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Af OZ2PV, Kristian Øllgård.*)

2m
walkie-talkie
Walkie-talkien, som jeg her har beskrevet,
har jeg selv haft megen glæde af. Således kan
jeg berette om adskillige tilfælde, hvor jeg
har stået udenfor en amatørs hus og ført en
hyggelig QSO med ham, hvorefter jeg har
stukket
walkie-talkie’en
i
inderlommen
og
er gået ind og sagt goddag. Stor overraskelse
og mange spørgsmål.
Jeg har endvidere brugt den på cykleture
i Holstebro og omegn, hvor jeg altid har kun
net holde kontakt med de lokale stationer
OZ8NH og OZ2HS.
Den har en rækkevidde på ca. 5 km, og en
ting, som de fleste bliver forbavset over, er,
at når en station kommer ind, så er det
„bang“, så det kan høres 40 m bort! Det skyl
des først og fremmest den store LF-del.
*) Istedgade 29, Holstebro.
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Alle delene i den er mast sammen! Der er
brugt lim, hvor der ikke var plads til skruer,
og der er loddet direkte på, hvor der ikke var
plads til fatninger og holdere. Der er dog an
vendt fatninger til de 4 stk. OC171.
Antennerne, der er anbragt i et stykke
plexiglas, er B&O’s teleskopantenner.
Beskrivelse af nogle indvendige dele:
T1 er en grammofontrafo fra en BCLspille.
T2 og T3 er normale driver- og udgangs
transformere.
Dr1: 8 vindinger 0,4 mm ø tråd med 4 mm
viklediameter.
Dr2 og 3: 50 vindinger om 1/8 watt mod
stand.
Kl er et stykke monteringstråd med flex
(Sluttes nederst næste side).

Af OZ-DR 1316, Sven Dyhr-Nielsen.*)

QRP CWog
fonesender
CO og PA.
Når amatøren skal bygge sin første sender,
melder spørgsmålene sig. Hvilke bånd skal
TX’en arbejde på, hvor stort output, CW eller
fone, eller begge dele o. s. v. Hos mig blev
svaret givet ud fra følgende krav: CW med
fuld BK og nogle få W fone på 80 m båndet.
Et EC92 svinger som Pierce-oscillator med
et X-tal skåret til den ønskede frekvens. Kon
densatorerne fra anode og gitter til stel an
befales, idet X-tallet kan nægte at svinge,
hvis de mangler. Parallelt med nøglen, som
er indskudt i katoden, er anbragt en afbry-

der, der sluttes, når der skal fones. Styrin
gen til PA-tages over en 2,5 mH HF-drossel
gennem en trimmer (max. 30 pF).
PA-røret
er
et
EL41.
Gitterforspændingen
fås ved hjælp af en katodemodstand og en
gitterafleder
på
50
kohm,
førstnævnte
di
mensioneret
til
kl.
A-drift.
Outputtet
kan
reguleres ved hjælp af skærmgitterets serie
modstand, som ved fone skal være 100 kohm.
I alle de kritiske gitre er anbragt parasit
stoppere, enten små modstande (100 ohm)
eller ferritperler.
Pi-leddet i udgangen er koblet til PA-røret
(Fortsættes på næste side).

*) Klintemarken 7, 2. tv., Svendborg.

2 m walkie-talkie.

QSP fra OZ1BP.

på, hvorom der er viklet 4 sammenloddede
vindinger (en meget lille kondensator).
L1: 5 vdg. med 5 mm viklediameter. L2: 11
vdg. på en ca. 5 mm spoleform med jernkerne.
L3: 3 vdg. om L2’s kolde ende. L4: 9 vdg. med
5 mm ø. L5: 2 vdg. med 5 mm ø stukket ind
i L4’s kolde ende. L6: 4 vdg. med 5 mm ø.
De 2 antennelinke er hver på 1 vdg.
X-tal: 8 MHz.
Drejekondensatoren
i
superreggen
er
en
halv TLMB8a. Drejekondensatorerne i sende
ren er afsavede Philips trimmere. Alle faste
kondensatorer er keramiske.
Superreggen, der overhovedet ikke forstyr
rer udadtil, er særdeles let at få til at virke.
Senderen derimod kan godt drille, da det er
umuligt at observere HF, som man er vant
til. Her vil et mA-meter og en 2 m super
modtager være til stor hjælp.

I diagrammet side 248 i OZ 1963 er værdi
erne på kondensatorerne C20 og C21 des
værre ombyttet. C20 skal være 730 pF og
C21 skal være 3000 pF.
I
diagrammet
til
flerbåndstransceiveren
side 400 og 401, OZ 1963, mangler en blok på
100 pF fra anoden på venstre del af V15
(ECC81) til gitter på anden del af samme rør.
I samme diagram skal produktdetektorens
blandingsgitter i V19 (ECH81) forbindes med
punkt „M“ (nederst side 400).
I diagrammet til modtageren i februar 1964
side 39 skal gitteraflederen i oscillatoren til
sluttes gitteret, altså på den anden side af
blokken på 10 pF. Modstanden fra skærmgit
teret i første blander (6BE6) til stel skal være
82 kohm. C3 i oscillatoren er en glimmertrimmer 100—400 pF i serie med 300 pF sil
ver mica.
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med 1000 pF glimmerblok over en 2,5 mH
HF-drossel.
Pi-leddets
værdier
kommer
an
på den enkeltes ønsker i retning af udgangs
impedans
og
eventuelle
antenneforhold.
Be
regningen af et Collins-led er vist i hånd
bogen med simplificerede formler, som ikke
skulle skræmme nogen.
Ved monteringen bør man sørge for mindst
mulig kobling mellem de to anodedrosler, idet
ustabilitet næsten altid vil være en følge af
uhensigtsmæssig placering.

ne type modulation er
anodestrøm stiger nogle
miken.

det normalt, at PA’s
mA, når der tales i

Justering af senderen.
Med fone er input ca. 3 W. Når senderen
er færdigmonteret og skal startes, vil det
være
fornuftigt
at
begynde
med
reduceret
skærmgitterspænding,
idet
dette
let
bliver
rødt, når anodekredsen dykkes.
0-50mA

Modulation.
Modulatoren består af et ECH81,
der er koblet til EL41’s skærmgit
ter,
således
at
spændingsfaldet
over Rg2 og dermed skærmgitterspændingen
varierer
ved
indfø
relse af talespændingen på heptodedelens gitter (gi og g3) og såle
des modulerer PA-røret. Ved den

Indstillingen
af
koblingskondensatoren
fo
retages på følgende måde: Ck drejes helt ind
(pas på ,den ikke kortslutter), og TX’en star
tes med en glødelampe som belastning, der
næst drejes Ck langsomt ud, til man netop
kan øjne et fald i outputtet, hvorpå den dre
jes en halv omgang ind, og låses så med en
dråbe stearin. Det kan lade sig gøre at doble
i udgangskredsen, men da det er et lavpasfilter, må man være forberedt på at få næsten
lige så meget 1. som 2. harmoniske, så forsø
get må frarådes ,når antennen er tilkoblet.
De til senderens drift nødvendige spændinger
er 250 V, 60 mA og 6,3 V, 1,2 A. Den meka
niske
opbygning
skulle
fremgå
tydeligt
af
fotografierne.
Smalbånds-DSB.
Mon ikke de allerfleste straks har lugtet lunten
og har mærket den svedne duft af 1ste april? Allenfals vil enhver, der studerer den nye VTS, kunne
finde ud af, hvorfor systemet ikke dur! (Bestil hel
lere bogen hos kassereren med det samme, hvis du
har været i tvivl). Nå, forklaringen skal I nok få
alligevel her med det samme: Princippet er OK,
så længé der kun moduleres med een tone. Når der
er mange moduationsfrekvenser på een gang, vil
alle sidefrekvenserne demoduleres imod hinanden,
og resultatet bliver en frygtelig gang støj og for
vrængning. Alle sidefrekvenser s k a l
have en
enkelt, meget kraftigere bærebølge at demodulere
imod, hvis de ikke skal komme op og slås ind
byrdes.
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Vi pusler med transistorer.

Også i denne artikel har aprilsnissen været på
spil, helt på egen hånd! De to tegninger, fig. 1 a
og b, ville aldrig kunne blive til oscillatorer, med
mindre emitter og basis ombyttes. Eneste undskyld
ning: tegningerne er meget smukkere på den for
kerte måde! At tegningerne til fig. 2 b og 2 c er
byttet om, har den opmærksomme læser vel for
længst fundet ud af.
Kalibreringsudsendelserne.

De, der er interesseret i kalibreringsudsendelser
ne, har vel nu fået kalibreret det i vinterens løb
byggede grej, således at jeg med god samvittighed
kan indstille dem indtil engang i efteråret. Det er
tanken at genoptage udsendelserne med et udvidet
program.
73 og på genhør! TK.

Af Kaj Nielsen, OZ9AC.*)

til 432-434 MHz-båndet
Denne
beskrivelse
omfatter
to
mixerdele
bestykket med rør og med krystalstyring af
injektionsfrekvensen.
Den
ene
mixerdel
har
MF-udgang i området 28—30 MHz og den an
den i området 144—146 MHz. Endvidere et
HF-trin bestykket med rør og med anode
kredsen
udført
som en
forkortet halvbølge
og coaxialkreds samt en transistoriseret for
forstærker med AF139, hvor kollektorkredsen
er udført som en forkortet kvartbølge coax
ialkreds. Støjmålinger
udført på en ukompenseret støjgenerator viste, at HF-trinet med
rør + mixer havde en støjfaktor på 4,5. Når
den transistoriserede forforstærker blev kob
let foran HF-trinet, faldt støjfaktoren til ca.
3 — alle målinger blev udført under samme
konditioner.
Følgende praktiske prøve er foretaget for
at undersøge, hvor god den transistoriserede
forforstærker er:
Converteren med rør blev anvendt til lyt
ning på DL6SV. Hans signalstyrke var meget
lille, signalet lå nede i modtagerens egenstøj,
og som følge heraf var det kun muligt at
skelne enkelte ord. Nu blev den transistorise
rede forforstærker indskudt mellem antennen
og converteren med det resultat, at signalet
kom op over modtagerens egenstøj, samt at
det var muligt at følge DL6SV’s QSO uden
besvær. Der blev prøvet ind- og udkobling af
det transistoriserede trin gentagne gange, for
at eventuel fading ikke skulle have snydt
mig; resultatet var i alle tilfælde som omtalt
ovenfor.
Ved planlægning af convertere til
UHF kan der bl. a. opstilles følgende krav:

VHF

og

1. Lav støj faktor.
2. Gog frekvensstabilitet.
3. Frihed for fløjt.
4. Godt krydsmodulationsforhold.
5. Mindst mulig udstråling af o scillator sig
nal gennem antennen og netledning samt di
rekte fra chassiset.
6 Den økonomiske investering holdt på et
moderat plan.
Lav støjfaktor på 70 cm-båndet opnås i dag
mest økonomisk ved hjælp af et transistorise
ret HF-trin foran en rørbestvkket converter.
Det vil være svær: at opnå et tilfredsstil
*) Kai Lippmannsallé 6, Dragør.

lende
krydsmodulationsforhold,
hvis
der be
nyttes en fuldtransistoriseret 70 cm conver
ter — forholdet kan bedres en del, hvis for
stærkningen foran mixeren nedsættes noget,
men dette sker desværre på bekostning af
støjfaktoren.
Når man er på jagt efter stationer, er det
en stor fordel, at ens modtageudsyr er fre
kvensstabilt — især ved aflytning af ESB- og
CW-signaler. De to mixerdele, som beskrives,
er yderst forskellige i deres oscillatoropbyg
ninger. Der er i det ene tilfælde benyttet et
overtonekrystal på 44,8888 MHz og i det andet
tilfælde et FT243 surpluskrystal på 5330 kHz
(er rykket til 5333 kHz). Der er i begge til
fælde opnået en tilfredsstillende frekvenssta
bilitet — driften i den første time efter til
slutning er målt til ca. 3—4 kHz for begge
mixerdele.
I dag, hvor der er så mange forskellige tje
nester i VHF- og UHF-området, er det af stor
vigtighed, at der ikke udstråles mere injek
tionssignal end højst nødvendigt. For at hol
de denne udstråling nede må man i sine kon
struktioner
sørge
for
en
gennemført
af
skærmning og brug af gennemføringskonden
satorer, samt holde sit injektionssignal nede
på et til mixeren passende niveau. Der bør
så vidt muligt anvendes båndfiltre i signal
kredsene, så der opnås en passende selektivi
tet og dermed en dæmpning af injektionsfre
kvensens
udstråling
gennem
antennebøsningen.
Når der planlægges en indsats på . 70 cmbåndet, må der jo også ses på den økonomiske
side af sagen! For ikke at blive ruineret uden
at have opnået noget resultat, er de her be
skrevne
convertere
opbygget
med
standard
rør og komponener, som kan fås til en over
kommelig pris, samt med anvendelse af kry
staller, der nok kan fås hos flere. af OZ’s
annoncører til en overkommelig pris. Hvis
man planlægger sin entré på 70 cm ved hjælp
af transistorer, vil man komme op på ret store
udgifter til disse, samt risikere store tekniske
vanskeligheder med at få converteren til at
fungere som lovet — desuden er transistorer
ne ret følsomme over for HF-spændinger, for
eks. har jeg „brændt" adskillige AF139-transitsorer af, når jeg startede min sender på
70 cm — med rør har jeg aldrig oplevet noget
tilsvarende.1)
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HF-forstærkeren
set fra bunden

HF-for stærkeren
set ovenfra.
Sml. tegningerne
herunder.

HF-trin med rør.
Trinets indgangsimpedans er ca. 70 ohm,
antennetilslutningen
sker
ved
hjælp
af en
SO-239
coax-chassisfatning.
Over
kondensa
toren Cl på 470 pF kobles signalet til EC88’s
katode. Katoden svæver, HF-mæssigt, da der
i serie med katodemodstanden er indskudt en
kvartbølge
drosselspole.
Den
anvendte
rør
fatning er en Ediswan fluon (teflon) — den
er ret dyr, men virkelig anvendelig på 70 cm.
Alle gitterforbindelser fra EC88 er jordet di
rekte — jeg har i mine forstærkere bøjet rør
fatningens stifter ned mod chassiset og lod
det dem fast direkte på dettes overflade. Over
rørfatningen er anbragt en skærm, der deler
HF-trinets kasse i to dele, denne skærm skal
loddes fast til kassen på alle dens berørings
flader.
Anodekredsen er udformet som én forkor
tet
halvbølgekreds.
Anodestaven
er
anbragt
symmetrisk i kassen, forbindelsen til rørfat
ningens anodestift er etableret ved hjælp af
et stykke messingblik, der er loddet på enden
af staven. Denne metode er også anvendt i
den ende, der skal loddes til afstemningskon
densatoren.
Anodespændingen
er
tilført
anodestaven
i
et punkt, hvor der ikke er nogen HF-spænding; tilslutningen er foretaget gennem en
modstand, der er en del af den modstand, der
er indskudt for at nedsætte anodespændingen
til 160 volt. Ved at benytte en modstand fra
gennemføringskondensatoren
i
stedet
for
en
kvartbølgedrossel
undgås
kedelige
resonans
fænomener.
Det
forstærkede
signal
udtages
over linken L2, der ender i en Belling-Lee
coax-chassisfatning. HF-trinet er ens for beg
ge mixerdele.
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Anodestav:
175X8 mm Ø
messingrør.
Link: 25X1 mm Ø
fors. kobber.

Anodestav anbragt
midt i kassen

Afst kond.

Rør-HF-forstærkerens opbygning.
Chassiset er fremstillet af 1 mm messingplade.
Modstanden til + B skal være 7,5 k, ikke 75 k.
Gennemføringskondensatorer er af fabr. Siemens.
DR: 17 cm 0,4 mm Ø CuL tætviklet på 4 mm dorn.

HF-forstærker med transistor.
For at forbedre støjfaktoren på forskellige
70 cm-convertere har jeg prøvet med forskel
lige typer af transistorforstærkere. Den her
beskrevne er den simpleste, de andre havde
bl. a. coaxkreds i indgangen, men dette med
førte ustabilitet, når der anvendtes en AF139,
da denne transistor har en betydelig tilbage
virkning. Af praktiske årsager anvender jeg
altid fatning til transistorerne, hvorved op
nås let udskiftning samt skift til andre typer,
men fatningen bidrager jo også til tilbage
virkningen, så denne lille opstilling er ikke
afstemt
på
indgangssiden.
Kollektorkredsen
er
udformet
som
en
forkortet
kvartbølge
coaxkreds med udtag passende steder for til
kobling af kollektoren samt udgangen.
Indgangen er gennem en Belling-Lee coaxchassisfatning, kondensatoren Cl på 47 pF
fører
signalet
frem
til
emitteren.
Emittermodstanden RI på 1,6 kohm er ført direkte
til + 9 volt via en gennemføringskondensator
på 1 nF. Trimmeren C2 på 6 pF bruges til at
udligne
transistorens
induktive
indgangsre
aktans, så indgangsimpedansen bliver ohmsk,
den indstilles til bedste støjfaktor. Basis er
afkoblet
med
en
gennemføringskondensator
på 500 pF, her skal anvendes så korte lednin
ger som overhovedet muligt. Spændingsdeleren består af en modstand R2 på 4,7 kohm til
plus og en 10 kohm modstand R3 til minus.
Ved hjælp af denne spændingsdeler indstilles
kollektorstrømmen til 1,5 mA, da denne vær
di her har givet den bedste støjfaktor. Kollek
torkredsen er en coaxkreds, hvor udtaget til
kollektoren ligger ca. 10 mm fra toppen, og
udgangskondensatoren C4 på 14 pF ca. 10 mm
fra
bund.
Afstemningskondensatoren
C3
på
6 pF er tilkoblet kredsen i toppen.
Trimning:
Indstil
strømmen
i
kollektoren
til 1,5 mA som tidligere omtalt, opsøg et 432
MHz-signal og trim C3 til størst signalstyrke,

herefter reduceres inputsignalet, f. eks. ved
at man drejer sin antenne til minimum sig
nal. Herefter indstilles trimmeren C2 i emit
terkredsløbet til bedst signal/støjforhold.
Den bedste indstilling af C2 fås, hvis der
benyttes en støj generator.

Trimmerne er Philips AC2002/6, øvrige kondensa
torer er keramiske. LI: 68 X 3 mm ø messing, til
slutninger 10 mm fra enderne.

Boreplan for HF-forstærkerens chassis.
Staven fastgøres midt i endepladen-
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Mixerdel med MF 28-—30 MHz.
Indgangen til mixerdelen er ligeledes for
synet
med
en
Belling-Lee
coax-chassisfat
ning, hvortil det forstærkede HF-signal føres.
Ved hjælp af linken LI kobles signalet til den
forkortede
kvartbølge-coaxkreds
L2,
der
er
kraftigt kapacitivt belastet, så længden kun
er 45 mm. Afstemningskondensatoren Cl på
12 pF er tilkoblet et stykke nede på kredsen,
for at afstemningsområdet ikke skal blive for
stort og dermed forøge juseringsbesværlighederne. Toppen af kredsen er tilkoblet mixerens katode via C3 på 14 pF, katoden svæver
HF-mæssigt på samme måde som omtalt un
der HF-trinet. Mixeren, EC86, er gitterjordet.
Alle
gitterstifter
på
rørfatningen er
loddet
direkte til chassiset (se under HF-trin). Over
rørfatningen er også her anbragt en skærm,
der er loddet fast på alle kanter, der berører
chassiset.
I anoden er anbragt et filter bestående af
C4 på 5 pF og R2 på 12 ohm, hvis opgave er

at dæmpe de 432 MHz-signaler, der måtte
være på anoden af mixeren. Kredsen L9 er
afstemt til 29 MHz og er dæmpet med mod
standen R3 på 3,3 kohm for at kunne dække
området 28—30 MHz. Røret ECF82 anvendes
som
MF-forstærker
og
katodefølgerudgang
for MF’en. Anodekredsen L10 er afstemt og
dæmpet på samme måde som L9. Katodefølgeren er forsynet med en katodemodstand på
680 ohm, dette giver en udgangsimpedans,
der kan tilkobles alle arter af efterfølgende
modtagere. Injektionskanalen er opbygget om
et
overtonekrystal
på
44,8888
MHz,
røret
ECC85 er koblet som Butler-oscillator med
krystallet anbragt mellem katoderne på de
to rørhalvdele. Kredsen L11 og C11 er af
stemt til krystalfrekvensen, kredsen L12 og
C13 er afstemt til 134,66 MHz og er koblet til
kredsen L13 og C14, der er afstemt til samme
frekvens. Den ene halvdel af røret ECC91
benyttes til tripling fra 134,66 til 404 MHz.
Anodekredsen er udformet som en forkortet

Fra HF forstærker

Mixerdel
for
mellemfre
kvens 28—30 MHz. Alle
komponentvcerdier
findes
på strømskemaet. Mindre
kondensatorer er kerami
ske, Cll og C12 er NPO.
Større
kondensatorer
er
Hunts W99. Trimmerne er
Philips AC2002l~. Gen
nemføringskondensatorerne er af fabr. Sie
mens.

