
at betragte OZ7HB som en slags reserveoscar.

Der blev på mødet aftalt, at man skulle finde 
sammen i Københavnsafdelingen lørdag eftermid
dag den 15. februar kl. 15,00.

Jeg håber, at jeg ved at referere dette møde, som 
jo var gruppens første, kan medvirke til inspiration 
for øvrige grupper. Men læg vel mærke til følgen
de: jeg siger ikke, at sådan skal I gøre, men jeg 
siger: sådan har vi gjort.

Lad os se på OZ9AC’s
forslag til kommunikation via OSCAR III.

KOMMUNIKATIONSSYSTEMETS
VIRKEMÅDE

Sporingsstationen finder OSCAR III efter de 
modtagne kredsløbsbaneforudsigelser og følger sa
tellitten ved hjælp af sporingssenderen på 145,850 
Mc/s.

De vertikale og horisontale antenneretninger 
overføres til antenneholdet på sende- og modtage
stationen (operating center). De to antennesyste
mers aflæsningsskalaer er identiske, således at 
antenneretningerne også vil kunne blive identiske, 
hvad de skal være. Overføringen sker ved hjælp 
af det viste 28 Mc/s duplex telefonikredsløb.

Kontrollytningen af eget signal tjener det formål 
at undgå QRM på egen frekvens. Såfremt der er 
QRM, flytter operationssenderen sin frekvens, ind
til den er fri af forstyrrelserne.

FORSLAG TIL KRAV FOR UDSTYR 
Modtagere.

Lavt støjtal, f. eks. med 6CW4 eller AF 139 i ind
gangen. Mulighed for modtagning af CW, ESB, AM 
og PM samt den dertil hørende selektivitet.
Sendere.

Maximal effekt under hensyntagen til licens
bestemmelserne. Mulighed CW, AM og PM,
Antenner.

Higt Gain typer, både en horisontal og en verti
kal anbragt på samme bom. Der skal være mulig
hed for drejning af antennesystemerne i begge pla
ner. Signalerne fra de to antenner føres f. eks. til 
hver sin modtager, hvor man så benytter det bedst 
modtagne signal. På sporings- og på operations
stationen benyttes identiske antennesystemer. Der 
må lægges stor vægt på et meget stabilt drejnings
system og vigtigst retningsidentifikation, den må 
være absolut fuldsynkroniseret.
Kaldesignaler for grupperne.

Der vil blive rettet henvendelse til P & T ang. 
tildeling af specielle midlertidige kaldesignaler for 
grupperne. Dette vil lette organisationen meget. 
Herom senere.

BENYTTELSE AF SATELLITTEN
Hver gruppe vil få tildelt forskellige passager af 

OSCAR III, således at der kun er een OZ-station, 
der sender ved hver passage, hvorimod alle grup
perne bør lytte.

BÅNDOPTAGERE
Det anbefales at installere båndoptagere på sta

tionerne, altså både på sporingsstation og på ope
rationsstationen, det vil lette logføring og rapport
skrivning betydeligt. Det anbefales ligeledes at 
have een eller to amatører på stationerne, der er 
fuldt fortrolige med tysk og engelsk. Der kunne 
jo godt pludselig ankomme en reflektering eet eller 
andet sted fra.

BREVE OG HENVENDELSER
OSCAR III komiteen takker de mange, der har 

sendt tibud om hjælp samt gode råd. Tak for jeres . 
interesse og offervilje, det gælder iøvrigt alle.

OSCAR III komiteen.
Forslag til

ORGANISATIONSPLAN
over dansk koordination af afvikling af OSCAR III 
operationen. Se nedenstående bemærkninger til 
planen.

Bemærkninger til
ORGANISATIONSPLANEN

Opsendelse af satellitten sker i USA, meddelelse 
herom udsendes evt. pr. teleprint til Geneve, som 
videresender. Der er måske også mulighed for at 
få meddelelsen via 20 meter båndet. Det foreslås, 
at man opretter en ESB kontakt med USA, evt. 
med Geneve. Denne kontakt er i forbindelse med
O. III komiteen. Det er muligt, at man i Rude 
Skov også vil kunne få meddelelsen direkte enten 
fra USA eller fra Geneve. Man søger derfor kon
takt med sporingsstationen i Rude Skov.
Kredsbaneberegning.

Der forsøges oprettet kontakt med Rude Skov 
med henblik på kredsbaneberegning. O. III komi
teen nedsætter en gruppe, der varetager kreds
baneberegning, og som søger assistance fra Rude 
Skov.
Ballonopsendelse.

OZ7HB og OZ1PL forsøger opsendt balloner bæ
rende lette transistorsendere. Disse balloner bru
ges til opøvning af grupperne. Organisationsproce
duren søges tilnærmet de virkelige forhold. Her
med menes træning af informationsformidlingen, 
pejle- og modtageteknik, lokalkommunikation mel
lem sporingsstation og operationsstation. Hertil 
kommer logføring, træning i antennebetjening etc. 
Fra ballonerne udsendes 10 millisekunder impulser 
på frekvensen 145.0 Mc/s. Sendernes output vil 
blive ca. 20 mW. Antennen en ringdipol. Række
vidden er beregnet til ca. 500 km. Selv om ballo
nerne opsendes fra København, er det alligevel med 
henblik på, at alle 5 landsdelsgrupper skal benytte 
ballonerne som træningsobjekt. Det er nødvendigt, 
at man her iagttager en hurtig logføring med efter
følgende indsendelse, idet disse vil kunne danne 
grundlag for operationsteknikken m. h. t. ballon
udrustning og senere opsendelse.
Informationsformidlingen.

Når OSCAR III er opsendt, eller når der opsen
des balloner, er det INFORMATIONSAFDELIN
GENS opgave at alarmere grupperne og rundkaste 
detaljer og koder. Informationsformidlingen er di
rekte underlagt OSCAR III komiteen.
Landsdelsgrupperne.

Der forventes oprettet grupper i Ålborg, Århus, 
Sydjylland, Odense, København. Grupperne opfor
dres til at give klarmelding til O. III komiteen, når 
disse er operationsklare, altså når grejet er skaffet
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til veje, efterprøvet, bragt i stilling og systemet 
gennemprøvet, f. eks. ved hjælp af manuel re
transmission evt. fra mobil station a. h. t. antenne
betjeningen, pejling o. s. v. Det er ønskeligt, at 
sådanne klarmeldinger fra samtlige grupper indlø
ber så snart som muligt, idet det er nødvendigt, 
at også alarmeringssystemet efterprøves. Når det 
endelig brænder løs, er det for sent at forsøge at 
tilegne sig en rutine. Den skal være til stede, og 
den kommer kun ved træning, træning, træning. 
Opsamling af logs.

Efter afsluttede øvelser og efter afslutning og 
under OSCAR III operationen ønskes indsendelse 
af logs, rapporter, evt. indspillede bånd. Disse vil 
blive brugt til udarbejdelse af sammendrag for 
hele landsoperationen samt evt. også være til 
hjælp under selve projektet.
Generelt.

