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8 stk. 6L6 i PA
Af OZ2BB.

Hvad er det nu for noget pjat?
Det er da ikke pjat. Nu skal jeg forklare: 

For nogle år siden blev jeg træt at de mange 
små ensrettere, der stod og knurrede — ofte 
var der op til 7 i gang. Jeg regnede ud, at 
virkningsgraden var alt for lille. Ingen af

350 V — 1,2 A, 240 V stabiliseret — 450 
mA, 140 V og 70 V stabiliseret — 100 mA, 
23 V og 70 V negativ til gitterspændinger og 
endelig flere glødespændinger med 6,3 og 
12,6 V.

Det blev lavet i den tid, da der var gode

Tegningen viser kun ét rør. De øvrige rør er også 
forsynet med stopmodstande og skærmgitterafkob- 
ling. Punkterne 1, 2 og 3 er de fælles tilkoblings
punkter. Anodeparasitstopperne med 12 vindinger 
direkte på modstanden var ikke nødvendige her.

dem gav tilstrækkelig stiv spænding til no
get med varierende belastning, og der var for 
mange „lytter" at skifte ud. Med den stigende 
elektrificering i husholdningen er der indlagt 
3-faset strøm i mange huse. Det var der også 
i mit. Jeg viklede mig en trafo til de tre faser 
og lavede en kasse med et ordentligt power
anlæg i. Der var nok at tage af:

forhold på de højfrekvente bånd. Mit store 
PA-trin stod konstant med 10 meter-spoler i, 
og jeg savnede et udgangstrin til lidt sludder 
på 80 meter-båndet. I rodekassen lå efterhån
den 12 stk. 6L6 fra forskelligt surplus mate
riel, og så er det let at forstå, hvorfor jeg 
netop valgte 6L6 til dette PA-trin.

Vore ideer bliver jo ikke altid omsat i
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praksis. Mine gør i alt fald ikke. Der skulle 
først komme en artikel i QST, før jeg fik sat 
mig i sving. Den kom i maj 62 og omhandler 
et PA-trin på 1 kW anbragt i en rejsekuffert 
sammen med exciter og modtager. Her an
vendes 9 stk. 6DQ5, fordi der ikke findes 
noget enkelt rør med en anodestrøm på op 
mod 2000 mA ved 600 V.*)

Hvorfor så beskrive et så ualmindeligt 
PA-trin i OZ?

Kommentarer som den, at jeg med så man
ge rør i parallel ikke behøvede nogen kon
densator i tankkredsen, eller følgende citat 
fra 80 meter-båndet, kan vist begrunde det:

Første amatør: „Giv mig lige en rapport på 
styrken, når jeg sætter et PA-rør mere i PA- 
trinet“.

Anden amatør: „Du blev ikke kraftigere".
Første amatør blev enig med sig selv om, 

at han for eftertiden kun ville køre med eet 
rør, for han havde svært ved at belaste sen
deren, når der var 2 rør, og når man så ikke 
fik større rapporter, skulle pokker bruge 
2 rør.

For mig at se er der i hvert fald flere mu
ligheder for fejl. Rapporten kan være fejl
agtig. Man må ikke glemme, at der skal bru
ges 4 gange så stor effekt for at få en S-grad 
mere. Med de 2 rør skulle han altså kun 
kunne få ½ S-grad mere, og det er et spørgs
mål, om den anden amatør havde mulighed 
for at rapportere det. En høre-rapport kan 
vanskeligt afsløre ½ S-grad. De andre fejl
muligheder ligger i hans egen sender. Hans 
strømforsyning kan have været for lille til 
2 rør, så anodespændingen er faldet væsent
ligt. Og endelig — som det mest sandsynlige 
— kan vores amatør have glemt, at der skal 
den dobbelte kapacitet i tankkredsen, når 
der sættes 2 rør i.

Mon ikke mange laver tankkredsen i PA- 
trinet efter tilfældighedens lov? Jeg har selv 
gjort det men har fundet ud af, at man helst 
skal tænke sig lidt om også her. Udregningen 
af dette PA-trin understreger dette tydeligt:

Beregningen.
Man må først gøre sig klart, om PA-trinet 

skal bruges til telegrafi og fasemodulation 
eller som lineær forstærker for ESB. Anode
modulation kunne man også anvende, men

*) Næste artikel af samme mand kom i QST 
jan. 64 og omhandler bredbåndsforstaerkere, altså 
PA-trin til 20—40—80 meter uden afstemning, og 
her bruges også et stort antal rør i parallel.

have en impedans på 300 ohm, når vi regner 
med at anodestrømmen skal være 700 mA. 
Kondensatoren findes af denne formel:

Nå da da, sikke en størrelse!
En del af den vil udgøres af rørenes indre 

anodekapacitet, som er 8 • 12 pF. Resten, ca. 
1725 pF, er lavet af en god stor tysk glimmer
kondensator på 1000 pF og en alm. 2-gangs 
drejekondensator fra en BCL-spille. Spolens 
størrelse findes af 3,5 MHz LC-produkt, som 
er 2025.
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det vil jeg straks se bort fra. Jeg beregner 
det til telegrafi men vil også gerne anvende 
det til ESB, og vil derfor vise hvilke ændrin
ger der skal foretages, for at det kan lade sig 
gøre.

I den nye håndbog er der på siderne 124— 
127 og 207—208 udmærket beskrevet, hvor
dan man skal beregne sit PA-trin. Der er 
angivet nogle tilnærmede formler, som er 
fuldt tilstrækkelige til os.

Først søger vi oplysninger i rørlisterne om 
6L6. Da dette rør har været fremme i en 
menneskealder, er der mange steder at se, og 
der er givet data til mange anvendelsesmulig
heder, ofte med lidt forskellige tal. Anodeta
bet er 18—21 watt. Vi regner med 18. Højeste 
tilladelige anodestrøm er ca. 100 mA. I klasse 
C må anodespændingen være op til 500 volt 
og i klasse AB2 op til 400 volt. Gitter 2 må 
få højst 300 volt.

8 rør må trække 800 mA, altså 280 watt 
ved 350 volt. Det samlede anodetab på 144 
watt slår rigeligt til.

Der bruges parallelfødning i anodekredsen 
for at undgå højspænding på spolen, samti
digt opnås at koblingen til antenneafstem
ningen gennem 75 ohms coax bliver meget 
simpel og effektiv. Vi beregner anodernes 
arbejdsmodstand efter formlerne fra hånd
bogen, men må bruge et kompromis da der 
både skal anvendes kl. C og kl. AB

F er frekvensen i MHz, her 3,5 MHz, og Q 
er godheden af den belastede kreds. Den sæt
tes som normalt til 12.



Rørenes gitterkapacitet er ca. 80 pF, resten 
af afstemningskapaciteten udgøres af en fast 
glimmerkondensator på 450 pF og en dreje- 
kondensator på 200 pF. Spolen er viklet på 
et paprør med diameter 3 cm. Der er 10 vin
dinger. Linken har 3 vindinger. Såvel gitter
som PA-spole er til slut tilpasset med gitter- 
dykmeter.

Opstillingen skal absolut stabiliseres. Man
ge dårlige signaler skyldes, at folk helst und
går stabilisering, ja alt for ofte går ud fra, 
at deres udgangstrin er i orden, fordi det er 
en senderpentode. Den efterhånden så almin
delige broopstilling er let at have med at

gøre. Rørenes gitteranodekapacitet er ca.
3,2 pF, og gitterkatodekapaciteten er ca. 80 
pF. Med en bundkapacitet Cb på 800 pF vil 
stabiliseringen være i orden, når NC er ca. 
32 pF. Cb føres direkte til katoderne.

Det er min erfaring, at stabiliseringen let
test indstilles på følgende måde: Spændinger
ne til anode og skærmgitter afbrydes helt. 
Der må ikke være nogen DC-forbindelse, så 
det er ikke nok at slukke for ensretteren. 
Rørene skal have glødestrøm og gitterspæn
ding, og så sættes der styring på. Som indi
kator bruges et lille simpelt HF-voltmeter 
med en diode i anodekredsen. NC indstilles 
således, at der kommer mindst mulig HF 
igennem til anodekredsen. I dette tilfælde 
var det meget let at indstille til dette mini
mum, som var meget udpræget.

Lineær forstærker.
I denne funktion kører rørene med en an

den gitterspænding, og gitterkredsen skal 
helst forsynes med „swamping“ i form af en 
modstand, da svingningerne ellers vil blive 
deformerede, når der i en kort del af hver 
periode går gitterstrøm. Hvis man kun ønsker 
at bruge kl. ABI, er der ingen gitterstrøm, 
og modstanden kan da undværes. Rørenes 
lavfrekvensdata for kl. AB2 kan benyttes 
direkte. For 6L6 findes der flere sæt af dem. 
For eks. følgende 

Va 360 V 360 V
Vg2 270 V 225 V 
Vgl -22,5 V -18 V 
Ia 88-205 mA 78-142 mA 
(Data for 2 rør).
Min spænding til G2 er ca. 245 volt. Git

terspændingen må da indstilles til ca. 19 volt, 
hvorved hvile-anodestrømmen bliver ca. 300 
mA. Modstanden over gitterkredsen er 500 
ohm.

Jeg har prøvet at køre med højere gitter
spænding, så anodehvilestrømmen var 90 
mA. Trinet kører da nærmest i kl. B, og 
virkningsgraden bliver noget højere, men 
risikoen for dårlig linearitet forøges også.

Man kunne måske tro, at de beregninger, 
der her er foretaget, skal være meget nøj
agtige, for at alt kan komme til at gå per
fekt. Sandheden er nok, at de fundne tal kan 
fraviges temmelig meget, uden at man kan 
sige, at det er forkert. 50 % til begge sider 
skulle sikkert ikke gøre noget. Men hvis jeg 
skulle have rettet mig efter råd fra flere 
amatører om ikke at bruge nogen afstem
ningskondensator i PA-kredsen, fordi rørene 
gav kapacitet nok, ville forskellen have væ
ret 1700 %, en ganske antagelig fejl! *
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lavet den af en tyk kobbertråd (4 mm), ca. 
6 vindinger, diameter 6,5 cm. Den ligner 
mest en 10 meter-spole. Den skulle have væ
ret lavet af forsølvet kobberrør, da HF- 
strømmene i den er meget store og derfor 
let giver anledning til for store tab. Den an
vendte spole bliver dog ikke varm, så det 
kan ikke være rent galt. Coaxkablets tilkob- 
lingspunkt er lige midt på spolen, hvor im
pedansen jo er 1/4 af 300 ohm.

Der indgår endnu et par dele i anodekred
sen, nemlig overføringskondensatoren på 
6000 pF og spærredroslen. Kondensatoren 
skal kunne tåle spænding og HF-strøm, og 
så skal dens impedans på 3,5 MHz helst ikke 
være mere end en tiendedel af anodeimpe
dansen, d. v. s. at størrelser over ca. 1500 pF 
er brugelige. Choken skal have en tilpas tyk 
tråd, som kan tåle den ret store anodestrøm. 
Dens impedans skal helst være større end 
3000 ohm, men det skulle også være let at 
opnå. Ca. 100 vindinger 0,6 mm tråd viklet 
som étlags spole på en 3 cm form vil være 
OK.

Alle HF-førende forbindelser er lavet af 
kobberstrimler med en bredde på 8 mm, for 
at få tabene bragt så langt ned som muligt.

Gitterkredsen er også beregnet efter en 
formel fra håndbogen (side 125). Dens impe
dans er

I rørtabellen står, at 6L6 i kl. C kræver 
0,8 W styreffekt, og at gitterstrømmen er 
9 mA ved - 70 volt. Impedansen er

Kondensatoren og spolen beregnes på sam
me måde som anodekredsens.



Vi pusler med transistorer

En LF-udgangsforstærker
Af OZ7AQ.

En udgangsforstærker til at trække en 
højttaler har man altid brug for. Her er en, 
der let klarer 3 watt, hvilket naturligvis er 
mere, end man sædvanligvis har brug for 
i forbindelse med en kommunikationsmodta
ger, men det er jo altid rart at have lidt 
ekstra effekt. Til mobilt brug, f. eks., hvor 
støjniveauet som regel er højere end hjemme 
i shacken, eller i forbindelse med BCL-spil- 
len — men nogen længere opremsning af 
anvendelsesmulighederne behøves vist ikke.

Diagrammet
stammer fra en artikel i Wireless World, men 
er iøvrigt mere eller mindre standard for 
et trarisformerløst klasse B-udgangstrin, og 
meget simplere kan det nok ikke gøres. Der 
er ingen specialkomponenter, som nogle ville 
have vanskeligt ved at fremskaffe, og kom
ponentværdierne er ikke kritiske. De to mod
stande, der kan være tale om at eksperimen
tere med, er her udført som trimmepotentio
metre, således at forskelligheder i de øvrige 
modstande og i transistorerne let lader sig 
kompensere for ved en simpel indstilling.

Signalet fra forforstærkeren kommer ind 
forneden til venstre i diagrammet og påtryk
kes basis på transistoren Q1, der i modellen 
er en AC125, men har man en anden LF- 
transistor liggende, som f. eks. AC126, OC71 
eller TF65 for at nævne nogle få, skal man 
ikke betænke sig på at benytte den. Q1 sty
rer basis på de to transistorer Q2 og Q3, der 
er parrede sammen (købes i sæt). Læg mærke 
til at Q3 er af NPN-typen (omvendt) og såle
des skal have kollektoren til + i modsætning 
til, hvad vi er vant til for PNP-typernes ved
kommende. De to drivtransistorers basis er 
koblet sammen med en ganske lav impedans 
(lav i forhold til de øvrige impedanser, der 
forekommer i denne del af kredsløbet). Den 
egentlige kollektormodstand på 3,3 kohm 
føres ikke direkte til minusspændingen, men 
er afkoblet til „midterskinnen", hvortil højt
taleren sluttes. Herved opnås en positiv til
bagekobling, der bevirker, at modstandens 
tilsyneladende værdi bliver forøget mange 
gange — det er en anden version af det 
„boot-strap“-kredsløb, vi stødte på sidste 
gang i omtalen af mikrofonforstærkeren. Dio
den FD5 sidder der for at holde hvilestrøm

men i udgangstrinet konstant ved varierende 
omgivelsestemperaturer, den fungerer iøvrigt 
også som spændingsstabilisator. En alminde
lig punktdiode som OA81 eller OA95 kan 
ikke benyttes, da spændingsfaldet over den 
i lederetningen bliver for stort, det skal være 
en germanium fladediode. Såfremt den an
givne diode (Intermetall FD5) ikke let lader 
sig fremskaffe, kan en LF-transistor anven
des i stedet, som antydet på diagrammet. Har 
man en transistor, hvor den ene overgang er 
„stået af“, kan den anden benyttes her. Mål 
med ohmmeteret om ikke enten basis-emit- 
ter- eller basis-kollektorstrækningen på en 
defekt transistor stadig skulle kunne fungere 
som diode — der skal være stor modstand 
den ene vej og forholdsvis lille modstand 
(men ikke nul!) den anden vej. I det origi
nale diagram var benyttet to sådanne dioder 
(billige transistorer), men med de her an
vendte transistortyper var een tilstrækkelig.

Ved at koble Q2 og Q3 som vist får man 
tilvejebragt den fasevending af signalet, der 
er nødvendig for at kunne udstyre de to 
udgangstransistorer Q4 og Q5. Disse er Phi
lips AD139, en helt ny, lille effekttype med 
høj grænsefrekvens og særdeles velegnet til 
forstærkere i netop denne størrelse. Udgangs
transistorerne arbejder i push-pull klasse B, 
og på grund af karakteristikkens krumning 
skal der gå en vis hvilestrøm uden signal, 
ganske som tilfældet er ved rør. Hvis transi
storerne var helt ideelle, ville udgangseffek
ten kunne udregnes som

P0 = V2/8Rl , 
hvor V er batterispændingen og RL belast
ningsmodstanden. Med 12 V og en belastning 
på 3 ohm ville dette give P0 = 6 W, men så 
meget får man ikke i praksis. Transistorer 
er nok langt bedre end rør hvad virknings
grad angår, men ideelle er de ikke! Vi må 
nøjes med noget mindre, hvor meget kan vi 
udregne af

P0  = (V - 2)2/10Rl ,

hvilket med 12 V og 3 ohm (sædvanlig højt
taler) giver 3 W.

Højttaleren må tilkobles over en konden
sator, der skal være meget stor, hvis bassen 
ikke skal blive skåret bort. På diagrammet 
er brugt to elektrolytkondensatorer, der for
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LF-signalet ligger i parallel, og som samtidig 
tjener som filterblokke (seriekoblet). Den ene 
af de to på 2500 μF kan dog spares, og mindre 
kapacitet kan sagtens anvendes.

Forstærkeren er modkoblet ved at føre 
udgangssignalet tilbage til indgangen over 
trimmepotentiometret på 250 kohm. Da hele 
forstærkeren er direkte koblet (ingen over
føringskondensatorer), virker modkoblingen 
også for jævnspænding, hvilket giver en sta
bilisering af alle transistorernes arbejds- 
punkter. De 100 pF sidder der for at ned
sætte forstærkningen ved høje frekvenser, 
den er ikke strengt nødvendig og er der nær
mest, fordi transistorerne ikke så godt kan 
lide at køre med fuld udgangseffekt på fre
kvenser over ca. 10 kHz. Det gælder iøvrigt 
for alle effekttransistorer, at tabene vokser 
med frekvensen. Man skal således ikke lave 
forsøg med, hvor længe forstærkeren kan 
give 3 W ved 15 kHz, for meget pludseligt 
bliver de så altfor varme!

Fig. 1. Strømskema.

Opbygningen.
Til forstærkeren minus ud

gangstransistorerne har jeg la
vet et lille print, der ses i fig. 
2 i målestok 1:1, således at det 
kan laves efter på den i fore
gående artikler beskrevne må
de. Placeringen af komponen
terne fremgår af påskriften, og 
iøvrigt er diagrammet så vidt 
muligt tegnet således, at kom
ponenterne sidder på samme 
måde som på printet. Udgangs

transistorerne sidder på hver sin alumini
umsplade (35X75 mm), der tjener som køle
finner. Kollektor er forbundet til transistor
huset, således at pladerne må opspændes 
isoleret. Alternativt kan man bruge isoleret 
opspænding af transistorerne (opspændings
materiel bestilles særskilt) og montere dem 
på samme plade. Forbindelserne til printet 
sker med pleksible ledninger, der loddes i 
printets dertil beregnede huller.

Printet er lavet med udgangspunkt i det 
originale diagram i WW, hvorfor der er plads 
til en diode udover den, der er brugt. Her 
anbringes en kortslutningstråd, og man har 
da en mulighed for at indsætte denne diode, 
såfremt det skulle blive nødvendigt med de 
transistorer, man anvender.

Justering og afprøvning.
Inden batteriet tilsluttes, drejes begge po

tentiometre til den stilling, hvor mest mod
stand er indskudt. Et voltmeter hænges på 
mellem midterskinnen og plus eller minus.

Forstærkeren forbindes til et 
12 V batteri eller ensretter via 
et mA-meter med fuldt udslag 
50—100 mA. Modstanden for
mindskes nu lidt ad gangen 
skiftevis i de to potentiometre, 
hvorved hvilestrømmen stiger. 
Det gælder hele tiden om at 
justere de 250 kohm. ind, så 
spændingen på midterskinnen 
er den halve af batterispæn
dingen, og potentiometret mel
lem basis af Q2 og Q3 således, at 
hvilestrømmen nærmer sig en 
værdi på 15—20 mA. Denne 
strøm er afhængig af transi-

Fig. 2.
Printtegning.
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størernes temperatur, men er iøvrigt ikke 
kritisk. En lav hvilestrøm giver lille strøm
forbrug og stor virkningsgrad, men for
vrængningen på grund af karakteristikker
nes krumning (cross-over distortion) er mest 
fremtrædende her. Indstilles til den angivne 
strøm, er denne forvrængning praktisk talt 
usynlig på et oscilloskop. Selv ved 10 mA er 
forvrængningen dog uvæsentlig til amatør
formål. Skal lavohms potentiometret skrues 
op til mere end ca. 100 ohm, bør diode nr. 2 
indsættes som omtalt ovenfor.

