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Om at skrive i OZ
Det følgende er nærmest beregnet for de
læsere, der sysler med tanken om at skrive
en teknisk artikel til OZ, men sandelig også
for dem, der nok har noget at skrive om, men
som viger tilbage for anstrengelserne. Nuvel,
nogle har sværere ved at gribe til kuglepen
nen eller skrivemaskinen end andre, men
hvis du har noget på hjerte, har lavet en
eller anden fiks og/eller nyttig opstilling, som
andre også kunne have glæde af, så skulle
det faktisk slet ikke være en uoverkommelig
opgave at få en artikel ud deraf. Der er i
realiteten kun een eneste fordring til en for
fatter af teknisk stof til OZ: at han. skriver!
Formen er sådan set underordnet, det er
jo redaktørens job at gøre resten, så artiklen
får den rette form. At dette arbejde kan let
tes gevaldigt, når forfatteren selv har gjort
det grove redaktionsarbejde, siger sig selv,
og det skal vi vende tilbage til om et øje
blik.
Men altså: forfatteren skal skrive, hvis der
skal komme en artikel ud af det. Er der tale
om f.eks. beskrivelse af et apparat, er det
rart med lidt oplysninger om, hvilke tanker
man har gjort sig, inden man begyndte kon
struktionsarbejdet, hvilke mål man har sat
sig, og hvorvidt disse mål er nået — det bli
ver de jo ikke altid, eller de ændres måske
undervejs! Det er vældig nyttigt at fortælle
lidt om, hvorfor man har valgt netop de
kredsløb, man beskriver, og navnlig er det
vigtigt at skrive, hvad apparatet egentlig
kan. Det er vel de færreste, der har så mange
måleinstrumenter, at de kan opgive alle data,
men det er jo heller ikke altid af så stor be
tydning. Komponentværdier, spoledata samt

angivelse af spændinger og strømme, der
skal forekomme, når alt er i orden, bør ikke
savnes, undtagen måske når et kredsløb er
så almindeligt, at alle kender det i forvejen
(eksempel: alle véd forhåbentlig, at et 6,3
volts rør skal have 6,3 V på glødetråden).
Her skal man lige prøve at sætte sig i den
lidt mindre erfarne læsers sted: apparatet
virker ikke som lovet, hvad er galt, og hvor
ledes kan man hurtigt se, hvor det er galt?
Ved at måle spændinger på visse strategiske
punkter med et universalmeter kan de aller
fleste fejl hurtigt findes, hvis man véd, hvad
meteret skal vise.
Det er naturligvis ugørligt og heller ikke
ønskeligt at opstille et stramt skema for op
sætningen af en artikel. Skriv, som det falder
dig mest naturligt, og husk, at en lille teg
ning eller et fotografi ofte kan fortælle mere
end en hel side tekst. A propos fotos — hvis
de skal kunne reproduceres og være til nytte
i bladet, skal de være knivskarpe, ikke i for
lille format (helst ikke under 9X12 cm), der
skal bruges alm. blanke, sort-hvide positive
aftryk (send ikke negativer, pse!).
Og hermed kommer vi til det næste skridt
på vejen, der slutter med den trykte artikel
i OZ. Det er det redaktionelle arbejde. Og da
teknisk redaktør (TR) dels er en doven hund,
dels er nødt til at have arbejde om dagen til
supplering af redaktørgagen, er han vældig
interesseret i, at forfatteren selv gør så meget
af hans arbejde som muligt. Derfor: når du
har skrevet artiklen færdig og skal til at
stoppe den i en konvolut, tag så lige og læs
den igennem en gang og se, om der nu ikke
skulle mangle et eller andet, og om det, der
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står, ikke burde komme i en anden række
følge. Der skal megen rutine til, før man kan
skrive en artikel ned i den endelige form
med det samme; som regel må man skrive
om én eller flere gange. Men husk: det aller
vigtigste er, at artiklen kommer af sted, selv
om den trænger til lidt fileri.
OZ har en teknisk tegner, der rentegner
de allerfleste af de indsendte tegninger, dels
af hensyn til ensartetheden, dels for at få
dem tilpasset bladets format. Tegneren er
ikke nær så doven som TR, men også han må
have arbejde ved siden af jobbet for OZ.
Mange indsendte diagrammer o. 1. er nyde
lige og overskuelige, og det ville være let og
hurtigt at trække dem op i tusch på kalker
papir, hvis de altså bare havde det rigtige
format. Af hensyn til klichéanstalten skal alle
tegninger være i nøjagtig den dobbelte stør
relse af den, de skal have i bladet, og dette
bør man derfor tage i betragtning allerede
ved fremstilling af skitsen, der udmærket
kan laves på alm. kvadreret papir med bly
ant. En tospaltet tegning kan således lige
netop være på format A4 på den lange led.
Tegnemåden og symbolernes form bør også
helst vælges som i OZ. Alle tegninger bedes
lavet på et separat stykke papir, ikke sam
men med teksten, og husk at skrive call, DReller medlemsnummer på alle løse ark!
Alle komponentværdier bør så vidt muligt
være anført på diagrammerne. Styklister bør
kun
anvendes,
hvor
komponentbeskrivelsen
er så omfattende, at den vil tage for megen
plads på tegningen. Referencenumre (R1, C12,
L34 o. s. v.) er normalt kun nødvendige, når
der skal refereres til komponenten i teksten.
Et diagram kun med referencer på er en pla
ge at læse, og fejlmuligheden ved „løse“ styk
lister er stor! Styklister kan være udmær
kede til at købe ind efter, men så skal de
udformes efter formålet.
Det, der her er anført, skal ikke tages som
noget krav til forfatteren, og det må ikke af
skrække nogen fra at indsende stof. Det gæl
der stadig, at man hellere må sende stof i en
form, der skal omarbejdes, end slet ikke sen
de det! Det vil bare gøre risikoen for fejl
mindre, hvis det indsendte stof skal omarbej
des så lidt som muligt!
Når man har indsendt en artikel, kigger
man naturligvis spændt i førstkommende nr.
af OZ. Bliv ikke skuffet, hvis artiklen ikke
er med! Nogle artikler kommer hurtigt i bla
det, andre kan komme til at vente i flere må
neder. Der ligger heri ingen kvalitetsbedøm
melse fra redaktionens side, men OZ er jo
ikke noget dagblad, og hvis en af brikkerne
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Jævnspændingsomformer
Af Orla Larsen, Fiskergade 4, Vejle.
Denne jævnspændingsomformer kan bru
ges til at levere anodespænding til en mindre
rævemodtager eller lign. Den leverer ca. 70 V
Transformatoren er hjemmeviklet på en
såkaldt
„potkerne““
med
typebetegnelsen
B-6558.
Føste vikling (L1) består af 35 vindinger
0,4 mm lakisoleret tråd. L2 består af 15 vin
dinger 0,14 mm lakisoleret tråd. Sidste vik
ling (L3) udføres også med 0,14 mm tråd med
850 vdg.
Hvis man vil nøjes med en lavere udgangs
spænding på trafoen, kan den i stedet vikles
sådan:
L1 = 34 vdg. 0,32 mm tråd
L2 = 15 vdg. 0,12 mm tråd
L3 = 450 vdg. 0,15 mm tråd
Ved sidstnævnte data giver opstillingen ca.
25 V.
Modstanden R4 er en belastningsmodstand,
som skal være tilsluttet når omformeren ar
bejder i tomgang.

Stykliste:
1 stk. 50 ohm ½ w, R1
1 stk. 1 kohm, ½ w, R2
lstk. 100 ohm ½ w, R3
1 stk. 20 kohm, ½ w, R4
2 stk. elektrolytter 1nF/150 V, C1 og C2
1 stk. transistor OC76 el. lign.
Ensretteren kan være f. eks. E1R5C5 eller
B-250-C50.

i puslespillet er for stor eller for lille, må
man tage en anden, der passer, for på en
eller anden måde skal sidetallet jo passe —
hver gang.
Til slut: For tekniske artikler betales et
honorar, der for tiden udgør 30 kr. pr. side
tekst, tegninger og fotos, for de almindelige
artikler, sat med den normale sats. Det er
godt nok ikke nogen fyrstelig betaling, men
udgifterne til papir, blæk og porto kan det
vel nok dække, og lidt bliver der vel til overs
til indkøbene til den næste konstruktion!
Vy 73, OZ7AQ.

Vi har længe skyldt læserne en kon
struktionsartikel
om
en
kommunikati
onsmodtager, hygget med halvledere, og
mange ønsker har været fremsat herom.
Her er så endelig en modtager, der sik
kert vil være flertallet af rørmodtagere
overlegen,
også
hvad
krydsmodulation
angår. Og så er den jo mange gange let
tere at hygge end den tilsvarende rør
modtager.

Hvis man i dag går med planer om at lave
en ny modtager, der ikke skal blive umoder
ne, før man får den færdig, vil man straks
indse, at man ikke skal anvende rør, men der
imod transistorer. En af de gode grunde til
at
anvende
transistorer,
er
transistorérnes
meget lave strømforbrug; dette spiller jo en
vis rolle, hvis man tænker på at arbejde mo
bilt. Det lave strømforbrug har også den for
del, at man kan opbygge sin modtager meget
kompakt, uden at risikere at man på grund
af opvarmning får problemer med tempera
turstabiliteten. Forbruget i den her viste
modtager er ca. 30 mA ved 12 volt, altså ca.
360 milliwatt. Denne beskedne effekt kan
ikke på nogen måde give varmeproblemer!
Skal man imidlertid tage skridtet fuldt ud,
vil det naturligvis medføre at fremstille
trykte kredsløb i stedet for at anvende de
mere
traditionelle
monteringsmetoder.
Når

man er nået så vidt i sine overvejelser, indser
man da også straks, at modtageren skal op
bygges i moduler, der kan sættes i dertil
egnede fatninger.
Modtagerens blokdiagram er vist i fig. 1,
der samtidig viser, hvorledes opdelingen i
moduler er foretaget.

Fig. 1 Blokskema.

Selve fremstillingen af trykte kredsløb,
print, er ikke særlig vanskelig. Det største
arbejde er at lave lay-out’et, d. v. s. at finde
ud af, hvordan man skal placere de forskel
lige komponenter i forhold til hinanden, så
man undgår at få ledninger, der krydser. Når
dette er gjort, tager man et stykke printplade
og ridser forsigtigt ved hjælp af en skyde
lære el. lign. streger med 5 mm afstand på
begge leder af den kobberbelagte side af
printpladen, således at denne nu er inddelt
i små kvadrater, også kaldet raster. Nu tager
man en ridsespids og mærker pladen op i

Foto l.
Modtageren i kasse.

*) Amager Landevej
92 A, 1., Kbh., Kastrup.
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Fig. 2.
HF-forstærker, mixer og MF-forstærker.

henhold til sin tegning, og derefter tegner
man ved hjælp af en tynd farveladepensel el.
lign. sine ledningsforbindelser over med shel
lak tilsat en ubetydelighed tusch. Hvis man
ikke tilsætter tusch, er det ikke let at se,
hvor man har malet. Nu kommer man til æts
ningen, som foregår i en opløsning af ca. 500
gram ferriklorid til en halv liter vand. Når
alt det overflødige kobber er ætset væk, skyl
les pladen grundigt under rindende vand og
tørres af. Derefter hælder man almindelig
kogesprit ud på pladen og lader dette stå i ca.
2 min, hvorefter shellakken let lader sig
fjerne. Opboringen af hullerne foretages med
et 1 mm bor.
HF- og MF-delen.
På fig. 2 ses diagrammet af HF-trin samt
blander og MF-forstærker. Det, man først vil
studse over, er den ekstra transistor, der er
indskudt i emitteren af HF-trinet; grunden
til at AGC-reguleringen af dette trin er lavet
på denne måde, er, at en transistor, hvor man
har nedreguleret forstærkningen på normal
måde, meget let giver anledning til kryds
modulation på grund af den lave basis-emit
terspænding. Ved det viste arrangement hol
des denne spænding ret konstant, og for
stærkningsreguleringen
sker
ved
hjælp
af
modkobling.
Virkemåden er følgende: Så længe AGCspændingen er høj, altså når man ikke har
noget signal på modtageren, vil Q2 faktisk
optræde, som om den var kortsluttet, med
andre ord som om den ikke var der, og man
kan derfor betragte trinet som et ganske al
mindeligt forstærkertrin. Når man så tuner
ind på et signal, vil AGC-spændingen falde;
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dette medfører, at Qa nu begynder at lukke
op, således at man får et spændingsfald over
den; den optræder altså som en uafkoblet
modstand, der jo vil give anledning til mod
kobling og på denne måde nedsætte forstærk
ningen. løvrigt kan man ved at ændre på R8
bestemme, ved hvilken AGC-spænding mod
koblingen skal starte.
Q3 er blandingstrinet, og oscillatorinjek
tionen foretages i emitterkredsløbet, da dette
giver bedre mulighed for at bestemme den
optimale oscillatorspænding, der skal være af
størrelsesordenen ca. 300 mV. Transformeren
TI er syet på ferritrør med ca. 25 vdg. på pri
mærsiden og 9 vdg. på sekundæren. Sekun
dæren er bredbåndsafstemt med en 10 pF
kondensator. Som kollektorkreds i Q3 er an
vendt et Collins mekanisk filter; dette er
ganske vist ikke helt billigt, men vil man
opnå en god selektivitet med stor flankestejlhed, slipper man ikke uden om. Naurligvis
kunne man lave et krystalfilter af surplus
krystaller for en brøkdel af prisen, men det
har vist sig, at man let resikerer, at et sådant
krystalfilter står og forandrer sig med tiden,
og desuden tåler krystallerne sikkert ikke, at
man anvender modtageren mobilt. Dette gæl
der især de lavfrekvente FT-241 krystaller,
mens det sikkert ikke er så udpræget for kry
staller omkring 8—10 MHz, da opspændingen
af disse jo er væsentlig mere mekanisk ro
bust. Grunden til, at jeg ikke har ført kollektorstrømmen gennem det mekaniske filter,
er, at hvis Q3 af en eller anden grund skulle
kortslutte,- kunne man risikere at brænde det
mekaniske filter af, og det er jo ikke nogen
billig spøg. Fra det mekaniske filter går sig
nalet videre til et forstærkertrin, i hvis kol-

Detektor.