Evt. oplysninger vil kunne indhentes ved hen
vendelse til OZ9AC, men det er tilrådeligt, at når 
en gruppe er dannet og gruppeleder udpeget, vil 
han være bindeleddet mellem komiteen og grup
pen. Det arbejde, en gruppeleder påtager sig, er 
meget stort og tidskrævende, han har derfor be
hov for absolut gennemført hjælp af gruppemed
lemmerne, bl. a. i form af absolut disciplin, en 
ting som skal opøves, man har nemlig ikke tid til 
diskussion, når det er alvor, for så er papegøjen 
nemlig — pist — væk. Altså, hvis I udpeger en 
gruppeleder, så er det ham og kun ham, der har 
kommandoen. Det er nødvendigt i et så stort pro
jekt som dette.

Formålet med ovenstående er at give såvel 
gruppelederen som det enkelte gruppemedlem mu
lighed for at danne sig et klart overblik over det 
specifikke behov for materiel, samt mulighed for at 
kunne få et skøn over de enkelte funktionsforde
linger. Det anbefales de enkelte gruppeledere at 
arbejde videre på ovenstående forslag, de enkelte 
medlemmer bør også bearbejde materialet for at 
kunne give konkrete forslag til ændringer videre 
til gruppelederen under gruppemøderne. Lederen 
af gruppen opfordres til at indsende ændrede og 
endelige lokalgruppeplaner til OSCAR III komi
teen. Det anbefales, at en endelig og gennemprø
vet arbejdsplan udarbejdes til hvert enkelt med
lem af gruppen. Ligeledes bør hvert enkelt med
lem af gruppen studere det, der tidligere har væ
ret publiceret i OZ om projektet samt selvfølgelig, 
hvad der senere vil komme og notere sig de vigtig
ste faktorer. Det bør nævnes, at man for Køben
havnsgruppens vedkommende også udarbejder 
komplet liste over deltagerne med call, navn, 
adresse, tlf. nr. (dag og nat), særlige kvalifikatio
ner samt en bemærkning om den enkeltes trans
portmulighed såsom bil, motorcykel etc. En sådan 
liste bør også være det enkelte medlem i hænde.

Og hermed ønsker EDR og OSCAR III komiteen 
jer alle held og lykke med det spændende arbejde. 
Husk at OSCAR III komiteen er til for at hjælpe, 
og husk at vi alle går ind i dette arbejde for at 
hjælpe hinanden. Det bør ikke blive en stræben 
efter personlig gevinst, men en stræben efter sam
arbejde i den helt rigtige HAMSPIRIT.

73 de EDR O. III komite.
Aktivitetsrubrikken.

Da der ikke i den forløbne måned har været no
gen, der har skrevet til mig og fortalt „løst og fast 
om udsendelserne", er det ikke meget, jeg kan for
tælle om dette særdeles vigtige og absolut nød
vendige emne. Denne rubrik skal præge vort blad, 
og den vil også komme til det, stol på det, og det

vil blive med eller uden de små meddelelser, jeg 
savner så meget, og som jeg så mindeligt trygler 
jer om at tilskikke mig (sekretæren). I denne 
satellittid bliver der trukket store veksler på jeres 
hjælpsomhed, men tænk venligst på OZ og aktivi
tetsrubrikken når I oplever eet eller andet på bån
det, enten på 2 meter eller 70 cm og evt. også 23 
cm. Rapporter om Taxa-'QSO’er, tårnet i Kastrup, 
har dog ingen interesse.

Faktisk burde det være sådan, at den, som redi
gerer denne rubrik, selv var konstant aktiv på de 
bånd, han skal skrive om, hvilket var et godt 
grundlag for ajour føringen af situationen, men 
der ligger det sådan, at forfatteren i lang tid har 
kæmpet med — og gør det stadig — en eventyrlig 
masse selvsving i en nykonstruktion, som skulle 
forestille en 2 meter modtager. Her kan jeg be
rette, at det med en EBF 80 som sidste MF-for- 
stærker er muligt at opnå en negativ spænding på 
styregitrene på 100 volt med kortsluttet AVC. Et 
så vildtsvingende mellemfrekvenstrin kan præsen
tere så meget HF, at man med en finger kan træk
ke en gnist fra anodekredsen. Ja, grin bare, for det 
er jo også en form for aktivitet. Alt er prøvet, 
tror jeg, men min redning er i sigte nu, for jeg er 
meget sikker på, at den eneste måde jeg kan klare 
situationen på, er simpelthen at stræbe efter at 
opbygge mit MF-trin som oscillator, så garanterer 
jeg for, at trinet er bomstabilt. Nå, men det går 
bedre for visse andre. OZ9OR har jeg hørt med 
ESB på 2 meter, og det var morsomt at høre ham 
snakke abesnak, der er en atmosfære af spænding 
ved at lytte på ESB. Til lykke Hans Ove med din 
single side band. Lad os snart høre lidt om, hvordan 
du har klaret den.

OZ6OL i Roskilde, Hans Oldenburg, meddeler, 
at han er QRV på 70 med hensyn til modtagning, 
og han er også i stand til at opgive sin sendefre
kvens, som vil blive 433.64 Mc. Men indtil senderen 
er klar, er Hans altid frisk til en duplex 2 meter/ 
70 cm. Du er velkommen på det store stille bånd, 
Hans.

Fra ovennævnte har jeg forøvrigt fået medde
lelse om, at SM6BSW daglig er i gang på 2 meter 
fra kl. 11,45—12,00. Så er der nogle, som trænger 
til en middags-QSO, er der mulighed for det. De 
nævnte tider er DNT.

Ja, det var, hvad jeg kunne få ud af det denne 
gang, næste gang er det måske en anden, der skri
ver, men uanset hvem der skriver denne spalte, 
så fortsæt med at skrive eller ringe til underteg
nede, indtil anden adresse forekommer i OZ.

61

QRA Locatoren. OZ4UB.

Det synes at være forbigået de herres opmærk
somhed, at det i dec. nr. OZ 1963 blev offentlig
gjort, at OZ5AB var klar til at distribuere om
talte locatorkort. Find venligst dette OZ frem igen. 
Til den ende bør iøvrigt knyttes et par bemærk
ninger. Først at Arne har gjort et stort stykke 
arbejde for os andre ved at tage sig af denne sag. 
Dernæst det kedelige, at han også har investeret en 
hel del penge i foretagendet, penge som han nu 
risikerer at miste, og det er værd at mærke sig, at 
det er penge af hans egen lomme. Selv om Arne 
får udsolgt, er der ingen der må tro, at der har 
været nogen fortjeneste ved den sag. Sluttelig 
dette, at det er kedeligt, at vi belønner Arne for 
hans initiativ ved ikke at aftage kortet. Før dette 
kort blev trykt, blev Arne rykket gang på gang 
for det, og nu, når det er færdigt, er der ingen, 
der melder sig som aftager. Alle I, som rykkede 
for locatoren, skulle nu rekvirere det.