Forstærkerens data.
Da der ingen transformer findes, bestem

mes den nedre grænsefrekvens udelukkende 
af elektrolytkondensatorernes størrelse. Med 
de angivne størrelser ligger grænsefrekven
sen (3 dB fald i udgangsspænding) omkring 
30—40 Hz. Er dette ikke godt nok, kan man 
jo blot gøre elektrolytkondensatorerne større. 
Den øvre grænsefrekvens er ca. 15 kHz, hvil
ket turde være tilstrækkeligt til de fleste 
formål. Udgangseffekten ligger i hele dette 
frekvensområde på godt 3 W med en 3 ohms 
belastning og med batterispænding 12—14 V. 
Væsentlig højere spænding kan formentlig 
udmærket tillades men er ikke prøvet.

Den nødvendige indgangsspænding er 100 
mV for fuld udstyring, indgangsmodstanden 
ligger på ca. 1800 ohm.

Strømforsyning.
Tørbatterier giver en uøkonomisk strøm

forsyning på lidt længere sigt, da forbrugs
strømmen går op til omkring 0,5 A ved fuld 
udstyring, noget mindre naturligvis ved nor
mal udstyring med tale eller musik. En bro
kobling med fire siliciumdioder fra en 12,6 V 
forhenværende glødetransformer giver ca. 
17 V jævnspænding, hvilket er udmærket. 
Det samme opnås ved spændingsfordobling 
fra 6,3 V, som det har været vist her i OZ 
flere gange. Spændingen behøver ikke at 
være særlig stiv, det er tværtimod en fordel, 
at spændingen falder ved overstyring, da den 
i transistorerne afsatte varmeeffekt derved 
formindskes. Da der ingen transformér fin
des, er ødelæggelse af transistorerne på 
grund af overspændinger udelukket, ingen 
transistor kan nogensinde få mere end den 
fulde batterispænding over sig, heller ikke 
når forstærkeren er ubelastet. *

Data for bølgefælder
Man skal vel ikke forsværge, at der stadig 

kan være nogle få amatører, der har den 
gode, gammeldags slags BCI, hvor senderens 
signal slår ind på en mellem- eller langbølge
modtager i nærheden. Der er nok, trods TV 
og FM, en del lyttere, som endnu holder fast 
ved AM — det er der jo også amatører, der 
gør! Afhjælpningen sker ved at indskyde en 
bølgefælde så tæt ved modtagerens antenne
bøsning som muligt, afstemt til det amatør
bånd, senderen kører på. OZ5U har sendt os 
data for sådanne bølgefælder. Alle spoler 
vikles på et 25 mm ø pertinaxrør eller lig
nende, og den færdige bølgefælde indbygges 
i en metaldåse, der forbindes til modtagerens 
jordbøsning (og helst også til en god jord). 
Dåserne fremskaffes lettest ved at holde op 
med at ryge cigaretter og gå over til pibe 
i stedet, det vil da ikke vare længe, før man 
kan forsyne hele kvarteret med bølgefælder, 
forudsat man vælger et mærke, der leveres 
i de runde blikdåser!

J o r d

80 m: 30 vdg. 0,4 mm ø bomuldsisoleret 
kobbertråd, tæt viklet. Afstemmes med ca. 
150 pF (trimmer + fast kapacitet).

40 m: 20 vdg. 0,6 mm ø bomuldsisoleret 
kobbertråd, 100 pF.

20 m: 15 vdg. 1 mm ø laktråd, spacet trå
dens tykkelse, 50 pF.

15 m: 12 vdg. 1 mm ø laktråd, spacet 2 gan
ge trådens tykkelse, 35 pF.

10 m: 9 vdg. 1 mm ø laktråd, spacet 2 gan
ge trådens tykkelse, 25 pF trimmer.

Husk at bore et hul i dåsen til at indstille 
trimmeren igennem. Trimningen kan f. eks. 
ske ved at indsætte bølgefælden i antennen 
på stationsmodtageren og starte senderen. 
Der stilles da til minimum signal ved hjælp 
af S-meteret. Gitterdykmeteret kan jo ikke 
så godt bruges, da kredsen skal afstemmes, 
mens den sidder inde i dåsen. Husk at der 
skal bruges en isoleret trimmenøgle. *
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Senderrøret TT21 S2 * gi

Sokkelforbindelser. > 
Fatning: oktal- 

Rørets totalhøjde: 131 mm. 
Rørets højde over chassis: 116 mm. 

Rørets største diameter: 52 mm.

I teknisk brevkasse har 6NF henvist til et 
senderrør, TT21, som sikkert kun kendes af 
et fåtal af amatører i dette land, hvilket er 
en skam, da røret på mange måder er et 
væsentlig bedre køb end det velkendte 6146/ 
QE05/40 —- for slet ikke at nævne 807, der 
dog kan fås surplus, d. v. s. billigt men uden 
videre garanti.

TT21 har et ICAS anodetab på 45 W mod 
25 W for 6146, altså næsten det dobbelte. 
Højeste tilladelige anodespænding er 1250 V. 
Med to rør kan A-licensens effekt udnyttes 
fuldt ud (300 W CW og ESB PEP-input). Til 
gengæld ligger prisen for TT21 en smule 
under den for 6146 (pris angivet af OZ5AB, 
Betafon Radio, der fører dette rør). Røret er 
fremstillet af The M-O Valve Co., England, 
og forhandles en gros af Louis Poulsen, Slu
seholmen 10, København K.

Kalibreringsudsendelser fra OZ7AQ

finder sted hver fjerde søndag i måneden, 
næste gang d. 22. marts. Udsendelserne fore
tages med CW på 80 meter-båndet således:

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

holdt med en nøjagtighed på ± 100 Hz. QSL 
modtages gerne.

Tak til de mange, der har villet have ulej
ligheden med at sende rapport på de to tid
ligere udsendelser.

TR.

DATA FOR TT21.
Indirekte opvarmet oxidkatode, Vf = 6,3 V, 

It = ca. 1,6 A.
Kapaciteter: Cag1 = 0,25 pF, Cg1 = 17 pF, 

Ca = 13,5 pF.

Klasse C telegrafi; ICAS:
Anodespænding Vb volt 800 1000*) 1000 1250
Skærmgittersp. Vg2 volt 300 300 300 300
Gitterforsp. - Vgi volt 115 60 115 115
Anodestrøm Ia mA 200 175 190 175
Skærmg.strøm Ig2 mA 20 20 20 20
Gitterstrøm I gi mA 9 4 7,5 6
Anodetab Pa watt 43 45 45 45
Skærmg.tab Pg2 watt 6 6 6 6
Udgangseffekt P2 watt 117 130 145 174
Virkningsgrad 17 °/o 74 74,5 76,5 79,5
Nyttig udg.eff. Pi watt 103 106 126 146
Styreffekt Ps watt 2,1 0,65 2 1,9

Talværdierne for nyttig udgangseffekt er målt på 
30 MHz og tager hensyn til anodesvingningskred
sens tab.

*) Reduceret styreeffekt, fordelagtigt m. h. t. 
TVI-undertrykkelse.

Lineær forstærker, ESB; ICAS:
Højeste tilladelige anodesp. Va max = 1250 V. 
Højeste tilladelige skærmgittersp. Vg2 max = 600 V. 
Højeste tilladelige styregittersp. Vgi max = -1-200 V.

DRIFTSDATA:
Anodespænding V a volt 800 1000
Skærmgittersp. Vg2 volt 300 300
Styregittersp. Vg1 volt - 38 - 40
Anodehvilestrøm I ao mA 40 35
Anodestrøm, max. Ia max mA 122 116
Skærmg.hvilestrøm Ig 20 mA 0 0
Skærmg.strøm, max. Ig2 max mA 11 8,5
Gitterstrøm, max. Igi max mA 0 0
Anodetab, hvile Pao watt 32 35
Anodetab max. udst. Pa max watt 31 34,5
Skærmgittertab, hvile Pg20 watt 0 0
Skærmg.tab, max. Pg2 max watt 3,3 2,6
Udgangseffekt (PEP) P2 watt 67 80
Belastningsmodstand, Ra kohm 2,8 3,6
Virkningsgrad % 63 69
Nyttig udg.effekt Pl watt 55 65

Styregitterforspændingen indstilles til den 
angivne anodehvilestrøm. PEP = udgangs
effekt ved enkelttone (CW). Nyttig udgangs
effekt er målt ved 30 MHz og tager hensyn 
til tab i tankkredsen.
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30 W YHF-UHF sender
Af OZ2ME, H. Clod Svensson.*)

I det følgende beskrives en kompakt field- 
day sender til såvel 2 m som 70 cm, tilfreds
stillende følgende krav:

1. Lynhurtig stationsbetjening, eenknaps 
båndskift.

2. Frekvensen kontinuerlig variabel over 
begge bånd.

3. Modulation: AM, FM, MCW, CW, med 
indbygget modulator.

4. Kan tilpasses svingende netspændinger; 
frekvensen upåvirket af mindre spring i net
spænding.

5. Absolut TVI-sikkerhed.
Konstruktionen er for den lidt mere er

farne VHF-ham, og det kan ikke tilrådes 
begyndere at starte med så stort et projekt, 
men det er mit håb, at mange kan finde 
anvendelse for de enkelte dele i konstruktio
nen såsom VFO, modulator m. v.

Som det ses af fig. 1, er senderen opbyg
get som en VFX, hvilket må anses for nød
vendigt for at opnå tilstrækkelig frekvens
stabilitet på 70 cm med den ret store varme
udvikling i den forholdsvis lille kasse.

1. VFO’en er det kritiske punkt i opstillin
gen, idet hele senderens stabilitet står og 
falder med denne. Man må derfor ofre den 
største omhu ved opbygningen af den. Som 
oscillator er valgt en afart af Clapp-oscilla- 
toren, oprindeligt konstrueret af OZ2KP som 
ren YFO til 2 m. Denne oscillator udmærker 
sig ved en enorm frekvensstabilitet i forbin
delse med en meget ren tone. Vil man an
vende kredsløbet som VFO til f. eks. 8 MHz, 
må man regne kredskomponenterne ud efter 
de formler, der er angivet for Clapp-oscilla- 
toren i håndbogen.

Som tankkapacitet er her anvendt „sølv- 
på-glimmer“-typen, men gode NPO kerami
ske kondensatorer vil gøre lige god fyldest. 
Seriekapaciteten består af 1) 25 pF rørtrim- 
mer (m. fingevind!) som båndsætter, 2) en 
25 pF lufttrimmer i serie med en 75 pF N750 
keramisk kondensator, der sørger for tempe
raturkompenseringen, og 3) en split-stator 
dreko (Prahn FLTD) som afstemning. Denne 
var oprindelig på 2 X 1 5  pF, men der er pillet 
plader af, til den dækkede området.

Spolen er viklet på pertinaxrør (keramiske 
forme kan være svære at styre m. h. t. tem
peraturkompensering) og er efter viklingen 
indsmurt i trolitullak, der er fremstillet ved 
at opløse gamle trolitulspoleforme i benzol. 
På denne måde fås en spole med en tempe- 
raturcoefficient meget nær nul. Spolen er 
anbragt på 2 keramiske stand-offs på selve 
chassiset, medens drekoen er fastspændt med 
en bøjle på senderens bagvæg.

Den keramiske kondensator til temperatur
kompenseringen skal udvælges med stor 
omhu, idet oscillatorens kvalitet faktisk står 
og falder med denne. Der bør foretrækkes 
en skivekondensator, men gode kondensato
rer af bæger- eller rørtypen med tykt dielek- 
trikum kan dog også anvendes. Ved rør- og 
bægerkondensatorer kan belægningernes og 
dielektrikets forskellige udvidelsescoefficient 
bevirke, at frekvensen „springer" og ligger 
uroligt. Især er dette galt, hvis man anvender 
de miniature-rørkondensatorer, der frem
stilles herhjemme. Velegnede til dette formål 
er de tyske kondensatorer (fabrikat Heschco), 
der blev anvendt i BCL-spiller i 30’erne, og 
som stadig kan findes rundt omkring. De

*) Tingskrivervej 19, 1., 
København NV.
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Blokskema for sender og 
modulator.

keramiske kondensatorers temperaturcoeffi
cient er angivet ved en farvekodning (kon
densatorernes bundfarve), der er, som følger:

blanderen med en koblingskondensator på 
2 pF.

3. Til den balancerede blander er anvendt

Temperatur-
koefficient + 90- + 180 + 30 - + 90 0 + 100 -150 -250 - 360 - 480   - 680 - 860  - 680 - 860

Ny farve Rød Orange Lysegrøn Mørkegrøn Gul Lyseblå Mørkeblå

GI. farve 
(før 1953) Mørkegrøn Græsgrøn Rød Rødbrun Okker Orange Lysegrøn

Er man i besiddelse af en lille luft-diffe- 
renskondensator (15—25 pF el. lign.), kan 
man anvende denne til temperaturkompense
ringen, idet man forbinder en NPO-konden- 
sator og en N750-kondensator til hver sta- 
torhalvdel. Den anden ende af kondensato
rerne forbindes sammen til den ene ende af 
kredsen og rotoren til den anden. Er de to 
keramiske kondensatorer lige store, kan man 
indstille temperaturkompenseringen uden at 
påvirke oscillatorens frekvens.

VFO’en efterfølges af et klasse A-buffer- 
trin, der er koblet ganske normalt. Fra det
tes anodekreds føres signalet til blanderen 
ved en linkkobling; 4 vindinger PVC-monte- 
ringstråd om den kolde ende af anodespolen.

2. Krystaloscillatordelen er ganske konven
tionel. Der er her anvendt et krystal på 10,53 
MHz (den nøjagtige frekvens spiller ingen 
rolle), det svinger mellem gitter 1 og 2 i pen- 
todedelen af ECF80. I anoden udtages den 
3. harmoniske, 30,5 MHz. Er man tilhænger 
af overtoneoscillatorer (jeg er ikke!), kan 
man naturligvis anvende en sådan og så 
muligvis slippe for nogle falske signaler.

Ded dobles i triodedelen til 61 MHz, der 
føres videre til buffertrinet med et båndfil
ter. Fra bufferen, en 6AK5, føres signalet til

en amerikansk dobbelttriode 5670, men en 
616 eller ECC81 kan anvendes med lige så 
godt resultat.

VFO- og krystaloscillatorsignal tilføres 
gitterkredsen, og fra anodekredsen føres 
sumsignalet (72—73 MHz) videre til buffer 
og dobler, hvis indbyrdes kobling er udført 
som båndfiltre, der sørger for, at kun det 
ønskede frekvensområde udsendes.

Modulatorens frekvenskarakteristik.
Kurve A: Tonegenerator tilsluttet efter filteret 

(over modulationsgradspotentiometret). 
Kurve B: Tonegeneratoren tilsluttet mikrofon

indgangen.
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Styresender

76

Bufferen i krystaloscillatordelen samt 
blanderen og bufferen på 72 MHz kan til
sluttes separat med omskifteren mrkt. tune- 
st.by, således at man får et signal i modta
geren til indtuning.

Signalet føres herefter til driveren, en 
QQE03/12, hvis forstærkning kan reguleres 
fra forpladen ved hjælp af et potmeter i 
skærmgitteret, således at den korrekte sty

ring til PA og tripler kan indstilles. Anode
kredsens afstemning er ligeledes .ført ud til 
forpladen, da det er nødvendigt at efterind- 
stille ved større QSY. Styreeffekten kobles 
fra anodekredsen med en link, der er pålod- 
det skifterelæet direkte. Fra dette føres sty
ringen til PA og tripler med coaxialkabel.

4. 2 m PA er bestykket med en QQE03/12, 
der ved omhyggelig justering kan køre over



30 (tredive) W ved AM, Såvel anodekreds 
som gitterkreds er udført som lecherkredse, 
afstemt med butterflykondensatorer, af hvil
ke anodekredsens kan indstilles fra forpla
den. Selve anodekredsen er anbragt over 
chassis, medens gitterkredsen er under; op
bygget på denne måde behøver trinet ikke 
yderligere stabilisering udover den, der er 
indbygget i røret.

Antennelinken, der ligeledes er tn lecher- 
kreds, er anbragt på et plexiglasstykke, der 
også bærer serietrimmeren. Det hele er mon
teret på bagsiden af forpladen. Signalet føres 
med coaxialkabel til antennerelæet, der som 
de øvrige relæer undtagen 70 cm-antennere- 
læet er almindelige Standard Electric-relæer 
med 2 sæt skiftekontakter. Kun den ene 
halvdel af relæet bruges til at skifte anten-

Strømforsyning.
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Glødetråde på 
QQE03I20 forsynet 
med drosler af 17 
cm 1 mm ø tråd 
opviklet kvadratisk 
på 10 mm dorn. 
Øvrige glødetråde 
afkoblet med 5 nF 
Hi-K og FXC- 
perler.



nen, den anden halvdel bruges til gitterblo
keringen.

70 cm tripler- og PA-trin er bestykket med 
2 stk. QQE03/20 i en (efterhånden) ganske 
almindelig opstilling med PA-trinet monte
ret vandret over chassiset på en opstander, 
medens triplerrøret står lodret med gitter- 
og anodekreds på hver sin side af chassiset. 
Nærmere beskrivelse af denne opstilling kan 
findes i 9AC’s artikel i håndbogen.

5. Senderen er nøglet ved gitterblokering, 
der er tilsluttet alle trin, som ikke skal køre 
hele tiden, hvorved det helt undgås at skifte 
anodespændingen. Ved FM og CW drift er 
skærmgitterspændingen taget fra de to EL84, 
ligesom modulationstrafoen er kortsluttet. I 
øvrigt er modulatoren „kvalt“ i modtagestil
ling, idet en negativ spænding tilføres for
stærkeren.

Ved tastning af senderen aktiviseres begge 
antennerelæer, og blokeringsspændingen 
kortsluttes, således at senderen starter. De 
øvrige relæer sørger for omskiftningen mel
lem 2 m og 70 cm samt tilkobling af LF til 
xtaloscillatoren til frembringelse af NBFM.

6. Modulatoren er konstrueret ud fra kra
vet om at give senderen en virkelig effektiv 
modulation, så den har en fair chance over
for „de store stationer" med 100 W eller 
mere, og således at modulationen også kan 
læses, når signalstyrken er på den forkerte 
side af S4, uden at senderen derfor lokalt 
breder sig utilbørligt.

Mikrofonforstærkeren består af en EF804 
(EF86) + ½ ECC83, koblet på normal måde 
med afskæring over og under området 300— 
3000 Hz. Kondensatoren på 100 pF før gitte
ret på EF804 er anbragt for at tilpasse mikro
fonen (PEARL BM-5) og skal muligvis æn
dres ved anvendelse af andre mikrofoner.

Signalet føres videre til clipperen, der be
står af to siliciumdioder OA202. Disse lader 
signaler under ca. 0,5 V passere, medens 
større spændinger kortsluttes, således at vi 
efter dioderne har et LF-signal, hvis maksi
malværdi ikke overstiger ca. 0,5 V.

Dette signal føres videre til Vs ECC83, der 
ved hjælp af den lille anodemodstand virker 
som impedanstransformator, således at fil
teret kan komme til at se den korrekte impe
dans (ca. 5 kohm). Røret giver i denne kob
ling meget lav forstærkning (5—8 gange), 
men dette er trods alt mere end det, den ka
todefølger giver, der normalt anvendes her. 
Til gitteret af dette rør kobles generatoren 
til MCW. Denne er en ganske simpel kipge
nerator lavet med en signalglimlampe, der 
forsynes fra anodespændingen. Spændingen

er alt andet end sinusformet (savtak!) og skal 
derfor kobles ind før lavpasfilteret.

Lavpasfilteret er opbygget om 2 stk. Sie
mens Siferrit potkerner med tilhørende hol
dere og forme. Ved bestilling skal man have 
følgende:

2 stk. kerner B65561 1100N22 O.L.
2 stk. forme B65562—2.
2 stk. holdere B65563 Rel.A.
Nettopris var i juli 1963 kr. 8,50 for det 

hele, så der er ingen grund til at lade være!
Vikledata for filteret er følgende:
0,32 H — 440 vindinger 0,15 mm ø CuL.
0,56 H — 580 vindinger 0,15 mm ø CuL.
Dette filter (eller lignende) giver en ganske 

imponerende afskæring over ca. 3 kHz, bru
ger ingen strøm og fylder næsten ingenting, 
og burde derfor forefindes i enhver modula
tor, uanset om der anvendes klipper eller ej. 
Hyl og parasitter i modulatoren med påføl
gende udsendelse af sidefrekvenser flere 
hundrede kHz til siderne kunne da i mange 
tilfælde undgås, og man ville slippe af med 
de sidste tilfælde af „Hi-Fi“-modulation, 
hvor ellers forholdsvis fornuftige amatører 
i deres bare skræk for at komme til at be
skære og klippe gengiver frekvenser op over 
10 kHz, hvilket deres medamatører især har 
glæde af, når der ved tester og andre fest
lige lejligheder iblandes en passende mæng
de overmodulation.