Efter MF-forstærkeren følger nu produkt
detektoren, der er ret ordinær; om denne skal
derfor kun siges, at hvis oscillatoren ikke
svinger, vendes kollektorkredsens vikling ved
at ombytte de to ender. Der er gjort en lille
smule ud af at balancere selve detektoren, da
der jo nødigt skulle komme MF ud af input
terminalen, idet dette jo ville give anled
ning til, at AGC’en træder i funktion. End
videre skal man evt. eksperimentere lidt med,
hvor stor kondensatoren i indgangen skal
være, da man jo som før nævnt har et kraf
tigt MF-signal, hvilket jo kunne give anled
ning til overstyring af selve detektoren.

Fig. 3.
Detektor og BFO.

lektorkreds sidder en normal Torotor 447 kHz
MF-transformer, og signalet føres herfra vi
dere til det sidste MF-trin, i hvis kollektorkreds er anbragt en Torotor 447 kHz detek
torkreds.
Nu vil nogen måske sige: er det da virkelig
nødvendigt med al den MF-forstærkning?
Svaret hertil er et ubetinget ja, idet man må
sørge for at få et kraftigt signal til AGC-detektoren at arbejde med, da AGC’en jo helst
skulle virke selv for et meget svagt signal.

AGC-system.

Fig. 4 viser AGC-detektor og forstærker.
Ved hjælp af R23 indstilles hele forstærkeren
således, at spændingen på AGC-linien er 8
volt, når modtageren står uden signal. R34 er
et potentiometer, der føres ud til forpladen
og virker som HF-regulering, idet man ved
hjælp af dette potm. selv kan indstille sin
AGC-spænding; herved opnås også en slags
squelch-virkning. Q6 er selve detektoren, der

Fig. 4. AGC-forstærker.

Som det vil fremgå af fig. 9, træder AGC’en
i funktion allerede for et input på 1 μV. løv
rigt viser samme fig., at lavfrekvensoutputtet
kun varierer ca. 6 dB for en inputvariation
fra ca. 5μV til ca. 100 mV.
løvrigt har det vist sig, at modtageren tåler
et væsentligt større input på antennen uden
deraf følgende overstyring end flere større
kommercielle modtagere, afprøvet her på sta
tionen. Med hensyn til krydsmodulation er
det samme tilfældet; således har jeg ikke
noget besvær, selv om mine to gode naboer
3IH og 1QM, der begge leverer et overordent
lig kraftigt signal her på stationen, er igang,
idet jeg er i stand til at modtage selv ret
svage signaler ca. 6 kHz fra disse lokalstatio
ners frekvens. Spejlselektiviteten er målt til
ca. 50 dB.

samtidig virker som DC-forstærker. Hang
virkningen er opnået ved hjælp af C23 og
C24. Man kan imidlertid ikke bare gøre C23
så stor, man har lyst til, da man så vil for
længe
angrebstiden
for
AGC-forstærkeren,
og derfor er C24 serieforbundet med en diode
og parallelforbundet med en modstand; når
nu pludselig Q6 får påtrykt et kraftigt MFsignal,
vil
basis-emitterstrækningen
virke
som en i lederetningen forspændt diode, og
transistoren
leder
derfor
kraftigt.
Herved
begynder den at aflade C23 meget hurtigt; så
snart spændingen på kollektoren falder, vil
dioden D2 imidlertid spærre, således at Q3
ikke skal aflade C24. Afladningen af denne
foregår nemlig gennem R27. Hvis Q3 stadig
får et kraftigt signal ind, vil spændingen på
kollektoren af denne falde til en ret lav
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Foto 2Modtageren
udtaget
af
kasse,
længst
til
venstre
print
for
produktdetektor
samt
AGC--detektor
og
forstærker.
Midterste
print
indeholder
blander
og de to MF-trin. Printet
længst til højre: HF-trin.
De
til
printene
anvendte
fatninger er af typen
GDS 25 fe 1,5 b, med fast
spændingsklamper;
fås hos Radio-Parts.

værdi, og C24 kan derfor aflades gennem R27
til samme værdi, inden dioden D2 igen forbin
der C24 til kollektoren. Forsvinder nu signa
let, vil det vare en vis tid, inden C23 og C24
igen bliver opladet, man får altså en hang
virkning. Ønsker man at lave hang-tiden
større end den her anvendte, kan man f. eks.
ved hjælp af en omskifter parallelforbinde
een eller flere elektrolytter til C24. Angrebs
tiden for AGC’en er så kort, at man ikke får
nogen forvrængning, hvis man ligger i ringQSO, og en af naboamatørerne pludselig stik
ker hovedet indenfor med et kort go’daw,
men samtidig så tilpas lang, at almindelige
støjimpulser ikke får AGC’en til at hænge,
idet C24 jo ikke når at blive afladet. Resten
af forstærkeren er en ganske almindelig DCforstærker, der ender i en emitterfølger, så

Foto 3.
Modtageren
set
nedefra,
visende
netdel;
øverste
print
er
ocs.-buffer,
nederste
print
LF-del.
Som
det vil fremgå af billedet,
er der i rummet længst til
højre plads til 4 convertere.
Omskifteren
for
disse ses monteret-
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ledes at man har en ganske lav udgangsimpe
dans på AGC-spændingen. Hvis man til Q7
anvender en anden transistor end den her
angivne, er det sandsynligt, at man skal eks
perimentere lidt med værdierne af R28-29.
Dioden D5 er sat i for at få HF-kontrollen til
at virke mere „blødt".
LF-forstærker.

På fig. 5 ses lavfrekvensforstærkeren. Der
anvendes ikke i min modtager noget ud
gangstrin, da jeg altid anvender hovedtelefo
ner, men den her viste forstærker er rigelig
stor til at drive et klasse A-udgangstrin, hvis
dette ønskes. Forslag til et klasse A udgangs
trin ses på fig. 6.
Ved hjælp af R52 indstilles tomgangsstrøm
men i Q13 til ca. 45 mA, hvis der anvendes

Fig. 7HF-oscillator.

Fig. 5.
LF-forstærker.

en TF78. Emittermodstanden R53 er ikke
afkoblei; dette giver lidt modkobling og hjæl
per således til at gøre frekvensgangen lidt
bedre.

skal give nogen form for forstærkning, idet
modtageren i sig selv er følsom nok, skulle
det ikke volde større hovedbrud at lave disse,
løvrigt vil converterne blive beskrevet i en
senere artikel.
Hvis der skulle vise sig tilstrækkelig inter
esse herfor, kan der eventuelt blive tale om

Fig. 6.
Højttaler
forstærker.

HF-oscillator.

På fig. .7 er vist oscillator med tilhørende
buffertrin. Ose. er ganske tilsvarende den på
fig. 3 side 116 i OZ april 1964 af 7AQ beskrev
ne og skal derfor ikke omtales nærmere. For
at undgå trækning af ose. er der tilføjet et
buffertrin, der samtidig giver lidt forstærk
ning. Ved at variere på C46 kan man regu
lere, hvor meget ose.-spænding, man tilfører
blandingstrinet;
spændingen
over
sekundæ
ren af T1 skal som før nævnt være ca.
300 mV.
Netdelen er vist på fig. 8, der er ingen
grund til at omtale denne nærmere.
18V 0,2 A B30C200

Fig. 8.
Netdel.

S-metret kan laves som et voltmeter, der
måler AGC-spændingen, da man herigennem
har et nøjagtigt udtryk for signalernes stør
relse.
Endnu er der ikke fremstillet convertere
til denne modtager, men da converterne ikke

Input -

Fig. 9.
AGC-karakteristik.

at kunne købe færdige print til modtageren,
idet jeg allerede har fremstillet tegninger til
dette formål. Eventuelle interesserede bedes
henvende sig til mig, men venligst husk
frankeret svarkuvert. Prisen vil blive ca. 7—
8 kr. pr. print.
Nu vil man sikkert spørge: hvad er der så
egentlig opnået med denne modtager? Svaret
er: en modtager, som på mange områder er
store og dyre, fabriksfremstillede modtagere
overlegen, bl. a. med hensyn til krydsmodu
lation, overstyring fra lokale stationer og
AGC-karakteristik.
Den mekaniske opbygning er foretaget i et
færdigt
kabinet,
købt
hos Fa. Rudolph
Schmidt, type nr. A 410 (315X210X178 mm).
Prisen er kr. 42,00 plus oms. løvrigt vil op
bygningen fremgå af fotografierne.
179

RTTY - støjdæmpning af motoren
Af OZ7QU, E. K. Poulsen.*)

Da det ser ud til, at der er ved at komme
gang i det danske RTTY-arbejde, vil jeg ger
ne berette lidt om mine erfaringer i håb om,
at det eventuelt kunne komme en eller anden
til hjælp. Jeg vil kun beskæftige mig med
støjdæmpning af maskinen. Det rent funk
tionelle med skriveriet kan man få litteratur
om, bl. a. har der været en del gode artikler
i DL-QTC og i QST foruden i CQ. De fjern
skrivemaskiner, der kommer ud til amatører
ne nu, er jo som bekendt Creed 7B, og de har
som alle de ældre fjernskrivere, der ikke kø
rer med synkronmotorer, en reguleringskon
takt i svinghjulet, der skal sørge for, at (uni
versal-) motoren har en bestemt hastighed
uanset belastning, altså hvad enten maskinen
skriver eller holder et lille pusterum. Denne
omdrejningsnøjagtighed andrager 0,5 °/o (når
maskinen er 100 % OK). Regulatorkontakten
bryder og slutter strømmen til motoren, alt
efter
svinghjulets
omdrejningstal.
Der vil
derfor stå en gnist i denne kontakt, som gør
radio- og TV-modtagning til en blandet for
nøjelse i den nærmeste omkreds. Så hvis du
får eller har fået en maskine og stadig gerne
vil kunne se din familie i øjnene og tør møde
din nabo en mørk aften, så må der gøres no
get effektivt.
OZ8US skriver i majnummeret af OZ,
hvordan han har løst sit problem, men som
han selv pointerer, har man dér store TVsignalstyrker, hvilket er rigtigt, da jeg ken
der station 8US. Vi ude i provinsen slås med
signaler på 300 μV o. 1., og man behøver næ
sten kun at trække vejret, før der er gnister
på TV-skærmen.
Da jeg for et års tid siden fik en skriver,
der dog ikke er en Creed, forsøgte jeg med
netfilter, blokke, drosler og keramiske kon
densatorer i massevis. Det hjalp så meget, at
jeg kunne modtage på stations-RX’en — før
var der S9-sprutten og knitren, men BCIog TVI-sikker var den ikke (på et 600 μV
signal). Så fandt jeg på at lave denne lille
konstruktion med en SCR, som fik BCI og
TVI til at forsvinde sporløst. SCR’en. var
netop kommet frem herhjemme til en rime
lig pris. SCR står for Silicon Controlled Rectifier eller styret ensretter, og er i princippet
*) Tranevej 1, Holbæk.
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en siliciumventil, der kan sluttes i sin gen
nemgangsretning ved hjælp af en styreelek
trode, som kaldes gaten, se fig. 1. Hvis dio
den er forspændt i sin gennemgangsretning,
og gaten får en positiv styrestrøm på 6—10
mA (gatespændingen er + 0,8 V i forhold til
katoden, uanset strømmen), så slutter dioden,
og der flyder strøm i gennemgangsretningen.
Spændingsfaldet over SCR’en er i denne stil
ling ca. 1,5 V. Hvis man fjerner gatestrøm
men, forbliver SCR’en sluttet, indtil strøm-