Testkalenderen.
Jeg minder om tilstedeværelsen af et vist antal 

eksemplarer af trykte testkalendere med tilhørende 
generelle bestemmelser for tester afholdt af 2 me
ter klubben og UK7. Disse kan rekvireres hos se
kretæren ved indsendelse af en frankeret svar
kuvert, men er iøvrigt gratis. Undgå hver gang 
problemet test opstår at skulle grave et ældre OZ 
frem ved at have kalenderen opslået i umiddelbar 
nærhed af senderen. Når I skal indsende evt. for
slag til ændringer af testbestemmelserne, er det 
også praktisk at have omtalte dokument ved hån
den. Benyt jer venligst af de praktiske goder, 
bestyrelsen for klubben bringer tilveje.

Ny sekretær for klubben.
Som meddelt ved sidste møde samt i januar OZ 

skal vi have ny sekretær for klubben. OZ6BP til
bød sig blandt andre som kandidat til posten, og 
bestyrelsen tager med tak imod tilbudet og anbe
faler med glæde OZ6BP. Ved allesammen at stem
me på 6BP på næste møde hjælper I klubben og 
jer selv.

2 meter klubbens møde den 23. januar.
Deltagerantallet var denne gang 50, hvor var det 

dejligt at se så mange oplagte og samarbejdsvillige 
hams på een gang. Mange af vore uundværlige 
veteraner var mødt op, og det er betryggende at 
vide, at når vi rører krigstrommen og kalder til 
samling, så kommer de alle og er parate til hjælp. 
Denne hjælp trænger vi også til, når vi sammen 
skal bære OSCAR III projektet frem til en dun
drende succes. Vi havde ingen tidsrøvende diskus
sioner, men derimod skortede det ikke på tilbud 
om hjælp samt gode råd. Denne ægte hamspirit 
satte sit præg på mødet. OZ9AC redegjorde for 
OSCAR III’s formål samt gav udtryk for de tan
ker, den af OZ6PA nedsatte komite havde fostret.

Landsformanden i egen høje person var mødt 
frem for at overvåge begivenhedernes gang, og det 
tyder jo på en vis velvillighed fra hans side, som 
vi ikke vil undlade at benytte os af. Denne store 
opgave må vi også løse i EDR’s gode navn. OZ7HB 
var også til stede, og han blev pumpet for oplys
ninger om ballonprojektet, som nu kan blive æt 
kærkomment træningsopjekt for OSCAR III grup
perne. Tekniske detaljer kan findes andet steds i 
bladet. På mødet blev der dannet en O-gruppe 
(OSCAR III) for Københavnsområdet. Denne grup
pe trådte sammen til første orienterende møde 
lørdag den 1. februar i Københavnsafdelingens 
lokaler. Dette møde er refereret i OSCAR III spal
ten. Vi takker de fremmødte hams for udvist in
teresse samt for god ro og orden på mødet.

Klubbens næste møde.
Dette finder sted torsdag den 27. februar kl. 20,00 

prc. Vi forventer, at OZ5BC, Boye Clausen, kom
mer og holder foredrag om transistorer på VHF 
og UHF, et foredrag som vi ser frem til med stor 
forventning. Og skulle vi få lidt tid til overs, skal 
vi nok fremkomme med de sidste nyheder om 
satellitten og om O-gruppens arbejde. Vi må også 
minde om, at tiden er inde til at betale kontingent 
for året 1964, dette andrager 10,00 kr., som kan 
erlægges hos Arne. Er I egentlig klar over, hvor 
billigt det er? Vi afholder 12 tekniske foredrag af 
ca. 2 timer, og bemærk foredrag at fineste kvalitet. 
Det vil sige, at vi betaler 41,7 øre pr. time for at 
få proppet exakt videnskab ind i hovedet. Skal vi 
så til at regne andre fordele med, bliver prisen

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.

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

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

Programmet:
17. februar:

Afdelingen har, som de fleste medlemmer ved, 
et udmærket katodestråle-oscilloskop, der frit kan 
benyttes på alle byggeaftener. Desværre har vi 
gentagne gange måttet konstatere, at en overor
dentlig stor del af vore medlemmer ikke har den 
ringeste anelse om, hvordan et sådant instrument 
benyttes. Alt for mange ved faktisk ikke andet om 
instrumentet, end at det er meget kostbart, at det 
på en eller anden måde kan vise en kurve, samt 
at det udmærker sig ved at være særdeles velfor
synet med knapper!

Denne mangel på viden vil vi nu søge at råde 
bod på. Vi har tænkt os at lave en foredragsrække 
om forskellige måleinstrumenter, der kan være til 
nytte både for den nye amatør som for den mere 
avancerede. For at vi kan få et passende dybt
gående indblik i hvert enkelt instrument, dets 
konstruktion, opbygning og praktiske anvendelse, 
vil vi kun behandle eet instrument pr. gang, og 
vi starter i aften med at tale om katodestråle- 
oscilloskopet, idet OZ9SN har lovet at komme og 
holde foredrag herom med demonstrationer. — 

(Fortsættes næste side).

mindre. Men ikke nok med det, de penge, der er
lægges, kommer os til gode een gang til under een 
eller anden form. Så det er jo en mægtig god 
investering, altså frem med sålelæderet, vift møl
lene væk, buk pænt for OZ5AB og S. O. S.

Vel mødt ved næste møde.
73 de OZ4UB, Bjarne E. Uldum, 

Hammelstrupvej 7, 2. th., SV.
Tlf. dag: CE 8000, lokal 303. Privat: 30 47 71.

Marts-testen.
Jeg minder om marts-testen, som løber af sta

belen 7. marts kl. 20,00 GMT. Der henvises til OZ 
december for alle oplysninger.

Testlog indsendes til:
OZ4UB, Bjarne Uldum,
Hammelstrupvej 7, 2., SV.,
København.

Deltagere:
Alle licenserede amatører i Danmark, Norge, 

Sverige og Finland kan deltage i testen.
God test.

OZ4UB.
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OZ9SN, Svend Nielsen, vil fortælle om oscillosko
pets principielle opbygning og virkemåde, ligesom 
han vil gennemgå diagrammet for afdelingens os
cilloskop, der udmærket kan repræsentere et al
mindeligt standard-oscilloskop. Han vil vise, hvor
dan et sådant almindeligt oscilloskop trin for trin 
kan udstyres med forskellige finesser, og han vil til 
slut demonstrere et sådant højtudviklet oscilloskop, 
nemlig det fornemme (og kostbare!) Textronic- 
oscilloskop.
24. februar:

Klubaften. Kom ned og få en hyggelig sludder — 
du kan jo alligevel ikke worke i TV-tiden!