Filteret afsluttes med et 5 kohm lineært 
potmeter, der fungerer som modulations
gradskontrol. Denne skal (i hvert tilfælde 
ved AM) have sin bestemte plads og må ikke 
røres efter een gang at være indstillet. Man 
kan f. eks. indstille efter rapporter fra nabo
amatører. Fra dette potmeter udtages et LF- 
signal, der føres til xtaloscillatoren til FM.

Herefter følger forstærker-, fasevender- 
og udgangstrin, der er koblet ganske normalt. 
De to EL84 får fast negativ forspænding fra 
et 15 V blitz-batteri, således at de kører kor
rekt i klasse B. Som modulationstrafo er an
vendt en MM1, der er koblet med omsætning 
8 kohm PP/3 kohm.

Senderen strømforsynes fra en hjemmevik
let nettrafo, men det er måske muligt på 
markedet at finde en anvendelig trafo. Den 
skal kunne levere følgende: 360 V/0,4 A, 2 X
6,3 V/5 A, 24 V/l A, ialt ca. 300 W.

Anodeensretteren er en brokoblet ensretter 
med fire stk. OY241 (BY100), efterfulgt af et 
filter med drosselspoleindgang.

Til styresender og modulator bliver spæn
dingen nedsat og yderligere filteret med en 
ekstra elektrolytkondensator. Begge oscilla
torer får stabiliseret spænding fra et 150 V

78



Opstander til 70cm PA VFO Skærm Mal i mm.

2mm Aluminium 2mm Aluminium

Detaljer til chassis.

Forplade.

Senderen set ovenfra.

VFO-BF

MIXER

xtal-BF 
xtal ose.

Boreplan
for
chassis.
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VFO-skærm nettransformer

forforstærker mod.udg. 2 m PA

Forplade 3mm Aluminium



SPOLETABEL
L1 L2 L3 l4 l5 L6 l7 l8 L9 L10 L11 L12 Ll4 L19

Vindingstal 15 14 7 7 11 30 15 8 10 8 2 5 4

Diameter mm 27 - 15 15 15 13 13 13 13 13 13 22 13 13

Længde mm 30 2
kamre - - - 19 27 22 22 15 16 - -

Spacing mm 1 - - - - - 0 - - - - 1,5 1 1,5

Tråd, Cul 1 0,6 0,6 0,6 0,6 1 0,6 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5

Form Perti-
naxrør

Kam
mer Rille Rille Rille 

Samme form Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft

Bemærkning L-
3,7μH

Mont.
vandr

Hårn&lekredse: Gitterkredse for QQE03/12 (L13-L10), længde 72 mm, afstand 23 mm. (Ligeledes L 15 og L18).
PA kreds (L17), vandret længde over chassis 100 mm, afstand 25 mm, monteret 25 mm over chassis.

glimstabiliseringsrør, og til yderligere be
skyttelse af VFO’en mod spændingsvariatio
ner er der i serie med glødetrådene i VFO 
og BF-rør indskudt en jern-brint modstand.

På senderens bagplade er monteret en net
spændingsomskifter, hvormed man i spring 
på 10 V kan kompensere for fald og stigning 
i netspændingen mellem 160 og 240 V.

Til køling af senderen anvendes en Phili- 
gram-motor forsynet med en vinge. Denne 
blæser er absolut nødvendig, da temperatu
ren i den lukkede kasse eller stiger op til 
60—70°, hvilket hurtigt ødelægger elektro
lytter m. v.

Opbygning.
Senderen er opbygget på et chassis af 2 mm 

halvhård aluminiumsplade med udv. mål: 
610X305 mm. Dette er anbragt i en ramme 
af vinkelaluminium 2X20X200 mm, hvorpå 
bund, side-, for- og bagplader er fastskruet. 
Forpladen fastholdes kun af skruerne til 
håndtagene samt møtriker til potmetre o. 1., 
således at den er nem at aftage. Den er be
klædt med selvklæbende plasticfolie, der 
giver en pæn og holdbar overflade.

Overfladen er delt i to, således at den del, 
der ligger over 70 cm-delen, er af perforéret 
plade. Resten er af alm. plade forsynet med 
huller over blæseren, således at luften bli
ver suget ned gennem 70 cm-delen og gen

nem hullerne i den venstre sideplade og ud 
denne vej. Ydermere er der et trimmehul for 
VFO’en. 70 cm-delen er adskilt fra det øvrige 
ved en skillevæg af perforeret plade, der sid
der fastspændt på midten på 70 cm PA-tri- 
nets opstander.

VFO-skærmkassen består af en vinkel an
bragt i det venstre bageste hjørne.

Under chassis er ingen skærme anbragt, da 
dette trods den kompakte opbygning ikke 
synes at være nødvendigt.

I senderen er indbygget to metre; et ano
destrømsmeter 0—200 mA samt ét der ved 
hjælp af en 2X5 stillings omskifter kan kob
les om mellem de steder, der er vist i dia
grammet. Instrumenterne er surplus-anten- 
nestrømsmetre forsynet med hjemmelavede 
shunte.

VFO-skalaknappen er ligeledes surplus og 
nok ikke til at skaffe (Marconi), men en LK- 
knap el. lign. kan anvendes i stedet.

Trimning.
Til trimningen af senderen skal bruges et 

godt giterdykmeter og et universalinstru- 
ment. Alle kredsene lægges på plads ved 
hjælp af gitterdykmeteret med glødestrøm 
på senderen. Herefter tilsluttes enkelte dele 
af senderen; man kan passende begynde med 
krystaloscillatordelen, derefter VFO’en, hvis 
område lægges på plads. Det skal her næv
nes, at med det benyttede krystal vil VFO’ens

Anodekreds PA. 
10X1 mm kobber. — 

Bukkes om 11 mm dorn.

Anodekreds-tripler: 
Set fra siden.

Gitterkreds PA, lOXlmm kob
ber, 6,4 pF Philips butterfly med 

3 rotor og 4 statorplader.
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Senderen nedefra. 
Bemærk coax-kabler- 
ne fra driveren til git- 
terkredsene i 2 m PA 
og 70 cm tripler samt 
anvendelsen af lodde- 
lister til fordeling af 
spændingerne fra ens
retteren-

MODULATOR 
72 MHz BF - FD - DR 2 m PA 70 cm tripler

xtal ose. 

BF

mixer

BF - VFO

13. harmoniske kunne høres i en 2 m-mod
tager, hvis antenneindgang tilkobles med en 
prøveledning. På denne måde kan oscillato
rens kvalitet let kontrolleres, da dens even
tuelle unoder vil give sig særdeles mærkbart 
til kende på den høje harmoniske. Efter at 
det krystalstyrede og det variable signal er 
konstateret at være til stede, tilsluttes styre
senderen og kredsene staggertunes, således 
at styringen til driveren er nogenlunde kon
stant over hele båndet (max. ca. 1,5 mA).

Dernæst skal linkene og gitterkredsene 
pusles på plads, således at styringen har mak
simum i både 2 m PA og tripler samtidig, 
således at man ikke skal efterindstille drive
rens anodekreds ved båndskift.

Styringen til PA skal under drift være 2— 
2,5 mA og ca. 3 mA til tripleren, men skal 
ved hjælp af skærmgitterpotentiometret 
kunne varieres fra 0 til ca. 5 mA.

2 m PA skal ved korrekt kobling af an
tennekredsen trække ca. 100 mA. Dette op
nås med en vinkel mellem antenne og anode
kreds på 30—40°. For kraftig kobling vil 
resultere i nedadgående modulation.

Anodekredsen i tripleren stilles ved hjælp 
af kortslutningsbroen til max. styring i PA. 
Den første indtrimning kan evt. udføres med 
en lille pære påloddet en hårnål af monte
ringstråd, da det kan være svært at finde på 
plads med styringsmeteret alene.

Der indstilles til max. styring (1,8 mA) ved 
433 MHz, da man så kan dække området 
432—434 MHz uden efterindstilling. PA- 
kreds og antennekreds indstilles til max. out
put. PA vil også her trække ca. 100 mA.

Modulatoren kan afprøves ved hjælp af en 
belastningsmodstand på 3 kohm/15 W, der 
forbindes over modulationstrafoens sekun

dær. Modulatoren skal ved fløjt i mikrofonen 
kunne afgive de ca. 240 V LF, som 100 °/o 
modulation kræver, med modulationsgrads
kontrollen skruet ca. 200° op.

Kvaliteten af modulationen kan kontrolle
res Ved at tilslutte et signal (grammofon) 
over modulationsgradspotmeteret. Man skal 
ikke sende musik gennem klipperen; det ly
der meget slemt! Hvilestrømmen i udgangs
trinet er ca. 15 mA. Fuld anodestrøm andra
ger 95 mA.

Når senderen er trimmet nogenlunde på 
plads, kan man passende begynde at arbejde 
med VFO’en. Dette kræver megen tid og 
endnu mere tålmodighed, men resultatet er 
rigeligt anstrengelserne værd!

Efter at senderen er varmet op, kører man 
tunesignalet til beat med et signal på 2 m 
(eller man kan lytte til VFO’en direkte som 
før nævnt). I København kan man anvende 
OZ7IGY’s triplersignal på 144.007, medens 
„storebror" på 145.983 er mindre stabil. Ude 
omkring må man klare sig med et godt kry
stal i gitterdykmeteret. Oscillatoren vil efter 
al sandsynlighed drive nedad, og dette må 
man kompensere for ved at dreje trimme
ren til temperaturkompenseringskondensato
ren ind og dreje båndsætteren tilsvarende 
ud. Man fortsætter med at finde den rigtige 
balance, til man er tilfreds!

Da senderens absolutte frekvensstabilitet 
også er afhængig af krystaloscillatoren, må 
man påse, -at denne kører korrekt. Det at en 
oscillator er krystalstyret, er ingen som helst 
garanti for at den kører stabilt; dette kan 
man let overtyde sig om ved at lytte lidt på 
2 m-båndet. Hvor mange krystalstyrede sta
tioner kan sige sig fri for at drive mere eller 
mindre i frekvens? En krystaloscillator til
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Et BK-nøglesystem
til ART-13, men også til andre sendere!

Af OZ7AQ.

Senderen ART-13 er „fra naturens hånd“ 
forsynet med et nøglerelæ, der klarer anten- 
neomskiftning mellem RX og TX, nøgler 
oscillatoren i katoden og PA-røret i skærm
gitteret, samt klarer en hel masse andre 
funktioner. Så store relæer kan ikke følge 
med til hurtig nøgling og giver en del for
vrængning, d. v. s. har ikke ens trække- og 
faldetider. Allerede ved 80—100 tegn pr. 
minut har man fornemmelsen af, at hånden 
ved alm. pumpenøgling arbejder i en tyk 
dej, man trættes hurtigt. Desuden giver den 
anvendte nøglemetode både klik og chirp. Nu 
er der måske nok ikke så mange amatører, 
der har anskaffet denne TX, men da princip
pet i det nøglesystem, der skal beskrives i det 
følgende, umiddelbart lader sig anvende i 
masser af andre tilfælde, har jeg alligevel 
ment, at det burde offentliggøres.

Differentialnøgling
er ikke noget nyt. Princippet er i korthed, 
at oscillatoren startes, straks nøglen sluttes, 
mens et eller flere efterfølgende trin nøgles 
„blødt". Klik og chirp fra oscillatoren kom
mer ikke ud, da disse fænomener er over
stået, inden det nøglede forstærkertrin åb
nes. Ved tegnsafslutningen stoppes forstær
kertrinet, før oscillatoren stoppes, hvorved 
tegnene også her bliver uden klik og chirp. 
Det hele kan udmærket foregå så hurtigt, at 
der ikke, selv om oscillatoren kan høres 
igennem modtageren, bliver tale om tegn
forvrængning af betydning eller om „spa- 
cer“ på medhøret.

Oscillatornøgling.
For at gøre modifikationen af ART-13 så 

lidet kompliceret som muligt, blev katode- 
nøglingen af oscillatoren bibeholdt. Nøgle-

DET HJALP NOGET —
men i k k e  n o k !  Opfordringen til læserne 
i de foregående numre om at indsende mere 
teknisk stof har hjulpet, men der er stadig 
mangel på konstruktioner. Vi minder om den 
løbende konkurrence om

å r e t s  k o n s t r u k t i o n ,  
som vi stadig mangler bidrag til!

ØNSKESEDLEN:
Hvad savner du oplysning om i OZ?
Send et par ord derom til TR, så skal jeg 

se, hvad der kan gøres!
7AQ.

VHF skal køre svagt og h e l e  t i d e n  for at 
give et virkelig godt resultat.

Til at forhindre HF i modulatoren, tilbage
virkning på VFO’en o. s. v. bør man have en 
håndfuld afkoblingskondensatorer og ferrit- 
perler til anbringelse på „varme" steder.

God fornøjelse og på genhør på 2 m og 
70 cm, hvor der stadigvæk er masser af god 
plads og brug for megen aktivitet!

Litteratur:
EDR Håndbog 1960 s. 146—148, s. 453—457 og 

s. 465—466.
OZ: 1957 nr. 12 (OZ7SU), 1962 nr. 3 (OZ7AQ) og 

nr. 4 (OZ7AQ).
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Tips
for jævnstrømsamatører

De fleste håndværkere kender tricket med 
at smøre en skrue med lidt håndsæbe for let
tere at kunne drive den i træ. Selvsagt hæn
ger sæben lettere ved skruen, når sæben er 
blød.

Der er dog også andre metoder. Smører 
man f. eks. en skrue med smeltet parafin, 
er denne nemmere at drive i træet og til gen
gæld også nemmere at få ud igen. Bruger 
man derimod bivoks, går skruen også let i, 
men er nu sværere at fjerne og arbejder sig 
i hvert fald ikke løs.

OZ5NU.

Finere indstillingsskruer og f. eks. skruer 
til fastgørelse af måleinstrumenter (tavle
instrumenter) og lign. kan undertiden gå lidt 
trangt, hvilket afhjælpes ved at smøre ge
vindet med lidt grafit —- grafit har du ved 
hånden i form af en blyant, hvilket vil sige, 
at du blot stryger henover gevindet med 
spidsen af blyanten nogle gange.

OZ5NU.

Har du husket kontingentet???



kontaktens stelforbindelse (3) kan nemt “fi
skes" og føres til Re, der sidder lige ved 
relæet. Nøglerøret V1 leverer oscillatorrørets 
katodestrøm; da EL84 trækker lidt mere end 
nødvendigt, afledes den overskydende strøm 
gennem D4, således at katoden ikke kan blive 
negativ. D3 spærrer for positive spændinger, 
men kan sikkert udmærket undværes. Når 
Vi er spærret, overlades oscillatorrøret til 
sig selv, og katoden antager en spænding på 
ca. + 25 V. Modstanden Re begrænser strøm
men i V1 og frembringer spærrespændingen 
til T/R-omskifteren.

Gitterblokering.
PA-trinet nøgles ved gitterblokering, der 

skal her bruges en så stor negativ spænding, 
at røret kan blokeres sikkert, selv når der 
er fuld styring på dets gitter. I dette tilfælde 
blev spændingens størrelse afgjort ved til
stedeværelsen af en nettransformer på 2X 
300 V, hvorved jævnspændingen efter ensret
ning måtte blive ca. 450 V. Det er imidlertid 
heller ikke for meget. Når nøglen sluttes, 
stelforbindes rørets gitterafleder, men jævn
spændingen på gitteret stiger kun forholds
vis langsomt mod nul på grund af konden
satoren C3. Modstanden R3 har ingen betyd
ning for funktionen, den skal forhindre pa
rasitter ved a dæmpe HF-drosselspolen. Når 
nøglen slippes, trækkes gitteret mod -  450 V, 
men forsinkes igen af C3, således at røret 
blokeres gradvis, hvorved klik undgås.

T/R-omskifteren
er beskrevet i forrige nummer, men dog uden 
nøglekredsen. T/R-omskifteren nøgles sam
men med oscillatoren, således at den garan
teret er spærret, når PA-røret afgiver effekt. 
Spærrespændingen er ca. - 400 V, og i mod
tageperioden får den nogle få mA gennem 
R2 fra + 400 V.

Samlet funktion.
Når nøglen sluttes, sker følgende: nøgle

røret V1 bringes fra strømløs tilstand til mæt
ning, hvorved anode-katodespændingen fal
der til ca. 50 V. Herved påtrykkes rundt reg
net - 400 V på T/R-omskifteren, der spær
res, samtidig med at oscillatoren startes med 
et mægtigt klik. Herefter begynder PA-rø- 
rets gitterspænding at falde mod nul, men 
standser ved rørets normale, negative gitter- 
forspænding (ca. - 200V), fordi der jo nu 
allerede er styring til stede. Spændingsæn
dringen sker gradvis på grund af C3, hvorved 
klik undgås. Når nøglen slippes, antager 
nøgleledningen straks en negativ spænding, 
men ikke stor nok til at V1 påvirkes heraf. 
V1 vil derfor vedblive at lede, mens spændin
gen forholdsvis langsomt går mod P 450 V, 
takket være C3. Først blokeres PA-røret, der
efter V1, der åbner T/R-omskifteren og stop
per oscillatoren. Zenerdioden bevirker, at 
V1’s åbning og lukning foregår ved en vel
defineret spænding (røret får stor DC-for- 
stærkning).

C 4-5
32+32μF 450/500 V

+ 1400V

Ndgleretæ
(udv)

Det nye nøglekredsløb i 
ART-13. Ensretter delen 
og nøglerøret er anbragt 
i strømforsyningskassen, 
der er forbundet til sen
deren med et multikabel. 
Kontakten mærket n er 
det gamle nøglerelæ.

6X 2 E 4 D5-10 

6 X 2 20k R 10-15
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i takt med frekvensvariationerne en spændings
variation over kondensatoren Cl (2nF), og et LF- 
signal kan tages herfra over kondensatoren C2.

LETBYGGET FM-DETEKTOR

I tilslutning til OZ5MK’s omtale af kvadratur
detektoren i OZ nr. 1-64 vil jeg gerne her beskrive 
denne detektors virkemåde og fortrin. Jeg nfå straks 
gøre opmærksom på, at EF80 og andre standardrør 
er uegnede til denne detektor, som er konstrueret 
omkring specialrøret 6BN6 (eller 12 V glødespæn- 
dingsudgaven 12BN6), udviklet til formålet af 
„Zenith Radio Corporation".

6BN6, et såkaldt gated-beam rør, er opbygget i 
stil med et katodestrålerør, idet de emitterede elek
troner samles i smal stråle, rettet mod anoden. 
Derved opnår man en cut-off spænding på ca. - 2 
V, medens anodestrømmen antager sin maximal- 
værdi allerede ved nul V gitterspænding. Tilfører 
man et af styregitrene (g1 eller g3) en vekselspæn
ding, der væsentlig overstiger cut-off spændingen, 
vil der i de positive halvperioder flyde en konstant 
kraftig anodestrøm, medens røret vil være helt 
lukket i de negative halvperioder. Anodespændin
gen bliver altså en firkantspænding med samme 
frekvens som det tilførte signal, men med en ampli
tude, der er konstant, blot gitterspændingen over
stiger et par volt. Allerede herved egner røret sig 
til FM-detektor, idet man får foræret et særdeles 
effektivt begrænsertrin i selve detektoren.