MF
Udgang
2B-30 MHz

3

Spoletabel:

DR: 17 cm 0,4 mm CuL, opviklet på 4 mm dorn,
tætviklet.
LI: link, længde 20 mm, 1 mm forsølvet Cu, an
bragt 2 mm fra L2.
L2: katodekreds på mixer, 8 mm messingrør, 45
mm langt, afstemningskondensator Cl tilslut
tet 10 mm fra top, se foto og tegning.
L3: link, længde 20 mm, 1 mm forsølvet Cu an
bragt 2 mm fra L2.
L4: link, længde 20 mm, 1 mm forsølvet Cu an
bragt 2 mm fra L5.
L5: båndfilter til injektionsfrekvensen, 8 mm mes
singrør, 90 mm langt, C2 tilsluttet i toppen,
se foto og tegning.
L6: link, længde 20 mm, 1 mm forsølvet Cu, an
bragt 2 mm fra L5.
L7: link, længde 20 mm, 1 mm forsølvet Cu, an
bragt 2 mm fra L8.
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L8: tripler anodestav, 8 mm messingrør 65 mm
langt, C17 tilsluttet 55 mm fra bund, se foto
og tegning.
L9: 15 vdg., 0,35 mm CuL, tætviklet på 7 mm form
+ jernkerne.
L10: 15 vdg., 0,35 mm CuL, tætviklet på 7 mm form
+ jernkerne.
L11: 7 vdg., 0,35 mm CuL, tætviklet på 8 mm form
+ jernkerne.
L12: 5 vdg., 1 mm CuL, 9 mm ø.
L13: 4Vs vdg., 1 mm CuL, 9 mm ø, centerafstand
L12/L13 er 18 mm.

Mixerdel med
28—30 MHz MF,
set ovenfra.

kvartbølge-coaxkreds,
der
afstemmes
med
trimmeren
C17.
Anodespændingen
tilføres
gennem en kvartbølge-drossel i serie med en
modstand. Anodekredsen L8 er linkkoblet til
en ubelastet coaxkreds L7, der fungerer som
et båndfilter for injektionsfrekvensen på 404
MHz. L8 er afstemt med trimmeren C2. Her
fra føres signalet på 404 MHz ved hjælp af
linkkobling til mixerens katodekreds L2.
Grunden til at der er anvendt coaxkredse
i anoden på tripleren og i båndfilteret er den,
at det gælder om at få så rent et injektions
signal
som
muligt.
Coaxkredsene
giver
en
selektivitet, der er stor nok til at under
trykke uønskede signaler, der er multipla af
44,8888 MHz, og som ellers ville kunne over
styre mixeren med det resultat, at man ikke
kan indstille injektionens størrelse med det
ønskede
404 MHz-signal, men måske med
andre frekvenser. Man får da en dårlig mixer,
da den bliver i stand til at blande ned til om
rådet 28—30 MHz med uønskede frekvenser
Taxa-net etc.), da forselektionen ikke er så
stor.
Mixerdelen kan ændres til MF-området 27
—29 MHz uden anden ændring end at ud
skifte krystallet med et på 45,0000 MHz.

Herover:
chassistegninger.
Sml. med fotoet til højre
herfor.
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Spoletabel:
DR: 17 cm 0,4 mm CuL opviklet på 4 mm dorn, tæt
viklet.
L1: link) længde 20 mm, 1 mm forsølvet Cu an
bragt 1 mm fra L2.
L2: katodekreds på mixer, 8 mm messingrør 45 mm
langt, Cl tilsluttet 10 mm fra top, se foto og
tegning.
L3: link, længde 20 mm, 1 mm forsølvet Cu an
bragt 1 mm fra L2.
L4: link, længde 40 mm, 1 mm forsølvet Cu an
bragt 1 mm fra L5.
L5: båndfilter til injektionsfrekvensen, 8 mm mes
singrør 150 mm langt, C2 tilsluttet i top, se
foto og tegning.

L6: link, længde 40 mm, 1 mm forsølvet Cu an
bragt 1 mm fra L5.
L7: 3 vdg., 1,5 mm forsølvet Cu, udtag 3/4 vinding
fra top, 8 mm 0, længde 9 mm.
L8: 12 vdg., 0,35 mm CuL tætviklet på 8 mm form
+ kerne.
L9: 9 vdg., 1 mm CuL, 8 mm ø, udtag på midten,
længde 15 mm.
L10: 4 vdg., 1 mm CuL, 8 mm ø, længde 9 mm.
L11: 10,7 MHz båndfilter, ændret til 16 MHz ved
udskiftning af parallelkondensatorerne.
L12: som Lll.
L13: 10 vdg., 0,4 mm CuL, tætviklet på 8 mm form
+ jernkerne.
L14: som L13 — afstand: L13’s slut til start på L14
er 6 mm, anbragt i aludåse 20X20X50 mm.
L15: 7 vdg., 1 mm CuL, 8 mm ø, længde 18 mm.
L16: 12 vdg., 1 mm CuL, 8 mm ø, længde 22 mm,
udtag på midten, afstand L15/L16: center—
center 20 mm.
L17: hårnål, 1 mm CuL (se skitse),
L18: link, hårnål, 1 mm CuL (se skitse).

Mixerdel med MF 144—146 MHz.
Indgangen i denne mixerdel er udført på
samme måde som i mixerdelen, der er beskre
vet
ovenfor.
Forskellen
begynder
i
anode
kredsen på EC86-mixeren. Spolen L7 er sam
men med trimmeren C4 på 6 pF afstemt til
145 MHz, fra et udtag på spolen går der en
keramisk kondensator C5 på 120 pF til git
teret på en nuvistorforstærker. Tværs over
fatningen til nuvistoren er anbragt en skærm,
sum er loddet fast til chassisets kanter. Ano
dekredsen er balanceret, da det har vist sig,
at
denne
koblingsmetode
lettest
giver
den
bedste
støjfaktor.
Forstærkeren
er
neutrodynstabiliseret med spolen L8. Kredsene L9—
C7 og L10—C9 er koblet som båndfilter med
en båndbredde på 2 MHz. Røret EC92 er ka

todefølger
for
MF-udgangen,
udgangsimpe
dansen er ca. 200 ohm.
Injektionskanalen
er
lidt
besynderlig,
da
der startes med et krystal på 5333 kHz. Røret
6BA6 er oscillator og tripler, krystallet er
indkoblet mellem rørets gitter 1 og gitter 2,
trimmeren Cll på 6 pF anvendes til at træk
ke krystallet på plads. Anodekredsen L11/L12
er udformet som et båndfilter afstemt til 16
MHz. Den ene halvdel af røret ECC81 anven
des som dobler, hvor kredsene L13—L14 er et
båndfilter afstemt til 32 MHz, rørets anden
halvdel anvendes som tripler til 96 MHz. Her
er kredsene L15—L16 ligeledes udført som et
båndfilter, der er afstemt til 96 MHz. Røret
ECC91 anvendes som tripler til 288 MHz,
anodekredsen L17—C23 er udført som en

Mixerdel for mellemfrekvens 144—146 MHz.
Alle modstande er ½ W, hvor intet andet er anført.
6 og 12 pF trimmere er Philips AC2002/—, 10 pF
trimmere er Polar minitrimmere. 6,4 pF trimme
ren er Philips 82074/6E4, 3 pF AC20021—. Faste kon
densatorer er keramiske eller Hunts W99. 4,7 pF
fra x-tal til stel er NPO.
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Mixerdel med 144—146 MHz MF,
set nedefra.
Langsgående skærme er frem
stillet af 0,8 mm messing, tvær
gående af 0,5 mm.
Skærmene er loddet langs alle
kanter.
Sml. tegninger og fotos.
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lecherkreds
med
yderst
beskedne
dimensio
ner. Til denne kreds er linken L18 koblet, den
fører 288 MHz-signalet over i coaxbåndfilteret L5. Herfra føres 288 MHz-signalet til
mixerens katodekreds L2 ved hjælp af link
kobling.
Anvendelsen
af
coaxbåndfilter
på
288 MHz tjener samme formål som nævnt
under den ovenfor beskrevne mixerdel.
Strømforsyning.
Der er anvendt en Reofon transformer type
NT 5190 samt en brokoblet ventil type SR
250 B 75. Filtreringen er normal og kræver
ingen kommentarer. Spændingen til krystal
oscillatoren er stabiliseret med en OA 2.
Transistorforstærkeren
har
jeg
forsynet
fra
et 9 volts batteri.

Strømforsyningen.

Opbygning.
HF-trinet er opbygget i et „badekar" med
målene 250 mm langt og 35 mm i kvadrat, se
foto og tegning. Der er i enderne indloddet
skærme, der bærer henholdsvis en SO-239
coaxfatning
og
afstemningskondensa'.oren.
Denne er en Prahn 8 pF minitrimmer, der
kun har 2 stator- og 2 rotorplader tilbage.
Tværs over fatningen til EC88 er anbragt en
skærm, der skal slutte tæt til rørfatningen.
Mixerdelen med MF 28—30 MHz er opbyg
get på'et chassis med målene 170 mm langt,
90 mm bredt og 30 mm højt, opdelt i 5 rum,
hvori bl. a. coaxkredsene er anbragt — se
foto og tegning.
Mixerdelen med MF 144—146 MHz er op
bygget på et chassis som det ovennævnte, dog
er bredden forøget til 115 mm. Dette chassis
er ligeledes opdelt i en række rum — se foto
og tegning.
Når man laver disse chassiser, er det af
vigtighed,
at
alle
sammenlodninger
udføres
perfekt. Som det fremgår af tegningerne, er
der en indbukket kant på alle chassiser, den
ne kant tjener til fastspænding på et større
chassis, der bærer strømforsyningsdelen. Ved
eksperimenter
og
trimning
af
opstillingerne
er det påkrævet, at chassiserne er lukket i
bunden med en messingplade.
Alle chassiser er fremstillet af 1 mm mes
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singplade, skærmene af 0,8 og 0,5 mm mes
singblik. I alle chassiser er skærmene indlod
det, og i mixerdelene er coaxkredsene og
linkforbindelserne
indloddet,
inden
forsølv
ning er foretaget, anodestaven til HF-trinet
er forsølvet separat.
Trimning.
Ved trimningen er det nødvendigt at have
lidt måleudstyr, f. eks. et godt universalin
strument, et rørvoltmeter (RV), et VHF/UHFgitterdykmeter, og skal det være ekstra godt,
er en sweepgenerator og en oscillograf nød
vendige.
Mixerdel med MF 28—30 MHz. Først brin
ges krystaloscillatoren til at svinge, hvilket
sker ved at afstemme spolen L11 til krystal
lets frekvens, samtidig med at strømmen gen
nem eller spændingen over R16 måles (brug
RV), der trimmes til maximum. C13 og C14
trimmes, til der er resonans på 134,66 MHz,
der måles med et RV på TPII, hvor der skal
være ca. -f- 12 volt. Hvis dette ikke kan op
nås, må koblingen mellem L13 og L12 ændres.
Med C17 afstemmes L8 til maximum signal
på 404 MHz ved over L7 at tilslutte en diode
samt et 100 μA-meter (se tegningen af denne
lille opstilling), der trimmes til størst udslag
på meteret. L5 trimmes med C2 til 404 MHz,
her trimmes der også til maximum, måle
punktet er L3. Da det ved disse operationer
ikke er muligt at have bund i opstillingen,
skal der en finjustering til, når bunden er
påsat, denne foretages ved at måle med RV
på TP 1. Først skal Cl stilles til minimum
kapacitet — trim på C2 og C17, indtil spæn
dingen på TP 1 er + 30 volt. Det vil bemær
kes, at denne spænding varierer meget, hvis
Cl trimmes til mere kapacitet, d. v. s. at Cl—
L2 bliver afstemt til 404 MHz. Kan spændin
gen på TP 1 ikke bringes ned på - 30 volt,
må linkkoblingerne L3—L4 og L6—L7 kobles
tættere til L2, L5 og L8.

Diodeproben, omtalt i teksten.

Kredsene L9 og L10 trimmes, til området
28—30 MHz dækkes. Dette opnås lettest, hvis
man har en signalgenerator, der tilsluttes indgangs-coaxfatningen,
samt
en
28—30
MHz
modtager med S-meter, der tilsluttes mixerdelens udgang.
Når der nu er „hul“ igennem opstillingen,
tilsluttes 432 MHz-antennen til indgangs-

Mixerdel med MF 28
—30 MHz, monteret på
chassis med strømfor
syning og HF- for
stærker med rør.

coaxfatningen, og man lytter efter signaler
på
båndet.
Normalt
høres
desværre
ingen
stationer, så man må trimme Cl til maximum
signalstyrke ved at benytte sin 2 m-sender
som signalgiver — lidt 3. harmonisk i områ
det 432—434 MHz er, hvad der behøves. Brug
kunstantenne, og start kun de trin, der er
nødvendige for at få et hørbart signal på
432 MHz.
HF-trinet er let at få til at fungere korrekt.
Tilslut det til mixerdelen ved hjælp af et kort
stykke
coaxkabel,
indstil
C2
til
maximum
sus, indstil Cl i mixerdelen til maximum
sus. Herefter undersøges om tilslutningen af
anodespændingen
til
anodestaven
er
foreta
get det rigtige sted, nemlig der hvor HFspændingen er nul. Dette gøres ved hjælp af
en blyant, der bruges til at beføle staven med
— er der ingen susreduktion, når tilslutnings
punktet berøres, er alt i skønneste orden, hvis
der er ændring i suset, opsøges et punkt på
staven, hvor der ingen susreduktion optræ
der, og hertil tilsluttes fødemodstanden R2.
Ud for det fundne punkt tilsluttes udgangs
linkens stelside. Linken løber parallelt med
LI i en længde af 25 mm og i en afstand af
ca. 1 mm — når man er så heldig at høre et
signal, indstilles denne link til bedste signal
støjforhold.
Når HF-trinet kører, og der er 432 MHzsignal igennem hele converteren, kontrolleres
spændingen på TP 1 — hvis der ikke er + 30
volt, efterjusteres C2 og C17.
Mixerdel med MF 144—146 MHz. Først
kontrolleres
at
krystaloscillatoren
svinger
—
dette gøres ved, at man med RY måler gitter-

forspændingen
på
6BA6.
Herefter
trimmes
Lll og L12 op til 16 MHz; der trimmes på
begge spoler, indtil der er max. gitterforspænding på ECC81. L13 og L14 trimmes op
til 32 MHz, begge spoler trimmes, indtil der
er max. gitterforspænding på den anden halv
del af ECC81. L15 og L16 trimmes til 96 MHz,
ved korrekt trimning skal der på TP II være
ca. - 25—30 volt, kan dette ikke opnås, må
koblingen mellem L15 og L16 ændres. L17
afstemmes til 288 MHz ved hjælp af butter
flykondensatoren C23 på 8 pF — der skal
være så megen effekt, at en 6 volt 0,05 A
pære kan bringes til at gløde, når den er for
synet med en link og kobles til L17. Linken
L18 tilkobles L17 i en afstand af ca. 3 mm,
den omtalte diode-testanordning tilsluttes lin
ken L4, hvorefter C2 trimmes til max. spæn
ding. Dioden tilsluttes nu linken L3, og der
foretages finjustering af C23, C2 og C24, til
der er mest udslag på instrumentet. Herefter
iagttages samme trimmeprocedure som i den
foran
nævnte
mixerdel
—
spændingen
på
TP 1 skal også her være + 30 volt.
L7, L9 og L10 trimmes til at dække områ
det 144—146 MHz; koblingen mellem L9 og
L10 indstilles, så der fås 2 MHz båndbredde.
Neutrodynstabiliseringen
indstilles
på
vanlig
måde — kraftigt inputsignal, anodespændin
gen til 6CW4 afbrudt, L8 trimmes til mini
mum
signal,
anodespændingen
tilsluttes
—
og hermed er denne lille sag i orden.
Hvis der tilsluttes en 2 m-antenne til
mixerdelens
indgangsbøsning,
er
det
muligt
at høre kraftige 2 m-signaler igennem mixer
delen — disse signaler kan bruges til at ju-
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des. Denne tilstand vedvarer, så længe kon
takten er sluttet, men når spændingen igen
forsvinder (når døren lukkes), vender opstil
lingen selvfølgelig tilbage til udgangstilstan
den og er klar til næste „opkald".
Lukkes afbryderen S2, forhindres Q1 i at
lede, og klokken vil derfor ringe hele tiden,
når karmkontakten er sluttet. Fuld støjbe
grænsning kan opnås ved at åbne S1, der
afbryder hele molevitten.

Her er en lille ting for dem, der lever af at
sælge radiodele (og andet) til amatørerne (og
andre)! Har man en velbesøgt butik, er døren
jo sjældent lukket ret længe ad gangen, og
det evindelige kimeri af dørklokken kan godt
virke irriterende. Hvorfor ikke tage elektro
nikken — og naturligvis transistorerne — i
brug til at begrænse kimeriet (uden at for
mindske kundernes antal)? Det kan nemlig
klares med denne lille „støjbegrænser"!
Når døren går op, og kontakten sluttes,
sættes
spænding
på
Schmitt-triggeren
med
de to AC128 (forudsat Si er sluttet). Konden
satoren på 50 μF er naturligvis uopladet, og
Q1’s
basis-emitterstrækning
vil
derfor
være
spærret i den første tid. Q2 får derfor en ret
kraftig
basisstrøm
gennem
de
1200
ohm,
hvorfor den trækker strøm gennem klokken,
der ringer. De 50 μF oplades gennem 1200
ohm - 100 kohm, og efter ca. 3/4 sekunds
forløb begynder Q1 at trække strøm. Øjeblik
keligt kipper triggeren over, så Q1 leder kraf
tigt, og Q2 spærrer, hvorved klokken afbry-

stere
2
m-kredsene
efter.
Jeg
brugte
en
sweepgenerator
og
en
oscillograf
tilsluttet
mixerdelens
udgang
gennem
en
demodulationsprobe.
Advarsel: hvis der anvendes en 2 m-sender
som signalkilde, når 432 MHz-kredsen skal
lægges på plads, må man passe på, at det ikke
er det direkte 2 m-signal, der trimmes efter.
Den
elektriske
opbygning
skal
foretages
med så korte ledninger som muligt, specielt
ledninger til afkoblingskondensatorer og for
bindelser fra coaxkredsene. Som det bemær
kes, er der anvendt en del gennemføringskon
densatorer — det er dyrt, men sparer én for
en masse bekymringer m. h. t. svævende og
dårlige stelpunkter.
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Sl kan sætte klokken helt fra.
S2 skifter mellem vedvarende ringning og korte
klimt på ca. 3/4 sekunds varighed-

Naturligvis kan man godt lave en brugelig
opstilling
med
kun
een
transistor,
men
Schmitt-triggeren har den fordel, at Q2 enten
er helt afbrudt eller helt mættet, hvorved
spændingsfaldet over den er meget lille. Der
er således ingen mellemstilling, hvor kollektortabet kan blive så stort, at transistoren
varmer op og måske brænder af.