2. marts:
„Undskyld jeg støder!" siger OZ6WL, Per Las

sen. For mange nye amatører, der lige har fået 
licens, ved ikke rigtigt, hvordan de skal gribe 
sagen an med hensyn til at komme i gang på bån
dene. Det er nu ikke så svært, som det måske ser 
ud til. OZ6WL vil i aften søge at inspirere medlem
merne til at komme i gang og give gode råd og 
veiledning herom. Han er selv en rutineret ama
tør, og hvad bedre er — han forstår at få tingene 
sagt, så det kan forstås af alle. Det skal nok blive 
en fornøjelig aften!
9. marts:

Klubaften, så hvis du har noget at vise os---------------------------
ja, vi behøver vist ikke at sige mere! Vel?

16. marts:
I aften skal vi høre om RTTY. Dette emne har 

været ganske kort berørt i tidligere foredrag, men 
i aften skal vi stifte mere indgående bekendtskab 
med dette for amatører særdeles interessante emne. 
Det sker ved, at OZ8PW, OZ8US samt OZ9SN m. 
fl. vil komme og fortælle os om teknikken og 
principperne bag RTTY og det praktiske arbejde 
hermed. Det er så afgjort et emne, der er fremtid 
i for amatører, så vi er overbevist om, at det vil 
blive en yderst interessant aften for os, og vi hå
ber, at vi kan skaffe siddeplads til alle!

23. marts.
Klubaften. Hjertelig velkommen!

30. marts:
Det er 2. påskedag i dag, så derfor holder vi 

desværre i k k e  møde i aften.
Vy 73!

P. b. v. OZ3WO, Peter Lynggaard, sekretær. 

AMAGER
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej

17, S. linie 37 til stoppested Lergravsvej.
Formand: OZ9JB, J. Badstue, Kastrupvej 167, S.,

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

gade 6, S., tlf. AM 3812v.
Sekretær: OZ6MC, M. Hønning, Spidslodden 11, 

Kastrup, tlf. 51 03 85.

Siden sidst:
Torsdag den 9. januar
holdt 5IH et udmærket foredrag om- ESB, som viste, 
at jo før amatørerne går over til ESB, jo bedre. 
Torsdag den 16. januar
var der klubaften, og det er rart at se mødeprocen
ten stige, selv om vi jo gerne så nogle flere. 
Torsdag den 23. januar
var der begynderaften. Formanden 9JB fortalte 
om poweranlæg og deres beregning.

Program:
Torsdag den 20. februar:

Diskussion om hvorledes man starter som radio
amatør.
Torsdag den 27. februar:

Klubaften.
Torsdag den 5. marts:

Generalforsamling. Dagsorden i følge lovene. 
Torsdag den 12. marts:

Holder 7AQ foredrag om transistorer.
Torsdag den 19. marts:

Viser vi et par film. Tag YL eller XYL med.
Vy 73 de 6MC.

ÅBENRÅ
Der er stor interesse for OZ8JV’s 2 meter aftener, 

alle bygger 2 meter grej for fuld kraft, især nybe
gyndere. 8JV har tilrettelagt det hele på en så for
træffelig måde, så alle kan være med på tavlen og 
i praksis. Alle problemer ved bygning på disse 
høje frekvenser bliver belyst, og disse er ikke få 
for de, der førhen kun har bygget på de lavere 
frekvenser, eller måske aldrig har bygget radio
grej før.

Der er også langsomt ved at komme liv i ræve
jægerne, disse går og håber, at den meget omtalte 
langtidsprognose, der lover tidligt forår, virkelig 
slår til, så jagterne kan komme i gang. Tiden kan 
passende bruges til en make-up af den gamle 
rævemodtager eller måske bygning af ny? Kon
kurrencen biver hårdere og mere krævende for 
hvert år, der går, så det er ingen skade til at 
gardere sig.

Husk møderne 27. februar og 12. marts kl. 19,30 
på Ungdomshjemmet.

Vy 73 OZ5WK.

ØSTBORNHOLM
Siden sidst
havde vi i december en vellykket julemik (med 
XYL’s) i klubhuset. Fin og hyggelig aften med 
kaffe og brød, snak, auktion (som gav et overskud 
på 220 kr.) samt „skrub af“-pølser. 32 deltog.

Den 20. januar havde vi ordinær generalforsam
ling, hvor vi bl. a. fik at vide, at vi kan betale 
halvdelen af vort lån tilbage allerede 11. juni 64. 
Bestyrelsesvalget gav følgende resultat:

Formand 4ME, næstformand 4LK, kasserer 4RA, 
sekretær 4BY, bestyrelsesmedlem 4AT og supple
ant 4TB.

En optælling i dagbogen viste, at vi havde haft 
ca. 550 fremmødte siden 1. september.

Vi fortsætter arbejdet de sædvanlige 3 gange om 
ugen. Vel mødt.

73 de bestyrelsen.

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

tlf. (051) 2 45 00 pr. 2 44 86.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Biohm, tlf. 2 81 05. 
Kasserer: OZ4FR, Frantz Rasmussen, Sejstrup, 

tlf. 7 35 39.
Sekretær: Claus Dissing Hansen, tlf. 2 32 83. 
Lokaleinspektør: Poul Nielsen, Kirkegade 12. 
Lokale: Centralbiblioteket, 3. sal (personaleeta

gen, benyt elevatoren).

Siden sidst:
Tilslutningen til auktionen den 8. januar var 

næsten overvældende, da der var mødt 21 medlem
mer. Auktionen gik livligt med 6LW som auktio
narius, og meget godt grej skiftede i aftenens løb 
ejermænd.
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Ved klubmødet den 22. januar snakkedes afde
lingssender. Man blev stort set enige om, hvorledes 
den skulle bygges, og bygningen foretages de føl
gende klubmøder.

Programmet:
19. februar: Ordinær generalforsamling. Kom nu 

frem af busken, dr om, det er dig, vi venter at se 
denne aften.

4. marts: Klubmøde. Bygningen af afdelingssen
deren påbegyndes.

Alle møder begynder kl. 19,30.
Vy 73 de 2CK.

KOLDING
Vi har afholdt medlemsmøde den 24. januar. 

Dette var fint besøgt med deltagere fra Frede
ricia, Bække, Vejen, Vamdrup, ialt 18 deltagere. 
2RD fortalte lidt om 2 m, og ellers gik snakken 
livligt om ESB, DSB m. m. Klokken var over 24, 
inden de sidste forlod lokalet.

Vort næste møde er fastsat til den 21. februar. 
Vi håber at se ligeså mange næste gang, vi holder 
møde. Emnet er ikke fastlagt endnu, men det skal 
nok blive interessant.

Altså på gensyn på Borgerkroen den 21. februar 
kl. 20. Vel mødt!

Vy 73 de 3RQ.

LOLLAND-FALSTER
Mødet den 21. januar i Nykøbing havde samlet 

overvældende tilslutning — vi var 20. 4JW ind
viede os i transistorernes mysterier og fortalte os, 
at fjernstyring ikke bør begrænses til sit formål, 
men måske flere fik glæde af opstillingerne i 
walkie-talkies. I Guldborgsund er fjernstyring i 
hvert fald en farlig sport — under et forsøg var 
en amatørven sprunget i vandet for at redde grejet 
— det kostede en sene i stortåen — god bedring 
dr om.