Fig. l.
Styret ensretter (SCR).
Symbol og praktisk udførelse.

men i gennemgangsretningen er faldet til
10—30 mA, hvorefter den bryder. Herefter
kan der sættes gatestrøm på, SCR’en slutter
o. s. v. Vi har altså en elektrisk kontakt uden
gnist, der dog kun tillader strømmen at løbe
den ene vej. Alle de benyttede værdier gæl
der for den benyttede SCR type C22B. Strøm
men i gennemgangsretningen må max. an
drage 7,4 A for C22B. SCR kan fås til flere
hundrede ampere.
Det var en længere smøre, men jeg synes,
det var nødvendigt for at forstå virkemåden.
Og nu til konstruktionen:
Forbindelsen til regulatorkontakten oppe i
svinghjulet afbrydes. Denne kontakt bruges
nu til at slutte og bryde strømmen til basis
på Q1 (OC141). Når kontakten slutter, flyder
en strøm fra kollektor til emitter, som
forårsager et spændingsfald over emittermodstanden R2. Fra emitteren flyder en
strøm via RI gennem gaten, og SCR slutter.
SCR’en sidder parallelt over en graetzkobling. Katoden på SCR’en til -, anoden til +.
Når SCR’en nu er sluttet, vil den kortslutte
de positive halvperioder, der er over den.
Graetzkoblingen kommer til at se ud som på
fig. 2, Da motoren sidder i serie med ACsiden af ventilerne, vil den fulde AC gå igen
nem den. Der bliver ikke ensrettet noget af
AC’en. Det totale spændingsfald over opstil-

lingen bliver således ikke mere end 3—5 Y.
Opstillingen kan kun køre på AC. Med den
SCR, der er benyttet, må forsyningsspændinden ikke overstige 150 V eff. Hvis større for
syningsspænding ønskes, må der anvendes en
anden SCR, der kan tåle større spænding.
C22B kan tåle 200 V spidsspænding, den næ
ste i rækken er C22C, der kan tåle 300 V
spids. Creed-maskinen kører, så vidt jeg ved,
på 220 V AC, og så er det C22C, der skal an
vendes. De øvrige data er de samme.

Fig. 2
viser princippet
for reguleringen.

C22B og C22C er af pressfit-typen, men de
kan også fås med gevindtap, så hedder de blot
C20B og C20C. Prisen for C22B er ca. 37 kr.
brutto, og C20B koster ca. 45 kr. + evt. oms,

toren en huggende gang. Selve støjdæmp
ningen af kommutatoren skulle ikke give
problemer, gør f. eks. som 8US har gjort og
læs om sagen i håndbogen. Det er tilrådeligt
at have et godt netfilter. Regulatorkontak
terne er på Creed-maskinen lavet af wolfram.
Det kan evt. give problemer, da kontakterne
skal være rene ved den lille strøm (ca. 0,5
mA), der løber i spændingsdeleren til Q’s
basis. Det vil nok være klogt at udskifte disse
med et bedre egnet materiale, i mit tilfælde
var det nu ikke nødvendigt. Det kan måske
forekomme lidt kostbart at lave opstillingen,
men man må jo være klar over, at RTTY
ikke er helt billigt at lege med — men det
er herligt! Opstillingen kan udbygges, så mo
torhastigheden kan varieres med et potmeter.
Det vil jo være rart at kunne skifte motor
hastighed fra 50 baud til 45,45 baud på min
dre end 1 sek. i stedet for at skifte svinghjul,
ikke sandt? Men det fører vist for vidt at
komme ind på dette her.

Fig. 3.
Strømskemaet.

BY 100

med gevindtap er de en del dyrere. SCR’en
fremstilles af General Electric og forhandles
af A/S Skanacid, Bredgade 32, København.
Husk en smule køleplade for en sikkerheds
skyld, bare nogle få cm2. Dioderne er BY 100,
men enhver siliciumventil, der kan opfylde
kravene med hensyn til strømme og spændin
ger, kan benyttes. Droslen i anoden af SCR’en
er viklet på en ferritstav ca. 10 cm lang (an
tennestav fra transistorradio) med 90 vindin
ger 0,5—0,7 CuL tråd. Denne sammen med
Cl dæmper de skarpe fronter, der opstår ved
strømslutning af SCR’en. Hele opstillingen
drives fra en lille ensretter, der afgiver 9 V.
Der behøver ikke at være andet filter end
C2, da zenerdioden udglatter spændingen.1)
Spændingen over RI skal være 0,3 V, sva
rende til en gatestrøm på 6 mA i ON-stillingen. Porsøg ikke at indskyde et mA-meter i
serie med RI, mål hellere spændingen. Evt.
skal der ændres lidt på R4, til dette forhold er
bragt i orden. Husk også at flytte den 1 kohm
modstand, der sidder over reguleringskontak
ten hen over AC-siden som vist på diagram
met, over ventilens AC-ender, ellers får mo-

God vind og på genskrift med jer alle. For
mit vedkommende går der nok et stykke tid,
før jeg er QRV, grundet QTH-skifte; men
grejet er med!
1J Da hele opstillingen er i direkte forbindelse
med stærkstrømsnettet, må man tage passende for
holdsregler.
Ensretteren
kan
således
ikke
samtidig
trække andre opstillinger!
TR.

RETTELSE
til månedens konstruktion, maj OZ.
I diagrammet af mixeren med MF 28—30
MHz side 144 skal gitteraflederen i tripleren
med ECC91 være 68 kohm, og naturligvis
ikke som angivet 68 ohm. Modstanden til TP2
skal være 680 kohm. Spolen hørende til
ECC85’s anodekreds (til højre) hedder Lu.
I diagrammet af mixeren med MF 144—
146 MHz skal kondensatoren i EC86’s anode
være en trimmer.
Desværre er referencerne på modstande
og kondensatorer forsvundet under renteg
ningen. Heldigvis er beskrivelsen jo imidler
tid så indgående, at dette næppe har voldt
den erfarne læser ret meget besvær.
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7360
-

et ganske særligt rør

DEFLECTION
ELECTRODE I
(Pin 8)

DEFLECTION
ELECTRODE 2
(Pin 9)

ANODE I

ANODE 2
(Pin 7)

(Pin 6)

SCREEN
(Pin 2)

Af OZ7KV,
K. V. Andersen.*)

FLAT CATHODE
(Pin I)

CONTROL
GRID
(Pin 3)

Fig. 1.
Afbøjningselektrode 1 (Ben 8), afbøjningselektrode
2 (Ben 9), anode 1 (Ben 6), anode 2 (Ben 7), skærm
gitter (Ben 2). styregitter (Ben 3), flad katode
(Ben 1).

Selv om den største udvikling indenfor
forstærkerteknikken for tiden foregår inden
for halvlederområdet, kommer der dog stadig
nyheder frem fra radiorørindustrien. Nuvi
storerne, som kom frem for nogle år siden,
har allerede været omtalt i OZ og benyttet
i flere konstruktioner. Derimod har der i
dette blad været dyb tavshed om røret 7360,
der fremkom på omkring samme tid, og som
har været meget anvendt i flere konstruk
tioner i udenlandske amatørtidsskrifter til
balancerede modulatorer og blandere til ESBsendere og som blandere og produktdetekto
rer i modtagere.
Rørets opbygning.

Fig. 1 viser elektrodeplaceringen i røret.
Der findes som normalt en katode, styregit
ter og skærmgitter. Endvidere findes to ano
der med hver sin dertil hørende afbøjnings
elektrode. Det ses, at der er en ikke ringe
lighed med elektrodeopbygningen i et katodestrålerør.
Når elektronerne forlader katoden, passe
rer de gennem de to gitre på vej mod dobbeltanoderne. Skærmgitteret er meget åbent, så
ledes at det kun tiltrækker en brøkdel af
elektronerne. Ved at variere spændingsfor
skellen mellem de to afbøjningselektroder er
det muligt at fordele elektronstrålen mellem
de to anoder. Hvis der ingen spændingsfor
skel er mellem afbøjningselektroderne, og
røret iøvrigt er fuldstændig symmetrisk op
bygget, vil elektronerne blive ligelig fordelt
mellem de to anoder. Selv om rørets elektro
deopbygning ikke er fuldstændig symmetrisk,
kan der let opnås fuldstændig balance, da
afbøjningselektroderne
arbejder
tilfredsstil
*) Enebærvej 76, Hj allese.
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lende indenfor ± 100 volt jævnspænding.
Man kan således give den ene afbøjnings
plade en spænding på ca. 20 volt og lade
spændingen til den anden være variabel in
denfor et snævert område og indstille denne
spænding, indtil der opnås balance.
Balanceret modulator.

I det følgende skal vises nogle eksempler
på anvendelsen af røret 7360, hentet fra den
udenlandske amatørradio-presse.
Fig. 2 viser røret benyttet i en balanceret
modulator til en DSB- (ESB) sender.1)
Da skærmgitteret er jordet HF-mæssigt ved
hjælp af afkoblingskondensatoren på 10 nF,
er triodedelen effektivt isoleret fra afbøj
ningsdelen, således at trioden kan arbejde
fuldstændig stabilt som oscillator, hvorved
kan spares et særskilt oscillatorrør. Potentio
meteret VR2 benyttes til amplitudebalancering, medens VR2 indstilles til fasebalance.
Ved korrekt indstilling af disse to potentio
metre kan opnås en bærebølgeundertrykkelse
på mindst 60 dB. Det må i denne forbindelse
nævnes, at røret ikke vil arbejde korrekt,
med mindre styregitteret konstant holdes på
et negativt potential i forhold til katoden.
Overstyring, der forårsager selv den mindste
smule gitterstrøm, vil forringe bærebølge
undertrykkelsen.
Krystaldioden
OA79,
som
er anbragt mellem styregitter og katode, sør
ger for, at dette ikke sker. Hvis man fore
trækker at styre modulatoren fra en særskilt
oscillator, forsynes styregitteret med en git
terafleder på max. 0,47 Mohm, og styringen
overføres gennem en 10 nF kondensator, lige
som katodemodstanden forøges til 1200 ohm.
Den effektive værdi af styrespændingen bør
ikke overskride 3 volt. Ved tilførelse af et
LF-signal, som ikke bør overstige 1 volt eff.

Fig. 2.
Balanceret modulator
med 7360. Audio in = LF
ind. BFO Coil = BFOspole. IFT = mellemfre
kvenstransformator.
DSB out = DSB ud.

eller 2,4 volt spids-til-spids, kan opnås et dob
beltsidebåndssignal i anodekredsen på 4 volt
spids-til-spids.
En tilsvarende balanceret modulator er be
skrevet af W6PZV2), hvor triodedelens oscil
lator er krystalstyret på 9 MHz. På denne
frekvens er det nødvendigt også at balancere
anodekredsen kapacitivt, hvilket gøres ved
hjælp af en 20 pF differentialkondensator,
ligesom anodespolen er bifilarviklet.
Langtidsstabiliteten for en balanceret mo
dulator med 7360 er medfødt høj, da elek
tronstrømmen til begge afbøjningselektroder
kommer fra samme kilde, og delingen af
strømmen til de to anoder afhænger af spæn
dingsforskellen mellem de to afbøjningselek
troder og ikke af den påtrykte spændings
absolutte værdi.
Fig. 3 viser røret benyttet i en opstilling
som balanceret blander1), hvor triodedelen
som før er af ECO-typen. Ved udstyring fra
en separat oscillator fjernes krystaldioden,
og katoden jordes gennem en 1200 ohm mod
stand afkoblet med en 0,1 ^F kondensator.
ESB-inputtet bør ikke overskride 3 volt eff.,
og oscillatoren indstilles til at give 4 volt eff.
på styregitteret. Over anodekredsen kan så
ledes opnås ca. 15 volt eff. spænding ved en
oscillatorundertrykkelse,
der
justeres
med
potentiometeret på 5 kohm, på mindst 40 dB.
W6PZV har vist en tilsvarende opstilling2)
til blanding fra 9 MHz til 12,5—13 MHz med
en 4—3,5 MHz VFQ af Collpitts-typen i styregitterdelen. Som ved den balancerede modu
lator gælder det også her om at undgå over
styring, der forårsager gitterstrøm.
Produktdetektor.