Convertere efter de her beskrevne systemer
har jeg arbejdet en del med, og der har ikke
været besvær med at få resonanser og lig
nende til at passe — så hvis de opgivne data
følges, vil der kunne opnås gode resultater.
Hvis der er problemer, så send mig et par ord
desangående.
God fornøjelse og på genhør på 432 MHzbåndet.

1) Forfatterens synspunkter ang. rør kontra tran
sistorer deles absolut ikke af redaktionen. Hvorledes
man forhindrer, at transistorerne ødelægges, har
været vist her i OZ. Transistoi'ens basis-emitter
strækning shuntes med en diode (f. eks. OA90) for
spændt i spærreretningen.
TR.

»Gyldne regler« ved bygning af LF-forstærkere med rør
Af OZ3AZ, Arne Bech Jensen.*)

Når begynderen har bygget den første LFforstærker, kommer det store øjeblik, hvor
der skal sættes spænding på. Alt er klart,
højttaler tilsluttet, grammofonen til indgan
gen. Der tændes for stikkontakten, der går
20 sekunder og man hører det eventyrligste
brum, snær, hyl og spetakel. Ja, så er det
ikke så mærkeligt at noget af glæden ved det
hjemmelavede grej forsvinder.
Enten
forlader
vedkommende
for
tid
og
evighed radio som hobby, eller også vælger
han den mulighed at spørge en erfaren ama
tør eller en professionel om, hvad der kan
være i vejen. Når han så får det svar, at han
har overtrådt alle „de gyldne regler", er det
naturligt, at han gerne vil have at vide hvad
„de gyldne regler“ er.
Og det er med dette formål, denne artikel
er skrevet: at hjælpe den uerfarne amatør
med de ting, der betinger konstruktionens
succes eller sørgelige fiasko. Det er nemlig
ikke nok, at man har et diagram, man må
også kunne bygge efter det. De fleste kan
nok
kontrollerer
ledningsføringen
efter
dia
grammet
og
rette
eventuelle
fejl.
Defekte
komponenter kan man kun sikre sig imod ved
en
grundig
gennemmåling
inden
monterin
gen, men det er vel de færreste amatører,
der har tålmodighed til det, for ikke at sige
har de nødvendige måleinstrumenter.
De fejl, der skal gennemgås her, er derfor
opbygningsfejl, af den slags, jeg erfaringsvis
ved, altid forekommer i begynderens kon
struktion. Brum, snær og ustabilitet er de
mest almindelige fejl; men lad os tage en
ting ad gangen.
Brum: Lad os tage glødeledningen først.
I amatørens konstruktion er der for det meste
anvendt E-rør, altså rør til 6,3 volt, som man
derfor parallelforbinder, og her vil det være
fristende at forbinde den ene ende af gløde
tråden til stel, men det kan være farligt,
fordi glødestrømmen, der ofte er flere am
pere, så vil løbe gennem en del af chassiet og
forårsage brum, se fig. 1. Det kan ofte være
svært at overskue, men erstatningsdiagram
met fig. 2 viser, hvordan spændingerne begge
tilføres forstærkerens indgang. I fig. 3 er
vist, hvorledes glødeledningerne snos og læg
ges tæt mod chassis, så langt væk som mu
*) Kirkegårdsvej 7, København S.

ligt fra gitter- og anodeterminalerne på rør
fatningerne. Midtpunktet eller den ene ende
af 6,3 volts viklingen forbindes til stel.
Er der et af rørene i opstillingen, der ab
solut skal stelles direkte ved rørfatningen,
foretager man den fælles stelforbindelse her.
Men husk: kun ét stelpunkt!

Fig. 2.

Nu vil nogen måske sige, at de par milliohm i ledningerne kan da ikke skade, men
det kan de altså! Tænker vi os en ledning 0,7
mm2, 10 cm lang, vil denne have en mod
stand på ca. 2,5 mOhm. Tænker vi os end
videre, at denne ledning gennemløbes af 4
ampere,
så
vil
spændingsforskellen
mellem
ledningens
endepunkter
være
10
mV,
og
hvis man betragter fig. 2, vil man let kunne
se, hvad det kommer til at betyde af brum.
Drejer det sig om modstande i chassiets
metalplade, vil disse ofte være større, idet
overgangsmodstande
fra
loddeflige
til
chas
sisplade også indgår i kredsløbet.
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I fig. 1 passerer glødestrømmen lednings
stykket x og danner det beregnede spæn
dingsfald på 10 mV, der kommer til at ligge
direkte
mellem
gitermodstandens
og
kato
deelektrolyttens „kolde ende", og det vil be
tyde, at brumspændingen vil blive forstær
ket op i dette rør. En sammenligning med
fig. 3 viser tydeligt forskellen; når man alli
gevel tegner diagrammet som vist i fig. 1, er
det for at det skal tage sig pænere ud; man
skal blot forstå det rigtigt!

fig. 5; eller ved ventilensretning benytte den
i fig. 6 viste metode.
Det, der er det altafgørende, er at holde de
at en strøm i ét kredsløb ikke frembringer
enkelte kredsløb ude fra hinanden, således
et spændingsfald i et andet kredsløb, hvor
det kun gør skade; se erstatningsdiagrammet
fig. 7. Liniestykket mellem A og B repræ
senterer et fælles lederstykke, det være sig
en del af chassiet eller et stykke monterings
tråd. Det er dette stykke, de gælder om at
undgå, sammenlign med fig. 8.
Ustabilitet:
Ustabilitet
er
selvsving,
ofte
på på en frekvens, det menneskelige øre ikke
kan opfatte; hvis man intet uønsket kan høre

Fiff. 4.

Fig. 7.

Fig. 8.
Fig. 5.

Fig. 6.

Brum vil også kunne opstå i ensretter
delen; jeg tænker ikke på den brumspæn
ding, der kan være overlejret jævnspænding
ved utilstrækkelig filtrering, men udelukken
de på den, der kan opstå, når ladestrømmen
til ladeelektrolytten passerer en del af chassiet, se fig. 4. Denne strøm, der har periode
tallet 50 eller 100, alt efter om der anvendes
enkelt- eller dobbeltensretning, er ikke si
nusformet, men indeholder en mængde har
moniske og vil have en mere uren tone, nær
mest som snær.
Da
ladeelektrolytten
som
regel
er
fast
spændt direkte til chassis, er det bedst at for
binde nettrafoens midtpunkt til dette sted, se
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i sin højttaler, er det altså ingen garanti for,
at forstærkeren er i orden. Den bedste måde
at kontrollere dette på er at tilslutte en oscillograf
over
højttalerklemmerne.
I
mangel
af bedre kan en polsøger bruges; den holdes
på udgangsrørets anode. Lyser den kraftigere
her end direkte på plus, er det tegn på selv
sving. Men det er ikke en 100 pct. sikker
metode, idet den ekstra kapacitet, polsøgeren
udgør, måske er det, der skal til, for at gøre
forstærkeren ustabil — eller stabil!
Betragter man fig. 9, ser man, at strømmen
til højttaleren passerer en del af chassiet og
derfor skaber et spændingsfald, som kan give
anledning til ustabilitet. Et signal på udgan
gen vil føres til indgangen af forstærkeren
denne vej og yderligere forstærkes og så
fremdeles.
Såfremt
forstærkningen
i
kreds
løbet er større end én, og signalerne er i med
fase, vil opstillingen gå i sving.

Det er vigtigt ved opbygningen at sørge
for, at for hvert forstærkertrin skal katode
modstand,
katodeafkobling,
gitterafleder,
skærmgitterafkobling,
anodespændingsafkob
ling
og
eventuelle
glødetrådsafkoblinger
gå
til samme punkt (fig. 10).

der
rørfatningens
ene
fastspændingsskrue
eller en af de stelflige, der findes på en del
rørfatninger.
Som en illustration til det i artiklen nævnte
bringer jeg et montageeksempel med en EF86
i en alm. LF-kobling.
Fig. 13 viser diagrammet, som det alminde-

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 15.

I fig. 11 og 12 ses to brugbare metoder
til
stelforbindelse
af
modkoblingskredsløb.
Hvor højttalerstikket er i ledende forbindelse
med chassiet, som det jo er, når der f. eks.
anvendes jackbøsning, bruges fig. 11. Og når
indgangsstikket er i ledende forbindelse med
chassiet, anvendes fig. 12. En sammenblan
ding kan få de skrækkeligste følger i form
af ustabilitet eller motor-boating, det vil sige
så kraftig ustabiliet, at den tilbageførte spæn
ding fuldstændig blokerer forstærkeren i et
kort tidsinterval; en kraftig spændingsimpuls
på
gitterkondensatoren
vil
nemlig
oplade
denne til en negativ spænding, der først skal
udlades gennem modstandene i kredsløbet.
Vigtigt: Hvert enkelt trin skal have sit eget
stelpunkt, hvad enten det er en loddeflig un-

Ud9

Anode
spænding

ligvis tegnes; fig. 14 som det skal opfattes, og
endelig fig. 15 hvordan en fornuftig montage
kan foretages.
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Spørgsmål sendes til OZ6NF, G. Juul-Nyholm,
Tingskrivervej 14, 4., København NV. Sammen med
spørgsmålene skal altid opgives EDR-medlemsnummer og evt. kaldesignal, men spørgerne forbliver
anonyme overfor alle andre end OZ6NF.

Spørgsmål: Tak for dit kondolancesvar på mit
spørgsmål i sidste OZ vedr. Quad beam. Det var
næsten lige så spændende, som da jeg i sin tid prø
vede min første Quad beam, det gav resultat ved
første opkald! Det løb ligefrem koldt ned ad ryg
gen —- og det gjorde det også, da jeg læste svaret
i OZ nu — blot var strømmen modsat rettet! Nå,
men jeg mener stadig, at der må være en mere
smertefri løsning på problemet, og derfor endnu et
par spørgsmål, så jeg ikke kommer helt galt i byen.
Iflg. OZ 59, side 129, er beamen der lavet med me
talarme et s t y k k e ud. Hvis jeg i min konstruk
tion erstatter den yderste ende af metalarmen med
f. eks. et svært kosteskaft (sp. 1), hvor langt mener
du, jeg kan gå ud med metalarmene? — Ang. coaxfeederen (sp. 2) skal den gå vandret ind mod masten
fra tilslutningspunktet på ant.? Min går lodret op til
midten af krydset og langs med bommen ind til
masten og ned langs masten. — Og så et par andre

Gyldne regler. . .
Ustabilitet

på

grund

af

kapacitiv

kobling:

I fig. 16 er vist grundtrækkene for en to
rørs LF-forstærker. Forstærkningen fra ind
gangsrørets gitter til anoden på udgangsrøret
er her 50 X 50 = 2500 gange; det betyder,
at kobles blot 1/2500 af signalet tilbage, vil
opstillingen gå i sving, idet det ses, at sig-

spørgsmål vedr. 2 m-ant. Da jeg stadig er interesse
ret i Quad beams, ville jeg meget gerne vide, hvor
dan det går med denne antennetype på 2 to. Sp. 3:
Hvilken gain er der med en 2 m-Quad-beam? Sp. 4:
Ifald den er værd at lave, kunne der så ikke komme
en konstruktionsartikel med 75 ohm feder i OZ? —
I OZ side 214 er vist en ringdipol til 2 m. Sp. 5: Må
denne sættes op på siden af et jernrør som mast?
Sp. 6: Hvordan laves feedertilslutningen med 75
ohm coax-kabel? Det drejer sig om ant. fig. 1.
Svar: Det var ikke ment slet så drastisk som „et
kondolancesvar", men godt nok som et fast greb
om nselden. Ved antenner er det jo principielt for
kasteligt at have ledende genstande i nærheden,
dersom de har nogen videre udstrækning på samme
led, som de antenneelementer, der fører hovedpar
ten af antennestrømmen. Og moder natur har altså
villet give dig en lærestreg. Jeg tror, at man skal

Kapaciteten må have en impedans på 2500
gange indgangsimpedansen, idet den jo vil
danne en spændingsdeler med denne, se fig.
17. Impedansen vil være afhængig af fre
kvensen, således at en højere frekvens vil
kobles kraftigere tilbage end en lavere, men
allerede ved en frekvens på 5 kHz vil impe
dansen 2500 MOhm opnås ved en kapacitet på
0,022 pF!

Fig. 16.

nalet på indgang og udgang ligger i fase.
Hvilke muligheder er der så for, at signalet
kobles tilbage? Tænker vi os en indgangs
bøsning med en ledning på 3 cm hen til
gitter 1 og en ledning på 5 cm fra udgangs
rørets
anode
til
udgangstransformatoren,
vil
der mellem disse ledninger være en vis ka
pacitet, som ganske vist ikke er ret stor, men
som alligevel kan gøre betydelig skade. Ja,
hvor stor må den egentlig være, inden for
stærkeren går i sving?
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Tænker man sig i stedet en forstærker med
en følsomhed på 10 mV over en indgangs
impedans på 5 MOhm (for f. eks. krystalmi
krofon) og en udgangseffekt på 10 watt, vil
man hurtigt se, at blot 0,001 pF vil kunne
få katastrofale følger.
Ved
opbygningen må man
derfor undgå
lange, „varme" ledninger.
Man skal anbringe rørene i logisk række
følge,
samt
skærme
alle
„varme"
punkter
effektivt.
*

holde længden af metaldele kortere end afstanden
til antennen. Det er naturligvis meget generelt
sagt, men det synes at stemme meget godt med
manges erfaringer. Altså ad 1): Jeg ville ikke lave
krydsarmene længere end 1,5 m til hver side, men
bedst er det med træ hele vejen. Ad 2): Det rigtig
ste er nok at lade coax-feederen gå vandret fra
antennen ind til masten og ned, men da den, som du
har den, går parallelt med de stykker af antennen,
hvor der går mindst strøm, er det ikke sikkert, at
det betyder noget. Forsøg viser?? — Såvidt jeg
ved, anvendes den firkantede Quad ikke på 2 m,
men ringantennen har været brugt en del. De to
former for antenner giver meget nær samme virk
ning, det bliver vist nærmest en strid om profetens
skæg, og ringantennen er den letteste at lave rent
mekanisk på 2 m. Derfor ad 3): Gain i en Quad
er ikke afhængig af frekvensen, den er skåret til,
og giver derfor samme gain på 20 m og 2 m. Man
slås lidt om, hvor meget det er, men 8—11 dB rap
porteres målt, og, siges det, en virkning svarende
til 15 dB, når det gælder om at åbne båndet til DX
(formodentlig p. gr- a. den lave udstrålings vinkel).
Ad 4: I OZ 58, side 214 og fig. angives målene på
en 2-element ringantenne, som altså svarer meget
nøje til Quad-beamen. Tilpasning til 75 ohm coaxfeeder laves lettest ved at lave en halvbølge balun,
der transformerer op til 300 ohm balanceret, og
koble denne til enden af en kvartbølgestub, der
kan dannes af antennetråden, ved at denne føres
parallelt ned fra antennen. Afhængigt af afstanden
mellem de to tråde vil denne kvartbølgestub til
passe de 300 ohm til antennens impedans, og af
stemningsproceduren er overstået på få minutter
med en standbølgemåler. Man skærer stubben til
en kvart bølgelængde, forbinder det hele, og juste
rer afstanden i stubben til min. reflekteret effekt.
Færdig. Du må blot sørge for, at balunen og anten
nen virkelig har resonans på frekvensen (check med
et
gitterdykmeter).
Angående
konstruktionsartikel
har du jo lov at ønske hos TR7AQ. Ad 5): Forsøg
har vist, at man ikke får det fulde udbytte, hvis
ringdipolen monteres med et metalrør tværs igen
nem. — Og sp. 6 er besvaret under sp. 4.
Spørgsmål: Jeg har forgæves forsøgt at finde frem
til de amerikanske trådtykkelser. Kan du hjælpe
mig med f. eks. tråd nr. 20, 24 og 32? Er der nogen
skala, man kan gå ud fra? Det er diameteren, jeg
er ude efter.
Svar: Nr. 20, 24 og 32 efter AWG og B-S gauge
har diametrene: 0,813, 0,510 og 0,203 mm, idet jeg
antager, at det drejer sig om lakisoleret kobber
tråd. Ellers er der små afvigelser. — Mig bekendt
kan man ikke regne sig frem til trådtykkelsen udfra
nummeret, men skalaer over trådtykkelser kan fin
des i næsten enhver amerikansk konstruktionsbog,
der benytter kobbertråd, f. eks. ARRL’s The Radio
Amateur’s Handbook.
Spørgsmål: Jeg vil være dig meget taknemmelig,
hvis du vil opgive mig målene på 1/3 Hertz-antenne.
Den skal køre på 80 m. Det eneste, jeg ved, er, at
feederen er en 600 ohm afstemt enkelt tråd. — Jeg
har lige bygget mig en modtager, så jeg kan ikke
komme i gang, før jeg får antennen hængt ap.
Det s k a l v æ r e e n 1 / 3 H e r t z .
Svar: Skåret til 3650 kHz ville jeg gøre den vand
rette top 39 m lang og hænge feedertråden på 5,5 m
fra midten.

Spørgsmål: Da jeg så beskrivelsen til den lod
rette DX-antenne i sidste OZ, fik jeg lyst til at
bygge den, men da den er slem til at tage imod
støj, vil jeg spørge dig, om du synes, at jeg skulle
bygge den, for jeg bor kun 200 m fra ea stort elek
tricitetsværk, og der er åbent vand imellem (Masnedsund), og jeg har højspændingsledninger i en
afstand af 20 m på den ene side og ca. 75 m på den
anden. Jeg har derimod gode muligheder for en
vandret antenne, idet jeg har en have, der er 150 m
lang. Så jeg vil gerne spørge, om ikke det vil være
bedre med en vandret end. en lodret på 20—80 m
båndet? — Jeg har et par rør, som jeg ikke kan
finde nogen oplysninger om; det er DCG 2'500 og
TC 1/75 med to horn i toppen.
Svar: Den type støj, som lodrette antenner vist
må siges at være mere følsom for end vandrette, er
den støj, der stammer fra tordenvejr langt borte
fra, oftest fra troperne. I dit tilfælde tror jeg, at du
tværtimod vil få mere støj ind fra højspændingsled
ningerne med en vandret antenne end med en lod
ret, fordi den hos dig ikke kan undgå at hænge
næsten parallelt med ledningerne. Desuden kan det
ikke udelukkes, at en vandret antenne vil få sin
udstråling forstyrret af lange ledninger så tæt ved.
Jeg ville gå i gang med den lodrette med fuld for
trøstning. Forøvrigt vil det jo være en nem ting at
prøve med en vandret antenne, når du har fået
rejst masten til den lodrette. I alle tilfælde vil den
lodrette være fordelagtigere at sende med. — DCG
2/500 er et kviksølvensretterrør for max. 2 kV og
250 mA- TC 1/75 er en sendertriode, der er beregnet
til ca. 200 W input ved ca. 1200 V anodespænding,
men over 7,5 MHz bliver den krævende med sty
ringen og er efter nutidige forhold helt uegnet til
amatørbrug.
Spørgsmål: Kan du give mig nogle oplysninger
om et krystal, jeg har. Det drejer sig om FT-243.
Frekvens 6,05 MHz. Jeg vil gerne vide noget om
krystalstømmens maximale størrelse, om det er be
regnet til serie- eller parallelkobling o. i.?
Svar: Et krystal som dit kan nok tåle op til 25
mW. Hvis vi gætter på en ækvivalent seriemodstand
på 20 ohm, giver Ohms lov en max. tilladelig kry
stalstrøm på 34 mA. Men hvis oscillatoren skal være
højstabil, må du slet ikke styre krystallet så kraf
tigt. Jeg er 99 ®/o sikker på, at det er beregnet til
anvendelse på parallelresonansen, og frekvensen er
sikkert fastlagt med en ydre kapacitet på ca. 30 pF.
Men krystallet er ligeså anvendeligt på seriereso
nansen, man kan vel næppe sige, at det er bedre
egnet til det ene eller det andet, da det helt afhæn
ger af de krav, man stiller til oscillatoren. Således
svinger krystallet hverken på serie- eller parallel
resonansen i en Pierce-oscillator, men et sted midt
imellem. Endelig anvender man begge dele samti
digt i krystalfiltre.
En venlig opringning henledte min opmærksom
hed på, at der i QST for december 1963 er en be
skrivelse af en Handie-Talkie for 2 m med transi
storer. Endvidere takker jeg for de mange tilsendte
lystryk over BC-624. De er videresendt til spørge
ren.
Vy 73 de OZ6NFForhåbentlig kan walkie-talkien på
dette nummer klare spørgerens problemer.

side
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Fra industri og videnskab Ved ozspa

Permanente magneter
Fremstilling og egenskaber

Eksperimenter med stållegeringer blev kronet
med held i 1938, idet man da kunne fremstille stål
legeringer med et magnetisk felt tre gange stær
kere end hidtil kendt. Denne opfindelse blev be
skrevet i et patent og er senere blevet udnyttet
under licens i en række forskellige lande.