Lad os nu se, hvad der sker i detektoren fig. 1. 
GI tilføres et kraftigt MF-signal, som, hvis det 
var alene om at kontrollere strømmen gennem 
røret, ville forårsage en anodestrøm som vist fig. 2a. 
Nu er der imidlertid i andet styregitter (g3) indsat 
en svingningskreds, som er afstemt til mellemfre
kvensen, og over denne vil der optræde en veksel
spænding med en amplitude på ca. 5 V og med en 
frekvens som MF’en. Denne spænding er fasefor
skudt 90° bagud i forhold til spændingen på gi, og 
ville derfor, hvis den var alene om at styre strøm
men gennem røret, give en anodestrøm som vist fig. 
2b. I virkeligheden kan der dog kun flyde anode
strøm, når begge gitre er positive, og anodestrøm
men bliver som vist fig. 2c. Anodespændingen er 
altså en firkantspænding, der udglattes af konden
satoren Cl, som oplades til en middelværdi. Denne 
middelværdi er afhængig af forholdet mellem den 
tid, der flyder anodestrøm, og den tid, der ingen 
strøm går.

Hvad sker der så, når et frekvensmoduleret sig
nal tilføres denne detektor? Lad os først opfriske, 
at når en svingningskreds tilføres en frekvens, der 
afviger fra dens resonansfrekvens, vil der ske en 
fasedrejning over denne svingningskreds, og den 
er bestemt af frekvensforskellen således, at en større 
frekvensforskel giver en større fasedrejning. I det 
øjeblik, signalets frekvens overstiger mellemfre
kvensens normalværdi, vil der i svingningskredsen 
i g3 opstå en fasedrejning, der, på grund af sin ret
ning, vil adderes til de tidligere omtalte 90°, så 
anodestrømmen som vist fig. 3 vil flyde en kortere 
tid inden for hver svingning. Ved signalets mini
malfrekvens vil der ske det samme, blot vil fase
drejningen gå den anden vej og subtraheres fra de 
90°, hvorfor anodestrømmen, som vist fig. 4, flyder 
en større del af tiden. Som følge heraf optræder der

Den variable modstand i katoden frembringer 
gitterspændingen og er dermed afgørende for, hvor 
svage signaler, detektoren er i stand til at begrænse. 
Anodemodstanden paa 1 kohm er nødvendig for at 
opnå tilstrækkelig spænding på g3.

C.

Fig. 2.

fig 3.

fig.4

Trimningen af kredsen i g3 er ganske ukritisk og 
kan let foretages på øret, og katodemodstanden 
justeres ved at lytte på en svag FM-station og 
dreje potmeteret til bedst AM-undertrykkelse (mi
nimum støj) opnås.

I realiteten må denne detektor vist betegnes som 
den mest fordelagtige for selvbyggende amatører, 
idet den ikke kræver midtpunktudtag, kritisk kob
ling eller balancerede kredsløb, som amatøren ofte 
kommer til kort over for.

Medl. 7966, Henning Andersen, 
Østergade 5, Vinderup.
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Spørgsmål sendes til OZ6NF, G. Juul-Nyholm, 
Tingskrivervej 14, 4., København NV. Sammen med 
spørgsmålene skal altid opgives EDR-medlemsnum- 
mer og evt. kaldesignal, men spørgerne forbliver 
anonyme overfor alle andre end OZ6NF.

Spørgsmål: Jeg har lidt trouble med min antenne 
(2x20 m dipol, 600 ohm trappestige-feeder). Til
koblingen er lavet således: (se fig. 1). Jeg kan 
naturligvis få dyk i PA’en ved at variere en af de 
tre drejekondensatorer (A, B og C). Og ved ind
stilling uden antenne til dyk benytter jeg A, men 
der er i k k e  max. HF i antenneafstemningskredsen 
ved denne indstilling! (Målt med en glimlampe). 
Ved den indstilling af de tre kondensatorer, der 
giver max. HF, er der absolut kun et minimalt dyk. 
Hvilken indstilling er korrekt? Skal der — når ant. 
er paa — kunne „måles“ HF paa ant.-kredsen med 
en glimlampe? Har du et forslag til en bedre kob- 
lingsmetodp? Hvor stor kan jeg regne med, at 
impedansen på PA-annoden (6L6) er?

Svar: Den af dine indstillinger, der giver mest 
HF i antenneafstemningskredsen, er korrekt, men 
— linken kobler de to kredse for hårdt til hinanden, 
naar du kun får et minimalt dyk. Kuren hedder: 
Kortslut kondensatoren B og juster linkkoblingen, 
så dykket i anodestrømmen bliver 15—20 pct. Og 
forklaringen: Dit samlede antennesystem er ikke i 
resonans. Det gør ikke noget, for den reaktans, 
der mangler, korrigerer du netop for ved at tune 
kondensatoren C til max. lys i en glimlampe, når 
de to spolers link er ganske løst koblet. Nu løber 
strømmen i linken ind i en rent ohmsk belastning, 
og så kan PA belastes på en regulær måde, hvilket 
bl. a. viser sig ved, at kondensatoren A skal have 
samme indstilling for dykket med hhv. uden anten
nen tilkoblet. Når A så er stillet til max. dyk, kobles 
linken hårdere, indtil den for røret angivne strøm 
nås. — Du kan godt få mere HF endnu ud af PA, 
men herved belaster du kredsen Så hårdt, at dens 
Q bliver ganske lavt, måske 3—5, og det er du jo 
ikke interesseret i a. h. t. dæmpningen af de har
moniske. — Men impedansen på 6L6-anoden tror 
jeg, du mener den impedans, kredsen skal beregnes 
til? Ellers må du korrigere mig. Den finder man 
ved at dividere anodespændingen med det dobbelte 
af anodestrømmen, når PA kører i kl. C, og med 
3/2 gange anodestrømmen med PA i kl. B eller 
AB2. Reaktansen af A og PA-spolen skal så være 
Q gange mindre. Hvis du f. eks. kører i kl. C med 
400 V og 80 mA, bliver impedansen 400/2 • 80 kohm =
2,5 kohm. Vælges et Q at køre med på 12, hvad der 
er en hensigtmæssig værdi, skal reaktansen af PA- 
kredsens spole og kondensator saa være 2500/12 = 
208 ohm, hvilket f, eks. på 80 m svarer til ca. 200 
pF og 10 μH.. Det var vist det hele.

Spørgsmål: Jeg er midlertidigt flyttet til en ny 
QTH, hvor der desværre er jævnstrøm. Kan dri 
hjælpe mig med oplysninger ang. litteratur om 
DC/AC-inverters til 220 V, belastning ca. max. 50 W, 
eller måske tegne et diagram?

Jeg er tilbøjelig til at give indsenderen ret i 
ovenstående slutbetragtning. Opstillingen anvendes 
ikke, så vidt vides, her i Europa, formentlig af 
patenthensyn (som ikke vedkommer amatøren).

Svar: Dit problem er velkendt, men derfor ikke 
mindre ondartet. Jeg kan ikke anvise dig noget 
litteratur med eksempler, du ikke nærmest bliver 
ruineret af, hvis inverteren skal være statisk, men 
en roterende omformer har klaret problemet for 
mange amatører. De fås til en rimelig penge hos 
flere af OZ’s annoncører.

Spørgsmål: Jeg ville meget gerne have de nøj
agtige mål og data på en manchet-dipol til 20 m 
båndet, 14,1 MHz.

Svar: Det er faktisk ret vanskeligt, for længden 
er afhængig af tykkelsen. Men hvis du kan komme 
i nærheden af et gitterdykmeter, kan du prøve 
dig frem: Lav manchetten Så tynd som muligt, så 
afviger den mindst fra en kvart bølgelængde. Skær 
både manchetten og det øverste element til 5,30 m. 
Check resonansfrekvensen, den ligger sikkert for 
lavt. Kort 10 cm af manchetten og check igen. Sik
kert igen for lavt. Kort begge halvdele med 3 cm 
og check, og så fremdeles, til antennen får resonans 
på 14,1 MHz. Medens du måler, bør du helst an
bringe antennen på dens plads for ikke at påvirke 
målingerne i en gal retning med jordens tilstede
værelse.

Spørgsmål: 1) Er data for 6C5 de samme som for 
6C4? — 2) Kan 6C5 bruges på 2 m?

Svar: Ad 1) Nej, ikke nøjagtigt, men til de fleste 
formål vil rørene nok opføre sig nøjagtigt ens, hvis 
frekvensen ikke bliver for høj. 6C5 er et amerikansk 
stålrør fra 30’erne beregnet til LF, hvorimod 6C4 
er et miniature glasrør og brugbart op til ca. 150 
MHz. — Ad 2) 6C5 kan derfor ikke med udbytte 
anvendes på 2 m. — For resten bruger 6C5 dobbelt 
så meget glødestrøm som 6C4, nemlig 0,3 A.

Spørgsmål: Kan du hjælpe mig med sokkelforbin
delser og data for et formod.et katodestrålerør 
3DP1A?

Svar: Nej, desværre. Det findes ikke i nogen alm. 
tilgængelig rørtabel over katodestrålerør. Det kan 
være en type, som ikke er nået længere end til 
udviklingsstadiet, for tabellerne springer fra 3BP1A 
til 3EP1. Eller har du skrevet forkert?

Vy 73 de OZ6NF.

Røret kan dog udmærket købes her i landet. De, 
der bygger opstillingen, bør vide, at brum fra 
glødetråden kan være et problem, hvorfor gløde- 
spændingen bør balanceres. TR
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Industriel elektronik ved oz6pa.

Gnistundertrykkelse og 
kontaktbeskyttelse

Ved undersøgelser af faste stoffers elektriske 
forhold har Philips gennem de sidste år udviklet 
en række nye modstandsmaterialer. Et af de mest 
bemærkelsesværdige forhold i denne vigtige gruppe 
er eksistensen af ikke lineær afhængighed mellem 
modstand og påtrykt spænding. Modstande lavet af 
disse materialer kaldes Voltage Dependent Resi
stors eller VDR.

Materialerne, der anvendes til VDR, er hoved
sagelig siliciumkarbid, der hører til halvlederne. 
Spændingsafhængigheden fremkommer ved kon
taktmodstand mellem karbidkrystallerne. Den elek
triske karakteristik af det pressede konglomerat 
bestemmes af det store antal krystalkontakter, der 
udgør et kompliceret net af serie- og parallelfor
bundne modstande. For at kunne anvende materia
let i praktisk form presses siliciumkarbidkornene

sammen med en keramisk binder, der derefter 
brændes sammen ved høj temperatur.

VDR komponenterne fabrikeres som skiver eller 
stave.

Som navnet angiver, er modstanden af en VDR 
ikke af konstant værdi men aftager stærkt med 
tiltagende spænding. Afhængigheden af strøm og 
spænding kan udtrykkes ved en logaritmisk af
bildning, der er vist for forskellige typer på fig. 1.

Matematisk set kan afhængigheden udtrykkes 
ved:

log V = log C + β log I, 
hvor V er spændingen i volt over VDR, I strøm
styrken i ampere, C værdien for V ved 1 = 1 
ampere og /3 kurvens hældning. På fig. 2 er V ordi
nat og I abcisse, medens de rette linier betegner 
karakteristikken af flere forskellige VDR typer. 
Typebetegnelsen er angivet over karakteristikken, 
og de angives med tal og bogstaver for eksempel 
E299DE/P342 — E299DE/238 o. s. v. Udvalget er 
overmåde stort, og man bedes rekvirere lister 
over disse VDR-komponenter hos Philipsforhand
lerne.

Voltage Dependent Resistors kan bruges til man
ge formål, f. eks. spændingsstabilisering, i broop
stillinger, i fjernsynsapparater o. s. v. I det føl
gende skal omtales en enkelt men meget vigtig 
anvendelse nemlig til gnistundertrykkelse og kon
taktbeskyttelse.

I elektronisk praksis bruges ofte en oscillator
kreds, som det fremgår af fig 3. Hvis begge kreds
elementer er tabsfrie, vil der fremkomme udæm
pede svingninger. Det totale energiindhold befin
der sig således enten i kondensatoren (½ CV2) 
eller i induktionsspolen (½ LI2). Hvis der ikke til
føres strøm, vil ½ CV2 være lig med ½ LI2 eller 
V = I sqr(L/C). Den totale spænding vil blive højere, 
jo større I og L er og jo lavere C.

Fig. 3.

Det almindelige tilfælde vil nu være, 
at en direkte strøm fra et batteri fly
der gennem en spole L og en afbryder
S. (Fig. 4). Efter afbrydelsen af strøm
men vil de før omtalte svingninger 
opstå. Kapaciteten vil i dette tilfælde 
være spolens og tilledningernes egen
kapacitet.

Fig. 4.

Fig. 2.

Det følgende eksempel viser, at disse 
strømme betyder en meget høj spæn
ding ved afbryderen S. Hvis batteriets 
spænding er 24 volt, spolens modstand 
200 ohm, spolens induktion 0,1 henry

86

Fig. 1.

Fig. 6.



Fig. 6 b.

ligeledes en stor oxyderet overflade. Den beskyt
tede viser, fig. 6 b, praktisk talt ingen forbrændin
ger, og overfladen er stadig blank. For at få et ind
tryk af spændingen over kontakterne, blev der op
taget oscillogrammer af hver afbrydning, af hvilke 
to er gengivet på fig. 7 a. På venstre side er vist 
spændingen i kredsløbet med VDR. Efter at have 
afbrudt kontakterne vil den totale strøm flyde gen
nem VDR og således frembringe en spænding sva-

en VDR i kredsløbet. Den spændingsafhængige 
modstand er indskudt parallelt med spolen. Bat
teriet sender en strøm I gennem spolen og — hvis 
de rigtige kredselementer er valgt — en meget 
mindre strøm i gennem VDR (f. eks. i = 0,1 I). 
Når kredsløbet er afbrudt, vil strømmen I i spolen 
i begyndelsen forblive konstant (på grund af in
duktionen) og gå igennem VDR. Hvis strømmen 
1 i VDR er, lad os sige 1/10 af strømmen I i spolen, 
vil den nye strøm i i VDR ikke fremkalde en 
spænding, der er ti gange så høj men, da VDR 
strømmen tiltager proportionalt med 4. eller 5. po
tens, kun 5sqr(10) = 1,58 gange så stor.

Hvis denne spænding holdes under 300 volt, vil 
d«r ikke fremkomme gnister mellem kontakterne 
ved afbrydelse. For at sikre denne gnistfri opera
tion må man holde sig til en grænsespænding, og 
af det foregående ses det, at spændingen ikke må 
overstige 110 volt.

Et praktisk forsøg blev udført med to elektro
magneter (modstand 200 ohm, induktion 12 henry). 
Spændingskilden var på 24 volt og var tilsluttet 
hver spole ved hjælp af en relækontakt. Den ene 
spole var shuntet v. h. a. en VDR med en C værdi 
på 100, den anden var ubeskyttet.

Fig. 7 a.

Fig. 7 b

rende til denne strøm. Strømmen vil derefter af
tage på grund af, at induktionsenergien aftager, 
men p. g. a. de typiske forhold af VDR vil spæn
dingen ikke aftage ret meget i begyndelsen. Til 
slut, når strømmen har nået en meget lille værdi, 
vil spændingen over VDR aftage hurtigt til nul 
og således afslutte foreteelsen. Den totale kraft, 
der fandtes i induktionen, tilførtes nu gennem 
VDR. Ligesom spændingen over VDR i begyndelsen 
falder meget langsomt, vil kraften tilføres meget 
hurtigt, hvilket betyder, at afbrydelsen af relæet 
ikke vil blive meget forsinket. Den maximale vær
di af spændingen var i dette tilfælde 65 volt, mens 
hele processen tog mindre end 25 millisekunder.

Fig. 6 a.

I begge tilfælde blev strømmen afbrudt 150000 
gange. Resultatet er vist på fig. 6 a; den ubeskyt
tede kontakt viser betydelige forbrændinger og

Husk at melde flytning
til kassereren
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og kapaciteten 200 pF, vil strømmen i spolen i hen
hold til Ohms lov være 0,12 ampere. Maximalspæn- 
dingen over spolen vil da være

Denne spænding er så høj, at en gnist sikkert vil 
springe over ved afbrydelse af S. Denne gnist, der 
vil bevirke en bue mellem kontakterne, vil på 
grund af dens høje temperatur være skyld i for
dampning og oxydation af meget små partikler af 
kontaktmaterialet. Herved vil kontakterne brænde 
af, og oxydlagene vil da på grund af den høje kon
taktmodstand gøre afbryderen upålidelig.

For at forebygge denne oxydation og afbrænding 
af kontakterne kan man i mange tilfælde fordel
agtigt benytte VDR.

Fig. 5 viser en måde, hvorpå man kan indsætte



V Æ R K S T E D S T E K N I K

Fig. 8.

Når forrådsspændingen ligge mellem 100 og 170 
volt, er der en anden metode til beskyttelse af kon
takterne. Dette er angivet på fig. 8. Her vil spæn
dingen over kontakterne altid være lig med den, 
der er over VDR og aldrig overstige værdien V sqr(k), 
hvor V er batterispændingen og k forholdet mel
lem spolestrømmen for forbundne kontakter (I) og 
for afbrudte kontakter i. Det er unødvendigt at 
fortælle, at i skal være så lille, at den ikke træk
ker relæet.

Da pladsen ikke tillader at gå nærmere ind på 
flere eksempler og beregninger, vil jeg anbefale 
for de interesserede at skaffe sig yderligere oplys
ninger 1 Philips litteraturen med henvisninger til 
alle de mange forskellige slags Voltage Dependent 
Resistors, deres anvendelsemåder, data og priser. 
Mange vil få rigt udbytte af at stifte nærmere 
bekendtskab med disse moderne komponenter.

Poul Andersen.

Ny lærebog for radioamatører
EDRs lærebog „Vejen til sendetilladelsen“ er nu 

udsolgt for tredie gang, og et fjerde oplag står 
klart til at gå i trykken.

Bogen bliver denne gang omredigeret og ført op 
til dato af teknisk redaktør OZ7AQ., Bent Johansen.

Med det nye oplag vil bogens samlede oplag 
komme op i over 13.000 ekspl., så det kan vel siges, 
at denne bbg har haft sin mission, og at den smukt 
har hævdet sin plads i kortbølgélitteraturen-

EDR har haft stor glæde af sin „Vejen til sende
tilladelsen", og det har ikke mindst været os en 

  glæde at konstatere, at så mange eksemplarer er 
gået til vore venner i Norge.

I sin nye og mere tidssvarende form vil den 
sidste udgave nok yderligere blive amatørerne en 
let „vej til sendetilladelsen".

OZ6PA.

Ved OZ6PA.

Akrylpiader til 
radiobrug

I ethvert radiokatalog tilbydes udskårne akryl
plader i bestemte formater og tykkelser. I reglen 
er priserne kun omtalt som dagspris, men spørger 
man i forretningen, vil man erfare, at stoffet er 
temmelig dyrt. Da man endvidere er klar over, at 
akryl er et stof, der er vanskeligt at forarbejde, 
er det ikke underligt, at amatørerne holder sig til
bage fra at anvende det i større udstrækning.

Den dyre pris kan man ikke komme uden om, 
selv om prisen kan reduceres noget ved at ind
købe de større fabrikationsemner, men hvad den 
vanskelige forarbejdning angår, så håber jeg, at 
nedenstående kan medvirke til en større anven
delse, thi akryl er et meget smukt kunststof, som' 
mange amatører kan få megen glæde af.

Akryl hører til et af de mange kunststoffer, som 
i de sidste år har erobret verden. Det kan med 
sandhed siges, at vi er inde i en „plastikalder", og 
stoffer som polyætylen. P. V. C., polystyrol, polye
ster, silicone, nylon o. s. v. kender vi alle både af 
navn og gavn.

Akryl, eller som det hedder, metylmetakrylat, er 
det smukkeste af dem. Det er mere vandklart og 
transparent end noget andet kunststof, men til 
gengæld så hårdt at det har tilbøjelighel til at 
knække.

Kært barn har mange navne, og akryl optræder 
som plexiglas, perspeks o. s. v.

Akrylglas opbevares bedst stående på højkant 
med beskyttende papir på begge sider. På denne 
måde undgår man bedst mærker og ridser. Papi
ret skal helst følge akrylen så længe som muligt 
under bearbejdningen, altså være en tro følge
svend, der holder beskadigelser på afstand.

Når bearbejdningen er til ende, og materialet 
skal præsentere sig i al sin glans, fjerner man 
papiret med sæbevand og eftertørrer og blanker 
op med en blød bomuldsklud.

Jeg skal herefter gå over til de forskellige be
arbejdningsprocesser såsom udskæring, boring, 
slibning, polering, limning og bøjning.