7360 benyttet som produktdetektor er vist
i fig. 4, der skyldes K2BTM3). Der er her

benyttet injektion fra en særskilt oscillator,
men der er naturligvis intet i vejen for at
bruge triodedelen som krystaloscillator eller
VFO med „varm“ katode, som vist i de fore
gående eksempler. Opstillingen giver et me
get større LF-output ved lav intermodulation
end
den
konventionelle
produktdetektor.
G6RC, som har prøvet opstillingen i sin mod
tager, beretter, at det var nødvendigt at ud
skyde et af LF-trinene ved ESB-modtagning.
Modtagerens blandingstrin.

Den nyeste anvendelse af 7360 er til blan
dere i modtagere, hvor det har vist ganske
exceptionelle egenskaber, især hvad angår
ufølsomhed overfor krydsmodulation.
W2PUL har lavet forsøg med et sådan

Fig. 3.
7360 som balanceret blander.
SSB inlout = ESB indJud.
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Fig. i.
7360 som produktdetektor. AF = LF.

blandingstrin4)
og
udført
sammenligninger
med flere modtagere i den dyre prisklasse, til
særdeles stor ugunst for sidstnævnte. Den
bedste af disse modtagere havde alvorlig
krydsmodulation fra et uønsket signal på 85
mV på antenneindgangen i en afstand på
100 kHz fra afstemningsfrekvensen, og den
værste
blokerede
fuldstændig
til
tavshed
med et uønsket signal i samme afstand på
blot 35 mV. Disse forhold er langt gunstigere
for det af W2PUL konstruerede blandings
trin. Med modtageren afstemt på et 1 μV sig
nal skulle det uønskede signal i en afstand
på 100 kHz have en spænding over antenne
klemmerne på 400 mV for lige netop at gøre
sig bemærket, og denne uønskede signalspæn
ding kunne forøges til 1,5 volt uden at redu
cere det ønskede signaloutput mere end 3 dB.
Ligeledes kunne et uønsket signal på S9 +
60 dB over det ønskede nærmes 14 kHz til det
ønskede, før en netop mærkbar ændring ind
traf.
Disse fine resultater skyldes, at blandings
trinet arbejder lineært, altså som en klasse
A-forstærker selv ved så store signalstyrker
som op til 1 volt. Ordinære blandingstrin er
ulineære ved store signalstyrker, idet den
lokale oscillator udstyrer fra omkring afskæ
ringsspændingen til ca. Vg- = 0, og karakte
ristikken er ikke lineær over hele dette om
råde.
Fig. 5 viser diagrammet af blandingstrinet.
Blandingsfunktionen foregår ved, at den lo
kale oscillator ved hjælp af afbøjningsplader
ne skifter elektronstrålen fra den ene anode
til den anden. I det øjeblik, hvor elektron
strålen er centreret på én af anoderne, arbej
der røret som en klasse A-forstærker. Trans
formatorerne T1 og T2 skal konstrueres for
optimal balance med begge viklinger symme
trisk, både induktivt og kapacitivt, til jord.
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C1a og C2A er to lige store kondensatorer,
hvis fælles forbindelsespunkt er jordet (og
ikke T2’s midtpunkt) for at skabe bedst mulig
balance i kredsen. P1 benyttes til balancering
af
afbøjningselektroderne.
Da
anodekredsen
arbejder i push-pull, fås en fin MF-undertrykkelse, nemlig mindst 80 dB.
Foruden de allerede nævnte fordele er der
endnu een. Her er nemlig tale om en virke
lig støjsvag blander. W2PUL har beregnét
den ækvivalente støjmodstand Ræ til blot
1500 ohm og målt følgende støjtal: 29,5 MHz
= 5,5 dB, 21,25 MHz -= 4,4 dB og 14,25 MHz
= 4,3 dB. Dette svarer til en følsomhed på
10 meter på 0,4 μV ved et signal + støj/støj
forhold på 10 dB ved en typisk ESB-bånd-

Fig. 5.
7360 som blandingstrin i modtager.
LO input = Lokaloscillator input

bredde (vel 2000 Hz), hvilket er mere end til
strækkeligt. Et HF-trin er således ganske
unødvendigt.
1) The Amateur Radio Handbook, R.S.G.B., Lon
don.
2) QST, november 1962.
3) QST, december 1960 eller Single Sideband for
the Radio Amateur.
4) QST, september 1963.

altså ikke nok at tage nogle krystaller, der
er påstemplet samme frekvens, idet den nor
male tolerance på krystaller er adskilligt
større end 50 Hz
Filtret vi) normalt blive placeret mellem
blandcrrør og MF-roret. Filtrenes impedans
har jeg målt til 300 og 100 O for hhv. det
brede og det smalle filter. Disse værdier

Efterskrift:

For blot få år siden var den avancerede
modtager fremstillet efter omtrent følgende
opskrift:
1) Eet eller flere HF-trin (for at give til
strækkelig forselektion og hermed forbedret
signal/spejlselektivitet), kørt med stor for
stærkning (for at reducere den efterfølgende
blanders støjbidrag). Ulemper: Stor risiko
for blokering og/eller krydsmodulation.
2) Een eller flere ulineære blandere (for at
nå ned på en passende lav mellemfrekvens
for opnåelse af tilstrækkelig naboselektivitet).
Ulemper: Ved flere lokale oscillatorer mulig
hed for fløjt i flere af båndene. Risiko for
krydsmodulation.
3) MF-forstærker med LC-kredse hvor den
endelige båndbredde ikke er bestemt før i sid
ste trin. Ulemper: Stadig mulighed for kryds
modulation i MF-forstærkerens første trin.
, Under henvisning til foranstående plus
OZ6NF’s udmærkede artikel om HF-krystalfiltre i OZ dec. 60, skulle det således være
muligt i dag at fremstille en modtager, der
er betydeligt enklere end tidligere, og sam
tidig lige så god om ikke endnu bedre, end
hvad der i dag kan købes for penge.
Princippet kunne f. eks. være følgende:
1) Blandingstrin iflg. fig. 5 (herved opnås:
fremragende
krydsmodulationsegenskaber
og
afgjort tilstrækkelig følsomhed) i forbindelse
med en
2) MF-forstærker på 2 rør med hjemmeætsede krystalfiltre på 5 eller 8 MHz (herved
opnås: fremragende naboselektivitet og spejl
selektivitet, ringe mulighed for krydsmodu
lation, da selektiviteten dannes ret efter blan
deren), efterfulgt af en
3) Produktdetektor iflg. fig. 4, der foruden
alle produktdetektorens fordele giver stort
LF-output, hvorved antallet af LF-trin, og
dermed faren for brum, reduceres.
5—6 rør skulle således være tilstrækkeligt.
Ganske vist er 7360 ikke det billigste rør på
markedet, men da antallet af rør og kredse
reduceres stærkt, vil det sikkert vise sig at
være også økonomisk fordelagtigt.
*

En monitor
Af OZ3JR, Bent Jensen.*)
Efter at have forsøgt flere typer af med
hør til CW og telefoni uden at få et tilfreds
stillende resultat, blev denne opstilling for
søgt, og endelig var der en styrke, som på
ingen af de andre afprøvede. Samtidig for
bavsede den ved sin renhed i tone og lyd.
Diagrammet taler for si gselv og kan nemt
laves på trykt kredsløb. Her er den dog lavet
på et stykke montageliste 10X4 cm og ind
bygget sammen med en feltstyrkemåler.
6k

Der kan naturligvis anvendes mange andre tran
sistortyper end de angivne, f. eks. AC126-

Batteri bruges ikke, idet antennen leverer
den fornødne spænding. Antennen er et styk
ke 20 cm 1,5 mm2 ledning, der nærmes sen
derens feeder eller antenne, til en passende
styrke er opnået. Her er ca. 10 cm afstand,
parallelt med feederen. Monitoren giver nok
til at udstyre en af de helt små højttalere,
men hovedtelefoner kan også bruges. Her den
ene af et 2000 ohms sæt, men med rigtig im
pedanstilpasning
vil
styrken
være
endnu
bedre. Et sæt 54 ohms telefoner gav et finere
resultat.
*) Frisengårdsvej 90 A, Nyborg.

185

Bredbåndsoscillograf
Af OZ1BP.

En oscillograf må vel siges at stå på den
eksperimenterende
radioamatørs
ønskepro
gram, men det er vel næppe det første måle
instrument, han anskaffer sig. En god oscil
lograf er kostbar, navnlig når man tager i
betragtning, at den jo skal anvendes til
hobby. Der findes på markedet byggesæt,
som kan erhverves til overkommelige priser,
men alligevel kan det vel for mange siges at
være en stor investering, og for mit vedkom
mende fandt jeg ud af, at det kunne gøres
billigere, hvis man købte delene selv og sør
gede for at få dem samlet rigtigt.
Blandt egnede katodestrålerør findes et
Telefunken-rør i 7 cm-gruppén, DG7-74A,
der er særdeles velegnet til formålet, det er
overordentlig følsomt, har en meget fin
fokusering og iøvrigt ret snævre tolerancer.
Helt billigt er det ikke, men uoverkommeligt
er det på den anden side heller ikke.

Oscillografen set forfra.
Katodestrålerøret er
dækket med et stykke
grønt plexiglas, iøvrigt
fremstillet efter OZ6PA’s
fortrinlige anvisning.
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Diagrammet til et kommercielt apparat er
lagt til grund for min graf, dog har det ikke
været muligt at få fat i de originale dele,
således at jeg selv har måttet fremstille net
transformeren og attenuatoren, som vel nok
er den sværeste del at lave selv, i det mind
ste når man gerne vil have et godt resultat.
Grafen er opbygget i en ramme af slag
loddede vinkelmessingstykker til en kasse
med ydre mål: Højde: 23 cm, bredde 14 cm,
dybde 33 cm.
På forpladen er anbragt kontroller for: in
tensitet (P16), fokusering (P17), lodret stråleforskydning (P4), potmeter for indstilling for
trigning eller alm. synkronisering (P8), fin
indstilling af kip (P9), attenuator (3 dæks
7 polet omskifter), synkroniseringsvælger (5polet omskifter, 2 dæk med hver 2 gange 5
stillinger) og grov indstilling af kip (omskif
ter 1 dæk med 10 stillinger).. Endvidere er der

+ 430 V

Y-indgang, coax-fatning, omskifter for jævnog vekselstrøm (det er en DC-graf, derfor
dette arrangement), tilslutning for jord, ud
vendig synkronisering og endelig for udtag
af kipspænding.
Mumetalskærmen, der er uundværlig, er
anbragt imellem fire potmetre (henholdsvis
P16, P17, P4 og P8). Indvendig er der i hver
ende af denne bliktrompet anbragt en strim
mel skumgummi med klæbemiddel, af den
slags man anvender til at tætte vinduer og
døre med. Det giver en god støtte for katode
strålerøret, der i den anden ende bæres af
fatningen, der er fastspændt til en mellem
bund,
anbragt
under
katodestrålerøret
og
fastspændt til messingrammen med 2 læng
der vinkelmessing. Under denne mellembund
er bagest anbragt nettrafoen og på mellem
bunden er på hver sin side af katodestråle

røret anbragt rør for henholdsvis Y-del og
X-del. Imellem X- og Y-del er iøvrigt an
bragt en 2 mm aluminiumskærm, ligesom
attenuatoren er yderligere adskilt med 1 mm
messingplade, bøjet i passende facon. Man
må forhindre, at der kommer utilsigtet kob
ling mellem X- og Y-delen.
Til grafen er anvendt P-rør, der har den
fordel fremfor E-rørene, at de kan arbejde
med lavere anodespænding (170 V i forhold
til 250 V). Da det er en DC-graf, man har med
at gøre, må man vogte sig for at tage et af
rørene op, medens der er spænding på grafen,
det kan have katastrofale følger for de til
bageblevne rør, da disses forskellige drifts
spændinger står i nøje forbindelse med hin
anden.
For at få en hensigtsmæssig opbygning har
jeg opbygget hver del (X og Y) for sig på en
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1½ mm pertinaxplade, hvorpå de forskellige
komponenter er anbragt, ved at bore pas
sende huller, hvorigennem trådenderne er
stukket, hvorefter sammenlodningerne fore
tages på bagsiden. Der er her naturligvis ta
get hensyn til, at visse af punkterne bagefter
skal tilkobles rørene, nogle med korte for
bindelser, andre, der kun fører DC-spænding,
kan man tillade sig at gøre længere.
Bortset fra udgangsrørene for X- og Y-del,
der kører på fuld spænding (ca. 430 volt), kø
rer de øvrige rør på elektronstabiliseret
spænding på 290 volt, denne spænding opnås
ved hjælp af en PCL82 og en OA2. Gløde
trådene må snoes og må, bortset fra de viste
stelforbindelser, som endog er påkrævede,
altså ikke stelforbindes. De 3 spoler i Y-forstærkeren, der er beregnet på kompensation
for forstærkningstab ved de højere frekven
ser, må man eksperimentere sig til, men vær
dier omkring 20 mikrohenry skal nok passe.
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Modstandene i attenuatoren er udmålt på
målebro. Af hensyn til korte forbindelser i
indgangen er de fastloddet på omskifteren
sammen med kapaciteterne. Indstillingen af
disse kapaciteter sker bedst med en firkant
generator, hvor man tilstræber at få firkant
spændingen gengivet så korrekt som muligt
på skærmen.
På de omtalte pertinaxplader er ligeledes
anbragt nogle af trimmepotmetrene, som kun
skal indjusteres een gang for alle, nemlig i
Y-delen P2, P3 og P18, medens P1 er anbragt
således, at kærven i akslen er tilgængelig
udefra. På samme måde er i X-delen anbragt
på pertinaxpladen: P5, P6, P7, P10, medens
Pli og P12 skal være tilgængelig udefra. P15
har jeg sparet og har i stedet tilpasset en
modstand således, at der kom normal lys
styrke med P16 i midterstilling.
Hvis man ønsker at bruge X-forstærkeren
uden kipgenerator, kan man tilslutte spæn