Fotografier: Philips laboratorierne.
Da Columbus landede på Bahamaøerne med Santa
Maria i 1492, og dermed havde opdaget Amerika,
havde han kun et instrument med sig, der kunne
vise ham vejen stik vest over.
I dag var det ikke muligt for de store rutemaski
ner at flyve fra Kastrup til Tokio over nordpolen
uden et betragteligt antal „vejviserinstrumenter",
der hver for sig indeholder permanente magneter.
Superfæstningerne, som under krigen blev fabri
keret i stor skala, havde hver indbygget over 300
permanente magneter siddende i mange slags for
skellige instrumenter. Dette viser, hvor vigtig en
plads de permanente magneter indtager 1 vore da
ges trafik og kommunikation.
Nutidens udvikling indenfor instrumentfabrika
tionen, der er baseret på permanente magneter, er
resultatet af en lang udvikling. Philips laboratori
erne har båret en stor del af udviklingsarbejdet
indenfor dette felt. Allerede i 1933 havde laborato
rierne undersøgelser i gang om sammensætning af
magnetisk
materiale,
varmebehandling,
præpara
tion og produktion, altsammen baseret på at opnå
største magnetiske styrke pr. enhed.
Fig. 2Iler er et elektronmikroskopisk billede af overfla
den på en Ferroxduremagnet.

Fig. 1.
At sammensmelte bestanddele er det første trin i
fremstillingen af Ticonalmagneter, som er verdens
stærkeste magnetlegering.
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Det
permanente
magnetiske
materiale
ferroxdure introduceret i 1919 er ligeledes udviklet i Phi
lips laboratorierne.
Ferroxdure med mange varierende egenskaber og
i mange størrelsesforekomster synes at få yder
ligere stor anvendelse i fremtiden.
De permanente magneter danner en vigtig del af
fabrikernes fabrikationsprogrammer. Af de forskel
lige magnetiske materialer kan der fremstilles
mange forskellige slags permanente magneter med
vidt forskellige egenskaber.
Gennem den enorme ekspansion af programmet
i de sidste år vil mange have vanskeligheder ved
at foretage det rigtige valg af disse magneter, hvor
for denne artikel skal medvirke til en oversigt over
de forskeRige magnettyper og deres data.
Blandt de permanente magnetiske materialer er
der to hovedgrupper, nemlig metalprodukterne og
de keramiske produkter. Til metalgruppen hører
de tidligere stålmagneter, der var lavet af smede
ligt stål, men de er helt fortrængt af de nu udvik
lede metallegeringer.
I overensstemmelse med denne udvikling kan
man nu fremstille magneter i meget små dimen
sioner og i helt andre bredde/længde forhold end
tidligere.
Af den sidste tids legeringer er Reco og Ticonal
de mest kendte.
Reco magneter er lavet af legeringer, der består
af jern, aluminium og nikkel. De er isotrope, det
vil sige uden retningsbestemt magnetisering. De
magnetiske forhold i disse magneter er altså den
samme i enhver retning, og de er derfor særligt
egnede for multipolar magnetisering. Programmet
includerer fire grader, Reco 1, 1A, 2 og 2A.

Ticonal magneter er fremstillet af en jern-nikkel-aluminium legering, til hvilken der er sat ko
bolt. Dette materiale er anisotropt, hvorved for
stås, at en enkelt magnetiseringsretning er foretrukken under fabrikationen, således at forstå, at
de magnetiske forhold er mere udprægede i denne
retning end i den vinkelrette herpå.
Ticonalprogrammet omfatter nu otte forskellige
magnetlegeringer (Ticonal C, E, G, Gg, L, Lg , X
og den laboratorie-producerede Ticonal XX), alle
med forskellige værdier af remanens, coercivitet
og magnetisk styrke.
Tabel 1 gengiver værdierne for henholdsvis Reco
og Ticonal magneter.
Den anden hovedgruppe udgøres af de keramiske
permanentmagneter. Denne gruppe indeholder ke
ramisk præparerede oxyder og indeholder ikke
kobolt, nikkel eller andre kostbare elementer. Grup
pen går under navnet Ferroxdure. I sammenligning
med de metalliske magneter adskiller Ferroxdure
sig fra disse ved sin højere coercitivkraft og sin
store modstand, dette sidste på grund af materia
lets ikke metalliske karakter. Modsat stålmagne
ter tillader ferroxdure stor diameter og lille længde.
Sammensætningen af Ferroxdure kan omtrent
udtrykkes i den kemiske formel BaFe12O19 og har
en specifik vægt mellem 4.8 og 5.0. De grundlæg
gende materialer males og blandes omhyggeligt,
presses i den ønskede form og brændes i ovn. Slut
produktet har en sort farve, er porøst og så hårdt,
at det kun kan behandles med slibende værktøjer.
Ferroxdure fremstilles i tre kvaliteter, som hver
har sine specielle egenskaber. Ferroxdure 100 (tid
ligere FXD 1) er isotropt magnetisk materiale.
FXD 300R og FXD 250K er anisotropt. Anisotropt
magnetisk materiale bruges til fremstilling af ringe,

skiver og klodsformede magneter. (Den ringfor
mede højttalermagnet af FXD 300R er velkendt).
Den isotrope FXD er eminent egnet for flerpolede
magneter, som de bruges i dynamolygter. Tabel 2

Fig. 3.
Det keramiske Ferroxdure materiale presses i
hydraulisk presse inden brændingen.

Tabel 1.
Remanent induction
Br (Gauss)
max.
min.
Reco 1
1A
2
2A
Ticonal C
E
G
Gg

L
Lg
X

5800
6200

6500
6800

6000
5200
10500
11200
12300
13000
13000
13000
8000

7000
5800
11000
12000
13000
13400
13700
13800
9000

Coercitivkraft
Hc (Ørsted)
max.
min.
460
530
730
600
680
610
600
630
550
580
1200

510
580
700
830
740
670
640
670
600
620
1400

Spec. res.
μΩcm)

(BH)„„
x106
min.
gennemsnit
1.0
1.3
1.5
1.5
3.2
3.6
4.5
5.5
4.5
5.5
4.0

70
75
65
60
50
50
45
45
45
45
50

1.3
1.5
1.8
1.8
3.8
4,2
5.2
6.0
5.2
6.0
4.5

Curie punkt
(° C)

730
770
810
790
860
860
860
860
850
850
850

Tabel 2.
FXD 100
isotrop
min. gennemsnit
Remanent induction Br
Coercitivkraft He
Magn. kraft (BH)max x106
Specifik modstand
Curie punkt

1800
1500
0.8

2000
1700
0.9
10 8
450

FXD 300R
anisotrop
min. gennemsnit

FXD 250K
anisotrop
min. gennemsnit

3700
1600
3

3200
2200
2.4

3850
1900
3.2
10 8
450

3400
2600
2.6
10 8
450

gauss
ørsted
G.Oe
Ω cm
0 C
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viser de særlige egenskaber ved FXD 100, FXD
300R og FXD 250K.
En speciel egenskab ved Ferroxdure er ufølsom
hed overfor demagnetiserende felter. Når et stykke
FXD100 demagnetiseres, vil dets remanente induction Br øjeblikkelig genvinde dets begyndelses
værdi, såsnart det modsatte felt fjernes. Dette
hænder selv for negative værdier af induktio
nen B. Ferrodux 100 er derfor meget anvendelig i
tilfælde, der medfører periodisk afmagnetisering
som f. eks. i dynamoer og generatorer Med anisotropt Ferroxdure vil induktionen være lavere, efter
det modgående felt er fjernet, hvis en bestemt
værdi B er blevet overskredet.
På grund af den høje coersitivkraft især ved
FXD250K vil indflydelse af et temmelig stærkt
ydre modsat felt ikke være særlig betydningsfuldt,
dette afhænger dog i høj grad af systemets dimen
sionering.
Anvendelser.

Et fyldestgørende svar på hvorvidt Ferroxdure
eller Ticonal magneter skal foretrækkes i en given
situation kan ikke gives. I de fleste tilfælde vil val
get være afhængig af den ønskede form og om
kostningerne.
Ferroxdure og Ticonal bruges i højttalere, mikro
foner,
TV-komponenter.
grammofoner,
telefonan
læg, magnetroner, dynamoer, magnetlåse, ja selv
i børns legetøj.
Permanente magneter fremstilles som regel i
store serier. Der er mange hensyn at tage ved
formning
og
støbning.
Støbetolerancerne
ligger
mellem 0,3 til 1 mm Det er ikke nogen kompliceret
proces at støbe Ticonal magneter, så dette er ofte
at foretrække, når det drejer sig om mindre serier.
Ferroxdure
magneterne
kræver
større
maskinel
indsats. Der skal tages mange hensyn ved form
ning og presning, og der opstår altid særlige pro
blemer i de enkelte tilfælde, når det gælder arbej
det med de keramiske produkter.
Under alle omstændigheder må fabrikerne tages
med på råd ,når særlige komponenter ønskes op
taget til fabrikation.
OZ6PA, Poul Andersen.

Fig. 4.
Det færdige produkt: Højttalerringe af Ferroxdure.
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.
Siliconer
af

til

indstøbning

elektroniske

komponenter

De mange nye plastikstoffer finder i stigende
grad anvendelse i elektronikens tjeneste, og selv
amatørerne kan nu finde anvendelse for plastik
i deres eksperiment- og byggearbejde.
Et vigtigt felt er beskyttelse af elektroniske kom
ponenter mod slag, stød, fugtighed, støv og lig
nende. Hertil har man fundet et godt middel i de
nye Silicone stoffer, som i sine mange varierende
forekomster er et egnet hjælpemiddel til beskyt
tende indkapsling og overtræk af finere apparatur.

Fig. 1.
En indstøbt transistoropstilling.
Silicone eller Siliconegummi, som det også kal
des, fremstilles af flere store fabriker verden over,
såsom Imperial Chemical Industries i England,
du Pont i Amerika samt af General Electric samme
sted. Sidstnævnte fabrik fremstiller bl. a. to siliconeforbindelser, nemlig RTV, en væske' eller pa
sta, og LVT-602. Den sidste vil jeg særlig hæfte
mig ved. LVT står for „low temperature vulcanizing“. Det er en glasklar væske med lav viscositet, det vil sige nogenlunde tyndflydende, nærmest
som parafinolie, men med den ejendommelige
egenskab, at den ved tilsætning af en såkaldt „hær
der" polymeriserer, hvilket igen betyder, at der
sker en omlejring af molekylerne i stoffet, de kob
ler sig sammen i „kæder", og resultatet bliver, at
det letflydende stof i løbet af et vist tidsrum bli
ver til en glasklar og glashård masse. Vi har alle
set botaniske eller zoologiske præparater indstøbt
i en glasklar terning. Det er det samme, vi vil
komme ud for med LTV-silicone', og det kan vel
ikke demonstreres bedre end på ovenstående bil
lede, hvor en transistoropstilling med modstande,
kondensatorer, spoler, batteri etc. ligger fuldstæn
dig indkapslet, parat til f. eks. at gå til vejrs med
en meteorologisk ballon, hvor så faren for støj og
fugtighed er bortelimineret.
Siliconerne har fremragende elektriske egenska
ber, de er anvendelige indenfor temperaturer fra
- 50° C til 250° C, modstandsdygtige overfor vand,

syre, olie etc. Det er derfor ikke underligt, at man
nu i stor stil bruger dem til indkapsling eller im
prægnering af spoler, kondensatorer, transformato
rer, kabelsamlinger, motorviklinger og 1000 andre
ting. De kan formes sammen med varierende ele
menter såsom metal, glas. plastik o. s. v., det for
udsætter blot. at overfladen er ren og fuldstændig
fri for fugtighed.
Rensning foretages ved at dyppe i triklorætylen
eller i vanskelige tilfælde blot ved at børste med
en blød pensel dyppet i „tri“.
Vi er så efter endt rensning klar til indstøbning.
Det er meget vigtigt at vide, hvor meget LTV vi
tager af vor beholdning, idet blandingsforholdet
mellem L-TV-602 og hærderen skal være meget
nøjagtigt. Først danner vi os et skøn over, hvor
meget silicone vi skal tage i anvendelse, der er jo
ingen grund til at tage mere i brug end højst nød
vendigt. Portionen hældes i et bægerglas, og nettoindholdet bestemmes på en vægt (brevvægten egner
sig godt til mindre portioner).
Hærdemidlet, der skal iblandes LTV-602, findes
i to modifikationer, SRC-05 til hurtig hærdning og
SRC 04 til noget langsommere hærdning. En over
sigt over hærdningstid og hærderkvantum ses af
nedenstående tabel.

SRC-05

Tid inden
for hvilken
opløsningen
skal benyttes

Hærdetid
ved 65° C

0.25 %
0.50 %

2—3 timer
20—30 min.

5 timer
2 timer

8 timer
8 timer

Fig. 3.
En varmelampe (infrarød
f. eks.) sætter temperaturen op til 65°. Ved højer
temperatur foregår hærdningen hurtigere.

24—36 timer
mindre end
24 timer

Hærdetid
ved 80° C

SRC-04
0.50 %
1.00 %

Hærdetid
ved stuetemp.

har 100 gram silicone i arbejde, tilsættes der 10
dråber hærder. Dette er naturligvis ikke nogen
særlig nøjagtig fremgangsmåde, men alligevel tilnærmelsesvis rigtig, forsåvidt man anvender en
medicindråbeflaske.
Den
opgivne
dråbemængde
gælder for 0,25 % hærder, ved 0,5 % hærder bruges
20 dråber og ved 1 % 40 dråber pr. 100 gram.
Når omrøringen, der skal være meget grundig
har fundet sted, vil det ofte vise sig, at der findes
adskillige bobler i blandingen, de kan være længe
om at trække til vejrs, så hvis lidt blærer i blandingen absolut skal undgås, bruger man at sætte
denne under vacuum. Dette kan foretages ved
hjælp af en vandstrålepumpe. Blandingen skal i så
tilfælde sættes i glas med tætsluttende låg, hvori
er slange til vacuumpumpen. I almindelighed er
dette kun nødvendigt ved særlig komplicerede genstande.

8—16 timer
5—6 timer

Støbningen foregår i egnet skål. Denne skal have
slip, så støbemassen kap udtages, når hærdningen
er tilendebragt. Som det fremgår af tabellen, fore
går hærdningen på kortere tid, når temperaturen
øges. I fig. 3 ses skålen med støbemassen sat ind
under en varmelampe. Man må naturligvis have
varmen under stadig kontrol, så intet løber løbsk
Når hærdetiden er udløbet, fjernes formen fra skå
len, og en gennemsigtig, glasagtig masse indkaps
ler en yderst spinkel genstand med et plastikpan
ser. Hvor solid er denne indkapsling? Ja, herom.
taler fig. 4 bedre end mange ord.

Fig. 2.
Til venstre indstøbes med glasklar silicone.
Til højre dyppes i RTV-silicone.

Når man blander hærderen i siliconen, er det
bedst at benytte en glasspatel. Som det fremgår af
tabellen, er det meget små mængder hærder, der
skal iblandes siliconen, man anvender almindelig
vis 1 dråbe for hver ti gram, det vil sige, hvis man

Fig. 4.
Hammeren kan ikke ituslå den indstøbte masse.
Det kan vist siges, at bedre beskyttelse af en spin
kel opstilling kan ikke opnås.
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RTV Silicone.
General Electric fører indenfor denne gruppe for
tiden 7 forskellige fabrikater, der adskiller sig ved
forskellig viscositet i det ikke hærdede stadium.
Disse fabrikater er ikke gennemsigtige sådan som
LTV-602, og benyttes særlig som overtrækslag på
radiokomponenter. Overtrækket foregår ved simpel
dypning.
RTV blandes omhyggeligt med hærderen. Måle
forholdene er noget anderledes end ved LTV-602.
Katalysatorerne er f. eks. Thermolite 12 eller Silicure T-733. Hærderne tilsættes i koncentrationen
0.1 % ved Thermolite 12 til 0.5 %. og hærdetiderne
er ved stuetemperatur lidt forskellig efter hvilken
RTV kompound, man bruger; den ligger fra 3 til 12
timer. Efter denne tid går hærdningen dog videre,
og maximum nås efter et par døgns forløb.

Fig. 5.
En transformator, der er dyppet i RTV-silicone. Det
tykke overtrækslag hærder efter få timers forløb
og giver en solid indkapsling.