Tak Jørgen, fordi du gav os en god belærende 
aften i din ferie i Nykøbing..

Tirsdag den 25. februar kl. 20 på Ebsens Hotel 
i Maribo vil OZ3SS fortælle og demonstrere for os 
en oscillograf for såvel begynderen som den mere 
erfarne. Vel mødt.

Vy 73 OZ1BG.

LOLLAND-FALSTER
Tirsdag den 24. marts indbyder Lolland-Falster 

afd. amatørkammerater i Næstved, Sorø, Holbæk, 
Slagelse og Korsør afd. (adgang er ikke forbudt 
for andre interesserede) til kammeratligt samvær 
med os. Program for aftenen er følgende: Vi mø
des kl. 20,00 dut på Industri- og Håndværkerskolen, 
Bispegade i Nykøbing Falster. Rundvisning på sko
len ved OZ4AR. — Film (om transistorer). — Gratis 
kaffebord.

På afdelingens vegne yy 73 OZ2MI Mimi

HELSINGØR
Vi minder om auktionen i „Hytten" den 21. febr. 

kl. 19,30, hvor vi håber at se mange deltagende, 
helst medbringende noget af det, som menes at 
kunne „gå“ på auktionen. Det skulle helst blive en 
aften med godt udbud.

Angående rævejagter kan det oplyses, at der sta
dig er fin aktivitet, og nye jagter finder sted hver 
eneste week-end. Har du lyst til at deltage, da 
husk, at al henvendelse angående rævejagt sker 
hos Jørgen Dragø på tlf. 21 47 09.

Vy 73 es cuagn OZ8PG.

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

tlf. 2 18 54.
Næstformand: OZ2SH, Søren Hansen, Kragsvej 

49, tlf. 2 15 67.
Kasserer: OZ4GS, Svend Sørensen, Borgmester

vej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær: OZ9ER, Erling Nielsen, Strandprome

naden 38, tlf. 2 71 91.
OZ9NK, Jørgen Nielsen, Strandpromenaden 46, 

tlf. 2 47 01.

Siden sidst:
Mandag den 13. januar var der efter afslutningen 

af hyggeaften opstået brand i klubhusets gavl, hvor 
der ligger et brændeskur, og hvis ikke nogle med
lemmer, der var tilstede, havde været snarrådige 
til at få ilden begrænset, forinden brandvæsenet 
kom til stede, havde afdelingen måske i løbet af få 
øjeblikke mistet sit samlingspunkt, ikke et ord om 
hvordan brandmændene hang og dinglede i vores 
antenner, da de skulle frem med slangerne, hi.

Torsdag den 23. havde vi fornøjelsen at bese 
fysiklokalerne på skolen hos 9SH. Denne holdt også 
et meget interessant foredrag for os, som vil blive 
fulgt op af en fortsættelse i april.

Det faste program:
Mandag kl. 20,15: Byggeaften for begyndere.
Tirsdag kl. 20,15: Teknisk kursus.
Onsdag kl. 20,15: Morsekursus.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniorer.
Søndag kl. 8,25: Rævejagt.

Månedens arrangement, marts:
Torsdag den 19. marts kl. 20,15 AUKTION. Vi 

fortsætter traditionen med vor halvårlige auktion, 
og selvfølgelig må I også denne gang være med til 
at fylde klubhuset til randen, det er det, der giver 
den rigtige stemning. Kære venner i naboafdelin
gerne, bestil straks et par busser til transporten.

Månedens arrangement, april:
Torsdag den 23. april kl. 20,15. Vi følger succes

sen op og besøger endnu engang 9SH på Borger
skolen. Søren vil fortsætte videre med forskellige 
elektriske forsøg, men også de af jer, der ikke var 
med første gang, kan få udbytte af det. Alle er 
velkomne, det er en aften værd.

Vy 73 9ER.

HOLBÆK
Afdelingsmøde i februar afholdes mandag den 24. 

i Klosterskolen. 5SR Anders har lovet at med
bringe sin nye Geloso rx.

Der har ved de sidste møder været diskuteret 
om anskaffelse af eget lokale, men betingelsen 
herfor er et bedre fremmøde, så mød op, OBS, også 
i gamle rotter, og lad os yngre amatører få del i 
jeres erfaringer.

Vy best 73 6VF, Vagn.

HERNING
Lokale: Niels Bohrsvej 6, kælderen.
Formand: Jørgen Brandi Jensen, OZ9SW, Palle 

Fløesvej 15 E, Hammerum. (P. t. Indkaldt til mili
tærtjeneste).

Næstformand: Erik Thomassen, Fld. Lundebakke, 
Ilskov, tlf. Karup 386.

Kasserer: Frej Holm, Niels Bohrsvej 6, Herning.
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Programmet:
Uddeling af præmier for rævejagtturneringen 1963.

Vi uddeler præmier og hygger os med rævesnak 
på TRIANON tirsdag den 18. februar kl. 20,00 prc. 
i fjernsynsstuen, hvor vi plejer at holde til.

Mød talrigt op ikke bare alle rævejægere, men 
også observatørerne. Inviter din observatør, hvis 
han ikke er medlem af afdelingen!

Hver torsdag kl. 20,00 begynderundervisning i 
mødelokalet under ledelse af næstformanden.

NYBORG
Lokale: Tårnvej 4.
Formand: OZ4WR, Møllervænget 3.
Vi skulle se at komme i gang med rævejagt. Vi 

mangler jo modtagere alle sammen, og vi ved ikke, 
hvordan den bruges.

Vi havde besøg af 7W, 3XJ og (ja sri om) 3 dyg
tige amatører fra Odense. De demonstrerede og 
forklarede om deres UFB rævesender og mod
tager. (Hvor var din rec. flot, 8NO). Det får I 
mange tak for. Vi håber, at I kommer en anden 
gang igen.

Vi har fået lov at komme hen at se radiostatio
nen i Sdr. Højrup den 22. februar. Tidspunktet vil 
blive oplyst nede i lokalet, men du må tilmelde 
dig til bestyrelsen af hensyn til transport.

Torsdag den 27. februar afholder vi pakkefest, 
hver deltager medbringer en pakke til værdi af 
3 kr.

Torsdag den 12. marts har vi arrangeret film
aften. En USA film om transistorer, der er dansk 
tale på, samt en anden UBK film. Mød op og lær.

Programmet
for den følgende måned:

Torsdag den 20. februar kl. 7,15—8,15: Morsetræ- 
ning, derefter rævejagtsforberedelse.

Lørdag den 22. februar besøger vi Søndre Høj
rup TV/FM station.

Torsdag den 27. februar kl. 7,15—8,15: Morse, der
efter pakkefest.

Hver torsdag morse fra 7,15—8,15, derefter tek
nisk stof i serien „det transtiske ved min station".

Torsdag den 12. marts: Morsetræning fra 7,15— 
8,15. Derefter film fra USA om transistorer og en 
anden UBK film.

Til slut, går du med en idé, eller der er et fore
drag, du gerne vi høre, så sig til.