Oscillografen set mod Ydelen. Foroven ses de to
rør
i
Y-forstærkeren
og
bagved
mumetalskcermen
omkring
katodestrålerø
ret.
Nedenunder
ses
til
venstre
nettrafoen,
til
højre
herfor
pertinaxpla
den
med
Y-delens
kom
ponenter, og helt til højre
indgangsattenuatoren.

ding til denne via en blok på 0,1 μF til
1 kohm-modstanden i PCC85, men så må man
lave et arrangement, således at forstærkeren
frakobles
kipgeneratoren,
medens
gitteret
skal tilkobles en spændingsdeler mellem 290
volt og stel via et potmeter.
Anvendelsen af de forskellige potmetre er
således:
PI: indregulerer højdeforskydningen på
de 5 nederste områder (4 MHz).
P2: anodespænding på pentodedelen af
PCF80, hvad enten de 16 kohm er sluttet i
serie med anodemodstanden eller anode
spændingen aftages fra katoden af triodedelen.
P3: indstiller til rigtig Y-forstærkning.
P5: symmetrering af impulsformerens ne
gative flanke.

P6: impulsformerens følsomhed.
P7: symmetrering af impulsformerens po
sitive flanke.
P10: X-forstærkerens følsomhed.
P11: centrering af vandret stråleforskyd
ning.
P12: astigmatismekontrol.
P13: indstill. af elektronstabiliseret spæn
ding.
P14: centrering af glødespænding til Yindgangsrør.
På attenuatorens 2 øverste områder har
grafen størst følsomhed, men til gengæld er
frekvensområdet begrænset til 400 kHz. Føl
somheden er her: 0,1—0,03 volt pr. cm billedhøjde. På de 5 øvrige områder er følsom
heden 30—0,3 volt pr. cm, men til gengæld
er frekvensområdet udvidet til 4 MHz. *

Oscillografen
set
fra
Xdelen. Rørene foroven er
syne.-forstærker,
kip-ge
nerator og yderst til høj
re
elektr onst ah ilisering.
Nedenunder ses fra ven
stre kip g ener atorens for
skellige
blokke,
i
midten
ses
pertinaxpladen,
hvor
på
komponenterne
er
fastgjort.
Foroven
på
denne plade skimtes kær
vene
til
5
trimmepotmetre. Yderst til højre net
trafoen.
Dennes
place
ring er ikke kritisk, når
man
anvender
mumetal
skærm.

189

UHF-converter for TV
Af Johs. R. Nielsen, medl. nr. 6104.*)

Converteren består af to rør, ECC 91 som
oscillator-dobler og en nuvistor 6CW4 som
blanderrør. Det hele er hos mig opbygget
på et chassis af 1 mm jernplade, 120X80X
60 mm, men kan let være på et endnu min
dre.
Det eneste, jeg har taget hensyn til, er så
korte forbindelser som muligt over alt.
Til spoler (undtagen MF), stelforbindelser
og glødetrådsforbindelser har jeg brugt 1,5
mm kobbertråd, den elektrikerne bruger til
installation. Dog er hårnålen i ose. 2,5 mm
tråd.
Når converteren er monteret, og der er sat
spænding på, skal man, når converteren
ikke står alt for langt fra TV-modtageren
(skal ikke være tilsluttet denne), kunne kon
statere resonans på kanal 10 og 11 (skærmen
bliver delvis mørk), selvfølgelig forudsat at
man, som jeg, bruger kanal 5 eller 6 som
MF. Er dette i orden, tilslutter man conver
teren
til
TV-modtagerens
antenneindgang
gennem et stykke antennekabel, og så kan
man ved at variere oscillatoren se, hvor der
kommer noget på skærmen. Har man det,
stiller man på trimmeren i dobleren til bed
ste billede, trimmer forkredsen og evt. fin
indstillingen på TV-modtageren.
Indstillingen er absolut ikke vanskelig,
når
blot
antennesignalet
er
tilstrækkelig
kraftigt. Her på min QTH (ca. 10 km nord
for Fåborg) er signalet fra Flensborg UHFsender i hvert fald så kraftigt, at jeg med
en indendørs enkelt dipol kan få et bruge
ligt billede på skærmen. Med en H-antenne,
som jeg efter adskillige forsøg har fundet
bedre end nogen anden, på taget, 7—8 meter
over jorden, er billedet faktisk 100 %> godt.
Originalen er bedre end hosstående foto af
et prøvebillede jeg har ikke megen forstand
på fotografering.
Jeg har prøvet opstillinger med forskel
lige andre rørtyper og fået UHF-billeder
med dem alle, også med en enkelt ECC91
som ocs.-blander, men den hidtil bedste er
den her beskrevne. På længere afstande fra
senderen eller som 70 cm converter kan det
vel være nødvendigt med HF-trin og ekstra
MF-forstærkertrin,
her
behøves
det
altså
ikke.
*) Håstrup, Fyn.
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Stykliste.
L1—L2—L5 -— 1 vdg. 10 mm ø, 1,5 mm tråd.
L3 — 2 vdg. på KB-form 5013, 0,5 mm tråd.
L4 — 3 vdg. tæt på L3, 0,5 mm tråd.
L6 — Hårnål 2,5 cm; 1., 1 cm afst., 2,5 mm tr.
Cl — Rørtrimmer
3-30 pF,
alle statorringe
afsavet.
C6 — Rørtrimmer
3-30 pF, 1 statorring afsavet.
C2 — 3,9 pF keramisk.
C4 — 50 pF keramisk.
C7 — 25 pF keramisk.
C9 — Lufttrimmer 3—8 pF.
C3 - 5 - 8 - 10 - 11 — Alle 1500 pF keramisk.
R1 — 1 Mohm, ½ W.
R2 R4 — 60 kohm, 1 W.
R3 — 50 kohm, 1
W.
R5 — 22 kohm, 1
W.
R6 R7 — 13 kohm, 1 W.
Drl 20 vdg. tæt på et stk. plasticrør 2,5 mm ø,
0,5 mm tr.
Dr2 1 W modstand fuldt beviklet med tynd tråd.
Converter for Flensborg U.H.F T.V. Program 2.

UHF Antenne

Regnestokken
Kortfattet kursus i brug af regnestok.
Af N. G. Dausell.*)
Det er ikke meningen at gøre amatøren
til ekspert i brug af regnestok, for det bliver
man ikke uden daglig brug af regnestok og
megen tænkning. — Meningen med disse
artikler e rat vise og lære. amatøren at bruge
regnestokken i stedet for papir og blyant ved
sine udregninger.
Ved hjælp af regnestokken og hovedet kan
multiplikation, division, potensopløftning og
roduddragninger samt kombinationer af disse
regningarter udføres hurtigere end ved hjælp
af papir, blyant og hovedet alene.
Resultatet bliver almindeligvis, når det
drejer sig om større tal, kun tilnærmet, men
ved nøjagtig aflæsning og indstilling er re
sultatet brugeligt i de fleste tilfælde.
Dette kursus kommer til at omfatte føl
gende afsnit:
1. Køb af regnestok.
2. Indretning.
3. Indstillingsøvelser.
4. Multiplikation.
5. Division.
6. Sammensat multiplikation og division.
7. Potensopløftning.
8. Kvadratrod.
9. Kubikrod.
10. Blandede eksempler.

at han køber en 30 cm, ud fra det synspunkt
at jo større skala jo større aflæsningsnøjagtighed.
Regnestokke findes i mange forskellige
specialudgaver til brug for teknikere i for
skellige erhvervsgrene, såsom elektro, beton
o. s. v. Regnestokken, der bliver brugt ved
denne gennemgang, er en alm. af „system
Rietz“.
Før køb bør læseren se på fig. 1.
2. Indretning.
En regnestok består af tre dele, nemlig:
STOKKEN, TUNGEN og SKYDEREN (se
fig. 1).
Stokken er regnestokkens betydeligste del.
Midt i denne glider tungen. Over tunge og
stok glider skyderen. Stokken er af denne
grund forsynet med indvendige riller til tun
gen og udvendige riller til skyderen. På
stokken og tungen er der afsat skalaer, som
er inddelt på forskellig måde (logaritmisk
deling).
På regnestokken er disse skalaer betegnet
med et bogstav, der kan være forskelligt for
de forskellige regnestokke.
Stokken har langs tungens nederste rand
en skala D, (se fig. 1). Denne er ved tallene

Fig. 1. Delenes og skalaernes betegnelse.

1. Køb af regnestok.
Her som ved alle anskaffelser, amatøren
foretager, har pengepungen afgørelsen. Reg
nestokke fås imidlertid i så mange udgaver
og udførelser, at der selv for den slunkne
pung kan blive én, der passer. Prisen for en
god regnestok ligger omkring 20—30 kr.
Regnestokke er almindeligvis 3 Oeller 1 i
cm lange, den sidste er nærmest en lomme
model. Hvis brugeren kun skal bruge regne
stokken hjemme på stationen, vil jeg foreslå,
*) Nibe.

1, 2, 3, 4 ... 9, 1 (eller 10> delt i ni ulige store
dele; hver af disse er ved ni streger (helstre
ger) delt i ti dele, som igen er delt ved korte
streger. På 30 cm regnestokke er delestreger
ne på delstykket 1—2 mærket med små tal
1, 2, 3, 4 ... 9, og intervallet mellem to hel
streger delt i ti dele. På delstykkerne 2—3
og 3—4 er af hensyn til pladsen intervallet
mellem to helstreger kun delt i fem dele, og
på stykket 4—5, 5—6 . . . 8—9 og 9—1 er det
delt i to dele.
Tungen har forneden en skala C, der er
nøjagtig som stokkens skala D. Foroven har
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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: Efter at jeg har lagt stille med sen
deren i ca. 3 år på grund af dårlig QTH, men vil
nu gerne igang igen. På vedlagte skitse har jeg for
søgt at ridse grunden til huset op. Kan du ud fra
denne
fortælle
mig,
hvordan
jeg
bedst
placerer
min antenne og hvilken type, du mener er bedst
egnet? I første omgang kører senderen kun 80 m,
men skulle gerne inden efteråret køre på de højere
frekvenser også. Kan og må en evt. feeder gå igen
nem to mure, som jeg har antydet med punkteret
linie på skitsen, idet jeg så kunne undgå at komme
i nærheden af alle de lysnetledninger udenfor? Man
kunne måske lave en midtpunktf ødet antenne? Jeg
er jo omgivet af en skov af TV-antenner, og Tysk
land modtages med ikke for stor styrke og kan let
forstyrres.
Svar: Jeg vil foreslå dig at lave en 2X10 m midt
punktfødet Zepp, med 600 ohm feeder lodret ned,
og ved jorden et antenneafstemningsled, hvorfra et
coaxialkabel fører ind til senderen. Du kan ikke
køre 80 m helt så godt med dette arrangement,
bl. a. bliver båndbredden nok for lille til hele 80
m-båndet, men din have er ikke stor nok til en
symmetrisk antenne skåret til 80 m. Til gengæld
skulle du være fint kørende på 40 m og opad. Coaxkablet kan føres gennem huller i murene uden vi
dere.
Antenneafstemningen
laves
nok
lettest
med
en fast afstemt kreds til hvert bånd, som skiftes
med relæer. — Du kan godt lave en L-antenne,
som kan køre på 80 m, men den vil givet genere
TV-modtagningen langt mere og længere bort end
en symmetrisk antenne.
Spørgsmål: Jeg er fast abonent av EDR’s utmerket OZ. Jeg har et par problemer, jeg gjerne ville
ha svar på dersom det var muligt. Jeg betaler full
pris for bladet, men jeg vet ikke om jeg derfor har
rett til å bruke OZ’s spalte, når jeg er utlending.
Men dere kunne kanskje hjelpe en LA i nogen nød,
da vi ikke har noen slik spørrespalte i “Amatør
radio"? — Det gjelder HF-drosler. Når jeg blader
i mine bøker er det masse formler å finne, men jeg
kan ikke finne noen brukbar måte å beregne en
HF-drossel eller en spole uten kondensator på. En
skal f. eks. beregne en spole som står i en anode
uten
avstemningskondensator.
Hvordan
skal
man
egentlig
beregne
anta.ll
vindinger
for
et
bestemt
frekvensområde
med
dertil
hørende
selvinduksjon?
F. eks. for en spole/drossel for 250 kcfs som jeg