I fig. 5 ses en transformator indkapslet i et hær
det LTV-lag, fremkommet ved almindelig dypning.
Man ser, at overtrækket er tykt og solidt, og trans
formatoren er nu lukket ude fra omgivende fugtig
hed og beskyttet på alle måder. Det vil naturligvis
føre for vidt på denne beskedne plads at gå nær
mere ind på enkeltheder, jeg vil anbefale inter
esserede at skrive til firmaet Scanacid, Bredgade 32,
Kbh. Firmaet, der er agent for General Electric,
vil sikkert vejlede på alle måder.
Til slut vil jeg lige påpege, at der også findes
andre slags plastik end lige siliconerne, der egner
sig for indstøbning og hærdning. Hertil hører de
såkaldte polyestere, flydende stoffer, der med hærdere giver faste, klare forbindelser. Disse er måske
mest kendte for deres evne til sammen med glas
tråde at danne en slags armerede forbindelser, der
kan have lige så stor brudstyrke som visse metaller.
„Oliemøllen" i København fremstiller disse poly
estere.
OZ6PA, Poul Andersen.
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Radiofjernskriver på alle OZ stationer.
Det er rart at høre, at vor forenings hovedbesty
relse har taget sagen om fordeling af fjernskriverne
op. Det var da også en dårlig ordning, at de amatø
rer, der viser interesse for RTTY, indsender en
skriftlig ansøgning, og efter den rækkefølge, deres
ansøgninger er modtaget i, får leveret en maskine,
efterhånden som de bliver disponible. Så har man
efter sigende haft en endnu bedre ordning i Jyl
land, idet man der slet ikke behøver noget skrift
ligt, blot en telefonopringning eller et ord på 80 m,
og man er med på ventelisten.
Da det åbenbart gælder om at få så mange ansø
gere som muligt og helst på een gang, således at
alle — også begyndere med ECO-PA og en BCLspille kan køre RTTY. Så hvorfor ikke vente med
fordelingen til f. eks. 1. jan. 1965. Så kan alle licenserede OZ, OX og OY amatører, ialt ca. 1000, nå at
få taget sig sammen til at indsende en ansøgning.
Evt. kan man helt annullere ansøgningerne og sim
pelthen trække lod mellem medlemsnumrene om de
disponible
maskiner.
Ved
lodtrækningsprincippet
er EDR’s hovedbestyrelse jo sikker på, at maskiner
ne kommer hen på de stationer, der har den nød
vendige interesse og evner at få maskinerne i sving.
Det haster jo heller ikke med at få dem fordelt, de
er lette at opmagasinere og transportere, vægt kun
ca. 80 kg. De vil alligevel blive slagtede.
Tillad mig et forslag: Fordel maskinerne til sta
tioner med A-licens, og som kan dokumentere, at de
har køreklare stationer, så er der en chance for, at
de kommer i rette hænder — det er vist den sidste
redning.
Med yenlig hilsen. OZ2JF.
I de sidste tider er der her i landet sket en så
kaldt velstandsstigning, folk har fået biler, køle
skabe, fjernsyn m. v., ligesom tendensen til hos
amatører at købe færdigt, men dyrt kommercielt
fremstillet am'atørgrej viser sig herhjemme. Alt
dette er jo såre godt, skulle man da synes, men det
er desværre sådan, at der viser sig en tendens til,
at folk har nok i deres eget. Man skal jo klare både
fjernsynet og bilen, og det er som om, at tidens
forjagede tempo, ikke alene på arbejdspladsen, men
også i fritiden, bevirker, at man bliver forpustet,
og derfor mener man ikke at kunne afse tid til sin
hobby, ud over en lille sludder i ny og næ på 80 m.
Lokalforeningen af EDR har man ikke brug for,
eller har man?
Mit syn på lokalafdelingen har altid været det, at
det var her, hvor man udklækkede de nye amatø
rer. Her får de pågældende den første viden, her
lærer man at morse, her drøftes tekniske proble
mer, her er der kammeratligt samvær. Nu vel, siger
man, hvad kommer det mig ved, jeg har jo fået
licens, har en sender, så der er ikke noget for mig
at hente i lokalafdelingen, og desuden har jeg ikke
tid. Er dette nu et helt rigtigt synspunkt? For at en
lokalafdeling skal kunne trives, er det ikke nok, at
alle de unge som gerne vil ind i det forjættede
land, møder op; der må jo også være nogle ældre,
mere erfarne amatører, der vil afse noget af sin
fritid på en opgave, som bærer lønnen i sig selv,
nemlig bevidstheden om, at man er med til at hjæl
pe de unge til rette. For hvis der ikke kommer nye
til, så vil amatørbevægelsen gå i stå, ja endog gå
tilbage, og vore amatørbånd vil komme i fare,

hvad hjælper det så, at man har licens og en sen
der?
Man kan sige meget om en lokalafdeling, både
godt og ondt, men hvis man vil sige noget, specielt
om dens virke, så synes jeg, at rette forum må være
afdelingens generalforsamling og ikke 80 m-båndet, som nogle bruger. På generalforsamlingen kan
enhver frit fremkomme med sin kritik og positive
forslag. Gør man så det? Ja, det vil jeg overlade
til hver enkelt selv at tage stilling til.
For Ålborg-afdelingen ligger det således, at der
er generalforsamling den 21. maj. I de sidste par
år har der været fremgang, hvilket ikke mindst
skyldes bestyrelsen, hvoraf jeg særligt skal frem
hæve formanden 3PS samt 8NJ og 6SM. Man har
bygget en klubsender, købt modtager, og man har
forsøgt at arrangere forskellige sammenkomster,
deltaget i en udstilling i Ålborghallen m. v. 8NJ
er rejst fra byen, og 6SM har planer om det samme,
ligesom det forlyder, at et bestyrelsesmedlem vil
ophøre.
Jeg vil derfor gerne rette en appel til alle ama
tører fra Ålborg og omegn:
„Mød op om generalforsamlingen".
Ikke medlem? Ja, men så gør noget ved det. Er
det ikke rigtigt, at man forsøger at køre videre med
det, der nu er begyndt. Der skal antagelig vælges
2 nye bestyrelsesmedlemmer på GF, jævnfør foran,
og var det så ikke en idé at møde op og alle prøve
på at finde de, der vil gøre en indsats for forenin
gen, der i år har 25 års jubilæum? Dette vil være
til gavn, ikke alene for de unge, men for os alle.
Vy 73 de OZ1BP.
Støjdæmpning af fjernskrivere.
De engelske CREED 7B fjernskrivere, vi overta
ger fra P&T, forårsager med næsten 100 % sikker
hed TVI, når vi får dem. (Det er bl. a. derfor, de
udskiftes!). Inden de anvendes, skal de være sik
rede mod såvel BCI og TVI. Da det er motoren og
regulatoren, der laver ulykkerne, er problemet der,
selv om maskinen ikke er koblet til senderen.
Efter de erfaringer, vi foreløbig har gjort, kan
en støjdæmpning udføres, som følger:
Så tæt som muligt ved motorens kulholdere ind
skydes i serie med tilledningerne drosselspoler —
TJ type TVC2 — disse afkobles umiddelbart efter
spolen til stel med 0,1 MF. Et lignende filter an
bringes i hver af tilledningerne til fjedrene, der
bærer regulatorkullene, igen så tæt som muligt
ved fjedrene. Der er ingen garanti for, at TVI’en
dermed er borte, så check for alle tilfældes skyld
på eget eller naboens TV! I områder med et kraf
tigt TV signal skulle den nævnte fremgangsmåde
dog give en tilstrækkelig god dæmpning. Min egen
maskine har kørt et år med dette filter uden TVI
problemer. Er der stadig TVI, må man forsøge med
2 sådanne filtre efter hinanden, evt. med første
afkobling på 1000 pF, anden på 0,1 MF.
73 de OZ8US/Ib Ussing.
MISBRUG AF OZ CALL.
OZ7MJ i Lønstrup har fået en del QSL for førte
QSO’s på 80 m. Vedkommende har skiftende kaldt
sig Mads og Max.
7JM har ikke ført disse forbindelser, derfor OM,
hjælp 7JM til opklaring af hvem der misbruger
dette call.
Vi må iøvrigt i denne forbindelse indskærpe alle
amatører med licens, når I har en forbindelse med
en station, I ikke kender, eller har mistanke om,
at det kunne være en pirat, se efter i QTH-listen

og få opgivet den QTH eller anden identifikation.
Står der ikke noget i QTH-listen, så vær omhyg
gelig med at nedskrive QTH, fornavn eller andre
kendetegn, og næste gang I hører dette call, så bed
om QTH m. m. Den, der lyver, kan ikke huske,
hvad han sagde sidst. Så må vi håbe, vedkommen
de bliver genkendt.
Vy 73 de OZ5RO, sekretær.
Jeg er i besiddelse af 25—30 QSL-kort for QSO’er,
som jeg ikke har ført, bl. a. fra min sommerferie,
hvor jeg var bortrejst, dertil kommer, at en ama
tør omtalte vores QSO på 2 meter aftenen før, og
jeg har aldrig været på 2 meter, hi.
OZ3JR, Bent.

Still going strong!

Fredag den 15. maj fylder pens. kabelmester
Elnar Hansen 75 år. For de, der ikke ved, hvem
der skjuler sig under dette pseudonym, skal vi
røbe, at det er OZ7EH. Så er den gamle garde fuldt
informeret og de yngre årgange for så vidt også,
for 7EH har ikke lagt sin kære hobby på hylden,
men høres næsten hver dag på amatørbåndene.
7EH fik sin licens i 1928 og startede, som den tids
skik og brug var, med telegrafi. Gennem sit arbej
de hos Fyns Kommunale Telefonselskab må han
have fået smag for telefoni> for det varede ikke
længe, før der blev hægtet en modulator på sen
deren. og siden da er nøglen ærlig talt støvet
godt til.
Efter krigsårenes stilstand fyrede 7EH atter op,
og interessen har siden da samlet sig om 20 m DX
og en hyggelig sludder på 80 meter båndet, som vi
er mange, der påskønner på grund af 7EH’s bered
villighed og hjælpsomhed.
For få år siden blev 7EH pensioneret fra FKT.
og det er ikke svært at gætte sig til, hvad den
megen fritid bliver brugt til. Forårstid er antenne
tid, og dagene omkring fødselsdagen benytter 7EH
til ophængning af en ny multiband antenne.
Kære Einar. — Gamle og nye amatørvenner
ønsker dig rigtig hjertelig til lykke på din 75-års
dag, og vi håber i mange år fremover stadig at
kunne høre din markante stemme på amatørbån
dene.

161

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Ålborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department

Amatører hjælper børn.
Det vil sikkert være på sin plads at erindre om
AHCH-diplomet fra Østrig, hvis formål er
1. at skabe radioforbindelser med de østrigske
radioamatører,
2. at hjælpe organisationen SOS-Kinderdorfer,
der i dag tjener som et forbilledlig eksempel på for
sorgen for forældreløse og forladte børn.
Diplomet udstedes i 2 klasser for europæiske
amatører:
Klasse II (Sølv-diplomet)
10 SOS-Kinderdorf-QSL-kort.
Klasse I (Guld-diplomet)
25 SOS-Kinderdorf-QSL-kort.
De østrigske QSL-kort skal alle være forsynede
med det specielt fremstillede SOS-Kinderdorf-mærke. Afgiften, der helt går til opbygningen og ved
ligeholdelsen af SOS-Kinderdorfer, er følgende:
Klasse II: 50 østrigske schilling = 20 IRC’s.
Klasse I: 100 østrigske schilling = 40 IRC’sMan må ikke lade sig forskrække af disse beløbs
størrelse, men erindre at det tjener en god sags
videreførelse.
Diplom „Palma de Mallorca".
For anden gang arrangerer 6. distrikt indenfor
den spanske amatørorganisation U.R.E i forbin
delse med en mønstermesse i Palma de Mallorca
en konkurrence om diplomet af samme navn.
Alle europæiske amatører kan deltage, og for
bindelse skal opnås med stationen EA6URE, som
er installeret i messeområdet såvel med de øvrige
EA6-stationer,
som
for
øjeblikket
er
følgende:
EA6AF - AI - AM - AR - AS - AU - AY - AZ - BB.
Alle tilladte bånd må benyttes, og der skelnes
ikke mellem CW, AM eller SSB.
Konkurrence-perioden er fra kl- 12,00 GMT den
20. juni til kl. 24,00 GMT den 5. juli 1964.
Det er tilladt at have flere forbindelser med
EA6URE, som vil have forskellige operatører, me
dens det kun er tilladt at kontakte de øvrige EA6stationer én gang på hvert bånd.
Stationen EA6URE giver rapport efterfulgt af to
bogstaver f. eks. AY, hvilket vil sige, at det er
EA6AY, der er operatør i den pågældende QSO.
Hver forbindelse med EA6URE giver 2 points, og
hver forbindelse med de øvrige stationer giver 3

RTTY
Under henvisning til hovedbestyrelsens medde
lelse i april OZ vedrørende bestilling og fordeling
af de fjernskriveranlæg, som efterhånden forventes
modtaget fra P & T, henledes opmærksomheden på,
at sidste frist for indsendelse af bestilling (til kas
sereren) er fastsat til den 1. juni 1964.
Husk, at en RTTY licens er en betingelse for at
kunne være med i fordelingerne.
HB.
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points- Summen af de opnåede points multipliceres
med antallet af de benyttede bånd.
Vinder er den, der opnår højeste pointstal blandt
inden- og udenlandske deltagere, og der gives føl
gende præmier:
En international 1. pr.
En international 2. pr.
En 1. pr. for hvert deltagende land.
Endvidere tildeles diplomet „Palma de Mallorca"
til alle de, der mindst har opnået 5 pointsDeltagerne sender en liste over forbindelserne
samt QSL-kort til de kontaktede stationer til:
U.R.E.
Box 303.
Palma de Mallorca,
og ikke senere end 5. august 1964.
NB. EXCMO- AYUNTAMIENTO DE PALMA DE
MALLORCA (Palma’s rådhus) tildeler vinderen af
den internationale 1. pr. en rejse til øen, som skal
finde sted under næste års messe.
Præmien omfatter en uges ophold på et 1. kl.
hotel samt flyvebillet tur/retur fra den nærmeste
lufthavn, der har flyveforbindelse med Palma.
National Field-day Contest.
I mange år har RSGB hvert år arrangeret en
National Field-day Contest for amatørerne i Stor
britannien og det britiske statssamfundMen disse deltagere får også points for forbin
delser med andre end britiske stationer.
QTC — det svenske amatørblad — har en rubrik,
der hedder „Testvrån", som nu vil forsøge at intro
ducere testen i Skandinavien og giver derfor føl
gende oplysninger:
Testen afholdes mellem kl. 17,00 GMT den 6. juni
og kl. 17,00 GMT den 7. juni 1964.
Alle bånd er tilladte, men der må kun anvendes
CW.
Kodenummer er RST + løbende nr. begyndende
med 001Portable stationer må kontakte både portable og
faste stationer. Faste stationer må kun kontakte
portable stns.
Points udregnes efter følgende skala:
Kontakt med fast station i eget land giver 1 point.
Kontakt med fast station i Europa giver 2 points.
Kontakt med fast station udenfor Europa giver
3 points.
Kontakt med portable station i eget land giver
3 points.
Kontakt med portable station i Europa giver
4 points.
Kontakt med portable station udenfor Europa
giver 6 points.
Logs sendes til RSGB, New Ruskin House, Little
Russell Str- London W. C. 1, England. Seneste post
stemplingsdag den 21. juni 1964. Såfremt loggene
sendes direkte til RSGB, vil de kun blive regnede
som check-logs — og points er det i så fald unød
vendigt at udregne.
Loggene kan også sendes til Testvrån, NFD Con
test, Box 78, Gavle, hvor der vil blive udregnet en
separat resultatliste for disse.
OBS. Loggene skal i dette tilfælde være udskre
vet i to ekspl. Et ekspl. af disse indsendes af Test
vrån til RSGB. Loggene skal være Testvrån i hænde
senest den 18- juni 1964.
Cæsar og Cleopatra-diplomerne.
D.A.R.C.s Distrikt Syd-Bayern har hermed for
nøjelsen at indbyde alle amatører fra hele verden
til deltagelse i deres anden aktivitetsmåned: Juni.
Formålet med denne årlige aktivitetsmåned er at

hjælpe amatører med opnåelse af Cæsar og Cleopatra-certifikaterne — CCC — (aktivitetscertifika
ter).
Cæsar-certifikatet
kræver QSL-kort for forbindelse kun i juni måned
med forskellige lokal-klub-stationer i Bayern efter
følgende tabel:
Kl. 1. 14 C-Doks.
Kl. 2. 11 C-Doks.
Kl. 3.
8 C-Doks.
Cleopatra-certifikatet
kræver QSL-kort for forbindelse kun i juni måned
med forskellige X/YLs i Bayern efter følgende
tabel:
Kl. 1. 8 X/YLs.
Kl. 2. 6 X/YLs.
Kl. 3. 4 X/YLs.
Disse QSLs er naturligvis også gyldige for WHSC,
DL—YL, WGCH, WGD, DLD og andre.
Nedenstående gengives aktivitetsplanen for de
forskellige lokal-klubstationer med tider og fre
kvenser, og de pågældende DOKs er garanteret
QRV.
Tiden overalt fra kl. 19,00 GMT til kl. 22,00 GMT.
80 m-båndet.
CW 3500—3525 kc/s CW 3525—3550 kc/s
Fone 3600—3625 kc/s Fone 3700—3750
kc/s
Mandag 1. juni
C 02
C 03 og C 19
Tirsdag 2. juni
C 05
C 08
Onsdag
3. juni
C 10
C 12
Torsdag 4. juni
C 14
C 15
Fredag 15. juni
C 16
C 17
Mandag 8- juni
C 22
C 23
Tirsdag 9. juni
C 24
C 25
Onsdag 10. juni
C 27
C 29
Torsdag 11. juni
C 30
C 09
Fredag 12. juni
YLs
og XYLs fra Bayern for
Cleopatra-certifikat.
40 m-båndet.
CW 7000—7050 kc/s
Fone 7050—7100 kc/s
C 02
Mandag 15. juni
C 03 og C 19
Tirsdag 16. juni
C 05
C 08
Onsdag 17. juni
C 10
C 12
Torsdag 18. juni
C 14
C 15
Fredag
19. juni
C 16
C 17
Mandag 22. juni
C 22
C 23
Tirsdag 23. juni
C 24
C 25
Onsdag 24. juni
C 27
C 29
Torsdag 25. juni
C 30
C 09
Fredag
YLs
26. juni
og XYLs fra Bayern for
Cleopatra-certifikatet.
På alle andre bånd vil amatører fra Bayern være
høj-aktive i juni måned.
Certifikaterne udstedes af DL9PU, 815 Holzkirchen, Kiene Strasse 2. Vesttyskland. Nærmere in
formationer fås samme sted.
VHP DM-QRA-Award.
For at fremme VHF-samarbejdet med amatørerne
i den tyske demokratiske republik har radioklub
ben i D.D.R. indstiftet VHF-radio-amatør-certifikatet DM-QRA. Alle licenserede amatører kan ansøge
om certifikatet.
Regler:
1.
Alle bekræftede forbindelser efter 1. jan. 1963
på 144 Mc/s eller 435 Mc/s blandet eller for hvert
bånd separat er gyldige. CW eller fone eller blan

det må anvendes. Portabel QTH indenfor eget land
er godkendt.
2. DM-QRA udstedes i to klasser.
DM-QRA I i forbindelse med 6 DM-QRAs.
DM-QRA II i forbindelse med 4 DM-QRAs.
G.D.R. er inddelt i følgende 17 stor-områder
(DM-QRAs):
EK — EL — FK — FL — FM — FN — FO —
GK — GL — GM — GN — GO — HK — HL —
HM — HN — HO.
Ansøgninger.
1. Ansøgere skal benytte ansøgningsskemaer ud
stedt af radioklubben i D.D.R. og kan rekvireres
fra
Radioclub der DDR
— DM-Award Bureau —
Berlin NO 55
Postbox 30
German Demokratic Republic.
2. Afgiften for DM-QRA er 4 IRC’s.
I.A.R.U. Region I VHF Contest 1963.
Fra VHF-Contest Committee indenfor det østrig
ske amatørforbund, der stod for arrangementet af
Region I’s VHF Contest 1963 har vi modtaget re
sultatlisten fra denne test, som beretter om, at der
var indgået 598 logs fra 19 forskellige lande, heri
blandt Danmark med ialt 28 logs. I sektion I af
denne test fik de danske deltagere følgende place
ringer:
Nr. 109 OZ5AB
5145 points
Nr. 149 OZ9AC
3671 points
Nr. 152 OZ4EV
3593 points
Nr. 183 OZ5QM
2659 points
Nr. 231 OZ2EDR
1820 points
Nr. 277 OZ7LX
998 points
Nr. 280 OZ6EI
935 points
Nr. 284 OZ3XJ
881 points
Nr. 298 OZ7JN
709 points
Nr. 304 OZ7LU
648 points
Nr. 313 OZ9JO
569 points
Nr. 317 OZ9HN
425 points
Nr. 323 OZ1EO
338 points
Nr. 325 OZ1GO
272 points
Nr. 328 OZ1NT
195 points
Nr. 337 OZ2SD
113 points
Nr. 343 OZ7FG
65 points
Nr. 347 OZ8LL
33 points
Nr. 348 OZ1LN
33 points
Nr. 349 OZ2OT
33 points
Nr. 351 OZ4SJ
3 points
2:
Nr. 100 OZ2AF/p
7845 points
Nr. 145 OZ4FO/p
4030 points
Nr. 153 OZ6OL/p
3520 points
Nr. 186 OZ9DE/p
725 points
Nr. 189 OZ7DX/p
429 points
3:
Nr. 21 OZ9AC
213 points
Nr. 26 OZ7LX
98 points
Indbydelse til Nordiske Mesterskaber i Rævejagt.
Suomen Radioamatooriliitto r. y. (SRAL) indby
der til dette års nordiske mesterskaber i rævejagt,
der afholdes d. 4. og 5. juli. Konkurrenceområde
bliver i terrænet ved Hyvinge (Hyvinkåå) stad, som
ligger ca, 50 km nord for Helsingfors.
Fra forbundets side fungerer OH3PX som kon
kurrenceleder. Dommerjuryen udgøres af en repræ
sentant fra hvert deltagende land og med SRAL’s
præsident OH2TK, Osmo A. Wiio som juryformand.
Anmeldelse om deltagelse skal inden 6. juni 1964
sendes til SRAL’s adresse: Box 306, Helsingfors.
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Finland. Hver anmeldt deltager vil modtage be
kræftelse på anmeldelsens modtagelse samt andet
nødvendigt materiale.
I konkurrencen tillempes de på IARU’s Region
I’s konference i Malmø juni 1963 stadfæstede regler
for europamesterskaberne i rævejagt.
Med rævejagtshilsen
sign.
Osmo A, Wiio, OH2TK, V. J. Velamo, OH2YV,
præsident.
sekretær.
I tilslutning til foranstående gives følgende uof
ficielle detaljer.
Samlingsstedet for deltagerne vil blive camping
pladsen og motellet ved navn „Schweiz", beliggende
800 m fra jernbanestationen Hyvenkåå. Priserne i
motellet for to dage vil være 25 finske mark =
40 sv. kr., indbefattende kaffe, lunch, dinner, te og
seng i 4—6 personers rum. For 1 dag vil prisen være
15 f.mk. = 25 sv. kr. De, der medbringer telt, beta
ler ca. 10 f.mk. = 15 sv. kr. pr. dag. Alle disse afgif
ter betales direkte til motellet. Der vil ikke blive
nogen afgifter til SRAL,
Der er planlagt to separate konkurrencer. For de,
der vil have lidt træning, vil der blive arrangeret
en „nat-jagt" lørdag d. 4. juli kl. 21,00 lokal tid
(19,00 GMT).
Søndag d. 5. juli kl. 10,00 (08,00 GMT) vil delta
gerne blive transporteret til startstedet for mester
skabskonkurrencen.
Rævene vil arbejde i området mellem 3550 og
3600 kc/s, og deres input vil være 2 watts.
EDRs Traffic Department er gerne villig til at
hjælpe med yderligere oplysninger og anden hjælp
i denne forbindelse.
Skånsk sommerlejr.
Malmø Amateur Radio Club arrangerer i dagene
fra 4. til 12, juli en sommerlejr ved Yddinge i
Skåne. Der vil blive mulighed for at køre med
lejrsenderen på alle bånd, jage ræv, høre foredrag
og gøre sig det behageligt. Der er soveplads til 350
personer i tre barakker, og desuden kan der ar
rangeres forlægning for et mindre antal familier.
Såfremt nogen ønsker at telte, findes der også mu
lighed for dette indenfor lejrområdet. Eftersom
forlægningen sker i en militærlejr — for at holde
omkostningerne nede — må deltagerne selv med
bringe lagen og sovepose.
Frokost, lunch, middag og aftenkaffe serveres
for den billige pris af sv. kr. 10,00 pr. døgn og per
son, og den indbefatter også natlogi.
Nærmere oplysninger fås ved at henvende sig til
SM7DYA, Lars Sørensen,
Kungsgatan 27 A,
Malmø 0.