Vy 73 Per Mosegård. 

ODENSE
Formand: Kaj Andersen, OZ7KV, Enebærvej 76, 

Hj allese, tlf. 11 18 55.
I forbindelse med Oscar III projektet havde 

Odense afdelingen torsdag den 30. januar fået 
OZ9AC hertil for at uddybe emnet nærmere. 9AC 
holdt et glimrende foredrag om Oscar III projectet 
og amatørernes andel heri. Der var stor interesse 
blandt de 25 deltagere, og det blev besluttet at 
danne en Oscar-gruppe på Fyn, som kunne være 
med i det spændende arbejde.

Torsdag den 20. februar kl. 20,00 trommes der 
sammen til auktion i lokalerne på Rasmindegår- 
den. Sidste år var auktionen en stor succes med 
livlig omsætning. For øvrigt gik de fleste hjem 
med ondt i maven af grin. Alt har interesse til 
auktionen. Se nu godt efter i gemmerne og på 
hylderne og husk, at de, der har grej til auktion, 
bedes møde op kl. 19,30, for at vi kan få skik på 
tingene og sagerne. Vel mødt!

Vy 73 de 2RH.

ROSKILDE
Formand: 2UD, Ernst Olesen, tlf. Lejre 53. 
Kasserer: Gorm Helt-Hansen, tlf. 90 05 79. 
Sekretær: 2FN, Finn F. Nielsen, tlf. Havdrup 73. 
Ovennævnte bestyrelse valgtes på generalfors 

samlingen i januar.
Desuden har 6OL Hans Oldenborg, tlf. 35 58 17, 

påtaget sig jobbet som teknisk rådgiver (ring bare).
Telegrafikursus er sikkert startet, når dette nr. 

udkommer, men skulle flere have lyst at deltage, 
så ring til formanden.

Onsdag den 26. februar fortæller 3PO om af
stemte kredse, filtre og dB. Her er noget, vi alle 
kan få gavn af, så mød op!

Vy 73 de 2FN. 

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 fået startet arbejdet efter nytår igen, og vi 
håber, at det vil gå lige så godt i år, som det gik 
sidste år.

I den forløbne måned er der sket det sørgelige, 
at vores foredragsholder om transistorer, 6ER, har 
måttet melde fra på grund af meget arbejde på 
skolen. 6ER har dog lovet at afholde kursus endnu 
tre onsdage, og det er meningen, at vi de tre afte
ner lige skal se lidt på div. beregningseksempler. 
De onsdage, hvor der ikke skal være transistor
kursus, vil der blive afholdt morsekursus, som vil 
fortsætte hele foråret. Om fredagen afholder vi 
som sædvanlig teknisk kursus ved 7YH. Alle mø
der begynder kl. 19,30. Husk det!

I løbet af denne måned skal vi på besøg på Sil
keborg Papirfabrik, hvor hr. Boris har lovet at 
vise os rundt og fortælle, hvad han ved om papir
fremstilling — det skal nok blive interessant, så 
mød op til denne aften. Datoen for besøget kan ses 
på tavlen i klublokalet eller fås oplyst ved under
tegnede. Det bliver sandsynligvis onsdag den 19. 
februar, men se for en sikkerheds skyld på tavlen 
i lokalet.

Vy 73 de OZ7YH. 

SLAGELSE
Klublokale: Glentevej 6.
Formand: OZ4RH, Finding, Klostergade 36. 
Kasserer: Å. Lindshauge, Glentevej 6, telefon 

(03) 52 39 31.
Sekretær: OZ2RI, Bechmann, Klostergade 34, tlf. 

(03) 52 06 60.
Klub- og hyggeaften: Torsdag kl. 20—22.
NB! Se under „Lolland-Falster".

Vy 73 de OZ2RI. 

VIBORG
Medlemsmøde på Ålkjærs Konditori mandag den

24. februar kl. 20,00.
På opfordring vil der igen blive startet med 

rævejagt, men de to første gange kun som træ
ningsjagt med 1 ræv. Kort som sædvanlig Viborg 
1 : 40.000, to timer pr. jagt.

Rævejagt:
Søndag den 23. februar kl. 10,00.
Søndag den 8. marts kl. 10,00.

Vy 73 OZ5LD.
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NYE MEDLEMMER

9160 Torben Larsen, Christiansmindevej 21, 1., 
Svendborg.

9161 Steen Fisker, Kaliforniensvej 18, Kbh. S.
9162 M. Ibsen Pedersen, Grønnevej 51, 3., Virum.
9163 Nils Heegaard Sørensen, Vindingevej,

Bolig G, Nyborg.
9164 Børge Hansen, Felsted Mejeri, Felsted.
9165 RK 586921 Jensen, 3. RKBTN, FAFR, Kaser

nen, Vordingborg.
9166 John Andersen, Døstrup, Himmerland.
9167 Jørgen Eilertsen, postkontoret, Åbybro.
9168 Torkild A. Johansen, Årslev, Brabrand.
9169 Erik Byskov-Nielsen, Åkjærsvej 9, Skive.
9170 Erwind H. Madsen, Frederikshåb, Grønland.
9171 Poul Christensen, St. Set. Hansgade 7, Viborg.
9172 Egon Hansen, Lykkesvej 29, Åkirkeby.
9173 Ib Steen Møreh, Åkjærsvej 1, Skive.
9174 Laust Madsen, Vels, Ørum Sønderlyng.
9175 Paul Thomsen, Set. Jørgensvej 10, Viborg.
9176 Niels Lund, RingiveVej 14, Give.
9177 Henning Oldenburg, Skibhusvej 35, 1., 

Odense.
9178 V. M. Larsen, Vestergade, Banehus 8, Vejen.
9179 V. Christensen, V. Ringgade 178, 2., Århus C.
9180 Kurt Pedersen, Avnbøl.
9181 Poul Bertelsen, Bjerregårdsvej 21, 1., Odense.
9182 Gerhard Hansen, Spurvegården 22, st. tv., 

Hvidovre (A).
9183 Ib Nørklit, Slotsgade 15, Ålborg.
9184 R. Blytækker, Silkeborgvej 20, Herning.
9185 Aage H. Jaeniche, Søhøj Allé 3, Kastrup.
9186 Erling Sørensen, Hertsvej 82, Ååyhøj.
9187 Bent H. Jakobsen, FLD 503, Segen, Årsballe, 

Rønne.
9188 Knud W. Jensen, „Bøgelund", Byrum.
9189 W. Jeppesen, Hessensgade 34, København S.
9190 Erik Dahl, Borgergade 109, Silkeborg.
9‘191 Preben S. Werner, Vesterbrogade 106 B, 1., 

København V (A).
9192 Niels K. Pedersen, Grundtvigsvej 34, 1. th., 

Herning.
9193 Knud Søndergaard, Lindevej 14, Randers.
9194 Viggo Madsen, Frederiksdal Allé 37, Skive.
9195 K. Lennart Nielsen, Sundholmsvej 1, 4. tv., 