tungen en skala B og stokken en skala A.
Disse to skalaer er nøjagtig ens og er ind
delt efter samme princip som skala C og D.
Foruden de nævnte fire skalaer A, B, C og
D har regnestokken e nskala K beliggende på
stokken over skala A. Denne skala er delt i
tre ens dele, der hver er inddelt på samme
måde som skalaerne A, B, C og D. Denne
skala K skal bruges til kubikregning.
(Fortsættes).
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bl. a. har bruk for? — Kan OZ skaffe meg data for
følgende
subminiatyr
amerikanske
militærtype
rør:
6110, 6111 og 6112? Det nødvendigste er sokkelkopling og de vanlige rørspendinger og strømmerSvar: Ethvert medlem af EDR er velkomment til
at spørge brevkassen uanset om man er fra OZ, LA
eller OQ5, nåh nej, det hedder det jo ikke mere. —
Anvendelsen af HF-drosler skyldes oftest ønsket om
at anvende en komponent med lille ohmsk mod
stand, men stor impedans. En sådan haves netop
i en selvinduktion, som en drosselspole jo er. Hvor
stor selvinduktion en drosselspole skal have, retter
sig efter den impedans, man har brug for. Når man
skal beregne en drossel, er det' første spørgsmål der
for oftest: Hvor stor impedans skal den have på
den eller den frekvens? Derudfra beregnes så selv
induktionen,
og
derfra
antal
vindinger
afhængigt
af spoleformens dimensioner, se f. eks. OZ, maj 63
og januar 64. Men tit skal impedansen bare være
„så stor som mulig", og da siger en gammel regel,
at man udmåler en længde tråd svarende til en
kvart bølgelængde på den pågældende frekvens, og
vikler den på en passende spoleform i eet lag. —
Ofte
er
størrelsen
af
en
drosselspoles
selvinduk
tion ganske ukritisk, og man kan derfor ofte bruge
en tilfældig én fra rodekassen. Den eneste fare lig
ger i, at den med sin viklingskapacitet kan danne
serieresonans
på
frekvensen,
men
hvis
man
med
et gitterdykmeter ikke kan få dyk på frekvensen
på droslen alene, og ejheller, når den er kortslut
tet, er der ingen fare herfor. — 6110 er en dobbelt
diode til 6,3 V og 150 mA på glødetråden, Vamax =
460 Vpeak, Iamax= 26 mA. Ben 1—8 set nedefra
med uret rundt har: al kl, g1. —, a2, g1, k2,—.
6111 og 6112 er dobbelttrioder til UHF, begge 6,3 V,
300 mA, μ = 70 og Vamax= 165 V. Stejlheden er
ca. 2 mA/V, men 6111 kan tåle 22 mA og 6112 3,3 mA
anodestrøm.
Sokkelforbindelserne
er
oxo
ens:
al,
g1, glø, kl, k2, glø, g2, a2.
Spørgsmål: Jeg bor i et væltet højhus og har fået
lov at opsætte en 40 meter midtpunktf ødet Zepp
under ejendommens tag. Den kommer til at ligge
parallelt med transmissionskablerne (coax) til ejen
dommens
BCLog
TV-fællesantenneanlæg.
Alle,
jeg har talt med, siger, at jeg stensikkert får QSL

Intermodulation —/

fra alle i hele ejendommen. Er det umuligt at få
10 W CW ud på 80 m uden TVI og BCI, eller skal
jeg hellere straks begynde på frimærkerne og sætte
sommerfugle på knappenåle?
Svar: Tja —. Hvo intet vover intet vinder. Jeg
ville tro, at hvis din sender ikke stråler andet end
80 m og måske lidt 40 m ud af antennebøsningen,
og slet intet andre steder (net, nøgle, mike m. v.),
så skulle det da kunne lade sig gøre. Men senderen
bliver puslearbejde,
og
et
lavpasfilter
i antennens
feeder
(coax
op
til
antennetuneren
ved
antennens
midtpunkt) er sikkert nødvendigt. Så vent blot lidt
med at købe knappenåle!
Spørgsmål: Da jeg spekulerer på at komme igang
på 70 cm og derfor vil bygge en modtager hertil —
med transistorer, naturligvis —> vil jeg gerne stille
dig fig. spørgsmål: 1) Hvad gøres for effektivt at
sikre sig mod at brænde transistorerne af, når sen
deren startes? 2) Er der nogen forskel på de for
holdsregler, der må træffes på de almindelige HFbånd,, og VHFlUHF i denne forbindelse? 3) Hvilke
transistorer vil du anbefale til en 70 cm hhv. en
2 m converter? 4) Vil jeg med fordel kunne erstatte
min rørconverter til 2 m med E88CC cascode HFtrin med en transistoropstilling? 5) Mener du, at et
HF-trin
med
transistorer
foran
min
converter
er
ulejligheden værd at prøve? På forhånd tak for
svaret.
Svar: Ad 1: Det skadelige for transistorerne er
den spænding mellem basis og emitter i basis/emitterdiodens
spærreretning,
idet
de
fleste
HFog
UHF-transistorer ikke tåler mere end ca en halv
volt, før denne diodestrækning slår igennem, hvil
ket
altså
vil
ske,
dersom
HF-spændingsns
spids
spænding
overstiger
0,5
V.
Hvis
HF-effekten
på
antenneindgangen ikke er alt for voldsom, kan man
forhindre dette ved at montere en germaniumdiode
(f. eks. OA90) med katoden til emitter og anode til
basis. Ved normal drift af transistoren vil denne
diode
være
forspændt
i
spærreretningen,
og
vil
derfor ikke kunne mærkes, men vil begynde at lede
strøm, hvis en HF-spænding forsøger at overstige
0,2
V
i
spærreretningen
for
transistorens
basis/
emitterdiode,
som
derved
bliver
beskyttet.
Hvis
man bruger et antennerelæ eller en TR-switch, står
transistoren ikke af p. gr. a. senderen, når dioden
er monteret. Men dioden er påkrævet, selvom man
bruger et antennerelæ, for et sådant lukker jo ikke
komplet
af
for
effekten
til
modtageren.
Tænker
man sig f. eks. at modtagerens kontakt i relæet har
en kapacitet på blot een pF til tungen, når relæet
er .trukket, danner impedansen heraf (300 ohm på
500 MHz) en spændingsdeler med transistorens el
ler
kredsens
indgangsimpedans,
som
typisk
kan
være 30 ohm på 70 cm. Ca. 1/10 af spændingen på
coaxkablet
kommer
derfor
til
transistoren
under
sendingen, og hvis effekten fra senderen er større
end 0,25 W, overskrider man den halve volt, og så
er dioden nødvendig. Man kan gøre endnu mere,
nemlig
udforme
afstemningen
foran
transistoren
således, at tabet heri stiger stærkt, hvis man for
søger at stoppe effekt ind i modtageren, se f. eks.
brevkassen fra november 63, side 368. Ad 2: Nej.
Ad 3: Det siges, at T2028 er bedre end AF139, men
den er næppe let at skaffe, for Philco er jo ophørt
med at lave transistorer. Texas Instruments har en
type, 2N2415, som de er vældig stolte af, og som
efter databladene også skulle være meget fin på
70 em, men den koster over 200 kr. hos importøren.
RCA annoncerer med 2N2857, den rangerer tilsyne
ladende på linie med AF139. Jeg ville begynde med

AF139, for den kan fås, og til en rimelig penge. —
Til 2 m vil jeg anbefale AF106 eller AF102. Skønt
de har samme data, synes AF106 at være en anelse
bedre på 2 m end AF102. Ad 4: Nej. En E88.CCconverter kan bygges til et støjtal under 4 dB, og
længere ned kan man ikke komme på 2 m med
transistorer. Det nytter end ikke at bruge AF139
istedet for AF102 på 2 m, for AF139’s laveste støj
tal er omkring 4 dB i det hele taget, hvor det for
AF106 og -102 ligger på værdier ned til 2 dB. For
skellen er blot den, at støj tallet stiger til for store
værdier for AF106 og -102 over 250 MHz, hvorimod
AF139 duer op til ca. 800 MHz. Ad 5: Dersom din
rørconverter fungerer rigtigt, kan du jo ikke for
bedre støjtallet ved at sætte et transistortrin foran,
så svaret må blive nej. — Men nu vi er ved det, så
er al den snak om tiendedele dB i støj tal, som man
kan hænde at høre på 2 m, noget tåbelig. Forskel
len mellem to modtagere med hhv. 3 og 5 dB i
støj tal er jo blot den, at 3 dB-modtageren under
visse sjældne forhold kan modtage et signal, der er
op til 1/3 S-grad svagere end 5 dB-modtageren kan.
Det kan være af betydning, hvis signal/støj-forhol
det (SNR) er under 10 dB, men ellers ikke. Desuden
er det ikke amatørarbejde at måle støj tal med nøj
agtighed større end een dB, ja, selv det kan være
svært nok. — Det er her værd at huske, at tabene
i feeder og antennerelæ skal lægges til modtage
rens støj tal for at få modtagersystemets virkelige
støjtal, det der bestemmer følsomheden.
Spørgsmål: Mange tak for svar, dels direkte, og
dels i OZ. Det er jo sådan, at når man rækker
fanden en lillefinger, så .. . Det første spørgsmål
drejer sig om CW-nøgling af en SM19. Jeg vil gerne
have den nøglet (807’eren) med min elbug (den bil
lige fra OZ, maj 63). Jeg ved ikke om jeg kan regne
med at kunne blokkere 807 med de ca. —100 V, jeg
jo får på anoden af nøglerøret i ’buggen? — Jeg
kan ikke finde oplysninger om 807, så vil du give
mig
sokkelforbindelserne,
data
(især
abt.
gi)
og
nogle gode råd abt. nøglingen. Hvis gitterblokering
er umulig, vil jeg benytte nøglerør som anbefalet
i artiklen, men skal et sådant ikke kunne tåle
Va = 600 V på anoden? (Det kan 6AS7 vist ei?)
Kan du foreslå et bedre egnet rør? — Så har jeg
tænkt mig at bygge Walkie-Talkie’n fra OZ, maj
64, kan du give forslag til en lidt kraftigere tran
sistor i PA? Kan det ikke betale sig at lade den i
diagrammet til PA beregnede transistor sidde, og
lade PA’en køre lige ud med en lidt kraftigere
transistor? — Det sidste spørgsmål har ikke ret
meget med radio at gøre, men jeg håber, at det
ikke gør noget. Da jeg regner med at begynde ved
DTH efter sommerferien, vil jeg gerne spørge dig,
om du kender noget til et ledigt værelse, eller ken
der nogen, der kender nogen o. s. v.?
Svar: 807 kører i kl. C, telegrafi med ca,. —45 V
på gi. Så de —100 V skulle være rigeligt til at blo
kere den. Nøglerør er unødvendigt. Va = 750 V, Vg2'
= 300 V, Ia = 100 ma, Ig1 = 4 mA. De to tættest
siddende ben er glødetråden, 6,3 V, 0,9 A, set nede
fra med uret kommer så g2, g1 og k. Anoden i top
pen. — Et nøglerør til katodenøgling skal kun kunne
tåle
så
meget
anodespænding,
som
PA-røret
skal
have i neg. gitterspænding for at blive cut-off. —
AF102 er formodentlig lidt bedre som PA-transistor
end OC171, men jeg ville hellere sætte endnu et
trin på med AFY19 eller 2N706 (npn). Den sidste er
billigst. — Skynd dig at spørge på Polyteknisk For
enings sekretariat ang. værelse, hvis du skal til
Lundtofte.
Vy 73 de OZ6NF.
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Radioteleskopet
i
Jodrell
Bank
ved
Manchester
er det største teleskop af sin art, men et endnu
større
er
under
bygning.
Jodrell
Bank
teleskopets
diameter er på 76,2 meter, men det nye under byg
ning i U.S.A. bliver 183 meter. Endelig er der det
kendte radioteleskop i Ny Syd Wales i Australien,
det er dog betydelig mindre end Jodrell Bank.
Radioteleskopet Jodrell Bank er bygget til mange
slags videnskabelige undersøgelser og et vigtigt led
i forskningens tjeneste, det blev sat i gang 1957.