Træningsudsendelse af morsetelegrafi
Tid: Alle hverdage 19,00—19,30 (lørdag und
taget).
Frekvens: 3853 kHz.
Bølgetype: Al.
Call: XPU9.
Speed: 19,00—19,15: 60 tegn pr. min. 19,15—
19,30: 80 tegn pr. min.
Tekst: Tages fra „OZ“, nr. og side opgives
ved afslutning af udsendelsen.
QSL: Modtages gerne af OZ5GB.
OZ5GB.
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Så er det igen ved at være tid til at skulle komme
med nogle DX-nyheder, og vi skal se, hvad der
denne gang er i posen.
Der er kommet et brev fra OY8KR ex OZ8KR,
der nu vil give den færøske DX-aktivitet et vita
mintilskud.
Kære venner.
Håber, I har det godt. Jeg er nu kommet til Fær
øerne og bor her i Thorshavn. Jeg har fået min
station i gang heroppe fra, det kunne være hygge
ligt, om vi kunne få en QSO en gang imellem. Jeg
er ofte i gang på 2 og 80 meter med SSB, men lyt
ter naturligvis også efter AM-stationer.
Min QTH ligger ca. 200 meter fra Atlanterhavet.
Mine antenner er ca. 20 meter over havets over
flade. Jeg benytter en ground-plane på 20 meter.
Den er lavet af en bam'busstang, herpå har jeg
gjort 4 kobbertråde fast. Antennen fødes med 52
ohms coax-kabel. Der er 4 radialer vandret ud fra
skorstenen, hvorpå bambusstangen er fastgjort ved
hjælp af stålwire. Standbølgeforholdet på antennen
er godt. Rapporterne er også gode, bl. a. 58 fra
ZC5 og VK4. Fra Amerika får jeg oftest mellem 6
og 9 + , så jeg kan vist ikke være utilfreds med det.
På 80 meter kører jeg med en 2X20 meter Zepp,
den kører også udmærket, har bl. a. haft HB9 med
58. Jeg vil gerne have forbindelse med OZ, så prøv
at lytte på 80 meter om aftenen ved 22—23 tiden.
Men også på 20 meter skulle der være mulighed.
Venlig hilsen, 73 de OY8KR, Niels.
Via 5DX kommer der meddelelse om, at F2MO
igen i år vil tage til Andorra. Hans call vil igen
blive PX1MO, og der vil kun blive anvendt SSB
på alle bånd. Selv på 2 meter har han tænkt at
komme i gang med en 100 watts SSB sender, men
det ligger nok lidt uden for vores muligheder. Han
vil være i gang mellem den 11. og 21. juni.
HL9KH er nu igen tilbage i USA, og han er aktiv
under call’et W6VSS, han er specielt interesseret
i at få forbindelser med Europa på 3,5 og 7 Mc. Til
dette formål har han derfor ladet bygge en fullsize fem element 40 meter beam. Bomlængden er
30 meter, og den sidder godt 40 meter oppe. Det
lyder temmelig voldsomt, og det er det jo nok også.
Samme Don Miller tænker iøvrigt på inden så
længe at tage en tur til XF4 og YJ land, uden
40 meter beam!
YA4A er kaldesignalet benyttet af K4UTE, der
arbejder i det amerikanske fredskorps i Afghani
stan, der er SSB grej undervejs, men indtil det an
kommer, vil han anvende AM og CW. Hans 'QSL
manager er K4KMX.
GM30XA er nu på vej til VQ8 og regner med at
kunne være fremme engang i slutningen af juli
måned, han vil medbringe CW og SSB grej, dog
vil der først og fremmest blive tale om CW akti
vitet.
Det forventes, at Jamaicas prefix 6YA inden så
længe vil blive ændret til noget, der minder lidt
mere om amatørprefix, nemlig 6Y5.
For de, der bruger WWV på 5, 10 eller 15 Mc til
at hente oplysninger om radioforholdene på Nord
atlanten, kan det nævnes, at der nu sendes rappor
ter klokken hel og derefter hvert femte minut.

Båndrapporter:
3,5 Mc CW:
OZ7TF: KC4USK 06 - FS7AA 06 - HP4DP 06 I1PIS 06 - UW9CM 21 - TJD6BD 21 samt W’s 05—07,
hørt ZL4IE 07 og JA’s 21—23.
7 Mc CW:
OZ4DX: CM2QN - CN8FN - UL7KDT - K1NOL WLBHZ—1BU m. m.
OZ7PA: 4X4PC 23 - UG6GK 23 _ UAØKSB 22 UJ8AR 01 - UA9CM - KV4CI 22 - PY7PO—7AOD 22,
OZ7TF: CT1VB - ZB1BX.
14 Mo CW:
OZ1HX: CN8FE 19 - CR6AI 18 - FG7XG 18 ZS5CZ 18 - 1XR - 5B4IP 13 - 5A2TJ - 5A1TF 21 FP8BC 17 - KP4BNT—4RK—4BCA 20 - PY7YS—
4ZG—INF—7MY 20 - VP8GQ 19 - VS1FZ 13 YV3FB 20 _ HK4EB 21 - 9L1KW 08 - HI8XAD +
W’s.
OZ4DX: KP4BBN - K5YAA/V01 - VOIAW SVØWC - UD6AX - UF6KPE—6BB - UL7RD—7LK
- UN1BN - UG6AD samt diverse VE og W/K.
14 Mc AM:
OZ2KT: Wl—2—3—4—8
AP2NM - OX3GR.
21 Mc AM:
OZ2KT: 6YAUC
diverse W’s.

-

-

ZS6U

VE2—3

-

-

4S7YL

SM5DIC/9Q5

-

samt

Det var alt, hvad der kunne samles denne gang,
det skulle glæde mig, om nogle af læserne fra tid
til anden kunne sende nogle friske nyheder, så vi
kunne få lidt mere stof at arbejde med. Tak for
bidragene og på genhør i næste måned.
73 og best DX de OZ7BQlJoe,
Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby18MHz

72MHz

RÆVEJAGTSREGLEMENT
Det nye rævejagtsreglement er nu udarbejdet
og forekommer som et duplikeret hefte på 10 ark
i OZ-format, og det omhandler:
Regler
for
rævejagter,
større
arrangementer,
Danmarksmesterskabet og et afsnit om de nordiske
og europæiske mesterskaber.
Det er vort håb, at man nu benytter disse regler
ved fremtidige jagter, ikke blot i een afdeling, men
over hele landet.
Vi imødeser meget gerne kommentarer fra ræve
jægerne med hensyn til eventuelle rettelser ved en
senere revision, når vi har prøvet dette reglement
i et par år.
Rævejagtsreglementet kan rekvireres i din afde
ling eller ved at indsende kr. 1,00 i frimærker til
OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej 9, Kbh. F.

Ballonforsøget, teknisk set:
I de to første forsøg med en ballonbåret 2 m.
sender er anvendt en sender efter det viste dia
gram. Senderdelen består af fire trin, bestykket
med fire RCA-transistorer AF 164. Første trin er
en krystaloscillator på 18 MHz. Krystallet, der
svinger i serieresonans, er af fabrikat ITT Stan
dard. Den viste oscillatortype svinger villigt, også
med
overtonekrystaller
og
tilbagkoblingsgraden
indstilles let med kondensatoren på 400 pF. Andet
trin er firedoblet, idet kollektorkredsen er af
stemt til 72 MHz. Trinnet trækker kun strøm under
udstyring og kører i hård klasse C. Optimal ud
styring er ca. 1 volt DC over emittermodstanden.
Tredie trin dobler til 144 MHz og kører på samme
måde som andet trin. Dobleren kan på 2 meter af
give en effekt på ca. 1-2 mW. Udgangstrinet kører
144MHz

144MHz
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i klasse A og kan give en udgangseffekt på 10-15
mW, DC-strømmen i trinnet er 10 ma. Basisspæn
dingen tages fra emitteren på dobleren for at gøre
opstillingen simpel, samt for at kunne nøgle sen
deren i firedobleren alene, og derved nøgle ud
gangstrinnets DC-strøm samtidig.
Ved det første ballonforsøg blev senderen ikke
nøglet men udsendte en konstant bærebølge.
Senderen bruger ved kontinuert drift 15 ma. Ved
det andet forsøg blev senderen moduleret med en
multivibrator, der kørte med ca. 40 impulser pr.
minut og en impulslængde på ca. 0,3 sek. Det er
meningen ved senere forsøg at anvende impulsgene
ratoren til fjernmåling af f. eks ballonens højde,
idet et medsendt måleapparat vil ændre impulsfre
kvensen.
Man kan så på jorden måle impulsfrekvensen, og
derefter ved hjælp af en kalibreringskurve finde
højden.
Ved det andet forsøg var multivibratoren koblet
til at køre med konstant frekvens for at kontrollere
stabiliteten af denne. Forsøget var vellykket, idet
impulstiden under hele ballonens flyvning lå mel
lem 1,49 og 1,51 sek.
Ved kommende ballonforsøg vil man forsøge at
stabilisere ballonen i en bestemt højde, idet man
med et let nylonreb vil begrænse ballonens stør
relse til en diameter svarende til den ønskede høj
de.
Man håber herved at kunne opnå, at ballonen
holder sig svævende i en bestemt højde i længere
tid, måske i flere døgn.
Det er klart, at en højdemåling på ballonen er af
stor betydning for et sådant forsøg, og da ballonen
nemt kan risikere at komme uden for opsendelses
stationens rækkevidde, er man afhængig af rap
porter fra 2 meter amatørerne.
Målingerne kan foretages på den simple måde, at
opsende en communikationsballon, d. v. s. en bal
lon med både en sender og en modtager. Efter de
foreløbige planer skal modtageren køre på 10 me
ter og det modtagne signals modulation genudsen
des som frekvensmodulation på 2 meter.
Hvis ballonen svæver i en højde af 10 km, vil
der være fri sigt til den i en afstand af 350 km.
Den anvendte senderudgangseffekt på 15 mW er
tilstrækkeligt til, at signalet i 350 km afstand m.
frit sigt modtages med ca. S7 på en modagerantenne m. 10 db. gain.
Jo, der sker stadigvæk noget på 2 m!
OZ1PL.
Ballonopsendelsen den 25. april 1964.
På grund af et lille teknisk uheld var det ikke
muligt at slippe ballonen løs til den annoncerede
tid. Det var kun en bagatel i form af manglende
brint, der forårsagede forsinkelsen. Dette gav mu
lighed for at opleve morsomme ting. OZ2AF var
så optaget af at skaffe brint, at rødspætterne
hjemme på stegepanden stod og stegte i ca. 12
timer, men så kom der også et fortvivlet spørgs
mål fra hans kone Karen, om ikke nok han mente,
at hun kunne slukke for dem. Som et andet kurio
sum kan nævnes, at OZ7HB, OZ7UK, Jakobsen fra
Rude Skov og undertegnede i vor bestræbelse på at
skaffe den irriterende nødvendige brint endte på
„Ebberødgård". Vi kom dog derfra uden nævne
værdige mén.
I de sene nattetimer nåede vi selveste satellit
stationen i Rude Skov, hvor Jakobsen beredvilligt
viste rundt. Vi er glade for, at vi er ved at skabe
kontakt med pionererne derude også, sådan set er
vi jo i samme båd, og det er naturligt, at vi finder
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sammen, når begge parter deltager i et VHF- og
satellitarbejde.
Ud på aftenen blev det besluttet at aflyse ekspe
rimentet, og det blev bestemt at forsøge ballonen
opsendt om søndagen kl. 14,00 DNT. Dette skete
også på klokkeslet. Alt fungerede perfekt, ballo
nen steg hurtigt, og senderen med de 20 mW ham
rede S-meternålen til tops på 1PL’s imponerende
2 meter-modtager, ved hjælp af hvilken Poul havde
travlt med at måle impulser, frekvensdrift, barome
terstand og højde. Er 1PL først bevæbnet med reg
nestok, stopur, videnskabelige tabeller, er det, som
om han læser det hele af en stor bog. Ballonen
nåede en højde af 6,5 km, inden den stilfærdigt
søgte mod moder jord. Det er fastslået, at den
lagde sig til hvile et sted i nærheden af Hven,
måske dalene den ned midt i Uranienborg, et vær
digt sted for et videnskabeligt objekt. Dens levetid
var ca. 28 min., tid nok til at vi høstede mange
erfaringer. — Det bør vi — forholdene taget i be
tragtning — være tilfredse med. Vi er dristige nok
til at håbe, at ballonen, der snart igen går op, lever
lidt længere. En glæde var det at konstatere, at det
elektroniske udstyr virkede fb.
Der har været nogen utilfredshed fra flere sider
med den ballonopsendelse, men er det ikke klogt
lige at standse op og gøre os klart, at det jo er et
stort videnskabeligt arbejde, der udføres på ama
tørbasis med primitive midler. Dette taget i be
tragtning giver anledning til at fastslå, at forsøget
var en succes. Måske er jeg den, der har været
hårdest i min kritik, men ved nærmere eftertanke
kommer man til den konklusion, at en skånselsløs
kritik er særdeles skadelig. Det viser ikke vejen
frem til bedre resultater i fremtiden. Det er også
en ringe tak til OZ7HB, som sætter store værdier
på spil. 7HB og 1PL er pionerer, og vi må se i
øjnene, at den udvikling, vi er med i, interesserer
alle VHF-amatøreme. Det er et pionerarbejde, som
gavner os alle samt vort omdømme udadtil. Derfor
må vi tage uheldene og besværlighederne med godt
humør, og gøre hvad vi kan for at hjælpe til, hvor
det er os muligt. Vi kan f. eks. gøre det ved at
stille vor viden og vort grej til rådighed for for
søgene. Vi vil hurtigere nå de fine resultater på
denne måde.
Kan vi hjælpe 7HB i hans stræben for at bringe
hans realistiske drømme til virkelighed, så hjælper
vi os selv. Vi vil komme ind i et større og rigere
fællesskab. Så vil den tid komme, hvor de „døde
QSO’er" på båndet er en saga blott. Vi vil også
komme dertil, hvor vi er medbestemmende til, når
der skal være „forhold" på båndene. Når vi har
høstet tilstrækkelige erfaringer, er det en smal sag
at opnå forbindelse overalt i kontinentet. Dette er
ikke luftkasteller, men alvorlige realiteter, der kan
bringes til virkelighed ved samarbejde, disciplin
på det organisatoriske område, ja det kan sammen
fattes i det ene ord: positivitet. Og til slut en lille
praktisk ting. Såfremt det skulle være tilfældet, at
nogle har rare ting og sager i „overflod", og som
I mener kan bruges til forsøgene, hører OSCAR III
KOMITEEN gerne og med tagnemmelighed fra jer.
Det ville være synd, om 7HB skulle ende på fat
tiggården midt i en tid, hvor vi sammen med ham
er ved at nå store resultater, som er til gavn og
glæde for amatørerne og for EDR, og sidst men
ikke mindst, resultater som kan være os et særde
les effektivt argument i bestræbelserne på at un
derstrege, at vi fremover er fuldt berettiget til at
beholde vore kære amatørbånd. Uden dem er vi
ikke mange sure sild værd.

Næste ballonopsendelse!!
Dette sker søndag den 24. maj kl. 08,30 GMT (09,30
DNT) fra Farum. Ballonsenderens frekvens bliver
ca. 144.050 Mc. Herudover kan ikke meddeles ret
meget mere i øjeblikket. Jeg kan dog sige, vi ser
frem til det hidtil mest spændende balloneventyr.
Der vil blive mulighed for at måle trykket i ballo
nen, samt håber man ligeledes at få mulighed for
at regulere dette.
Rapporterne skal indeholde oplysninger om antal
impulser pr. 30 sec. Pejling sker efter 360 grader
systemet. Proceduren ved aflytningen og logførin
gen skal være således: Første pejling tages nøjag
tigt 10 min. efter opsendesestidspunktet, og der
efter præcis hvert 10. minut. Impulstælling sker
ligeledes også hvert 10. minut, men med 5 min.
forskydning i forhold til pejletidspunkterne. Fre
kvenskontrol sker kontinuerligt. Dog skal frekven
sen kun noteres i loggen hvert 10. min., således at
den falder sammen med impulstællingen. Loggen
skulle således komme til at sådan ud: (Vi forudsæt
ter, at ballonen opsendes præcis kl. 08,30 GMT).
08,30 Start.
08,35 Antal impulser pr. 30 sec. frek. signalstyrke
08,40 Pejling i grader
signalstyrke
08,45 Antal impulser pr. 30 sec. frek. signalstyrke
08,50 og så fremdeles.
Denne fremgangsmåde er udfra ønsket om at få
så nøjagtige målinger som muligt. Endvidere vil det
lette selve stationsbetjeningen meget. Det står klart,
at det er store krav, der her stilles (eller ønskes),
men det er nødvendigt af hensyn til ønsket om at
komme til at vide så meget som muligt om ballo
nens færd. For at dette kan opfyldes, er det fak
tisk nødvendigt, at der er mindst to mand, der be
tjener modtager og antenne, således at de forskel
lige funktioner fordeles mellem dem. Een mand
koncentrerer sig udelukkende om pejlinger og Smeteraflæsning, en anden helliger sig impulstæl
lingeme og frekvenskontrol, og evt. en tredie der
er skriver. Til slut et lille hjertesuk, kunne I ikke
forsøge at indsnævre jeres antenners indfangnings
karakteristik.
Held og lykke den 24. maj.
2 meter klubbens møde den 23. april 1964.
Ved mødet var der 19 fremmødte, ikke nogen stor
procent i forhold til eftenens emne, som denne
gang var udstråling fra lokaloscillatorer, samt en
hel del om krystaller og krystaloscillatorer.
Det var OZ6I, Knud, der beredvilligt holdt fore
drag om de omtalte emner. Den ringe mødeprocent
kan vel ikke skyldes frygt for at se sandheden i
øjnene, men må vel snarere tilskrives, at det denne
aften var bededagsaften.
Men det var ret alvorlige problemer, som Knud
serverede for os, her var noget, som kun kan give
stof til eftertanke. Gad vist, om det var alle, der
var klar over, at loven sætter visse grænser for,
hvor stor effekt der må udstråles fra en lokal
oscillator. For os, der var med, var det med ræd
sel, vi erfarede, at omtalte effekt er ret diminutiv,
i hvert fald efter vores målestok.
Vi kunne dog trøste os med, at vi til gengæld
også lærte noget om, hvordan man forhindrer, at
lokaloscillatoren volder mere skade end nødven
digt, så vi har al mulig grund til at takke OZ6I
for hans udmærkede foredrag, du vil være vel
kommen en anden gang Knud, for det sidste ord
er vel ikke sagt i denne alvorlige sag? Vel 9AC?
Vi kan vel ligeså godt skrive os på ekspektance
listen hos 6I med det samme.