København S.
9196 OZ6EU, Torben Amtrup, Gorkis Allé 11, 

Søborg.
9197 Bendt Nielsen, Bispensgade 36, Hjørring.
9198 C. V. Elmsted, Syrenvej 3, Risskov.
9199 N. Holger Marthinsen, St. Set. Pederstræde 2, 

Viborg.
9200 Kurt Kristensen, Dybbølsgade 52, 4., Kbh. V.
9201 Hans Andersen, Hedetoften 24, Hedehusene.
9202 Arne Nielsen, Rislev, Herlufmagle.
9203 Knud Nielsen, Verst.
9204 H. Th. Sørensen, Enggårdsgade 21, Kærby, 

Ålborg.
9205 Leif Nørgård Jensen, Åglimt, Modvig, 

Grindsted.
9206 Ulrich Petersen, Vildrosevej 22, Odense.
9207 Lars Jespersen, Hans Tausensvej 16, Viborg.
9208 Sven E. C. Rasmussen, FLD 503, Segen, Års

balle, Rønne.

Atter medlem.

4700 OZ5PH, Allan Lindhøj, Skolevej, Tjæreborg. 
4747 OZ3MS, Marius Sørensen, E. T. Jørgensvej 2, 

Uhrhøj, Vejle.
5173 OZ3HO, Henning Overgaard, Østerbrogade 

110, København Ø.
5438 Sven Pape, Gimsing, Struer.
5971 Finn Helmuth Pedersen, Teglgårdsvej 4, 

Horsens.
6086 OZ4RI, Erling Mathiasen, Kastelvej 3, 1., 

Roskilde.
6670 E. Hundevadt, Eskærhøjvej 31, Haderslev. 
6768 Roald Taggaard Nielsen, Norgesgade 46, 2. th., 

København S.
6921 Poul Nielsen, Hyrdevej 14 E, Fredericia.
7902 Uffe Jøker, Gravlev, Skørping.
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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, Ålborg.

QSL-centralen:
EDRs QSL-central: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup, tlf. 6. (Drej 088) 5 75 11 — Saltum. QSL-centralens 
giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet ved enhver ind
betaling.

Annoncer:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf. 
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S-, tlf. (01) 55 63 64.

Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.

Afleveret til postvæsenet den 15. februar 1964.
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Rute
Kaldesignal

Afstand
km

Pejling
grader

Dansk normaltid

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

Bangkok
HS 8700 83 7 7 7 14 14 21 21 14 7 7 7 7 7 MHz

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

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

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

Kapstadeu
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 7 3,5 3,5 -

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

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

Godthåb
ox 3500 310

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 7 14 14 14 7 7 7 3,5 -

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

Cairo
SU 3250 ? 7 7 7 7 14 21 21 21 14 14 7 7 7 -

Melboume
VKS 16000 70 7 7 7 14 14 21 14 14 14 7 7 7 7 -

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

Angmagssalik
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

C 7703, OZ4EW, Erling Frederiksen, Holstebro.
C QZ4FC, Flemming Christensen, Rigensgades 

Kaserne, Rigensgade, København K.
C 8528, OZ4GB, Flemming Edmund Ipsen, Gadeby 

Skole, Østermarie.
C 8611, OZ4LD, Lauge Adelsten Jørgensen, Kirke

kilde, Østermarie.
B OZ4MI, Mogens Helmer Jørgensen, Telegraf- 

mekanikerskolen, Ole Nielsens Vej, Kbh. 0.
C 8349, OZ4OO, Vagn Jensen, Pagteroldvej 59, 

Hvidovre.
C 6086, OZ4RI, Erling Helmer Mathiasen, Slots

gade 5, 1., Ålborg.
B 8783, OZ4RR, Rudolf Rasmussen, Magnoliavej 

5, 2. th., Valby.
C 8693, OZ4WA, Poul Benny Østergård Nielsen, 

Viborggyden 4, Hobro.
C 8339, OZ4X, Erik Bhutho Hansen, Himmer- 

landsgade 13, Ålborg.
C 8626, OZ4YK, Else Margrethe Ellehammer Han

sen, Torvegade 3, Østermarie.
C 8722, OZ5EU, Erik Skovgaard, Hvidovrevej 350, 

Hvidovre.
B 7855, OZ5HU, Henry Nielsen, Vestergade 13, 

Løsning.
C 7780, OZ5NT, Niels Hansen, Christiansgade 27,

1. tv., Århus C.
B OZ5PZ, Poul Chr. Svanholm Rosenbeck, Svan- 

folk, Kongerslev.
C 7114, OZ5QQ, Axel Barner Nielsen, Ryttervæn

get 6 A, Farum.
C 8337, OZ6AY, Svend Skytte Pedersen, Havre

vej 22, Brønshøj.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedrørende amatørradio-sendetilladelse.
Nye tilladelser.

B 8617, OZ1MQ, Mogens Lindstrøm Frederiksen, 
Rolfsvej 28, 2., København F.

C OZ1NR, Niels Erik Hausummann Hansen, Tved, 
Svendborg.

B 8354, OZ1RH, Palle Preben-Hansen, Herlufs
holm, Næstved.

C OZ2GP, Erik Jes Grønheden Petersen, Kolkær, 
Hals.

C 8705, OZ2HQ, Knud Christensen, Ny Kærvej 5, 
Nørresundby.

C OZ2HX, Helge Hauge. Jørgensen, Assens.
B 7649, OZ2NG, Niels Steen Gundestrup, c/o Porse, 

Nybrovej 251, Lyngby.
C 8981, OZ2TW, Richard Petersen, Niels Juels 

Gade 47, 2. th., Århus N.
C OZ3FA, Finn Andersen, Nørregade 49, Ringsted. 

(Genudstedelse).
B 7993, OZ3LT, Lars Sottrup-Jensen, Frodesgade 

110 A, Esbjerg. (Genudstedelse).
C 8988, OZ3PA, Carl Christian Palle Nielsen, Bor

gergade 25, 4., København K.
C OZ3HX, Henning Svend Johnsen, Vester Bjerre- 

grav, Bjerregav.
C 8627, OZ4BY, Benny Carlo Jacobsen, Torvegade 

10, Østermarie.
B OZ4BZ, Bent Karlsen, Telegrafmekanikersko- 

len, Ole Nielsens Vej, København 0.
C 8607, OZ4CG, Carsten Gjessing Hansen, „Skov- 

fryd", Østerlars.



★ Amatørannoncer

Taksten for amatørannoncer er 15 øre pr. ord. 
Annoncerne sendes direkte til kassereren senest 3 
dage før månedens begyndelse bilagt betalingen i 
frimærker.

Sælges: Transistorbåndoptager, Phonotrix, med 
S-meter, u. mike, kr. 150.

Købes: Morsenøgle.
OZ2NG, Niels Gundestrup, c/o Porse, Nybrovej 

251, Lyngby.