Udskæring
foregår bedst med rundsav eller båndsav. Mange 
amatører har jo indrettet, har jeg ofte set, hobby
værksted med de kendte „alt mulig værktøjer", 
maskiner der rundsaver, borer, drejer o. s. y. Disse 
klarer sig jo særlig* fint, men det er jo ikke alle, 
der er så praktisk indrettet,. hvad vi skal komme 
tilbage til. Det er imidlertid en kendsgerning, at 
store hastigheder i værktøjet giver de fineste og 
skarpeste snit. Det er meget vigtigt, at underlaget 
ligger så tæt m'od klingen som muligt. Akrylpladen 
tåler ikke at ligge frit. svævende i luften. Som 
regel ligger i maskinsave en lille træklods uden 
om klingen i niveau med bordet. Denne træklods 
skal gå tæt op mod klingen. En såkaldt „Jig saw", 
en slags dekupørsav eller, skal vi sige løvsav, er 
også udmærket til formålet.
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Til sammenligning ses fig. 7 c, der viser spæn
dingsfaldet over den ubeskyttede kontakt. I dette 
tilfælde var den maksimale spænding mere end 
300 volt.

Den svage forbrænding af kontakten, der også 
ses på den beskyttede kontakt, fremkommer på 
følgende måde. Når kontakterne er afbrudt, vil 
den strømbærende del af overfladen blive mindre 
og mindre, hvilket betyder, at strømtætheden bli
ver større og større. Lige før den fuldstændige 
afbrydelse vil disse strømme betyde en forøgelse af 
temperaturen, hvilket vil give lokale forbrændin
ger og afsmeltninger af kontaktmaterialet.

I de tilfælde, hvor strømkildens spænding er 
højere end 110 volt, vil den totale undertrykkelse 
af gnister for det meste være umulig. Imidlertid 
vil anvendelsen af VDR også være nyttig her, idet 
en del af strømmen efter afbrydelsen vil blive 
optaget af VDR og således aflaste kontaktmaterialet 
og forlænge dettes levetid.



Fig. 1.
Udskæring af akrylplade på rundsav. Læg mærke 
til papirbelægningen. Denne ligger på begge sider 
og må ikke fjernes, før bearbejdningen er færdig. 
Bemærk skærmen over rundsavklingen. Brug aldrig 

rundsav uden denne skærm.

På fabrikkerne bruger man at indblæse luft mod 
skærestedet, det vil også være hensigtsmæssigt i 
det mindre værksted. Luften fra en støvsuger eller 
anden blæser er udmærket egnet, på denne måde 
køler man samtidig med, at m'an bortfører støv og 
affald, der kan forstyrre det pæne snit.

Bruger man rundsav, skal klingen helst have 
hulning fra tandkransen ned mod centrum. Det må 
man tage hensyn til ved køb af rundsavklinge, 
man forlanger den type, som bruges til metal
skæring.

Den ideelle periferihastighed ved båndsav er ca. 
1500 meter pr. minut og for rundsav op til det 
dobbelte, det vil sige, at det er de store skære
hastigheder, der giver det bedste resultat.

Dermed være ikke sagt, at mindre hastigheder, 
som man nu kan fremskaffe dem på stedet, ikke 
kan anvendes, men det er en kendsgerning, at de 
store periferihastigheder giver den store luftcir
kulation, der dels køler og dels blæser støvet væk. 
Ved små hastigheder viser det sig, at man har 
svært ved at bortskaffe den ved friktionen udvik
lede varme, og her ligger vanskeligheden ved et 
ensartet snit og i at undgå de store spændinger, 
som fremkommer, når der i samme materiale fin
des store temperaturforskelle. Man skal derfor gå 
meget forsigtig til værks og spare lidt på kræf
terne og give sig god tid. Ved håndværktøj skal 
man ikke bruge for fine tænder og endelig ikke 
anvende slidte klinger, de varmer. Skærer man 
med håndsav, spænder man akrylen ind mellem 
skærelister, så undgår man ubehageligheder. Den 
øverste liste bruger man som skærestreg, og den 
nederste, der rager lidt frem, bruger man som 
skæreunderlag, på denne måde saver man samtidig 
i træ og akryl, hvad der er en god fremgangs
måde.
Boring.

Denne foregår på den sædvanlige måde med spi
ralbor. Her gælder det også, at hastigheden skal 
være stor, et 1/4” bør bør f. eks. løbe 1800 omdrej
ninger og et ½" bor 900 omdr. i minuttet. Skæret

skal ligge i vinkel på 140 grader, og også her er 
det vigtigt, -at luftkøling letter arbejdet. Større 
huller kan skæres med indstillelige bor, sådan som 
vi kender fra aluminiumschassiser, m'en her gælder 
det mere end noget andet sted, vær forsigtig.

Gravering.
Akrylplader kan graveres på nøjagtig samme 

måde som metalplader, det vil sige ved hjælp af 
pantograf. Et sådant instrument har amatørerne 
ikke, men de kan altså få det gjort hos en gravør, 
på samme måde som man får udført sit skilte
arbejde.

Slibning.
Akrylplader, der er ridsede og beskadigede, kan 

atter arbejdes op, til de får en smuk og ensartet 
overflade.

Omkring de dybe skrammer bearbejdes med 
skrabejern, som en slags siklinge. Materialet fjer
nes ned under bunden af ridserne med blød over
gang til overfladen, hvorefter der slibes med sand
papir. Først mellemfint sandpapir, så finere, og 
til sidst afsluttes med vandslibepapir nr. 400. Her
til benyttes, som navnet siger, vand under slibnin
gen.

Slibepapiret anbringes på korkstykker, og der 
slibes i cirkel omkring det beskadigede sted. Tryk
ket skal være ganske let. Når der til sidst er frem
kommet en jævn ensartet flade, kan man gå over 
til poleringen.

Hertil er det naturligvis bedst at anvende rote
rende pudseskiver, 1500 omdr., som man bruger 
dem ved bilpolering, men mindre kan gøre det, vi 
har jo altid den langsomme udvej at polere ved 
hjælp af en polereklud.

Fig. 2.
Har man slibemotor til sin rådighed, erstattes ste

nen af en filtskive med polerevæske.

Limning af akrylplade.
Akryl er kun opløseligt i få stoffer. Tager man 

f. eks. almindelig alkohol og lægger akryl heri, så 
vil akrylen selv efter et helt års forløb næsten 
ikke være gået i opløsning. Et stof som butylacetat, 
et opløsningsmiddel der er meget brugt i farve- 
og lakindustrien, er 7 dage om at opløse akryl. 
Derimod er der følgende opløsningsmidler, som 
opløser fuldt ud inden for et døgn, nemlig: 

Acetone, benzol, cloroform, metylenklorid, tri- 
klorætan og triklorætylen.

En god lim til akryl får men ved at opløse noget 
fast akrylstof i et eller flere af disse opløsnings

Når man udskærer akryl, er det også vigtigt, at 
pladen ligger tæt mod anlægget og fast mod bord
pladen.
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midler. Cloroform som hovedstammen i disse op
løsningsmidler kan varmt anbefales, og endnu 
bedre er metylenklorid, men det er vanskeligere 
at fremskaffe. Acetone er mindre heldigt, da det 
fordamper, næsten inden man får det smurt ud.

En sådan limopløsning, som ovenfor er omtalt, 
påsmøres de stykker eller flader, der skal limes 
sammen, og man lader limen få lidt tid til at ætse 
sig ind i materialet, inden akrylstykkerne føres 
sam'men under let pres. Efter nogen tids henstand 
har man fået en fortræffelig binding.

Bøjning og formning af akrylplade
Akrylplade er termoplastisk, det vil sige, at det 

under opvarmning mister sin stivhed og lader sig 
forme. Der er adskillige forholdsregler, der skal 
iagttages, dersom man skal have held med denne 
proces.

Varmen, der tilføres akrylet, skal tilføres jævnt 
fordelt over hele bukkeområdet, og den rigtige 
temperatur, 180 grader C, er meget vigtig.

Der er flere måder at opvarme stoffet på. Man 
kan lave en varmeplade af jern eller metal, hvis 
underside er besat med strygejernsvarmelegemer. 
I den ene side af varmepladen bores et hul 2/3 
igennem pladen (denne skal helst mindst være 
20 mm). I dette hul stikkes et termometer, på 
denne måde er man nogenlunde klar over, hvilken 
temperatur, man arbejder med. Lægges akrylen 
nu på denne varmeplade, bliver den hurtig blød og 
bøjelig.

Fig. 3.
Opvarmning ved hjælp af infrarød stråling. Var- 
mestavene er anbragt Uge under aluminiumskær
men. Akrylen lægges på træbordet forneden. Ved 
at løfte skærm med varmelegemer op eller ned fås 
den rigtige afstand ved forsøg. (Omkring 20 cm).

En bedre metode er opvarmning ved hjælp af 
infrarød stråling. Hertil bruger man nogle varme- 
stave, sådan som man ser dem i elektriske varme
ovne. Disse anbringes under en aluminiumsskærm, 
fig. 3, der igen er anbragt på en fod, så skærm 
og varmelegemer kan køres op eller ned.

Varmestrålerne (ca. 500 watt pr. stav) kastes nu 
nedad, og lægger man akrylpladen under stråle
bundtet, vil den i løbet af 5 til 15 minutter blive 
ca. 180 grader varm (afhænger naturligvis af af
stand og antallet af varmelegemer).

Drejer det sig om bukning af et stykke akryl op 
i en skarp vinkel, vil jeg anbefale metoden i fig. 4. 
Her ser man en enkelt varmestav lagt ned i ild
fast underlag. Lægger man nu akrylen øverst med 
det sted, der skal bukkes, over varmestaven, vil 
man kunne bukke partielt i denne linie. Det kan 
gøres ved, at vi trækker akrylpladen hen over 
bordkanten og så over denne bukker ned i skarp 
vinkel. En eventuel rest af runding udlævnes med 
en trælineal. Dernæst lader man akrylen blive 
liggende i denne stilling, til den er afkølet, og

vinklen er nu blivende, formen kan ikke ændres 
uden ny opvarmning.

En varmestav til partiel bukning lægges ned i 
asbest som i ovenstående billede.

Fig. 5.
Den partielt opvarmede plade bukkes ved at lægge 

det opvarmede sted over en bordkant.

Fig. 6.
Her ses en opvarmet akrylplade lagt ned i en ud
hulet form. Et stykke klæde er lagt under akrylen, 
for at den ikke skal blive beskadiget. Akrylen er 
opvarmet under infrarød lampe, den er således 
plastisk over hele området og vil lægge sig ned

i hulningen og antage dennes form.

Formen i fig. 7 kan anvendes til at fremstille et 
akrylpladelåg til en pladespiller, en form der er 
blevet moderne på det sidste.

Vil man hjælpe til ved afkølingen, kan man blot 
gnide en våd klud over bukkestykket, så taber 
akrylen sin bøjningsevne øjeblikkelig.

Jeg mener med det foreliggende at have behand
let nogle af de vigtigste behandlingsmåder for 
akryl, plexiglas, perspeks, og hvad det nu altsam
men hedder. Jeg vil advare mod at gå i gang med 
altfor store projekter. Prøv først med ganske små 
stykker og behandl dem omhyggeligt efter de fore
skrevne retningslinier. Det vil hurtigt vise sig, at 
der opstår adskillige uforudsete problemer, man 
ikke havde regnet med. Men det skal man ikke 
lade sig gå på af, men finde frem til årsagen. Alt 
begynderarbejde er vanskeligt, men har man over
vundet vanskeligheden, er man en erfaring rigere,
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dér ikke har kostet alt tor dyre lærepenge, netop 
fordi man gik forsigtig til værks.

Fig. 7.
Et låg til en pladespiller fremstilles på lignende 

måde som i fig. 6.

Mange radioamatører vil have glæde af at have 
akrylplade som et skærmende lag over apparatets 
ædlere dele. Akrylglas skærmer m'od berørings
fare, man har kontrol over de indre organers 
abejdsmåde, uden at støv og fugt lægger sig over 
komponenterne.

OZ6PA.

Vedr. illegalt brug af indregistreret call.
I løbet af 1963 har jeg gentagne gange fra QSL- 

centralen modtaget QSL-kort fra bl. a. UH8KAA, 
DJ4JJ, OH2BDB og Il-LCP, der klart beviser, at 
mit call OZ1LA benyttes til afvikling af cw-QSO på 
14 mc. Man kunne jo tænke sig den mulighed, at 
det er en vestjysk „pirat“, der opererer, idet en 
længere væk boende jo vanskeligt kan vide, om jeg 
er i gang.

Jeg er klar over, at EDR som sådan jo ikke 
kan fare ud og finde synderen, men jeg mener, at 
hvis der i „OZ“ gøres opmærksom på hans ak
tivitet og opfordring til at lokalisere og anmelde 
manden, så kan der da i hvert fald sættes en stop
per for hans trafik, hvis han i „OZ“ ser, at alle 
er på „udkig“ efter ham, således, at han ikke mere 
tør benytte mit call, og selv om han derved ikke 
ligefrem bliver fanget, så standser han vel sit brug 
af falske call, og gør han ikke det, vil han vel 
før eller senere som følge af opfordringen blive 
standset og få sit grej konfiskeret, så jeg håber, 
redaktionen vil se på ovennævnte sag og forsøge 
ovennævnte fremgangsmåde prøvet, idet det så 
måske også kan føre til, at andre med lignende 
problemer som mig klager ind, således at vi efter
hånden med hovedforeningens hjælp kan komme 
hele dette usmagelige problem så tæt ind på livet, 
at det helt kan stoppes.

På forhånd tak.
VY 73, ZILA.

Efter i adskillige tilfælde at have modtaget QSL- 
kort på især 80-meter forbindelser jeg aldrig har 
haft, henstiller jeg kraftigt til den pågældende lov
bryder, at han omgående ophører med denne trafik 
og i stedet anvender sin tid til at bringe licensen 
i orden. — Da det jo er tvivlsomt, om han hører til 
blandt OZ’s læsere, beder jeg samtidig om den 
hjælp, det nu er muligt for licenserede amatører 
at give i et sådant tilfælde. — Tak.

Vy 73 de OZ6AW.

Jeg anmoder hermed meget indtrængende den 
person, der undertiden bruger mit kaldesignal om 
at holde op omgående. Hvis denne person endnu

TRAFFIC -DE PARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

Buda Pest Radio Club
udsteder i anledning af sin 5 års beståen et „Buda- 
pest-Award“ certifikat I og II.

Alle licenserede amatører og kortbølgelyttere 
kan vinde certifikat „1“ af „Budapest Award", så
fremt de har QSL-kort, der opfylder kravene for 
certifikatet.

Alle forbindelser med HA5 og HG5 stationer efter 
1. januar 1959 er gældende.

Stationer, der ansøger om diplomet, skal kunne 
forelægge bekræftelse på opnåelsen af følgende 
points, d. v. s. for OZ-stationer ialt 15 points.

QSO’s gennemført med Budapest Radio Clubs 
stationer HA5KDQ og HG5KBQ tæller for 3 points.

Forbindelser med stationer, der er medlem af 
B.R.C., tæller 2 points, medens forbindelser med 
andre HA5 og HG5 stationer giver 1 point.

Diplomet kan opnås i forskellige klasser, CW- 
fone-mixed eller SSB.

Sammen med ansøgningen sendes en liste inde
holdende følgende oplysninger om QSO’erne, 'QSL- 
kort og desuden 5 IRC’s.

Amatører, der opfylder ovennævnte betingelser 
ved forbindelser i perioden 10.—20. maj, hvor den 
traditionelle „Budapest Internationale Udstilling" 
afholdes hvert år, vil blive tildelt (Budapest 
Award 11“ som et nyere certifikat.

Udover dette certifikat tildeles også en vimpel, 
der ved opfyldelsen af de nævnte regler kan for
nyes hvert år.

Ansøgning som ovenfor, dog er afgiften for dette 
diplom' 8 IRC’s, og den skal være indsendt inden

1. august hvert år til følgende adresse 
„Budapest Award",
C. R. C.,
P. O. Box 214, Budapest 5,
Hungaria.

(Fortsættes næste side).

er i stand til at tænke, må vedkommende kunne 
forstå at dette at bruge andres kaldesignal kan for
volde meget alvorlige komplikationer.

OZ 5 WP. — Hvidovre.

En betingelse for, at vi kan komme dette uvæsen 
til livs, er, at amatørerne hjælper os med at iden
tificere piratstationer.

Alle oplysninger, der kan føre til dette mål, be
des tilsendt foreningens sekretær OZ5RO.

Gå ikke i kontakt med en piratstation, men notér 
sandsynlig QTH, tidspunkt for QSO og hovedpunk
ter i samtalens indhold..

Adressen er OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 
96, Charlottenlund.

Har du husket kontingentet???
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Liste over medlemsstationer: Ukraine.

HA5KAG
HA5KBC
HA5KBF
HA5KDF
HA5KF:Z

HG3KBC
HG5KCC
HG5KEB
HG5KFZ

Ex-stationer:
HA5DD
HA5AH
HA5F'Q
HA5BY

indtil
indtil
indtil
indtil

HA5AA
HA5AE
HA5AN
HA5AW
HA5DQ

31/12 1959 
30/6 1962 
31/12 1962 
31/12 1962

HA5FE
HA5FK
HG5CQ
HG5EG

„White Stick Award“.
Ovennævnte diplom kan opnås ved at kontakte 

mindst 50 medlemmer af „White Stick Radio Club“, 
som er dannet af blinde amatører.

Medlemsskab heraf står trykt på deres QSL-kort. 
Ansøgning til deres manager GI6TK ledsaget af 10 
IRC’s.

F5-calls.
Den franske regering er fornylig begyndt at ud

stede F5-calls til nye franske amatører.
De sidste resultater af 
OZ—CCA-TESTEN 1963

Polen.
1. SP1HU 210 633 65 40.945
2. SP8HR 152 501 57 28.557
3. SP8AJK 140 433 53 22.949
4. SP2ANY 75 234 22 5.148
5. SP3ARS 48 159 22 3.498
6. SP6TQ 43 129 25 3.225
7. SP3AMZ 51 165 18 2.970
8. SP6LK 34 111 19 2.109
9. SP6SO 33 104 20 2.080

10. SP4WG 30 93 14 1.302
11. SP3AOT 23 69 16 1.104
12. SP5AHN 14 54 8 432
13. SP9KDE 2 6 2 12

Checklog: SP5AHL.

Rusland.
1. UA6JB 133 411 32 13.152
2. UA1ND 101 318 34 10.812
3. UA1FJ 77 241 37 8.917
4. UA3RO 108 330 27 8.910
5. UA3CN 73 231 26 6.006
6. UW3TG 49 147 20 2.940
7. UA3WU 40 120 20 2.400
8. UA3QV 39 120 17 2.040
9. UA3ET 34 102 18 1.836

10. UA3UH 31 105 16 1.680
11. UW3BX 25 75 19 1.425
12. UA1BT 30 90 14 1.260
13. UA3AF 14 42 7 294
14. UA3OI 9 27 5 135

Multi-operators.
1. UA1KBR 168 524 44 23.056
2. UA6FL 123 378 34 12.852
3. UA6KAF 88 279 31 8.649
4. UA3KZZ 88 270 27. 7.290
5. UA3KAB 69 204 21 4.851
6. UA1KAI 19 63 15 945

1. UB5ZE 198 615 34 20.910
2. UT5EH 176 552 31 17.112
3. UT5HP 44 147 18 2.646
4. UT5EW 34 105 16 1.680
5. UB5QK 25 75 17 1.275

Multi-operators.
1. UB5KED 111 354 42 14.868
2. UB5KAU 58 183 22 4.026
3. UB5KZA 32 99 16 1.584
4. UB5KGL 37 111 8 888

Hvide Rusland.
1. UC2AW 54 171 25 4.275
2. UC2CC 42 136 17 2.312

Moldau.
1. UO5SD 76 231 24 5.544
2. UO5ZB 22 66 13 758

Litauen.
1. UP200 85 270 35 9.450

Letland. (Multi-operators).
1. UQ1KAR 116 366 34 12.444

Estland.
1. UR2FU 26 78 10 780

Rumænien.
1. YO3JF 119 369 24 8.856
2. YO4KAK 95 297 29 8.613
3. YO4SA 80 246 24 5.904
4. YO3JW 6 18 5 90

For sent ankomne logs:
YO2BU - YO6XA - YO9HI.