2 meter klubbens møde næste gang er
torsdag den 28. maj 1964.
Denne gang inviterer vi til diskussion om VHFog UHF-arbejdet i fremtiden, set både fra et rent
teknisk og et organisatorisk synspunkt. Alle op
fordres til at give fremmøde, for et sådant program
åbner jo vide perspektiver for en god aften.
Aktivitetsrubrikken.
Den væsentligste aktivitet vil fremgå af det om
ballonforsøgene skrevne. Der er ikke modtaget
nogle deciderede aktivitetsrapporter, men alle har
jo også haft en forfærdelig masse at gøre i denne
tid, så det er vel forståeligt.
Vi vil her bringe en opfordring til hele landets
VHF- og UHF-amatører til hver aften kl. ca. 22,30
(såfremt I har tid) at forsøge oprettet landsdels
kontakt. Mulighederne er til stede oftere, end vi
egentlig er glare over det. Og vi kan få dette be
kræftet hos vore deciderede DX-folk. Lad os der
for være enige om at svinge noget mere med beamerne i fremtiden.
VHF amatøren!!!
Denne rubrik er en afdeling af OZ, der er stillet
til rådighed for HELE LANDETS amatører. Vi sav
ner oprigtigt nogle breve til VHF-amatøren, breve
hvor I fortæller lidt om jeres station og om jeres
eksperimenter samt om aktiviteten. Lad os alle
høre lidt om, hvad I går og laver rundt omkring.
Spalten er for ensidig i øjeblikket, og kun ved
breve fra Syd og Nord kan vi pynte lidt på det.
Lad os nu få lidt liv i kludene, det er så usundt
med al den isolation. Gennem VHF AMATØREN
kan vi komme hinanden nærmere, og det er til
trængt. Send jeres brev til OZ6BP, Bent EggertPedersen, Brydegårdsvej 31, Måløv.
Junitest 1964.
Lørdag den 13. juni og søndag den 14. juni 1964
indbyder UK7 og 2 meter klubben til skandina
visk VHF-test efter nedenstående regler:
Perioder:
13. juni kl. 20,00 GMT til kl. 24,00 GMT.
14. juni kl. 07,00 GMT til kl. 11,00 GMT.
Det er tilladt at kontakte stationerne een gang
i hver periode!
Deltagere:
Alle licenserede amatører i Norge, Sverige, Fin
land og Danmark kan deltage i testen. QSO med
stationer uden for nævnte lande tæller med, men
sådanne stationer kan ikke selv deltage i konkur
rencen.
Frekvens:
Amatørbåndet i 144 Mc/s til 146 Mc/s.
Bølgetyper:
Samtlige bølgetyper, der er tilladte i de pågæl
dende lande, kan anvendes.
Koder:
Under hver QSO skal der udveksles koder af
typen 599015 GP26c. Koden betyder, at modstatio
nen høres RST 599, at det er 'QSO nr. 15, og at test
positionen er GP26c ifølge QRA-LOCATOR-systemet. Positionsangivelse er absolut nødvendig.
Points:
Der gives eet poin pr. opnået og godkendt km.
QTH:
Det er ikke tilladt at skifte QTH under testen.
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Loggen skal indeholde tydelig angivelse af egen
test-QTH og dens beliggenhed i forhold til nærme
ste almindeligt kendte sted eller steder.
Testloggen:
Loggen skal indeholde følgende rubrikker fra
venstre mod højre: Dato, tid, modstation, afsendt
kode, modtagen kode. distance i kilometer samt en
tom rubrik til testkomiteens bemærkninger. Log
gen skal, for at blive godkendt, være forsynet med
samtlige nævnte oplysninger. Loggen skal skrives
på standard logblade for tester eller maskinskrives
i formatet A4. Den underskrives af operatøren og
sendes til: OZ6BP, B. Eggert Pedersen, Brydegårds
vej 31, Måløv.
For at blive godkendt skal loggen indsendes se
nest 14 dage efter testens afholdelse. Poststempel
vil være gældende. løvrigt henvises til den trykte
testkalender samt til december OZ 1963.
God test.
MARTS-TESTEN 1964.
Testen prægedes af god aktivitet samt jævnt gode
forhold. Svenskerne dominerede stærkt i testen,
hvilket fremgår af resultatlisten, idet de 5 bedste
placeringer gik hinsidan. Testkomiteen gratulerer
det meget fine resultat.
Resultatlisten er, som følger:
Points
Call
Call
Points
10203
OZ4HZ
SM6CSO
1507
8968
OZ9HU
SM7DBI
1239
8540
OZ1DL
SM7BCX
1187
7866
OZ4EM
SM7ZN
1181
7684
SM6CYZ
OZ7R
1166
6088
OZ7IF
SM7ANB
1080
6026
OZ8HV
OZ8SOR
1047
5640
SM7BAE
SM6PU
1017
5212
OZ4EV
SM5AOV
942
4452
OZ2DS
OZ7HJ
909
4414
OZ9DE
OZ5HF
883
4182
SM5BKI
780
SM7CJZ
3676
OZ9HN
699
OZ2LN
3497
OZ9JP
SM6BCD
667
3333
OZ2KH
645
SM5CNF
3313
OZ9KY
OZ4FO
598
2632
OZ7EW
572
SM7ANL
2324
OZ7LU
553
OZ9PE
542
OZ6FL
2286
SM2DXH
OZ2UD
OZ6EI
2241
498
OZ2BB
SM5CJF
2236
355
OZ9CR
2171
SM3CFW
260
OZ9AC
1967
OZ9VN
90
OZ9TS
OZ7BR
1749
38
OZ9FR
1627
OZ5HW
2
SM6DYK
1591

Udeblevne logs er: OZ1WQ — 2OT — 3A — 5JB
— 6RC — 7JN — 8BO — 8HF — 9JF — SL2ZA —
SM2ALY — 2AQT — 2BHI — 2CFG — 2UD —
4CDO — 5AQI — 5BQR — 5CLK — 5CRR — 5CPD
— 5DAJ — 5DFC — 6BEZ — 6BSW — 6CYD —
6CQV — 6CZS — 6DOI — 6QP — 7BLO — 7BLQ —
7BXZ — 7BYB — 7DSC — 7DTE — OH3YH. Hertil
kommer logs fra forbindelser med 16 tyske sta
tioner.
Følgende logs er at betragte som checklogs:
OZ1NT — 2AF — 2ME — 3IC — 6AF — 6CP — 6ML
6OL — 6PM — 7KV — 7LX — 8IS — 9EO — SM5FJ
— 5UU — 6CTP — 7BEP.
Hertil
skal
knyttes
følgende
bemærkninger:
OZ2AF’s log (4389) blev betragtet som checklog
p. g. a. for sent fremsendelse. Ligeledes OZ6OL,
dog som følge af misforståelse mellem 6OL og
OZ4UB. OZ6OL havde 8060 points og ville have
været nr. 4 i testen. OZ3IC’s log var ikke forsynet
med kilometertal.
Øvrige bemærkninger:
Tak for de mange venlige hilsner, loggene var
ført pænt, dog har kilometerudregningen voldt en
del besvær for ca. 30 % af deltagerne. Dette må
forbedres. Vi takker for de indsendte checklogs,
men er skuffede over de udeblevne 53 logs, som
svarer til ca. 41 % af deltagerne.
Til næste test udbedes flere kommentarer til
testreglerne, af 122 deltagere hørte vi kun fra 4,
heraf var de 2 rent saglige. Een var ganske mor
som, og een var ganske dum. Tak for god delta
gelse og held og lykke ved næste test.
Testkomiteen.
OZ7IGY:
Pr. 1. maj er 7IGY igen i gang med tegngiver —
kaldesignal + streg på ca. 15 sek. længde og så
fremdeles.
Ballon II:
Opsendt fra Farum den 27. marts kl. 11,00 DNT —
pejlingerne viste følgende kurs: FARUM op over
ROSKILDE FJORD v/FREDERIKSVÆRK — kl.
12,30 midt over ISEFJORDEN — ned over HOL
BÆK — kl. 13,20 gik ballonen til de evige ballon
marker et sted mellem Slagelse og Sorø. Frekvensændring ca. 26 kc. Flyvehøjde max. ca. 10—15 km.
Tak for rapporterne og på ballonhør.
OSCAR III:
I næste OZ kommer der en detaljeret omtale af,
hvordan arbejdet skrider frem — både i USA samt
herhjemme.
OZ9AC.

Europæiske Beaconsendere:
Mc
29.000
29.010
144.100
144.15
144.500
144.929
145.000
145.900
145.995
432.008
433.000

168

Kaldesignal
DL0AR
GB3LER
GB3CTC
OE7IB/p
GB3VHF
OH3VHF
SM4UKV
DL0SG
GB3LER
DL0SZ
DL1XV

QTH
Hiddesen/Teutoburger Wald
Lerwick/Shetland
Redruth/ Cornwall
Patscherkofel/Innsbruck
Wrotham/Kent
Ylojårvi nr. Tampere
20 km W for Orebro
Straubing/Niederbayern
Lerwick/Shetland
Miinchen
Predigtstuhl/Oberbayern

Watts
170
50
50
5
50
80
90
12
25
35
10

Antenne
Minibeam
3 elm.
6+6
Vertikal
5 elm.
6 X 4+4
Krydsdipol
2 X 6+6
15 elm.
11 elm.

Retning
N
NNE
NW
Rund
N
Veksel
Rund
Rund
NNE, SSE
N
NW

FRA AFDELINGERNE
Afd.
holder
møde
hver mandag kl. 20,00
AFD i lokalerne Frederikssundsvej 123, under
etagen, nedgang til venstre for „ABC-cafeteriet“.
QSL-centralen er åben fra kl. 19,30. OZ7LM udle
verer kortene. Efter kl. 20,00 udleveres ikke QSLkort.
Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9,
2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902v, postgiro 59765.
Sekretær: OZ3WQ, Peter Lynggaard, postbox 198,
København K.

KØBENHAVN

Programmet:

18. maj:
2. pinsedag — intet møde.
25. maj:
Som anført i sidste nummer af OZ bringer vi i
aften det 2. foredrag i rækken om måleinstrumen
ter. Vi skal i aften høre om rørvoltmeteret, dets
konstruktion og praktiske anvendelse. Foredraget
holdes af OZ9SN, Svend Nielsen.
1. juni:
Vi havde den 13. april et ganske udmærket fore
drag af OZ8PV, Jørgen Poulsen, om elementær
transistorteknik. I fortsættelse heraf vil OZ5NR
i aften tale om den praktiske anvendelse af transi
storer. Der blev på mødet den 13. april udvist stor
interesse for dette emne, og der var mange, der
kunne tænke sig at få noget mere at vide herom.
Det er dette ønske, som OZ5NR gerne vil bidrage
til at opfylde.
6. juni:
I aften er det lørdag aften, og forhåbentlig vil
det blive godt vejr, for bestyrelsen står i begreb
med at arrangere en lille aftenudflugt, hvor vi kan
hilse sommeren velkommen og takke hinanden for
en god, lærerig og fornøjelig sæson i den køben
havnske afdeling af EDR. De nærmere detaljer
vedrørende dette arrangement har vi endnu ikke
klar, men der vil fremkomme nærmere meddelelse
herom på de kommende mødeaftener.
8. juni:
Klubaften. Hvis du har noget at vise os eller for
tælle os om, så har du som bekendt lejlighed til
det nu.
15. juni:
X aften skal vi have opstillingsmøde til det kom
mende valg, ligesom vi skal have en drøftelse af
den kommende sæson. Vi håber, at rigtig mange
vil give møde i aften, så vi kan få en livlig og in
spirerende diskussion.
22. juni:
Klubaften.
Hermed slutter mødesæsonen 1963/64. Møderne
genoptages igen til august.
Vy 73! P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.

AMAGER
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19,30, Strandlods
vej 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, tlf. AM 3812v.
Sekretær: OZ6MC, M. Hønning, Spidslodden 11,
Kastrup, tlf. 51 03 85.
Program:
21. maj:
Klubaften. Vi kører ligesom de andre aftener
med station OZ7AMG.
28. maj:
Teknikaften. Denne aften får vi 80L til at gen
nemgå transistorteknik. Mød op allesammen som
kunne tænke sig at lære at dimensionere transi
storapparater.
4. juni:
Denne aften fastlægger vi linierne for vinterens
arbejde. Hvis du har specielle ønsker, så mød op,
har du ikke, så mød op alligevel.
11. juni:
Old boys genopfrisker gyldne minder.
18. juni:
Teknikaften. 9JB fortæller om transistoriserede
og stabiliserede strømforsyninger. Dette er en me
get interessant og anvendelig ting. Kom og lær
noget nyt.
25, juni:
Denne aften har vi afslutning på sæsonen med
æbleskiver o. s. v. Husk nu tilmelding, det er fak
tisk vigtigt på grund af indkøb, tlf. AM 3812v,
55 25 01, 51 03 85.
Arhus
Formand: OZ5JT, Jens E. Thomsen, Brinken 4,
Viby J. (061) 4 23 53.
Kasserer: OZ6CW, Jørgen Cramer, Østergade 8,
Århus C. (061) 2 59 85.
Sekretær: OZ2WO, Ehlardt Hauptmann, Gyvel
vej 16, Brabrand. (061) 6 08 18.
Afdelingens adresse: Postbox 212, Århus C.
Siden sidst:
Generalforsamlingen den 7. april var tyndt be
søgt. Der var kun mødt 1/4 af afdelingens medlem
mer. Formanden 5JT, der forøvrigt blev genvalgt
med akklamation, gik i sin beretning ud fra, at det
ringe fremmøde til generalforsamlingen måtte tages
som udtryk for, at medlemmerne var tilfredse med
afdelingens arbejde. Det er nok ikke meget forkert.
Generalforsamlingen blev en af de roligste i mange
år. Der har i årets løb været 40 foreningsarrange
menter. Formanden foretog den årlige uddeling af
„Fiduspokalen“, der sammen med en halvtredser
uddeles til et medlem, der i det forløbne år har
gjort et stort og godt stykke arbejde for afdelingen.
Pokalen tildeltes 4VI. Valget havde været svært,
mange har gjort et stort arbejde, men bestyrelsen
fandt, at 4VI havde fortjent anerkendelsen mest.
Endvidere tildeltes 2PN en lysestage for uegennyt
tigt arbejde og godt kammeratskab. Formandens
beretning blev godkendt. Det samme blev kassere
ren 6CW’s. Driftsregnskabet udviste et pænt over
skud, og afdelingens formue har aldrig været større.
Vi er parate til at møde de kommende års opgaver.
Et indkommet forslag om indførelse af familiekon
tingent blev vedtaget. Generalforsamlingen afslut
tedes med Ungdomsgårdens gode kaffe og oste
madder.
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Ræveudvalget meddeler:
Så starter vi sæsonen igen, og vi lægger ud med
2 træningsjagter for at varme op.
For at tilfredsstille kravet om store præmier ser
vi os desværre nødsaget til at opkræve et start
gebyr kr. 10,00, dette beløb giver ret til at deltage
i alle jagterne.
Der udleveres 11 startkort, der gælder til de 11
point jagter, hvoraf kun de 8 tæller i pointsbereg
ningen.
løvrigt ser programmet således ud:
Trænings jagter: 26/4 — 3/5.
Pointsjagter: 19/5 — 31/5 — 9/6 — 16/6 — 21/6 —
30/6 — i juli måned holder vi ferie — 11/8 — 25/8
— 6/9 — 15/9 — 27/9.
Trænings jagt den 4/10 med udlægning af 2 ræve
som optakt til den store østjydske rævejagt.
De med fed dato er søndags jagter i tiden fra
kl. 09,00—11,00. De øvrige datoer er natj agter, der
i år afholdes om tirsdagen i tiden fra kl. 20,00—
22,00.