Fra INDUSTRI OG
Ved OZ6PA

VIDENSKAB

Radioteleskopet i Jodrell Bank

Vi har alle hørt om radioteleskopet på Jodrell
Bank.
Radioamatørerne kender det sikkert fra det
internationale geofysiske år — det var forøvrigt i
den
anledning,
radioteleskopet blev
bygget —
og
andre husker navnet Jodrell Bank som noget sær
ligt i forbindelse med rumfarten. Her har observa
toriet været den drivende kraft, når det drejede
sig om kontakten med og sporingen af de mange
sputnikker, satellitter og astronauter, som så længe
har sat sindene i bevægelse.

Forskningsarbejdet
omfatter
blandt
andet undersøgelser over jordens iono
sfære,
undersøgelser
over
solsystemet
og det interplanetariske rum, udforsk
ning af mælkevejen og konstatering, af
kosmiske
katastrofer,
sådan
som
de
foregår
i
afstande
fra
jorden
flere
hundrede
lysår
borte.
Teleskopet
anT
vendes
også
til
specielle
solundersø
gelser,
til
radarundersøgelser
af
må
nen og til målinger på de interstellare
brintmængder,
hvis
spektrallinie
er
1420 MHz (21,1 cm bølgelængde).
Hvad er så et radioteleskop? Et ra
dioteleskop
arbejder
på
samme
måde
som et optisk teleskop. I dette sidste
træffer
strålerne
fra
fjerne
genstande
et
hulspejl,
hvorefter
de
indkomne
parallelle stråler samles i et brænd
punkt. Sætter man øjet ind i dette
brændpunkt,
eller
anbringer
man
en
fotografisk
plade
her
under
de
rette
forhold,
gengives
et
forstørret
billede
af de indkomne lysstråler. I radiotele
skopet er forholdene ikke meget ander
ledes. Som bekendt minder korte ra
diobølger i deres natur om lysstråler. De går kun i
rette linier og lader sig ikke afbøje. I radiotelesko
pet
er
hulspejlet
en
reflekterende
parabolskærm,
og de indkomne radiostråler kastes ind mod midten
i et fælles punkt, altså en slags brændpunkt. Her
sidder så en følsom antenne, der lader de ind
komne signaler gå videre gennem en forstærker til
en slags modtagerapparat.
Lydbølger
fra
verdensrummet

Optisk teleskop

Når
alverdens
mindre
radioteleskoper
og
højt
udvikede antenneanlæg må give op, så kan Jodrell
Bank
stadig
opfatte
de
svage
satellitsignaler,
og
det selv om afstanden ligger helt ude på den anden
side planeten Venus.
Jodrell Bank er jordens vagtsomme øre. Det lyt
ter intenst til signalerne fra det store kolde ver
densrum, ja, det opfanger radiobølger, der er hun
dreder
af
lysår
borte,
radiobølger
fremkaldt
af
kæmpemæssige
eksplosioner
i
fjerne
mælkevejssy
stemer.

Paraboreflektor

Radioteleskop

På
mange
forskellige
bølgelængder
kommer
ra
diofrekvenserne
ind
fra
rummet
til
Jodrell
Banks
kæmpeteleskop,
og
de
videregives
til
videnskabens
store
mosaik
af
iagttagelser,
som
engang
måske
skal
kunne
forklare
den
store
sammenhæng
mel
lem
alverdens
solsystemers
gang
i
det
uendelige
rum.
Mange vil være interesserede i at vide mere
dette radioteleskopanlæg, og her som så ofte,
radioamatørerne
have
særlige
forudsætninger
at forstå, hvad sagen drejer sig om.
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om
vil
for

Radiobølge
fra
verdensrummet

Antenne

Ligheden mellem et optisk teleskop og et radio
teleskop fremgår umiddelbart af ovenstående
tegning.

Medens
spejlteleskopets
reflektionsskærm
er.
for
sølvet glas eller høj glanspoleret metal med næ
sten 100 % reflektion, så er skærmen på Jodrell
Bank af stål. Man kunne tænke sig at anvende alu
minium af hensyn til vægebesparelse, men da stå
lets
udvidelseskoefficient
er
mindre
end
alumini
ums, valgte man stålet. En overgang gik man ind
for en hønsenetreflektor, men blev bange for, at
alle de mange krydsforbindelser skulle virke uhel
digt på stabiliteten.
Reflektorens brændpunkt ligger i plan med para
bolspejlets åbning, og her er primærantennen an
bragt i toppen af en 19 meter høj mast.
For at man med relativ lille brændvidde kan få
den bedst mulige udnyttelse af reflektoren ved for
skellig
bølgelængde,
må
man
vælge
primæranten
nens
strålingsdiagram
således,
at
hele
reflektorens
overflade
bestråles.
I
selve
mastetoppen
anbringes
forstærkeren,
og
modtageog
sendeudstyret
befin
der
sig
i
en
gondollignende
hytte,
der
hænger
umiddelbart
under
reflektorens
brændpunkt.
Fra
denne hytte styres iøvrigt hele systemets bevægel
ser.
Vindtrykket
spiller
en
stor
rolle
ved
konstruk
tionen
af et sådant radioteleskop; derfor er der
udvendig
på
skærmen
opbygget
en
gitterkonstruk
tion til afstivning.
Teleskopet styres i lodret plan ved hjælp af en
regnemaskine, der er i stand til at løse sfæriske,
trigonometriske
ligninger,
hvorved
det
er
muligt
at tilføre sådanne impulser, at teleskopet kan ud
føre
målinger
i
takt
med
objekternes
baneforan
dringer.
Det tager 20 minutter for teleskopet at dreje sig
360 grader, altså hele horisonten rundt. Mere end
400 grader kan teleskopet ikke dreje sig af hensyn
til de elektriske ledninger, som ikke er udført som
gliderskinner.
Hele konstruktionen vejer 2000 tons, og 10.000

En
katastrofe
i
verdensrummet.
Dette
billede
er
optaget med et optisk teleskop med 5 meters dia
meter i Californien. Det viser kollisionen mellem to
mælkevejssystemer
i
stjernebilledet
Centauren.
Denne optagelse faldt sammen med en kilde af
radiobølger
fra
verdensrummet,
som
man
antager
er
fremkaldt
ved
den
hæftige
indvirkning
mellem
gas og støv.

tons beton er støbt ud for at give et stabilt funda
ment.
Det er indlysende, at det særlig er på de store
afstande,
radioteleskopet
gør
sig
gældende.
Tager
man afstanden til månen, 400-000 kilometer, så kan
mange andre mindre teleskoper og højt udviklede
antennesystemer
klare
denne
strækning,
men
kom
mer
vi
længere
ud
i
rummet,
bliver
forskellen
iøjnefaldende. Med en parabolantenne på 25,5 me
ter og en energi af flere tusinde kilowatt kan man
give ordre til en satellit i indtil 16 millioner kilo
meters
afstand.
Radioteleskopet
på
Jodrell
Bank
kan
give
informationer
i
37
millioner
kilometers
afstand, og hvis senderen i satellitten kunne hæve
sin energi til 150 watt, så kunne den høres af
Jodrell Bank i rundt regnet 160 millioner kilome
ters afstand.
En
vigtig
egenskab
ved
radioteleskopet
er
dets
evne til at arbejde med radar. En energiimpuls
udsendes
med
regelmæssige
mellemrum.
Det
til
bagekommende ekko optages på bånd eller iagtta
tages på oscillograf. Det hænder ofte, at det ekko,
man modtager fra planeterne, f. eks. ligger under
støjniveauet, dette er f. eks. tilfældet med ekkosig
naler fra planeten Venus. Her må man så ved inte
grationsmetoder
finde
frem
til
resultatet.
Energi
impulsen bruger til sin rejse Venus tur og retur
5 minutter, og det er kun, når planeten står os
nærmest, det vil sige 42.000.000 kilometer.
Et arbejdsområde, der har lagt megen beslag på
Jodrell
Bank
medarbejdernes
indsats,
angår
kon
statering af intet mindre en katastrofer i verdens
rummet. Man har gennem de sidste år fået erfaring
for, at de stærkeste radiobølger ude fra rummet
forårsages gennem sammenstød med mælkeveje, der
er beliggende i en afstand fra jorden på 700 millio
ner lysår. Når man ved, at lyset bevæger sig med
en hastighed af 300.000 km i sekundet, har man
svært véd at fatte de enorme afstande, det drejer
sig om her. Det er ikke mærkeligt, at
U.S.A. måtte have assistance af Jod
rell Bank, da de gik ind for anbrin
gelse af satellitter i rummet, og Rus
land måtte gøre det samme, da man
tabte forbindelsen med Sputnik I.
Det er også fortræffelige egenskaber,
dette radioteleskop er i besiddelse af.
En ufattelig evne til at modtage de
svageste
signaler
fra
enorme
afstan
de og samme evne til som senderan
tenne med snæver båndbredde at kun
ne befordre signaler mod fjerne mål.
Ved alle fremstød mod Mars eller
Venus
er
det
nødvendigt
med
store
antenneanlæg,
såfremt
ingen
nødven
dige informationer skal gå tabt. Lad os
igen
drage
sammenligninger
med
det
mindre teleskop på 25,5 meters dia
meter. Med dette vil vi være i stand
til at kunne modtage signaler fra en
satellit i nærheden af Venus, såfremt
dens
sendéenergi
er
150
watt.
Med
Jodrell Banks „spejl“ på 76 meter vil
man under samme forhold kunne modtage det ti
dobbelte af informationer.
Det er ikke underligt, Jodrell Bank er blevet den
store
faktor
i
amerikansk
rumforskning,
og
man
ser naturligvis hen til den dag, hvor endnu større
radioteleskoper
beliggende
på
hjemlig
jord
træder
ind i billedet.
Vi
radioamatører
har
oplevet
en
forbløffende
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udvikling inden for vor kæreste interesse, arbejdet
med de korte bølger. Det er slet ikke så længe
siden,
vi
faldt
i
forundring
over
vore
signalers
rækkevidde til enhver plet på jordkloden. Og så
er det intet imod, hvad vi har erfaret de sidste år.
At
radiobølgerne
vandrer
helt
ud
hinsides
plane
terne har fyldt os med forbavselse. Hvor ligger
egentlig grænsen for denne rækkevidde?
Måske ligger en del af svaret hos os selv, i vore
egne ufatteligt fine teleskoper, vore øjne.
Den
stjerne,
vi
undrende
iagttager
i
nattens
mørke, sender sit lys mod os fra afstande, der må
les i lysår, og dog kan vi tydeligt registrere lys
indtrykket.
Der er ikke langt i natur fra lysbølger til centi
meterbølger, så vi aner, at grænsen ligger meget
længere ude, end vi i vore vildeste drømme havde
tænkt os.
OZ6PA Poul Andersen.

Til licenserede medlemmer af EDR,
der er ejere af en strimmelsender.
Ved HBmødet 30. maj 1964 vedtoges det at fordele
de
klaviaturperforatorer,
foreningen
er
kommet
i
besiddelse af, blandt ansøgere, der er medlemmer
af EDR, er licenserede amatører og er ejer af en
strimmelsender.
Ansøgning indsendes til kassereren.
Ansøgere skal opgive type og fabrikationsnummer
på deres strimmelsender.
De indkomne ansøgninger behandles af et udvalg
bestående af OZ8US, 5JT og 9SN. Udvalgets ind
stilling
forelægges
HB,
der
foretager
uddelingen
af klaviaturperforatorerne.
De
ansøgere,
der
tildeles
et
apparat,
modtager
besked fra kassereren, til hvem købsprisen, kr. 50,
indsendes,
hvorefter
apparaterne
fremsendes
for
køberens regning og risiko.

VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.
En lavspændings lodde
kolbe for transistorer
og trykte kredsløb.