ASIEN 

Asiatisk USSR.
1. UW9CD 226 711 65 46.215
2. UA9FX 160 495 48 23.600
3. UA9FV 100 330 35 11.550
4. UA9XG 120 390 29 11.310
5. UA9WS 103 324 33 10.692
6. UA9JL 73 231 27 6.237

Multi-operators.
1. UA9KDP 438 1347 90 121.230
2. UA9KHA 108 328 24 7.872

1. UA0BZ 23 72 9 648
2. UA0VT 5 15 5 75

Turkoman.
1. UH8BO 24 73 10 720

Multi-operators.
1. UH8KAA 271 831 41 34.071

Uzbek.
1. UI8CO 91 273 28 7.644

Kazakh.
1. UL7GP 207 603 45 27.135
2. UL7JE 140 426 37 15.762

Kirghiz. (Multi-operators).
1. UM8KAA 487 1500 81 121.500



1. CN8FX 

1. VQ2JG

1. VE2IL

1. HI8MNN

1. W1CKA 

1. W4ZQK

1. WA6URY
2. WA6SBO

1. W7BTH

1. OZ4JC
2. OZ2KT
3. OZ1TH
4. OZ1MR
5. OZ7HR

6. OZ4RT 
OZ4SJ

1. LZ1KDA

1. OH9RF

1. I1LCF

1. SP8AJK

1. UA6KAF

1. UB5KAU
2. UB5KGL

1. CT1LN 

1. YU7LAJ

1. OE1PHW
2. OE1IU

1. UA9KXA

AFRIKA

Marokko.
180 540

N. Rhodesia.
30 94

N. AMERIKA

Canada.
10 30

Dom. Rep.
45 138

USA
140 441

7 21

42 116
33 69

5 15

Fone-afdelingen.

EUROPA

Danmark.
11 33
8 24
5 15
3 9
2 6
1 3
1 3

Bulgarien.
10 30

Finland.
5 15

Italien.
35 120

Polen.
3 12

Rusland.
23 69

Ukraine.
17 54
9 27

Portugal.
5 15

\ ugoslavia.
2 12

Østrig.
26 82
24 75

ASIEN

Asiatisk USSR 
6 18

43 22.692

21 1.974

6 180

19 2.622

44 19.404

6 126

16 1.856
18 1.242

3 45

7 241
7 168
4 60
3 27
2 12
1 3
1 3

7 210

4 60

15 1.800

3 36

14 966

14 756
4 108

3 45

1 12
(OZ5SQ)

16 1.312
16 1.200

4 73

1. UH8KAA 

1. UL7KAA 

1. UM8KAA

1. CN8FX

Turkoman.
7 21

Kazakh.
25 75

Kirghiz.
11 33

AFRIKA

Marokko.
595 1803

5 105

8 600

6 198

63 113.589

OZ2NU.

INTERNATIONAL QUIT SUN YEAR I.Q.S.Y.

Jeg antager, at ovenstående projekt er nogle af 
vore amatører bekendt, men det vil kun være en 
lille del af Danmarks samlede amatørflok, og denne 
artikel er også E.D.R.s officielle startskud. Derfor 
bør alle læse med.

I referatet af Malmøkonferencen 1963, Document 
M. C. 8 Agenda 7, (G), står der: „Medlemsorganisa
tionerne opfordres til at samarbejde med D.A.R.C 
og R.S.G.B. på „INTERNATIONAL QUIT SUN 
YEAR“-projekter. I.Q.S.Y. Medlemsorganisationerne 
opfordres til at meddele deres planer for deltagelse 
i I.S.Q.Y. og at udveksle sådanne informationer."

Fra D.A.R.C. har E.D.R. fået direkte opfordring 
til at deltage i arbejdet, eller med andre ord, til 
at tilskynde sine medlemmer at tage del i et sær
deles interessant otoservationsarbej de. Sammen med 
denne opfordring fulgte også beskrivelse af pro- 
jektet, og en grundig vejledning manglede heller 
ikke.

På OZ6PAs vegne skal jeg så opfordre alle, der 
har lyst, til at gå ind i arbejdet. Der er noget for 
enhver smag, lige fra 80 meter over satellitter til 
500 Mc./s. Man kan selv vælge, hvilken „tjeneste
gren" man ønsker at deltage i. Det er er absolut 
ikke nødvendigt, at man forsøger at sluge det hele. 
Hvis jeg må give et råd, så find et par områder, 
der har jeres interesse, og gå så 100 pct. ind for 
dette.

I det følgende vil I finde en grov orientering om, 
hvordan I skal gribe sagen an, samt hvor I skal 
henvende jer for at få de udførlige vejledninger 
samt de til arbejdet nødvendige formularer. Men 
først et par små bemærkninger — dette store ar
bejde udføres af videnskaben til gavn for samfun
det, de udvundne erfaringer vil blandt andet kom
me amatørerne til gode, og dette faktum er jo en 
tungtvejende grund til, at vi deltager i arbejdet. 
Videnskaben og dermed samfundet beder nu kort
bølgeamatørerne om hjælp til en videnskabelig 
forskning. Ved at yde denne hjælp skaber vi 
good-will og respekt om vor stand, og denne chance 
bør vi ikke lade gå fra os.

Jeg vil kraftigt understrege, at I benytter jer af 
tidsangivelse i G M.T., samt at I sørger for, at 
jeres kryddere er absolut fri for „drift".

Henvendelse sker til DJ1SB, Edgar Brockmann, 
62 Wiesbaden - Dotzheim, Hasenspitz 56, telefon 
Wiesbaden (0 61 21) 416 19. Hertil skriver man og 
'beder om at få tilsendt de logblade, man ønsker at 
bruge (herom senere), og her søger man også svar 
på de spørgsmål, der evt opstår. Er man god til
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det tyske, tilråder jeg, at man anmoder om at 
måtte deltage på linje med tyske amatører. Er der 
mulighed for det, vil man jævnligt få tilsendt 
I.Q.S.Y.-MITTEILUNGEN og hermed en løbende 
orientering. Er man ligeså komplet umulig til tysk 
som undertegnede, er der den mulighed, at skrive 
til DJ5HG, Klaus v. d. Heide, August-Bebelstrasse 
188, Hamburg-Bergedorf, Tyskland. Men u d f y l d 
t e  l o g s  s k a l  s e n d e s  t i l  D J 1 S B .

Oversigt over I.Q.S.Y.-observationerne.
I det følgende angives de iagttagelsesområder, 

som videnskaben har bedt amatørerne om at del
tage i, Det bemærkes, at der efter hver gruppe er 
anført betegnelsen for det skema, der er tilpasset 
den pågældende iagttagelsesgruppe. Der lægges 
vægt på, at der på hvert skema kun anføres oplys
ninger af den art, som skemaet er beregnet til. Der 
lægges ligeledes vægt på, at der anvendes ét skema 
til hvert frekvensbånd, man letter derved arbejdet 
med koordinering af oplysningerne.

Observationsområderne:
1. Aurora-reflektioner, 21—500 Mc.s. Form. AB 021
2. ES-reflektioner, 21—500 Mc./s

(short-skip)   Form. AU 023
3. DM3IGY, 28,002 Mc./s. for short-

skip ................................................................ Form. DB 031
4. DL0AR, 29,000 Mc./s. for Aurora Form. DB 031
5. Troposfærisk „DX“ for U.H.F. og

V.H.F. over 300 km .....................................  Form. AU 023
6. Meteor-Scatter QSOs, særformu

larer eller   Form. AU 023
7. 10-meter båndåbninger over 2500

km .................................................................  Form. AU 023
8. 80-meter nat QSOs ud over Euro

pa, for bestemmelse af restdæmp
ning, begyndelse og slutning af 
de døde zoner ved nærforbindel
ser, f. eks.: QSO - Hamburg - 
Ziirich mulig, men ikke Hamburg
- Frankfurt mulig   Form. AU 023

9. Amatørforbindelser mod Hawaii
og omegn (alle bånd)   Form. AU 023

10. Satellitter, der arbejder i amatør
båndene, eller iagttagelse uden 
for amatørbåndene er fra viden
skabelig side ønsket, hertil an
vendes særformularer eller . . . .  Form. SB 032

11. Raketter eller balloner, der ar
bejder i amatørbåndene, eller 
som under punkt 10, anvend sær
formularer eller ............................................ Form. SB 032

12. Visuelle (synlige) Aurora-iagt
tagelser. Hertil kan rekvireres 
formularer fra MAX-PLANCK
INSTITUT fur AERONOMIE (Dr.
Lange-Hesse, DJ2BC, 3411 LIN
DAU uber NORTHEIM, HANN 
eller fra AFB-REFERAT Wies
baden Dotzheim.

Aurora-iagttagelserne må umiddelbart efter af
slutningen af en iagttagelsesserie fremsendes. De 
øvrige skemaer kan f. eks. indsendes månedsvis. 
Er man udgået for formularer, kan egnet papir 
(A4) anvendes, blot man husker samme skematiske 
inddeling. Husk også, at man før hver iagttagelse 
kontrollerer uret med en sikker tidsmåler (drej 
tlf.-klokken). Mange gange kan en afvigelse i mi
nutter — ja, selv sekunder — stille en videnskabe

lig påstand i tvivl. Angiv også, om tiden er noteret 
som GMT eller MET eller DNT. Tidsangivelse i 
GMT er absolut at foretrække og også meget øn
skelig.

IAGTTAGELSESVEJLEDNING
Afstandsangivelse
for hørt, henholdsvis kontaktet station behøver na
turligvis ikke at være på én kilometers nøjagtig
hed. Som tommelfingerregel gælder: Jo større af
stande, des mindre nøjagtighed.

S-meter rapporter
kan ikke bringes under én hat. De bliver udeluk
kende behandlet som reference. Ud fra dette kan 
iagttagere stadig danne sig et skøn over styrken 
af det indkomne signal. Selvfølgelig er fantasirap
porter og upålidelige S-meter rapporter bandlyste 
i videnskabelige iagttagelsesmaterialer.

Den døde zone
i 80 meter-båndet skal kun registreres, når dens 
begyndelse iagttages, d. v. s., når ellers normalt 
hørbare stationer signaler i 80 meter-båndet for
svinder. Ligeledes forholder det sig med slutningen 
på fænomenet, altså når stationerne igen bliver 
hørbare.

DX-iasltagelser i 80 meter-båndet
har stor betydning ved bestemmelse af restdæmp
ning.

Afstandskort
med indtegnede kredse af afstande til bestem
melse af afstande til hørt henholdsvis kontaktet 
station over Es-reflektion (short-skip) kan ikke 
udgives. Tænk på, at inden for Tyskland kan af
stande på 1000 kilometer være mulige. Hvad skal 
en amatør i Hamburg gøre med et kort, der er 
tegnet for Miinchen? Det anbefales derfor at man 
skaffer disse kort og forsyner dem med kredse, 
der stiger med en afstand på 50 kilometer, hvorved 
den første kreds bør ligge i afstanden ca. 200 kilo
meter.
10 M båndaktivitet
kan med sikkerhed forventes til stadighed, da
I.Q.S.Y.-iagttagelsesprogrammet er bekendtgjort in
ternationalt blandt kortbølgeamatørerne. Man kan 
da forvente, at en del amatører i ind- og udland til 
stadighed er QRV på dette bånd.

Short-skip-signaler
er lette at kende, da de er klare og rene og med 
stærke og regelmæssige feltstyrker. Først ved slut
ningen, eller ved begyndelsen af en short-skip- 
periode, kan der optræde stødvis modtagelse.

Scatter
betyder ikke andet end spredning. Radiosignalerne 
bliver f. eks. reflekteret fra et punkt på Jorden, 
d.v.s., de bliver tilbagespredt. Scatter-signaler er 
for det meste usikre at modtage. METEOR-SCAT
TER kaldes det, når radiosignalerne er reflekteret 
af et meteors ioniserede bane.

Beacon-sendere
som f. eks. DL 0 AR, DM 3 IGY o. s. v. præsente
rer sig selv. En tegngiver sender kaldesignalet og 
ofte en opfordring til iagttagelse samt eventuelt 
anmodning om QSL. Tegnfølgen er for det meste i 
telegrafi. (Mest Al, sjældnere A2).
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Det lader til, at det er lykkedes for temmelig 
mange danske stationer at få forbindelse med Stef
fen, KC4USK, særlig interessant er det at få at 
vide, at der er flere, der har haft forbindelse med 
ham på 80 meter med CW, det kan man nok kalde 
lidt af en præstation i disse sløje tider, eller også 
er forholdene ikke så ringe, som man gerne vil 
gøre dem til. Steffen er normalt på 3503 kc hver 
morgen kl. 06 GMT. Hans QSL-manager er forøv
rigt, ligesom sidst, W2CTN.

W4BPD’s tur til AC3 blev desværre ikke til noget 
denne gang, men i stedet tog han til Laos, hvor 
han for tiden er i luften med kaldesignalet 
XW8AW. Det lader iøvrigt til, at det er ved at 
være slut med lysten og pengene til rejsen, da han 
efter kortere ophold i MSI og VS1 vil vende tilbage 
til USA via KH6.

Den norske polarekspedition, der skal krydse 
nordpolsområdet på ski, har fået kaldesignalet 
LI2C. De skal begynde rejsen omkring den første 
marts fra Canada. Der vil blive trafik på 7015— 
045, 14000—115—120—340 kc, og de vil arbejde med 
hhv. CW og SSB med hhv. 10 W og 5 W. Disse fre
kvenser vil blive benyttet til forbindelse mellem de 
enkelte afdelinger af ekspeditionen og mellem disse 
og stationer i Norge. Man anmoder fra deltagernes 
side om, at andre amatører vil være behjælpelige 
med at afvikle trafikken, hvis det skulle knibe 
med at få forbindelsen til Norge.

Der er i øjeblikket temmeligt meget aktivitet fra 
Yemen, idet både HB9YG og HB9AET er i gang 
dernede fra, de arbejder med CW og SSB på 20 og 
15 meter. 'QSL-kort sendes gennem HB centralen, 
og vil blive besvaret når de kommer hjem.

ST2AR skulle inden længe være aktiv på 3,7 Mc 
SSB. Hans antenner og sender er gjort klar.

LU2XL/9KE Carl, der arbejder i et oliesøgnings
hold, kommer i luften i ca. 1 uge hver måned. Der 
knytter sig nogen mystik til hans ægthed, da hver
ken LU2XL eller hans hjemme-call WA5ZKA fin
des i de nyeste call-books, ikke desto mindre har 
flere modtaget QSL-kort gennem hans manager 
W5DOZ.

5N2JKO er aktiv på 80 meter SSB hver lørdag 
aften på ca. 3770 kc. Han vil m'uligvis også komme i 
luften onsdag og fredag aften.

Der er for tiden aktivitet fra Crozet Xsl. under 
kaldesignalet FB8WW, frekvens er ca. 14040 kc, og 
de bedste tider er sidst på eftermiddagen. Det for
ventes, at øen vil komme til at tælle som et nyt 
land til DXCC. QSL sendes via 5R8BC.

Så meget om nyhederne, og så over til

båndrapporterne:
3.5 Mc CW:

OZ7TF: KC4USK 06 - HP1IE 05 - TF3KB 05 - 
4X4WF 22 samt flere W’s.

3.6 Mc SSB:
OZ5BW: UL7JA 20 - UH8AY - UD6BR 22 - 

UW9AF 19.

3,8 Mc SSB:
OZ5BW: HZ1AT - ZB2AH 22 - YV5ANS—5AGD - 

W1BU-2-3-4-5-8-0 og VE’s, alle mellem 06 og 07z - 
OX3JV 23 - OX3KW 18.

7 Mc CW:
OZ5S: KC4USK 23 - CN8FN 23 - SV1YY 23 - 

YV5BOA 23.

14 Mc CW:
OZ5S: KC4USK 23 - KA7TB 10 - XW8AW 14 - 

6W8AC 15 - 5R8AM 16 - 4X4JU samt Wl-0 og VE1.

14 Mc SSB:
OZ5BW: LU2XL/MM/9K3 13 - HB9AET/4WI 15 - 

CO8BO 12 - AP5GB 13 - HS1S 13 - LU6MR 11 - 
5R8AI 15 - YA1AN-5A 11 - ZL1PZ-3JO 10 -
VK/W/K.

QSL-adresser:
HP1IE via W2CTN.
5R8AM, Box 1248, Tananarive, Malagasy Rep. 
Det var det hele for denne gang. Tak for rappor

terne og på genhør i næste måned.
73 og de bedste DX de OZ7BQ/Joe,

Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

Status over OSCAR grupperne:
Ålborg området, leder OZ8PM, tlf. 3 52 06: Arbejdet 

går støt fremad.
Arhus området, leder OZ7JN, tlf. 6 68 92: Arbejdet 

ikke startet —• interesse svag — hjælp ønskes. 
Sydjylland området, leder OZ 8JV, tlf. Genner 

6 89 04: Arbejdet går langsomt — hjælp ønskes. 
Odense området, leder OZ7HJ, tlf. 13 37 29: Arbejdet 

går stærkt fremad — er næsten operationsklar. 
Sydsjællands området, leder OZ9OR, tlf. Fensmark 

237: Arbejdet går fremad — interessen kunne 
være større.

Sydsveriges området, leder SM7BE, tlf. Lund 1 14 55: 
Interesse undersøges.

Københavns området, leder OZ2AF. tlf. 71 68 24: 
Arbejdet går stærkt fremad — er næsten ope
rationsklar.

Er der interesserede VHF amatører i områderne 
omkring ovennævnte grupper, der kunne tænke sig 
at hjælpe med i projektet, bedes de henvende sig til
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Aurora-signaler
gør sig bemærket ved rå og skiftende tone. Tale 
bliver uforståelig ved høje frekvenser. Musikmod
tagelse er umulig. Det er nødvendigt med kend
skab til telegrafi. Da tegnene stadig fader ud, kan 
transmission kun ske ved lav CW-hastighed. A-sig- 
nalernes tonekvalitet angives efter skala 1—9 efter
fulgt af bogstavet „A“.

I.Q.S.Y.-World Days.
Her bliver der, som ved IGY, indført VERDENS

DAGE. Meddelelse herom gives i amatørbladene 
(DD-QTC nr. 3 1964),

God arbejdslyst. OZ4TJB.

Sidste vedrørende I. Q. S. Y.
DJ5HG — Klaus v. d. Heide har meddelt mig, 

at vi gerne må benytte ham som „Vor mand i 
Hamburg". D. v. s., når vi har noget på hjerte vedr. 
I.S.Q.Y. Det bør vi benytte os af, Klaus behersker 
vort sprog med en elegant charme, og han er som 
sagt villig til at hjælpe os med I.Q.S.Y. Og dette 
sker med DJ1SB’s glædelige billigelse.

OZ4UB.



til de respektive ledere — skriftligt eller telefonisk 
(efter kl. 18,00).

OSCAR komitéen påtænker oprettelse af et antal 
lyttestationer over hele landet; interesserede bedes 
henvende sig til O-projektets sekretær, OZ4UB, 
B. Uldum Hammelstrupvej 7, 2. th., København 
SV, tlf. 10 47 71.

73 de EDR OSCAR komité.
9AC

Aktivitetsrubrikken.
Fra OZ7BR, J. K. Rasmussen har jeg med tak 

modtaget en fin aktivitetsrapport. Jørgen er jo tit 
optaget af forretningsrejser, men når han har været 
hjemme, har der tilsyneladende været god aktivitet 
på stationen. Med sit gode grej har han været langt 
omkring, hvilket vil fremgå af det følgende. Sam
tidig er OZ7BR den første i Danmark, der bringer 
nyt om aflytning af den svenske SM4UKV. Og så 
til rapporterne;

4— 1 DM2BGB PM
DL7HK 144.060 SSB
DL7DV SSB
G3JHM/A SSB
G4CM SSB
G2JF PM

11— 1 OZ4RA 144.930 PM
SM6CTP PM
SM6CYZ PM
SM6PU PM

19— 1 SM6BSW 144.135 SSB
LA4YG 144.600 SSB
SM7ZN 144.700 SSB
SM6CNP 144.970 CW
LA5EF 144.890 SSB

Hørt: LA6CG 144.910 SSB ! ! !