God jagt.
VHF-udvalget meddeler:
11.
juni kl. 20,00 i Ungdomsgården afholdes møde
aften. OZ5JT har lovet at komme og fortælle om
RTTY.
73 2WO.
ALBORG OG OMEGN
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen.
Kasserer: OZ6SM, Søren Mogensen.
Sekretær: OZ1BO, Bent Christiansen.
Programmet:
HUSK! Generalforsamlingen den 21. maj 1964
kl. 20,00 i klublokalet, Vandrehjemmet, Kornblomstvej 18. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
8 dage før.
SOMMERLEJR I MULDBJERGENE
Fra den 28, juni til den 5. juli 1964
(begge dage incl.).
Kost: Kan fås for 15 kr. pr. dag incl. betj.
Lejrbidrag: Børn under skolepligtig alder
går gratis.
Studerende og soldater: 1 kr. pr. dag.
Andre personer: 1,50 kr. pr. dag.
Der medbringes telt, godt vejr, godt humør
og gå-på mod.
Da afdelingen skal have 25 års jubilæum i august,
vil vi gerne have forslag til festen indsendt senest
den 1. juli.
Program for rævejagterne 1964:
Lørdag d. 16. maj kl. 20,00, kort A1212 Svendstrup.
Søndag d. 24. maj kl. 9,00, kort A1212 Svendstrup.
Søndag d. 7. juni kl. 9,00, kort A1212 Svendstrup.
Søndag d. 21. juni kl. 9,00, kort A1212 Svendstrup.
Lørdag d. 8. aug. kl. 21,00, kort A1212 Svendstrup.
Søndag d. 18. aug. kl. 9,00, kort M1013 Sulsted.
Lørdag d. 22. aug. kl. 21,00, kort A1212 Svendstrup.
Søndag d. 30. aug. kl. 9,00, kort A1212 Svendstrup.
Lørdag d. 5. sept. kl. 21,00, kort M1013 Sulsted.
Søndag d. 13. sept. kl. 9,00, kort A1212 Svendstrup.
Lørdag d. 19. sept. kl. 21,00, kort A1212 Svendstrup.
Regler: Reglement udg. af EDR. Ret til ændrin
ger forbeholdes.
WEEK-END! Lørdag—søndag den 30.—31. maj af
holdes der week-end-tur til Muldbjergene.
Lørdag—søndag den 13.14. juni tager vi på week
end i Muldbjergene.
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Vi ser gerne, I kikker ud, der serveres både kaffe
og P35’ere, og der er bal hver lørdag på kroen.
NB. Tak for foredraget 9AC. Næste gang skal vi
nok sende brevene i tide.
Vy 73 de OZ4X.
abenra

Så gik vinteren, og sommeren holdt sit indtog.
Dette er signalet til mødeaftenernes afslutning og
rævejagternes begyndelse, hvilket er sket på nu
værende tidspunkt. Det sønderjydske mesterskab
er afsluttet, men resultaterne kan desværre ikke
bekendtgøres før i næste OZ.
Altså gamle som nye hamser, mød op hver man
dag aften til en rævedyst, reglerne står i sidste nr.
af OZ, og alle tvivlsspørgsmål for nybegyndere i
rævejagt løses ved henvendelse til OZ5WK eller
kassereren (det er også mig).
Vi havde den fornøjelse at se OZ9AC hos os til
en lille sammenkomst hos OZ8JV angående „OSCAR“-projektet, hvor også Haderslev afdeling var
mødt op med et par repræsentanter. 9AC fortalte
os forskellige ting om projektet, hvorefter der var
almindelig diskussion over en kop kaffe den reste
rende del af aftenen.
Vi siger tak for besøget 9AC, takken gælder også
Haderslev afd. repræsentanter, der under diskus
sionen blev kraftig præpareret med rævejagts
snak, mon det hjalp?
På gensyn ved ræven hver mandag aften.
Vy 73 5WK.
BORNHOLM
Klubsenderen OZ4EDR vil fra 1. juni være i gang
på 144,9 MHz tirsdag kl. 21.
Pse drej beamen østover!
Vy 73 4HF.
ESBJERG
Formand: OZ6LW, B. Elm-Larsen, Skrænten 59,
tlf. 2 45 00 pr. 2 44 86.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Biohm, tlf. 2 81 05.
Kasserer/sekretær: OZ2CK, Claus Dissing Hansen,
tlf. 2 32 83.
Lokaleinspektør: P. R. Nielsen, Kirkegade 12.
Lokale: Centralbiblioteket, 3. sal, personaleetagen
(benyt elevatoren).
20. maj og 3. juni:
Klubmøde.
Vy 73 de 2CK.
GIVE OG OMEGN
Klubhuset: Gyvelvej, Give.
Formand: S. P. Knop, OZ4SP, Møllegade 6, Give.
Kasserer: Finn Hansen, Møllegade 6, Give.
Sekretær: Svend Aage Lauridsen, OZ4RJ, Skole
gade 9, Thyregod.
Månedens møder har været godt besøgt, idet vi
har vekslet mellem undervisning og praktiske for
søg. Lejlighedsvis har vi været i gang med afde
lingssenderen, fortrinsvis på 20 m. Vi har med til
fredshed konstateret stigende byggeaktivitet hos
begynderne, idet flere af disse er i gang med mod
tagere og strømforsyningsanlæg.
Vi agter at fortsætte mødeaftenerne i sommer
ferieperioden, dog på den måde at den faste under
visning udgår af programmet fra ca. 15. juni til
ca. 10. august. Vi vil i stedet anvende vore møde
aftener til transportable forsøg, byggeaftener samt

SJÆLLANDSMESTERSKABET I RÆVEJAGT 1964
I følge de nye rævejagtsregler er denne jagt med
tællende til Danmarksmesterskabet. Jagten afhol
des lørdag den 6. og søndag den 7. juni.
Regler:
Kort: Atlasblad A2628 Fredensborg, 1:40000.
Call: OZ7RÆV.
Frekvens: 1825 kHz.
Mødested: Asminderød Kro, ca. 2 km
Fredensborg Slot.

syd

for

Mødetider:
Lørdag den 6. senest kl. 20,30.
Søndag den 7. senest kl. 08,30.
Sendetider:
Alle udsendelsers varighed er af 1 min.
Lørdag, ræv 1: 21,00 — 21,30 — 21,45, derefter
hvert kvarter.
Lørdag, ræv 2: 21,01 — 21,31 — 21,46, derefter
hvert kvarter.
Lørdag, ræv 3: 21,02 — 21,32 — 21,47, derefter
hvert kvarter.
Sidste udsendelse ræv 1, 2 og 3 er 01,00, 01,01
og 01,02.
Søndag, ræv 1: 09,00 — 09,30 — 09,45, derefter
hvert kvarter.
Søndag, ræv 2: 09,01 — 09,31 — 09,45, derefter
hvert kvarter.
Søndag, ræv 3: 09,02 — 09,32 — 09,47, derefter
hvert kvarter.
Søndag sidste udsendelse hos ræv 1, 2 og 3: 13,00,
13,01 og 13,02.
Placering:
Tidspunktet ved sidste ræv.
Tilmelding:
O.Z8MX, Svend Larsen, Gylfesvej 3, Helsingør.
Hf. (03) 21 30 88, senest onsdag den 3. juni 1964.
Startpenge:
10 kr., der betales ved startstedet lørdag aften.
Præmier:
Fine præmier til de 3 bedst placerede rævehold.
Vi håber at se deltagere fra alle egne af landet
og ønsker på forhånd god jagt!
Helsingør-afdelingens ræveudvalg.

vejledning i opbygning af grej; desuden har vi sidst
på disse sommeraftener god mulighed for DX-jagt
med afdelingssenderen OZ6EDR på 20 m.
Mødeaften hver torsdag kl. 19,30.
Vy 73, Svend Aage Lauridsen, OZ4RJ.
HADERSLEV
Efter et par måneders arbejde er klublokale og
klubstation OZ7HDR klar til brug.
Vi holder klubaften hver torsdag kl. 19,30. Da det
snart er ferietid, vil der sikkert være nogle, der
har planer om at lave mobil- eller portabelstation.
Derfor holdes der torsdag den 21. maj kl. 19,30
foredrag om bygning af mobilstation og eventuelt
en demonstration af en mobilstation i brug.
Adresse: OZ7HDR, Smedegade 1, Haderslev. (Ind
gang ved domkirken).
Vel mødt.
Vy 73 de OZ9KY.
HELSINGØR
Husk mødet den 15. maj kl. 19,30 i hytten.

RÆVEJAGTER
Så står „rævesæsonen“ atter for døren.
Når disse linier læses, har vi allerede kørt den
første jagt, nemlig den 7. maj.
Det øvrige program ser sådan ud:
Lørdag den 23. maj.
Søndag den 21. juni.
Lørdag den 15. august.
Søndag den 20. august.
Lørdag den 3. oktober.
Start
fra
parkeringspladsen
overfor
Fiskebæk
Hotel lørdage kl. 19,30 og søndage kl. 07,30. Som
tidligere benyttes atlasblad Hillerød A2828.
Vi håber, at rigtig mange nye og gamle amatø
rer i år vil forene det tekniske og sportslige i en
rask dyst om at nedlægge rævene.
Ud over det nævnte program afvikles „Den store
sjællandske rævejagt" den 22.-23. august, herom
senere.
Vy 73 og på gensyn, OZ5FR.
HOLBÆK
Mandag den 25. maj generalforsamling ifølge ved
tægterne. Husk kontingentet før generalforsamlin
gen.
Mødet foregår som sædvanligt i Klosterskolen.
Vel mødt obs!
73 de 6VF, Vagn.
HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Sundvej 79,
tlf. 2 18 54.
Næstformand: OZ9SH, Søren Hansen, Kragsvej 49,
tlf. 2 15 67.
Kasserer: OZ4GS, Svend Sørensen, Borgmester
vej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær: OZ9ER, Erling Nielsen, Strandprome
naden 38, tlf. 2 71 71.
OZ9NK, Jørgen Nielsen, Strandpromenaden 46,
tlf. 2 47 01.
Det faste ugeprogram i sommertiden:
Mandag kl. 19,25: Rævejagt.
Torsdag kl. 20,15: Almindelig mødeaften.
Månedens arrangement, maj:
Torsdag den 21. og den 28. kl. 18,30—19,30 besøg
på fjernsynsstationen Søsterhøj. På grund af den
store tilslutning må vi fordele det på to aftener.
Når disse linier læses, har ifølge meddelelse i sid
ste OZ, alle deltagere allerede meldt sig til besty
relsen.
Nu hvor alle vore vinterarrangementer er vellyk
ket afsluttet, vil vi til dels holde ferie i juni og
juli, men vi mødes stadig hver torsdag i huset.
Vy 73 9ER.
KOLDING
Afdelingen holder sit sædvanlige månedsmøde
fredag den 22. maj på Borgerkroen kl. 20,00. Inge
niør Eisby vil fortsætte sit foredrag om transisto
rer, han vil denne gang fortælle om deres prakti
ske anvendelse. Vi håber, mange vil møde op til
denne interessante aften. Specielt er medlemmerne
i vore nabobyer meget velkomne.
Vy 73 OZ2JA.
LOLLAND-FALSTER
Vi holder så den årlige
varslet i april OZ) den 24.
Hotel i Maribo. Vi håber,
lader jer røst høre. Her har
til at øve indflydelse på vor
og give luft for jeres meninger.

generalforsamling (ind
maj kl. 10 på Ebsens
I møder talrigt op og
I den bedste anledning
lokale afdeling af EDR
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Med „krokonen" har vi truffet aftale. Formedelst
11 kr. (drikkepenge includeret) serveres kroplatte
med brød og smør og een bajer. Tag XYL eller YL
med. Vi spiser kl. ca. 12. Der er fine butikker at
bese, medens generalforsamlingen står på. Hvis nu
vejret er fint, kunne vi nok blive enige om at køre
et sted hen at drikke kaffe. Træf aftale om køre
lejlighed og så vel mødt til en UFB gen.fors. med
5—9 QSO og en enkelt P35, evt. 2 i parallel.
Vi glæder os til cuagn.
Vy 73 de bestyrelsen,
formand Mimi Engberg, OZ2MI.
NORDALS
Vi blev 18 til mødet den 22. april på Havnbjerg
skole. Ud over lidt snak om afdelingens fremtid —
deriblandt lidt fjernskriversnak — gennemgik vi
lidt af det tekniske stof, som kræves til prøven hos
Post og Telegrafvæsenet. Der er jo nogle stykker,
som skal forsøge lykken ved den tekniske prøve
engang i denne måned, og de har naturligvis haft
særlig glæde af denne gennemgang. Det var selv
følgelig 6EI, der igen fik slæbet med at undervise,
og det er der nok ingen, der har noget imod, for
han slipper vældig godt fra det hver gang.
CW-holdene for begyndere og for viderekomne
kører stadig hver onsdag fra kl. 19,30 til kl. 21,30,
og der er god tilslutning. Siden afdelingens første
møde den 26. februar i år har tre mand bestået
morseprøven, efter at de har trænet hele vinteren
hos 6EI.
De næste medlemsmøder er fastsat til onsdag den
20. maj og onsdag den 17. juni i fysiksalen på
Havnbjerg skole. Programmet for møderne bliver
hovedsagelig gennemgang af det tekniske stof, som
kræves til prøven, men er nogen ved at bygge, så
tag det med op på skolen, så vi alle kan få lidt
glæde af det og lære af de indhøstede erfaringer
ved byggeriet.
Vy 73 Bernt.
NYBORG
Klubhus: Tårnvej 4.
Formand: OZ4WR, Møllervænget 3.
Det går støt med morsetræning. Den sidste, der
har bestået morseprøven, er Jørgen Birkebjerg
Andersen, der har fået tildelt kaldesignal OZ9HX.
Gennem længere tid har vi savnet en 2 m mand
i afdelingen, der bor et stykke væk fra Nyborg,
men nu er savnet bedret, for 9HX er næsten QRV
med 2 m grej.
Programmet for den næste måned:
Hver torsdag morsetræning og høring. Se endvi
dere opslag i afdelingen.
Vy 73 de OZ6MI/Per.
ODENSE
Da vi endnu ikke har fået endelig besked fra må
nedens udenbys foredragsholder om tidspunktet for
det planlagte foredrag om VHF og UHF antenner,
kan vi desværre ikke nå her i OZ at angive datoen,
men nærmere vil blive meddelt pr. brev til alle
medlemmer af Odense afd.
Vy 73 de OZ6AF.
ROSKILDE
Sidste mødeaften inden sommerferien afholdes
onsdag den 27. maj kl. 19,30. Her vil vi sludre om
tiden, der kommer, over en P35.
Morsekurset fortsætter maj ud, herefter lukkes
bibliotekets lokaler, så vi håber at være færdige
inden da.
Efter sommerferien startes ved tilstrækkelig til
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slutning teknisk kursus, første aften bliver tirsdag
den 1. september kl. 19,30.
Almindelig mødeaften bliver onsdag den 30. aug.,
men det ligger jo langt forude.
Vy 73 de 2FN.
SØNDERBORG
Lokalafdelingen er påny startet, efter at der er
kommet nyt og ungt amatørblod til byen.
Generalforsamlingen blev afholdt den 20. april,
og fremmødet var over al forventning, især var
det glædeligt at se alle de ældre amatører, som
stadig har interessen, men som man ikke hører
aktivt på båndene. Vi savnede flere af de unge
amatører, men vi er sikker på, at de vil komme til
klubaftenerne. De to initiativtagere til klubbens
genoprettelse blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.
Formand, OZ9SE, Sven-Erik Petersen, Borgmester
løkken 7, Sdbg. OZ6MJ, Mads Jørgensen, Drachmannsgade 12, Sdbg., næstformand. Herefter blev
sommerens program forelagt. Sommeren skal bru
ges til 2 m-arbejde, d. v. s. orientering om bygning
af modtagere, sendere og antenner. Det er vor hen
sigt, at alle byens amatører helst skal være QRV
på 2 m. Det vil skabe mere sammenhold, og de vor
dende amatører har nogen at lytte til. Rævejagter
vil ligeledes ligge på sommerens program. Hver
første mandag i måneden er der ordinært møde
med specielt emne. De resterende mandage i må
neden er der teknisk vejledning for interesserede.
Klublokale hos Jørgen Andersen, OZ7JA, Midt
kobbel 5, Sønderborg. Lokalforeningens adresse:
OZ6MJ, Mads Jørgensen, Drachmannsgade 12, Søn
derborg, tlf. (044) 2 50 84.
Vinterens program blev diskuteret på generalfor
samlingen, og alle de mange forslag fra medlem
merne vil blive taget op til overvejelse, og pro
grammet vil foreligge efter sommeren.
På genhør og held og lykke med 2 m og ræve
modtageren.
Vy 73 de OZ6MJ.
SLAGELSE
Klublokale: Glentevej 6.
Formand: OZ4RH, Finding, Klostergade 36.
Kasserer: Å. Lindshauge, Glentevej 6, telefon
(03) 52 39 31.
Sekretær: OZ2RI, Bechmann, Klostergade 34, tlf.
(03) 52 06 60.
Klub- og byggeaften: Torsdag kl. 20—22.
Vy 73 de OZ2RI.
VIBORG
Formand: OZ5LD, Leo Dam, St. Set. Mikkels
gade 18 B, Viborg. Tlf. 2200 lokal 30 i kontortiden.
Kasserer: OZ8XU, Vichtor Sørensen, Agerskov
pr. Viborg, tlf. Ravnstrup 8Y.
Sekretær: OZ3JE, John Olsen, Hald Ege, Viborg.
Medlemsmøde:
Tirsdag den 26. maj kl. 20,00 på Ålkjærs Konditori.
Rævejagt:
Lokalturneringen, der udlægges 2 ræve, der kører
i 2½ time, kort Viborg 1:25000, da 1:40000 ikke kan
købes mere.
Søndag den 7. juni kl. 9,30.
Mandag den 22, juni kl. 19,30.
Mandag den 29. juni kl. 19,30.
Fællesturneringen med Herning og Silkeborg se
i OZ april side 135.
Husk lokalkontingent for 1964/65.
Vy 73 OZ5LD, Leo Dam.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedrørende amatør-radiosendetilladelse.

NYE MEDLEMMER

9287 Mogens K. Jensen, Houmannsgade 4> Horsens.
9288 Jonna A. Nielsen, Vibevej 12, Dagnæs,
Horsens.
9289 P. Skjoldhøj Nielsen, Silkeborgvej 9, 3.,
Århus C.
9290 John Gry, H, Pontoppidansgade 22, Århus C.
9291 K. E. Gjørtz Christensen, Årslev, Brabrand.
9292 Dan Madsen, Strandboulevarden 46, 3.,
København Ø.
9293 Per Frede Kock, Østertoften 3 A, Sønderborg.
9294 Rieh. Jensen, Lysgårdsvej 11, Vildbjerg.
9295 Rolf Ejsted, Hasmark Camping, Otterup.
9296 Jørgen Juncker, Willemoesgade 17, 1.,
København Ø (A).
9297 Per Lønskov, Østbanetorv 4, Århus C.
9298 Aage Gantzel Bendixen, Møntmestervej 10 E,
1., København NV (A).
9299 Torben Herms, Skovvangsvej 205, Århus N.
9300 L. Dehnfeld, Stolbro, Guderup.
9301 Jørgen Andreasen, Kongedybs Allé 13, 2.,
København S.
9302 Eilif Petersen, Stolbjergvej 13, Snekkersten.
9303 Thorkild Pedersen, Bode Krog, Ørsted.
9304 Karsten Høybye, Kaliforniensvej 15,
København S (A).
9305 Bjarne Thestrup, Tordenskjoldsgade 66, 2.,
Århus N.
9306 Arne Sørensen, Gyvelbakken 1, Grenå.
9307 Walther Thorbek, Brorsonsvej 25, Kolding.
9308 Poul B. Pedersen, Hvilsted, Odder.
9309 A. S. Glyming, Ågerupvej 8, Brønshøj.
9310 Leif Nielsen, Simmerstedvej 27, Haderslev.
9311 Per Bitsch, Set. Ibsgade 3, Viborg.
9312 Niels Sørensen, Vilh. Becks Vej 64, Århus C.
9313 Niels Thernøe, Hunderupvej 124 B, Odense.
9314 Bent V. Jensen, Østre Strandvej 2, Skagen.
9315 Benny H. Hansen, Rådmand Liisbergsgade 6,
4. th., Århus C.
9316 Bendt Olsen, Villa M, Hospitalet, Egebjergvej, Nykøbing Sj.
9317 Carlo Holm, Bredalsvej 91, Odense.
9318 Sv. Erik Raagevang, Prins Burisvej 16,
Roskilde.
9319 Poul Erik Rasmussen, E. Hansens Vej 6,
Esbjerg.
9320 Hans P. Eggers, Håndværkerskolen, Sønder
borg.
9321 Max J. B. Elleby, St. Ellebygård, Østermarie.
9322 Palle Jensen, Brøndbyvestervej 26, 1., VE,
Glostrup (A).

Atter medlem.
6212 OZ9SE, Sven-Erik Petersen, Borgmesterløk
ken 7, 2., Sønderborg.
6720 OZ3HM, O. Hansen, Nipisat, Godhavn,
Grønland.
7045 J. Hiinkemeier, Thyras Allé 24, Fruens Bøge.
7112 OZ3MM, Børge Madsen, Sortebakkeskolen,
Nørager.
8833 H. Nyborg Sørensen, Dr. Olgasvej 26,
København F.

Nye tilladelser:
C 9053, OZ1EX, Erik Thomassen, Fld. Lundebakke,
Ilskov.
B 5953, OZ6BA, Henning Bratlund, Hørning.
(Genudstedelse).
B 7887, OZ6WA, Villy Møller Andersen, c/o smede
mester C. Andersen, Lund, Højslev.
C 9239, OZ8MI, Marie Hansen Jensen, Ole Rømers
gade 37, 2., Århus C.
B OZ9SMH, Vanførehjemmets radioværksted,
Esplanaden 40, København K.
A 5840, OY8KR, Niels Nielsen, Tjaldurs Apotekid,
Thorshavn.
(Tidligere OZ8KR).
Inddragelser:
OZ1CK — OZ1HJ — OZ1JK — OZ1KC — OZ1PI
OZ1PN — OZ2BJ — OZ3DH — OZ3FI — OZ3IS —
OZ3RU — OZ4BL — OZ4ER — OZ4LS — OZ4SK —
OZ5EF — OZ5M — OZBK — OZ6KK — OZ6SQ —
OZ7C — OZ7CK — OZ7CM — OQ7IQ — OZ7PM —
OZ7SK — OZ7SO — OZ7TI — OZ8AH — OZ8BI —
OZ8HG — OZ8KR — OZ8PQ — OZ9FH — OZ9H —
OZ9HV — OZ9KA — OZ9T — OZ9WS — OY1CW.

OZ
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,
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.

Ordrupvej

96,

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:
Amatørannonqer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf.
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 15. maj 1964.