Sælges: Geloso Rx G4/214. Den har kun været 
i brug i ca. 10 timer og er garanteret som ny, 
kr. 1350. Geloso VFO komplet, type 4/104, helt ny, 
kr. 125. Håndbogen 1960 kr. 30.

OZ6OP, Erik Hansen, Svanedamsgade 16, Nyborg, 
tlf. 1660 efter kl. 19.

Sælges: Amerikansk super-modtager „R-100/URR“ 
med 1 rør HF, for 220 V AC, 3,6—19 Hz og 0,54—1,5 
MHz i 3 bånd. Skal trimmes, ellers i fin stand, 
kr. 175. El-sprøjtepistol „Whisker" for 220 V AC 
med regulerbart tryk indtil 8 atm. med 3 forskel
lige dyser kr. 45. Reguleringstrafo 220V/10 amp. 
kr. 75. Keramisk variometer fra S 10 K kr. 20. Re
læer, mange typer, 10 stk. for kr. 8. Fabriksny ter
mostat 20—70° C med 15 amp. kontakter kr. 15. 
2-gangs-kondensator Torotor, 2X10—30 pF, 1 mm 
afstand, kr. 2. Samme 1X8—30 pF, 2 mm, kr. 2.

Købes: God converter til 21 og 28 MHz.
OZ5GB, G. Bruun, Kattehalevej 7 — Birkerød
(01) 81 36 06.

Sælges: 4 stk. 807 8 kr. stk., modulationstrafo for 
807, 75 W, 20 kr., drivertrafo for 807 10 kr.

Købes eller byttes med ovenstående: OZ 1959 — 
OZ 1960 — OZ 1961 — OZ 1982. Kortbølgeamatørens 
Håndbog 1960.

7809, B. Beckmann, Holmevej 35, Virum.

Hallicrafter S-108, kun brugt få timer, sælges for 
kr. 860. Se venligst illustration, beskrivelse og ori
ginalpris i august-nummer af OZ på side 4. Mo
derne fjernsynsapparat kan eventuelt tages i bytte.

OZ4JV, tlf. 9111 41.

Virkelig fremragende ensretter, faktisk ubrugt, 
fremstillet af 8AZ, til salg eller bytte med TVI- 
fri fone-sender til 80—40—20 meter. Ensretteren er 
identisk med modellen til konstruktion nr. 5, fig. 
452 og 453, side 371 i den nye håndbog.

OZ1LA, Esbjerg, tlf. 2 50 73.

Sælges: 1 Hallicrafters S38e, som ny, ideel ama
tørmodtager med båndspredning, 80—40—20—15—10 
m samt MB i 4 områder, beat m. m., 220 V, kr. 200. 
1-813 senderrør (nyt) kr. 50.

U. Stein-Poulsen, Valdemarsgade 13, Brønderslev.

Sælges: Trafos: 2,5 V — 10 amp. a kr. 15. 4 V — 
0,75 amp. a kr. 2. 5 V — 13 amp. a kr. 20. 5,7 V — 
21,8 amp. a kr. 25. 8,5 V — 54 amp. a kr. 30. 2700 V 
— 81 mamp a kr. 35. 6200 V — 81 mamp. a kr. 35. 
Alle trafos for 115 V primær (sæt 2 stk. i serie).

Ensretterrør: 8020 med fatning — 10.000 V — 100 
mamp. a kr. 12. Trioder: 6C21 med fatning — 40 kV 
—• peak 15 amp a kr. 15. Højspændingskondensato
rer: 2 uF 2000 volt a kr. 10. 2 uF 5000 volt a kr. 15. 
Filterspoler: 100 mamp — 12 Henry — 190 ohm 
a kr. 10. Instrumenttavler med 3 voltmetre, 1 
mamp.meter, timetæller, 40 ohm trådviklet pot
meter 1,6 amp., småtrafos, kontrollamper, knivaf
bryder samt start-stop knapper a kr. 100. Knivaf
brydere a kr. 5. Start-stop knapper a kr. 2. Tråd
viklede modstande 100, 2500, 15000, 30000 ohm, 40— 
120 W a kr. 2. Modstandsblokke med 25 stk. 150 
kohm — 1 W kulmodstande a kr. 1,50 pr. blok. 
Paneler med relæer, afbrydere, potmetre etc. etc. 
— kan ikke beskrives — kom og se og byd.

Eigil Andersen, Valdemarsgade 7, Brønderslev, 
tlf. 1161 efter kl. 17.

Nyt bil-spot-light, fjernprojektør, div. autotilbe
hør, mange ældre radiorør, kondensatorer o. s. v., 
E. Hansen FM-teknik, Ivars radiohåndbog, roma
ner, ungdomsbøger sælges. Forlang prisliste.

T. Birkeslund, Middelfartvej 61, Odense.

Sælges: 2 stk. STV 280/80 a 20 kr. 1 STV 280/40 
a 10 kr. 3 stk. strømregulatorrør, 255 V — 80 A, 
a 5 kr.

OZ9SB, Kastrupvej 168, København S.

Chassiser og racks fremstilles efter opgave. — 
Rimelige priser. ■— Tilbud uden forbindende.

OZ9PF — OZ7OF, Vestergade 161, Silkeborg, tlf. 
(068—1) 481.

Bytte!
Haves: Lidt brugt 5,6 cm3 gløderørsmotor mrk. 

McCoy, velegnet til radiostyret fly.
Ønskes: Nettrafo 250 volt/200—250 mA, evt. mA- 

meter.
Lærer Jensen, Gårde St.

(Fortsat fra foregående side)
B OZ6BY, Sigurd Bolt Sørensen, Callisensvej 23, 

Hellerup.
C OZ6DX, Hans Mørk Janus, Jénsløvsvej 16, 1., 

Charlottenlund.
B 9196, OZ6EU, Torben Amtrup, Gorkis Allé 11, 

Søborg.
B 7177, OZ6KL, John Keller-Larsen, Axelhøj 38, 

Vanløse. (Tidligere OX3KL).
B 8747, OZ6RY, Jørgen Ryberg Christensen, Kors

gade 16, 4., København N.
C OZ6YH, Erik Dræby Nielsen, Løgstørgade 7, 

København Ø.
C OZ7CT, Christen Simonsen Rasmussen, Neder 

Jerstal, Over Jerstal.

C 9021, OZ7EW, Erik Kragh Sørensen, Louisevej 
42, Brabrand.

C OZ7KQ, Morten Christian Kielland-Brandt, 
TBS, Høveltegård, Høvelte.

C 8606, OZ9BV, Klaus Bro, Nørregade 3, Øster- 
marie.

C 6761, OZ9FV, Finn Vaabengaard, Lindevej 47, 
Roskilde.

C 9171, OZ9PY, Poul Christensen, St. Set. Hans
gade 7, Viborg.

B 3255, OZ9TI, Vagn Jørgen Jørgensen, Horse- 
bakken 6, Farum.

Inddragelse:
OX3KL, John Keller-Larsen, Nord. (Nu OZ6KL).

OX3MM, Leif Steenberg Larsen, Prins Chr. Sund.