OZ7BR har konstateret, at han på SSB får bedre
rapporter end på CW! Det er måske værd at lægge 
mærke til!

Sidste nyt til antikvitetsrubrikken.
OZ4EM på Bornholm sender hilsen til alle. Niels 

hører Dresden dagligt med S 8. Han hører med 
små mellemrum IGY, har daglig kontakt med 
SM7FV. Niels beder os rette antennerne mod Born
holm noget oftere, han hører meget ofte bære
bølger, som må stamme fra København eller Sjæl
land, dog uden modulation. Niels mener der skulle 
være muligheder for nogle flere QSO’er, om ikke 
andet, så på telegrafi. Hans RX i korte træk: Indgang 
EC86 i jordet gitter,, og E 188 CC som caskode, 
ECF 80 — OSC. — blander efterfulgt af fire 
gange 12 MC./s MF. TX’en kører med 30 watt i en 
832 B, G-2mod., og antennen er en 3 gange 4 EU. 
Niels er QRV daglig, først på aftenen. Den 19. 
feb. havde han forresten kontakt med 7BR og 
efter Jørgens målinger skulle frekv. være 145,320.

OZ4UB.

Sidste sekretærstof fra OZ4UBH
Da 2 meterklubben nu har fået ny sekretær — 

nemlig OZ6BP, Eggert Pedersen — vil jeg takke 
Jer alle for et rigtigt godt team, og sluttelig bede 
jer give 6BP samme gode og kammeratlige be
handling, som I har givet mig.

Ang. SM4UKV
Den 19. 1. hørtes den fra kl. 1400 GMT, begynden

de med 6 db. over støjen og op til 20 db., da 7BR 
lukkede kl. 2045. I dette tidsrum hørtes ingen an

den fra den kant — hverken SM4 eller SM5! Den 
23. 1. hørtes den kl. 1700 GMT 1 db. over støjen. 
Kl. 2000 fadede den ud. Til sammenligning: støj lig 
med S 3 i nordlig retning, og Dresden er normalt 
fra 0 til 6 db. over støjen. Grej: Nuvistorindgang og 
DRAKE 2 B i 500 kc.-stilling. Antennen: en 10 el. 
yagi, 16 meter høj.

Den 24. 1. til 12. 2. lyttede hver dag i kort tid 
efter SM4UKV uden at høre den. Den 13. 2. kl. 
1800—2100 GMT igen hørbar, o til 3 db. over støjen. 
Kaldte forgæves CQ mod nord. Hørte LA4YG på 
AURORA kl. 1710 i QSO med SM6PU, retning NNØ. 
Hørte ingen anden aurorastationer og ingen DX- 
QSOs. Kl, 2100 var Dresden - støj plus 10 db.

Den 14. 2. kl. 1645 GMT - SM4UKV støj plus/mi
nus 0 db., men læsbar. Den 15., 16. og 17. 2, var den 
ikke til at høre.

Tak for rapporten, OZ7BR! Og til I, som læser 
dette, og som måske nu sidder i SSB-tanker, vil 
jeg sige: Se godt efter i et af de kommende „OZ“er. 
OZ7BR hører ikke til den slags mennesker, der er 
bange for at give sine indvundne erfaringer videre 
til andre amatører, og vi vil nu vente paa de næste 
„OZ“er med endnu større spænding.

OZ4UB.

Ved 2-meter klubbens møde d. 27 februar
var der ca. 30 fremmødte, der efter 9AC’s indled

ning, hvor den ny tegngiver til OZ7IGY blev præ
senteret (der var desværre fræset et „G“ for meget 
i programskiven) — kunne glæde sig over et ud
mærket holdt foredrag og demonstration af ESB på 
2-meter. Aftenens foredragsholdere var OZ7BR og 
OZ9OR. Førstnævnte gav den egentlige redegørelse 
for de anvendte principper på en måde, der nok skal 
kunne fjerne den værste skræk for at kaste sig 
ud i et ESB projekt. 7BR viste på „prefabrikerede“ 
diagrammer bl. a., hvordan man med en eksiste
rende 20-meter TX for ESB kan addere dennes 
14 Mc.-signal med et krystalsignal på 130 Mc. og 
derved få et ESB signal på 144 Mc. Derpå fulgte en 
redegørelse over den ESB sender, som 7BR havde 
bragt med til demonstration. Senderen, der er byg
get efter fasemetoden, viste sig at køre FB med 4 
modulationsarter: ESB (med sidebåndsvalg), DSB, 
PM og AM — og selvfølgelig også CW.

Efter 7BR’s demonstration viste OZ9OR sin ESB 
sender, der er en modificeret udgave af 7BR’s, den 
var bl. a. forsynet med VFO,

Begge foredragsholdere bedyrede, at senderne 
kunne justeres med et minimum af måleudstyr, blot 
man har en god modtager. Denne påstand får vi 
lejlighed til at efterprøve i praksis, da 7BR røbede, 
at diagrammer og beskrivelse vil blive bragt i OZ 
om et par måneder, dette vil sikkert give stof til 
eftertanke for de af os, der efter denne aftens 
vellykkede foredrag blev bidt af ESB bacillen.

2-meter klubbens næste møde
holdes på grund af påsken torsdag d. 19. marts, 

hvor OZ5LBC, L. Boye Clausen, vil tale om tran
sistorer. Bid mærke i datoen og mød fuldtalligt op. 
Der vil uden tvivl blive sagt kloge ord.

OZ6BP, B. Eggert Pedersen, Brydegårdsvej 31, 
Måløv.

Resultatet af UK7’s og 2-meter klubbens 
juletest på 2 meter:

1. SM7BCX               4534 p. '     5. OZ7JN 2909 p.
2. SM6PU 4363 „ 6. OZ2ME 2767 „
3. OZ9OR 4120 „ 7. OZ1WQ 2595 „
4. SM7DBI 3620 „ 8. OZ1HD 2540 „
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9. OZ90L 2476 p. 29. OZ9KY 757 p. 9144 - 1315 V. Jacobsen, Kongensgade 65,
10. OZ5HF 2461 „ 30. OZ6FL 748 „ Fredericia.
11. OZ2AF 2403 „ 31. OZ7BR 722 „ 9026 - 1316 Sven Dyhr-Nielsen, Klintemarken 7,
12. OZ7IF 2073 „ 32. OZ3JN 663 „ Svendborg.
13. OZ9BT 2056 „ 33. OZ4HZ 663 „ 8482 - 1317 Chresten Pedersen, Langgade 58,
14. OZ7HJ 2019 „ 34. OZ8SF 608 „ Aalborg.
15. OZ9PE 1931 „ 35. OZ6EI 595 „ 8565 - 1318 O. Nørager, Tietgensgade 3, Herning.
16. SM7DYA 1917 „ 36. OZ9VN 580 „ 9036 - 1319 Poul Erik Thomassen, Solvænget 50,
17. OZ9AC 1838 „ 37. OZ7BY 557 „ Herning.
18. SM7ANL 1652 „ 38. OZ5HV 535 „ 6921 - 1320 Pauel Nielsen, Hyrdevej 14 E,
19. OZ1NT 1595 „ 39. SM4KL 532 „ Fredericia.
20. OZ6AF 1399 „ 40. OZ5MT 380 „ 9178 - 1321 Viggo M. Larsen, Vestergade (banehus
21. OZ9JF 1258 „ 41. OZ7LU 362 „ 8), Vejen.
22. OZ2LN 1142 „ 42. OZ3A 339 „ 8986 - 1322 Claus Boberg, Landlystvej 63 A,
23. SM7CYL 1136 „ 43. OZ7EW 315 „ Hvidovre.
24. OZ8FR 996 „ 44. SM7BUN 235 „ 8852 - 1323 N. E. Ravnkilde Mikkelsen, Gullestrup,
25. OZ9FR 985 „ 45. OZ1GO 151 „ Tj ørring.
26. SM7CBZ 877 „ 46. OZ9TS 44 „ 9224 - 1324 Lars Klotterup, Østergade, Hals.
27. SM7BAE 855 „ 47. OZ2RD 43 „ 9223 - 1325 Birger Nielsen, Aakandevej 12, Lille
28. OZ2FN 823 „ Værløse.

Følgende logs er at regne som checklogs: OZ2SD 9128 - 1326 Leif Lundskov Jensen, Heibergsgade
— 4 HZ — 4PQ — 7LX —- 8IS----------8ME — 8UP — 10, Aarhus C.
8UX — 9DE - - 9EO — SM6CYZ — 6DV/7 — 7799 - 1327 Jørgen Jensen, „Guldborggaarden",
7PQ — 7ZN. Herslev, Lindelse.

Testen prægedes af stor aktivitet, ret gode for
hold og godt julehumør. OZ-domineringen i delta
gerantal er overvældende, men vi håber på øget ak
tivitet i SM næste gang.

Vi gratulerer vinderen, SM7BCX Yngve Pers
son, Skanor.

S k å n e ,  3. februar 1964.
UK 7 testkommitte.

NY BESTYRELSE i UK 7.
Fra SM7AED er der kommet meddelelse om, at 

der i UK 7 er valgt ny bestyrelse.
„Besætningen" bliver da følgende:

Formand: SM7BAE
Sekretær: SM7AED 
Kasserer: SM7BCX

Testkommittéen består af: SM7BZX — SM7BOR 
— SM7CLC.

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. marts 1964: 
Medl. DR- 

nr. nr.
9010 - 1301 Erling G. Jensen, Scharffensbergsgade 

18, Sønderborg.
9020 - 1302 O. Mastrup, Ringkøbinggade 1, Køben

havn 0.
8905 - 1303 Hasse Taube, Finsensvej 61, Køben

havn F.
8870 - 1304 Karl Andersen, Østerbrogade 21, Hol

stebro.
9040 - 1305 Hans-Georg Nielsen, Jernbanegade 9,

Sønderborg.
9041 - 1306 Peter R. Sørensen, Fasanvej 5, Had

sten.
8998 - 1307 Flemming Nielsen, Ved Oddervej, 

Højbjerg.
9046 - 1308 Karl Erik Molbech, Frej asgade 20, 

Herning.
9085 - 1309 H. J. Hansen-Glem, Helligkorsvej 7, 

Roskilde.
9056 - 1310 Børge Moeslund, Græskevej 13, Stege. 
8525 - 1311 C. Linaa Hansen, Grundtvigsvej 52, 

Herning.
8703 - 1312 K. Nielsen, Enghavevej 200, Køben

havn SV.
4720 - 1313 Ib Andreasen, Grønningen 10, 

Aakirkeby.
9100 - 1314 Orla Østergaard, Mariesgave, Ulfborg.

FRA AFDELINGERNE

KØBENHAVN 
AFD

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. ,9,30. 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:
16. marts:

Som allerede omtalt i februar-nummeret af OZ 
vil OZ8PV, Jørgen Poulsen, samt OZ8US, Ib Ussing, 
og OZ9SN, Svend Nielsen, i aften tale om RTTY. 
Vi vil i aften grave lidt dybere i problemerne i 
forbindelse hermed, end det har været tilfældet ved 
de tidligere foredrag. Både teoretiske såvel som 
praktiske spørgsmål vil blive bragt på bane. Vi har 
allerede nu erfaret, at mange medlemmer vil ind
finde sig i aften, så derfor — kom i god tid!
23. marts:

Klubaften.
30. marts:

2. påskedag. Intet møde.
6. april:

OZ4BD har været på rundtur i Den nære Orient, 
og han har været så forudseende at tage sit kamera 
med og taget en lang række farvelysbilleder, således 
at også vi kan få fornøjelse af hans tur.

OZ4BD, Preben Landler, vil i aften komme og 
berette om sin færd på en fornøjelig måde, samtidig 
med at han vil vise sine billeder fra Jugoslavien, 
Bulgarien, Grækenland, Tyrkiet og Ægypten.

Vi gør opmærksom på, at YL’s og XYL’s er hjer
telig velkommen i aften.
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13. april:
Klubaften. Sandsynligvis vil Coca Cola aflægge 

os et besøg i aften for at vise farvefilmen „Den 
vidunderlige Verden11. Såfremt dette arrangement 
kommer i stand, siger rygtet, at der foruden filmen 
vil blive medbragt diverse smagsprøver — nemlig!

20. april:
I aften holder vi afslutningsfest med deltagerne 

på afdelingens tekniske kursus samt morsekursus, 
hvorunder attesterene vil blive overrakt. Alle er 
velkomne, og vi gør opmærksom på, at kursusdel
tagerne er afdelingens gæster i aften.

27. april.
I aften vil OZ8PV, Jørgen Poulsen, fortælle om 

elementær transistorteknik. Han vil begynde fra 
grunden af, således at alle kan være med og forstå 
det. Vi tror, at der er en del nye medlemmer — og 
måske også en del ældre, der godt kunne tænke sig 
en sådan gennemgang. Hvis du er en af dem — så 
er det altså i aften, det foregår!
Vy 73! B. B. V. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.

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

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

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

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

1., Kastrup, tlf. 51 03 85,

Siden sidst:
Torsdag den 6. februar
havde vi besøg af 5AB, der foruden sin nye bil 
havde et righoldigt udvalg af 2 m-grej med. Vi så, 
hvorledes man trods få midler sagtens kan komme 
i gang på 2 meter. Alt i alt en underholdende aften, 
hvor vi fik en masse gode tips.

Program:
Torsdag den 2. april:

Senderaften, hvor vi afprøver vort nye grej.

Torsdag den 9. april:
Foredrag.

Torsdag den 16. april:
Teknikaften.

HALLO! HALLO!
Rævejægere over hele landet!

Åbenrå afdeling kalder til årets første store 
RÆVEJAGT 

Det er det årligt tilbagevendende 
SØNDERJYDSKE MESTERSKAB

Mesterskabet foregår som tidligere på „Kri
sti Himmelfartsdag11 den 7. maj; reglerne er 
de samme som sidste år. Der udlægges tre 
ræve.

NB.! Sværhedsgraden vil blive ændret.
Lad jagten fortsat blive en succes, tag 

modtageren under armen og mød frem, — 
der ligger også et startkort og venter på 
DIG!

OZ5WK, Kalle.

ÅBENRÅ
Når disse linier læses, har der været afholdt 

generalforsamling og stiftelsesfest. Det blev des
værre ikke offentliggjort i OZ, men er blevet 
meddelt til alle interesserede medlemmer direkte.

I næste OZ vil de nærmere enkeltheder ved
rørende forsamlingen og festen blive meddelt.

Som omtalt i sidste OZ nærmer tidspunktet sig 
for start af rævejagterne. I næste nummer af OZ 
vil alle oplysninger med hensyn til kort, område, 
tidspunkter m. m. fremkomme.

Angående årets første store rævejagt, Kristi 
Himmelfartsdag den 7. maj, se andetsteds i bladet.

På de sidste mødeaftener har der været disku
teret Projekt Oscar 3 og RTTY; der viste sig at 
være interesse for begge dele blandt medlemmerne.

På gensyn til møderne 2., 16. og 30. april, (der 
er sidste mødeaften inden sommerferien), kl. 19,30 
på ungdomshjemmet.

vy 73, 5 WK.

ÅRHUS
Formand: OZ5JT, Jens Thomsen, Brinken 4, Viby 

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

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

Brabrand. Tlf. (061) 6 08 15.
E.D.R.s Århus afd., postbox 212, Århus C.

PROGRAMMET:
VHF-UDVALGET: Møde 18. marts kl. 20,00 i 

Ungdomsgården om Oscar III projektet.
Det er det eneste, vi har modtaget fra arrange

mentsudvalgene. Er I snart over juleferien 2LX, 
2VN, 6EJ ? ? ? Tak for aktiviteten 7JN, 4VI og 2LM.

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes herved til ordinær generalforsam

ling den 7. april 1964 kl. 20,00 i Ungdomsgården.
Dagsordenen er iflg. lovene:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 

den 7. april.
Mød op denne aften —- og giv udtryk-for jeres 

meninger om afdelingens ledelse.
Der er i øjeblikket 86 medlemmer — men vi har 

sikret plads til alle.
73’s. OZ2WO/5JT. 

ÅLBORG
Formand: OZ3PS. Kasserer: OZ6SM. Sekretær: 

OZ1BD.
Mødelokale: Klubrum 9 i Ungdomsgården, Korn

blomstvej 18, Ålborg.
Siden sidst har vi haft besøg af DJ8QQ og 

DJ8GL, som vi havde et par hyggelige timer sam
men med. De vil gerne i kontakt med danske ama
tører, engelsk eller tysk. Fone CW-ESB.

Tirsdag den 24. marts 1964 trimmer OZ1BP mod
tagere med Sweepgenerator og Oscillograf, tag din 
egen med, så den lige kan få prikken over i’et.

I påsken mødes vi i Ålborg-Hallen, hvorfra vi Vil
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være aktive i dagtimerne med AM-ESB på 80 
m og 2 m-AM.

Endelig er det jo ved at være på tide at plan
lægge sommerferien, og der håber vi, at du reser
verer ugen den 28. juni 1964 til den 5. juli 1964, 
hvor vi skal holde ferie på Muldbjergene ved 
Dokkedal. Kosten kan fås derude til en meget 
rimelig pris. Sidste år var vi ca. 20 personer, både 
store og små. I år skulle vi gerne være mindst dob
belt så mange. Teltet må du selv medbringe.

Vy 73 de Søren.

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

Tlf. 24509 pr. 24486.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Biohm. Tlf. 28105.
Kasserer/sekretær: OZ2CK, Claus Dissing Han

sen. Tlf. 23283.
Lokaleinspektør: P. R. Nielsen, Kirkegade 12.
Lokale: Centralbiblioteket, 3. sal, personaleetagen 

(benyt elevatoren).
Siden sidst:

Ved klubmødet den 5. februar arbejdedes med 
den gamle afdelingssender, der ventes køreklar in
den længe.

Generalforsamlingen den 19. februar samlede 
ikke mange medlemmer, men den blev vedtaget 
beslutningsdygtig, hvorefter formand og kasserer 
aflagde beretning for det forløbne år. Da 4FR 

,p. g. a. manglende tid ikke så sig i stand til at 
varetage kassererposten valgtes 2CK til kasserer. 
Den øvrige bestyrelse forblev uforandret. 
Programmet:

4. marts og 18. marts klubmøde.
Alle møder begynder kl. 19,30.

Vy 73 de CK.

GIVE og omegn:
Mødeaften hver torsdag kl. 19,30 i klubhuset, 

Gyvelvej, Give.
Formand: OZ4SP, Møllegade 6, Give.
Vore klubaftener er godt besøgte, og programmer

ne veksler mellem undervisning og praktiske forsøg, 
bl. a. med QRP-sendere.

Den tekniske undervisning omfatter for øjeblik
ket 2 hold, og det bliver sikkert påkrævet at starte 
med endnu et begynderhold.

Vi er i reglen i gang med afdelingssenderen, 
OZ6EDR, hver torsdag aften efter kl. 22,00 på 20 m 
og 10 m. Det viser sig, at disse bånd er ganske for
trinlige til lokale jordbølgeforbindelse i disse år, 
hvor de om vinteren er „lukkede" hen på aftenen. 
Der er masser af plads og ingen QRM.

Interessen for transportabelt grej samt for 2 m 
arbejde er stigende, og vi vil forsøge at få en 
transistorekspert til at komme og fortælle os om 
transistorernes muligheder i sendere og modtagere.

Alle interesserede er velkomne til at besøge os. 
Henvendelse til OZ4SP eller OZ9AS, A. Jørgensen, 
Falckstationen, Give.

Vy 73. OZ4, Radio Jylland.

KOLDING
Den 21. februar afholdt vi vort sædvanlige må

nedsmøde med god tilslutning, der var mødt 14 
medlemmer, og vi havde en god hyggeaften, hvor 
der blev diskuteret mangt og meget, og klokken blev 
vist over midnat, før de sidste kunne rive sig løs. 
Vort martsmøde bliver afholdt fredag den 20. marts 
kl. 20 det sædvanlige sted på Borgerkroen i Hel
ligkorsgade, og vi håber på det sædvanlige gode 
fremmøde. Vel mødt. Vy 73 - OZ2JA.

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

15 E, Hammerum.
Næstformand: Erik Thomassen, Fld. Lundebakke, 

Ilskov. Tlf. Karup 386.
Kasserer: Frej Holm, Niels Bohrsvej 6, Herning. 

Præmieuddeling- rævejagtsturnering 1963.
Den flere gange udsatte præmieuddeling er nu 

fastlagt til afholdelse tirsdag den 17. marts kl. 19,30 
på TRIANON. Af hensyn til det store fremmøde 
„logerer" vi i inderste halvdel af den store sal.

Som sidste år afholder vi et lille billedlotteri, 
hvor præmierne leveres af de fremmødte selv. End
videre fælles kaffebord.

Husk at invitere din observatør, og at alle møder 
med YL eller XYL, såfremt en sådan haves. Alle 
møder op med en præmie af værdi mellem 2 og 5 
kroner til billedlotteriet.

GENERALFORSAMLING afholdes i TV-stuen på 
TRIANON mandag den 23. marts kl. 20,00 med dags
orden ifølge lovene. Vi forventer, at alle slutter op, 
både nye og gamle medlemmer.

Vor bedste tak og Vy 73 de EDR - Herning.
HELSINGØR

Den planlagte auktion den 21. februar forløb vel. 
Der var pæn tilslutning til aftenen. Mange kunne 
ved denne lejlighed erhverve nogle gode og billige 
komponenter, hvilket jo også var formålet, foruden 
at foreningen fik et pænt beløb, som tænkes anvendt 
til køb af flere måleinstrumenter til udlån i afde
lingen.

Mødet i denne måned, den 20. marts kl. 19,30, har 
vi foredragsaften, hvor 8NJ vil fortælle os om 
antenner. Det er også et emne, der må have inter
esse for mange. Tænk bare på din egen antenne, 
er den ok? — eller kunne du have lyst til at komme 
og få nogle tips m. m. om antenner — jo, mon ikke.

Vi holder stadig til i „Hytten" ved Tårnhøjfod
boldbanen, GI. Hellebækvej.

Så cuaqn og 73 de OZ8PG.
HOLBÆK

Mandag den 20. februar havde vi besøg af 5SR, 
som demonstrerede sin ny Geloso-modtager.

Næste møde mandag den 23. marts i Klosterskolen, 
hvor undertegnede fortæller lidt om sin påbegyndte 
modtager. 73 GVF Vagn.
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.
Det faste ugentlige program:

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

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

I læser disse linier, så husk, at det er førstkommen
de torsdag, der er auktion i Horsens, og så er det
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ikke spor for tidligt at stampe nogle penge op og 
få puttet auktionsgrejet i en æske — for dem, der 
kan være interesseret, så er der der denne gang 
en masse trafoer under hammeren.

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

op og besøger endnu engang 9SH paa Borgerskolen. 
Søren vil fortsætte videre med forskellige elektri
ske forsøg, men også de af jer, der ikke var med 
første gang, kan få udbytte af det. Alle er vel
komne, det er en aften værd.

Vy 73. 9ER.

LOLLAND-FALSTER
Februar-mødet i Maribo med 3SS var vellykket 

og godt besøgt. 3SS forklarede katodestrålerøret og 
fortalte om • sin oscillograf og alle de fornøjelige 
timer, hans arbejde hermed havde bibragt ham. 
Oscillografen i funktion så vi hos 3SS privat, og 
selvfølgelig kunne flere af os ikke dy os for at 
komme med flere mere eller mindre kloge fiduser. 
Tak til dig, Hother 3SS.

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 mødes 
kl. 20,Q0 dut! på Industri- og Håndværkerskolen, 
Bispegade i Nykøbing Falster.

Rundvisning på skolen ved OZ4AR. — Film (om 
transistorer). — Gratis kaffebord.

På afdelingens vegne. Vy 73! OZ1BG.

NORDALS
Formand: OZ 6EI Eigil Hougaard, Havnebjerg, 

Nordborg, tlf. (044) 51460.
Sekretær: Bernt Damkjær, Drejøvej 5, Kirkeby, 

Nordborg, tlf. (044) 50133.
Kasserer: OZ 5CJ Chresten Jørgensen, Oksbøl, 

Nordborg.
Ved afdelingens første møde indmeldtes 19. An

tallet var langt over det forventede, og det er 
vi naturligvis glade for. Havnbjerg kommune har 
ikke alene stillet lokale, men også fysiksamling og 
båndoptager til afdelingens disposition. På mødet 
fik vi et sæt vedtægter, og der valgtes bestyrelse (se 
ovenfor). Vi drøftede afdelingens fremtid, og 6E;I 
spillede pr. triode og fotocelle „Tordenskjold" m. m.

Næste møde bliver den 18. marts. De, der er 
interesseret i cw møder kl. 19,00, de øvrige med
lemmer kl. 19,30. Aftenens emne bliver transforma
torer, herunder vikling af sådanne. Vi håber at se 
mange den aften. Vel mødt.

Vy 73 de 6EI.

NYBORG
Lokale: Tårnvej 4.
Formand: OZ4WR, Møllervænget 3.
Vi har i denne måned, der er gået, haft stor nytte 

af 4WR og 5KE, forklaring og byggevej ledning af 
stående bølgemetre.

Resultatet er, at vi er 8, der laver et reflek- 
tometer. Den 2. febr. var vi i Sdr. Højrup TV-FM 
station for at se sådan en moderne station. Stations
leder Stokbæk forklarede, hvorledes sådan én fun
gerer og virker. Vi vil gerne sige stationsleder 
Stokbæk mange tak for besøget — det var meget 
interessant.

2 medlemmer af afdelingen har fået lic. fra P. T., 
nemlig Richard Christensen med call OZ9CV, og 
Per Mosegaard, der fik call OZ6MI.

Programmet for den næste måned:
Morsetræning og høring hver torsdag fra 19,15— 

20,15, derefter teknisk stof, herunder vejledning i 
bygning af reflektometer og rævemodtager, evt. 
arrangement eller foredrag, som ikke når at kom
me med i OZ denne gang, vil blive opslået i lokalet. 
Til dem, som ikke har tid at se opslaget, kan 
bekendtgørelsen jo gå over luften via 3610 kc. For
øvrigt, hvad skal du lave torsdag aften — nå, så kan 
du jo komme ned i afdelingen.

Vy 73 de OZ6MI, Per.

ODENSE
Formand: Kaj Andersen, OZ7KV, Enebærvej 76, 

Hjallese, tlf. 11 18 55.
Auktionen den 20. februar afvikledes som en 

ubetinget succes, og det var sandelig rare ting og 
sager, der blev udbudt. OZ7KV holdt som auktio
narius de ca. 20 deltagere i ånde, og budene faldt 
kvikt til akkompagnement af megen latter.

Så er her noget for alle satellitinteressrede ama
tører og samtidig et meget aktuelt emne nu før 
opsendelsen af Oscar III.

Tirsdag den 17. marts kl. 19,00—21,00 arrangerer 
Folkeuniversitetet foredrag ved civilingeniør Pre
ben Christensen, og emnet er: Satellitkommuni
kation.

Forelæsningen vil bl. a. omhandle valg af satel
litters kredsbaner. — Det nødvendige antal satel
litter og mulige satellitsystemer i det internatio
nale telekommunikationsnet. — Satellitters tekniske 
virkemåde. — Jordstationers teknik. — Resul
tater og erfaring med „T'elstar", Relay“ og „Syn- 
chrom“ satellitter.

Den skandinaviske telesatellitkomites virksom
hed, herunder forsøgsstationen på Råø ved Gøte
borg, vil ligeledes blive omtalt.

I tilslutning til forelæsningen vises lysbilleder 
og film.

Foredraget finder sted i Katedralskolens festsal 
og koster kr. 3.

Det bliver uden tvivl en meget interessant aften 
og nok værd at ofre 3 kroner pr. Vel mødt!

I forbindelse med Oscar III-projektet skal det 
lige meddeles, at den fynske gruppe nu er sam
mensat med OZ7HJ som leder. To sporingsstationer 
og en sendestation er etableret, så der sker noget.

Vy 73 de 2RH.
SLAGELSE

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

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

tlf. (03) 52 06 60.
Klub- og byggeaften: Torsdag kl. 20—22.
Jeg minder om invitationen fra Lolland-Falster, 

der lyder, som følger:
Tirsdag den 24. marts indbyder Lolland-Falster 

afd. amatørkammerater i Næstved, Sorø, Holbæk, 
Slagelse og Korsør afd. (adgang ikke forbudt for 
andre Interesserede) til kammeratligt samvær med 
os. Program for aftenen er følgende: VI mødes 
kl. 20,00 dut på Industri- og Håndværkerskolen, 
Bispegade i Nykøbing Falster. Rundvisning ved 
OZ4AR. — Film (om transistorer). — Gratis kaffe
bord.

På afdelingens vegne
vy 73 OZ2MI, Mimi.

Kan du på nogen måde afse tid til denne aften, så 
benyt lejligheden til at slutte op, når der for en 
gangs skyld er et arrangement i vor del af landet.

Vy 73 de OZRI.
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ROSKILDE
Det kan med glæde meddeles, at 16 medlemmer, 

hvoraf 5 licenserede, er tilsluttet morsekursus.
Derimod kom kun 8, hvoraf 3 nye medlemmer, 

til 3PO’s interessante foredrag. Det er utilfredsstil
lende at arrangere noget sådant, når man ved, at 
1/4 bliver hjemme.

Så tag jer selv i nakken og mød op!
Morsekursus afholdes hver tirsdag kl. 19,30. 
Næstemødeaften: Onsdag d, 25. marts kl. 19,30. 
Her vil bl. a. 6JP tage noget grej med til demon

stration.
73 de 2UD.

SORØ
Lokale: Apotekervej.
Formand: OZ3VO, Hans Olsen, Tystrup pr. Fugle

bjerg. Tlf. Krogskilde 155 (bedst 18—19).
Kasserer: OZ8WJ, Willy Jensen, H. P. Christen- 

sensvej 2, Frb. Sorø. Tlf. Sorø 1326.
Efter endt ombygning af vor 2 meter station, 

såvel sender som modtager, er vi nu igen Q.R.V. 
hver tirsdag aften (regner vi da med, der er ganske 
vist lidt H. F., sensning eller lign. i modulatoren, 
men når bare 3VO holder på forrøret, hjælper det 
gevaldigt, han er glimrende som rørskærm — hi!). 
Til gengæld har det knebet med at få oscillatoren 
i modtageren til at svinge, men jeg har hørt 3VO 
mumle noget om et søm og en snor, og så et spark, 
så også det problem er sikkert klaret, når disse 
linier læses.

Der ud over går det støt og roligt med arbejdet 
i afdelingen — blot kunne man måske ønske sig 
en lidt større mødeprocent, den tekniske prøve ryk
ker nærmere med raske skridt, og det er jo så 
ærgerligt at skulle vente til efteråret, hvis det lige 
så godt kunne være klaret nu.

Efter dette lille hjertesuk kan jeg da lige berette, 
at OZ8FR og Bjarne den 2. marts med godt mod (og 
stor cigar) mødte i Høvelte, de havde nemlig fået 
brev om, at der lå et sæt tøj og ventede på dem 
dér. Med andre ord, de skal aftjene deres værne
pligt, og vi ønsker dem begge held og lykke med 
det, men vi må jo så regne med, at der vil være 
lidt tomt på 8FR’s frekvens lidt foreløbigt.

Det var vist alt for denne gang. Vi siger på genhør 
på 2 meter, evt. på gensyn. Alle er stadig meget 
velkomne om tirsdagen, vi kan godt få en sludder, 
selv om der er kasserer samtidig.

Vy 73 de OZ6RC.

VIBORG
Formand: OZ5LD, Leo Dam, St. Set. Mikkelsgade 

18 B, Viborg, tlf. 2200, lokal 30 i kontortiden.
Kasserer: OZ8XU, Vichtor Sørensen, Agerskov pr. 

Viborg, tlf. Ravnstrup 8U.
Sekretær: OZ3JE, John Olsen, Hald Ege, Viborg. 
Medlemsmøde mandag den 23. marts kl. 20,00 på 

Ålkjærs Konditori.
Generalforsamling mandag den 20. april samme 

sted. Forslag, der ønskes behandlet på generalfor
samlingen, skal sendes til formanden senest 8 dage 
før dennes afholdelse.
RÆVEJAGT:

Søndag den 22. marts kl. 9,30.
Lørdag den 4. april kl. 19,30.
Mandag den 13. april kl. 19,30.
Søndag den 26. april kl. 9,30.

Kort Viborg 1:40000, 2% time pr jagt, startkort 
fås hos formanden eller kassereren.

Vy 73 OZ5LD, Leo Dam.

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

taget).
Frekvens: 3853 kHz.
Bølgetype: Al.
Call: XPU9.
Speed: 19,00—19,15: 60 tegn pr. min. 19,15— 

19,30: 80 tegn pr. min.
Tekst: Tages fra „OZ“, nr. og side opgives 

ved afslutning af udsendelsen.
QSL: Modtages gerne af OZ5GB.

OZ5GB.

PRØVER FOR RADIOAMATØRER
Til underretning meddeles, at der vil blive af

holdt prøver for radioamatører i maj d. å.
Sidste frist for tilmelding til disse prøver er den 

25. april d. å. for ansøgere øst for Storebælt og den 
20. april d. å. for ansøgere fra den øvrige del af 
landet.

Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet „An
søgning om sendetilladelse" i udfyldt og underskre
vet stand. Ansøgere, der har været indstillet til 
en tidligere prøve, må indsende fornyet anmodning 
på et brevkort.

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

E. B.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedrørende amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:

C 7579, OZ1BG, Børge Korsholm Løkke, 0. Rad
sted, Sakskøbing.

B 8817, OZ2FO, Flemming Erik Krogh, Gyritegade 
11, st., København 0.

B OZ2GB, Vagn Harly Andreasen, Lindevej 14, 
Roskilde.

B 5438, OZ2GW, Svend Pape, „Lille Trudsø",
 Gimsing, Struer. (Genudstedelse).

B OZ4ST, Torsten Schovsbo, Baldursgade 64, Es
bjerg. (Genudstedelse).

B OZ7FR, Henrik Frans Høegh Frie, Vesterfælled- 
vej 1 A, København V. (Genudstedelse).

B OZ7RH, Richard Emil Christiansen Hjortsberg, 
Møllegade 90 A, Skanderborg. (Genudste
delse) .
B 5145, OZ9RD, Tim Bohus Telk, Rønningsvej 1,
3., København NV. (Genudstedelse).

B 7728, OY6M, Finn Kennet Larsen, FLD 605, 
Torshavn. (Tidligere OZ6M).

Inddragelser:
B OZ2GJ, Jakob Nissen Lund, Orla Lehmannsvej 

5, st., Sønderborg.
B OZ2HO, Alfred William Hoffmann, F'uglsigvej 

17, Hjørring.
B OZ2VS, Verner Pedersen Sietskov, Martin 

Vahlsvej 4, 1., Århus C.
C OZ3HL, Hugo Torp Larsen, Fixvej 13, Næstved. 
B OZ4LC, Vagn Lynge Christensen, Hollændervej 

38, Dragør.
B OZ4SM, Bent Andersen, Genvej 14 A, Gedser. 
B OZ5OS, Erik Vilhelm Daniel Sørensen, Jern

banegade 2, Tinglev.
B OZ6M Finn Kennet Larsen, Horsevænget 224, 

Vanløse. (Nu OY6M).
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B OZ6VP, Verner Iver Langballe Pedersen, Hvid- 
kildevej 6, 1., København F.

C OZ6W, Victor Valdemar Christensen, Venne- 
mindevej 13, 2., København Ø.

B OZ7AA, Arnold Alfred Andersen, Frederiks- 
dalsvej 55, st., Virum,

B OZ7DP, Walther Dahlslund Pedersen, A/S Espe- 
ra, Hobrovej, Ålborg.

B OZ8R, Jakob Peter Broberg, Tirsbækvej 13, 
Vanløse.

A OZ9BA, Bent Andersen, Tårnvej 80, 1., tv., 
Vanløse.

B OZ9I, Jens Emil Bredvig, Bredgade 25, Brøn
derslev.

NYE MEDLEMMER
9209 Leif Brodersen, Ullerup, Avnbøl.
9210 Niels Lauritzen, Isefjordsvej 32, Holbæk.
9211 Karl Andersen, Galgebjerge, Sønder Vium.
9212 Mogens Høier Jensen, Præstegaden, 

Øster-Marie.
9213 Knud Jensen, Box 89, Arløv, Sverige.
9214 Gert B. Wolff, Rødegårdsvænget 10, Odense.
9215 M. Bjerrum, Vestergade 22, Skanderborg.
9216 J. B. Winther, Nedergade 18—22, Odense.
9217 Kaj Andersen, Sirgræsvej 4, 3., Kastrup.
9218 Sv. Aae Kofoed Jensen, Præstegaden, 

Øster-Marie.
9219 Bent Rosenfeldt Johansen, Louis Hammerichs- 

vej 21, Århus N.
9220 Benit Malmgaard Andersen, Søndergade 24, 

Rødkærsbro.
9221 Niels H. Andersen, Assendrup, Hovedgård.
9222 SM6AUZ, Hans Haglund, Raketgatan 4, 

Goteborg SV, Sverige.
9223 Birger Nielsen, Åkandevej 34, L. Værløse, 

Værløse.
9224 Lars Klottrup, Østergade, Hals.
9225 OZ4AZ, Aksel Willumsen, Valbyvej 21, 

Tåstrup.
9226 Hans Duelund, „Sana“, Godthåb, Grønland.
9227 Henning Jensen, Jagtvej 29 A, 1. tv., 

København N.
9228 P. Chr. Christensen, Kildensmindevej 20, 

Assens.
9229 Jens K. Jakobsen, Korsholm, Hinnerup.
9230 Jens Chr. Olesen, Liselund 5, Ålborg.
9231 OZ3FA, Finn Andersen, Nørregade 49, 

Ringsted.
9232 I. Harnich Jensen, GI. Mønt 39, København K.
9233 Jens Fokdal, Lahnsgade 34, Odense.
9234 Bjarne Jensen, Parmagade 56, 4.,

København S. (A).
9235 Helge Wahlgreen, Vibevænget 14,

Bagsværd. (A).
9236 Erik Lund, Klæstrup, Jerslev J.
9237 Ole Hartvig Larsen, Sophienbergvej 15, 

Rungsted Kyst. (A).
9238 Bengt Høgberg, Strandboulevard 123, 3. tv., 

København Ø. (A).
9239 OZ8MI, Marie Jensen, Ole Rømersgade 37 

o. g., Århus C.
9240 Finn Sæderup, Tagensvej 235,

København NV (A).
9241 Svend Frank, Set. Annægade 7,

København K (A).
9242 Henning Knoblauch, Røbro Mølle, Rø.
9243 Flemming Hansen, Fr. d. 7’s Vej 14, Kolding.
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6257
6898

7143
8889

N. Skånning Nielsen, Hvalpsundvej, Hornum. 
Einar Steen Madsen, Beatevej 24, 4.,
Valby (A).

Niels Carøe, Kammerrådgården, Stege.
John Oxfeldt Jensen, Spurvegården 21, 1., 
Hvidovre (A).
FK Finn Jespersen, O/Afd. FSN, Skrydstrup, 
Vojens.
Poul Erik Jensen, Havnegade 6, Assens. 
Knud E. Pedersen, Kosmorama, Skive.
Kurt S. Nielsen, Hørhaven 17, Ballerup (A). 
Torben Dirksen, Harndrup.
Arthur Wilhelmsen, Høgstedvej 7, 
Frederikshavn.
Richardt Christensen, Arnborg, Herning. 
Arne Nørskov, Danmarksgade 31, Struer. 
Flemming J. K. Hansen, Solitudevej 18, 1. tv., 
København N (A).

Atter medlem:
OZ8E, Carl Andersen, Holmevej 17, Esbjerg. 
OZ1CT, H. Friedrichsen, Stationsvej 4, Dragør. 
OZ2LF, Børge Erving, Stentoftevej 44, 
Hvidovre (A).
OZ5EB, Kai Larsen, Sofievej 5, Hellerup (A). 
OZ7NR, P. Chr. Andersen, Frederikshavnsvej, 
Sønderskov.
Erik Breiting, Asserbo, Frederiksværk.
Leif Sørensen, Nørholmvej, Tistrup.
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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, Alborg. 

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

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

Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 14. marts 1964.
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