Hvis man tror, at lodning er en meget simpel
ting, så kan erfaringerne godt belære én om, at det
stik modsatte er tilfældet, og det er slet ikke blevet
simplere, efter at man har fået de trykte kredsløb.
Nu mere end tidligere er en perfekt lodning på
krævet, hvilket igen vil sige en lodning udført med
den
rigtige
temperatur,
det
rigtige
loddeareal
og
naturligvis
den
rigtige
loddelegering.
Dette
sidste
behøver man nu ikke bekymre sig for meget om,
thi de rigtige loddelegeringer føres i handelen, når
blot man køber det bedste og ikke sekundavarer.
Om temperaturen, man lodder med, kan der der
imod siges et eller andet, thi denne er vidt forskel
lig, når det drejer sig om trykte kredsløb, den varmefølsomme transistor eller det mere robuste glødestrømskredsløb.
Det kan slet ikke nytte at give sin lodning et par
hundrede watt, når den måske højst tåler 5 watt.
Nu vil mange måske ryste på hovedet og sige,
kan man virkelig foretage lodninger med 5 watt
på loddejernet. Ja, det kan man, og der er tilfælde,
hvor man kan nøjes med endnu mindre.
Man skal lægge mærke til, at i de tilfælde, hvor
man lodder på følsomme komponenter som tran
sistorer og trykte kredsløb, så gælder det om kun
at opvarme lige netop det loddeareal, der er nød
vendigt og ikke mere. Det følger jo egentlig også
af sig selv, transistorernes og printenes tillednin
ger er jo netop arealmæssigt og materialemæssigt
af meget små dimensioner.

Snit af loddekolben. A er kobberstykker. B loddespidsen. D det udvendige rør. E en steatitperle. F
tilledningsring til grafitstiften C. Tilledningerne går ind ved G.

Fig. 2.
Målskitse over kobberstykket A. Udboringerne er
5 mm. Den lange udboring går over i en mindre
udboring på 2,2 mm.
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Dernæst er det meget vigtigt at overføre varmen
på den kortest mulige tid; man skal altså ikke
holde kolben længere på, end til lodningen er ud
ført, ellers giver man varmen tid til at brede sig
til andre områder, hvor varme ikke er nødvendig
og måske skadelig.
For at sige det klart og præcist: Brug den lavest
mulige varme på det mindst mulige areal i den kor
test mulige tid.
Dette
betyder
igen,
at
den
gode
gammeldags
loddekolbe kun kan benyttes til grovere ting, og
at det i virkeligheden er nødvendigt at kunne dis
ponere over flere loddekolber, og så er det, man
vil blive forbavset over, hvad der kan præsteres
med bare 3 og 5 watt.

I det følgende skal jeg give anvisning på, hvor
dan man alene ud fra rodekassens indhold kan
fremstille
en
lavvolts
loddekolbe.
Det
er
muligt,
man vil mene, det ikke kan betale sig at fremstille
sine loddegrejer selv. Jeg vil alligevel anbefale at
forsøge sig med den følgende lille konstruktion. I
reglen er det jo sådan, at selv om man køber det
bedste af det bedste, er værktøjet ikke så dæk
kende, som man har tænkt sig. Går man frem efter
nedenstående
recept,
bliver
man
selv
herre
over
situationen, og kan foretage de ændringer som det
lokale arbejde kræver, og har man lavet en lodde
kolbe, vil man få lyst til at lave endnu en til no
get grovere arbejde og så fremdeles.
I rodekassen har vi alle liggende en gammel net
transformator. Det bedste er, at den ikke fylder for
meget, og helt i orden er det, dersom man har en
decideret
glødestrømstransformator
med
220
volt
på primærsiden og 6,3 volt sekundært. Har man
ikke 6,3 volt på sekundærsiden men et eller andet
ubestemmeligt, så er det faktisk bedst at fjerne
sekundæren og vikle noget nyt.
En god metode til at bestemme hvor meget spæn
ding
der
opstår
på
en
transformators
sekundær
side eller rettere, at bestemme hvor den vikling
ligger, der giver 6,3 volt, består i følgende:
Man sætter strøm på primærsiden, sætter sit vekselstrømsmåleinstruments
ene
tilledning
til
sekun
dærens nul og sætter den anden tilledning via et
krokodillenæb
til
klingen
på
sin
lommekniv.
Ved
nu at stille knivspidsen ind i de forskellige vin
dinger på sekundærsiden fås et tydeligt udslag for
spændingen. Det gælder nu om at rense de lednin
ger fra hvilke den spænding skal udtages, som man
har brug for, og så føre en tilledning op til nogle
ekstra
loddeflige
på
transformatorens
dæksel.
Det
er vigtigt at mærke spændingerne tydeligt op, så
har man noget at gå ud fra.
Mærker
man
mange
forskellige
spændinger
op,
hvad jeg vil anbefale, så kan man tage strøm fra
et stort område, hvilket man kan få fornøjelse af
senere.
Det er meget vigtigt at bruge en rigtig transfor
mator med adskilt primær og sekundær. De lave
spændinger på sekundæren gør, at den er ufarlig
at røre ved, sådan som det er tilfældet f. eks. ved
skinnenettet på børns legetøj. Bruger man derimod
en
autotransformator,
er
risikoen
stor,
så
dette
må bestemt frarådes.
I det tilfælde, hvor man foretrækker at lave en
helt
ny
sekundærvikling,
anbefales
det
at
frem
stille en sådan af 1 mm laktråd; mellem 30 og 40
vindinger plejer at være passende, men mål selv
efter med meteret og spar ikke på udtagene, det
lønner sig. Loddeflige er en billig vare.
Til konstruktionen af denne loddekolbe var op
rindelig
tænkt
anvendt
kromnikkeltråd
som
var
melegeme.
Vanskelighederne
ved
at
montere
en
sådan tråd, så den ligger godt beskyttet og er
robust monteret, gjorde, at jeg så mig om efter et
andet modstandslegeme. Jeg fandt da på at benytte
en kulstang, og under den videre spekuleren gik
jeg ind for at benytte en blyantstift, som jo består
af grafit og ler. Jo større lerindholdet er, jo større
er
modstanden
og
også
blyantens
hårdhed.
Jeg
bruger en stift, som man finder dem i de såkaldte
arkitektblyanter,
det
er
løse
stifter
af
fabrikatet
Rollo, som kan indsættes efter behov. Stifterne er
2 mm tykke og ca. 130 mm lange. Sådanne stifter
af
dette
fabrikat
findes
i
forskellige
hårdheder
helt op til mærket 8H. En sådan stift har en ohmsk
modstand på ca. 6 volt. Før jeg gik ind for anven

delse af en sådan blyantstift, var det nødvendigt
at vide, hvad den kunne stå for. Først blev den an
bragt i en gasflamme. Det viste sig, den kunne
tåle hvidglødhede i 5 minutter uden at tage skade.
Derefter blev den sat under spænding, og med en
gennemgangsstrøm på 2 ampere i 6 timer viste
det sig, at også dette kunne den lille stift tage i
„stiv arm“.
Efter
at
have
omtalt
transformatoren
og
hjertet
i konstruktionen, modstandslegemet, kan vi gå over
til konstruktionen. Som man ser på fig. 1 består
loddekolben af et rundt kobberstykke A 10 mm i
diameter. I den ene ende er indboret et hul 5 mm
i diameter og 20 mm dybt. Det er det hul, som skal
bære
selve
den
udskiftelige
kobberloddespids.
Læg
mærke til at der i siden er boret et hul til 1/8
gevind, heri sættes den pinolskrue, som skal holde
den udskiftelige loddespids på plads.
i den anden ende af kobberrøret bores ind til
punktet p et 2,2 mm hul (det bliver altså et meget
langt hul). Dernæst bores hullet op med et 5 mm
bor ind til punktet q. Der fremkommer altså et
5 mm hul, der ender i et 2,2 mm hul. Man lægger
mærke til, at også her er indsat fra siden en 1/8”
pinolskrue.
Blyantspidsen
sættes
fast
ned
i
dette
2,2 mm hul, og det er pinolspidsen (spidsen slibes
af), som klemmer blyantstiften fast i sit leje.
Blyantstiften C afsluttes med en lille metalklem
me, hvortil er fastgjort en tilledning fra transfor
matoren. Det fremgår let af tegningen. Uden om
kobberstykket A er i den ene ende lagt et stål
eller messingrør D med en indvendig diameter på
10 mm. Ved at lægge dette tynde messingrør så
langt ude som muligt, sørger man for, at det tager
så lidt varme fra kobberrøret som gørligt. En lille
1/8” skrue holder røret på plads (ikke tegnet).
Som
det
ses
af
illustrationen
anbringes
steatitperler inde i røret. Den første anbringes under F
for at holde stiften fra væggen. En steatitperle,
der fylder rummet helt ud, skal benyttes. På teg
ningen er ikke tegnet flere andre mindre steatitperler,
som
isolerer
tilledningen
fra
yderrøret.
Oppe i øverste ende af dette yderrør ligger en
messingring G, som optager den anden transforma
tortilledning. Man ser kablet komme ind fra højre.
Det gælder nu om at sikre sig, at alt er skruet fast,
så intet falder fra hinanden.
Måske vil man mene, at loddeskaftet bliver for
varmt, så det ikke er til at holde på. Det er ikke
min erfaring, men ellers kan man bare trække et
elektronitrør ud over hele loddekolben. Det bety
der,
at
der
mellem
pertinaxrøret
og
loddehovedet
A bliver et luftmellemrum, der vil isolere mod
varme.
Monteringen af transformatoren er et kapitel for
sig.
Lad
ikke
transformatoren
stå
ubeskyttet
hen.
Før eller senere kommer en eller anden metallisk
genstand
for
nær
primærklemmerne,
og
så
sker
der en kortslutning eller det, der er værre. Derfor
kan det betale sig at ofre nogen omhu på ind
kapsling. Jeg har tidligere i OZ beskrevet en kon
struktion af en lille nem kasse til små komponen
ter. Jeg gengiver en lignende her. Kassen består
af to halvdele, det hele ses tydeligt på fig. 3. Den
nederste kasse består af et U med ombukkede flige,
den øverste har ingen ombukkede flige. Den sæt
tes
lige
ned
over
underparten,
som
illustrationen
viser. Skruehuller i øverste part passer til gevind
huller i nederste part, og det hele er en såre sim
pel og meget billig konstruktion, som man kan få
fornøjelse af gang på gang.
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Jeg har ikke givet nogle mål, da alt jo afhænger
af transformatorens størrelse.
Som det fremgår af konstruktionen, forsynes kas
sen med bananbøsninger. Det skal være den svære
type, som kan bære noget strøm. Til disse banan
bøsninger
går
der
tilledninger
direkte
fra
trans
formatorklemmerne. Hvis man så, som jeg har vist
på
tegningen,
mærker
spændingerne
op,
så
har
man
mange
muligheder
for
at
variere
spænding
og dermed strømforbrug.
I min opstilling brugte jeg 3 volt, og mit strøm
forbrug var 2ampere, det gav 6 watt, og det kunne
jeg lodde fortrinligt med, men jeg er klar over, at
der er mange muligheder for godt og solidt arbejde
med mere eller mindre strøm, alt efter forholdene.
Derfor er det godt at lave sig forskellige udtag og
så gå forsøgsvis frem, til man kender sit nye loddeværktøj ud og ind.
Som det fremgår af illustrationen, er det klogt
at anbringe en vippeafbryder, som åbner for pri
mærstrømmen og videre sættes en lille lampe over
sekundæren, så kan man altid se, om der er „sovs“
på loddekolben.
Et par små gummiben under kassen nævnes for
fuldstændighedens skyld.
OZ6PA.

Denne
lille
transformatorkasse
kan
enhver
frem
stille. Den er fiks og billig. Målene afhænger af
transformatorens
størrelse.
Overog
underpart
er
aluminiumsstrimler.
Det
er
klogt
først
at
forsøge
med
en
udskæring
i
pap.
Bukkestederne
skæres
kun halvt igennem. På denne måde undgår man
spild af plade
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Ålborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department
Delaware.
En radioamatør-DXpedition vil i den anden uge
af august rejse til grevskabet Sussex i staten Dela
ware.
Stationen vil kom'me i gang fredag d. 14 august
omkring kl. 1700 GMT, og den vil gå <QRT mandag
d. 17. august kl. 0300 GMT.
Kaldesignaler
og
tilnærmelsesvise
frekvenser
er
følgende:
10 rn.tr. K8LBQ/3
28.6 AM og SSB
21.31 AM
15 mtr. K8PLJ/3
21.41 SSB
20 mtr. K8GJM/3
14.305 SSB
14.045 CW
7.260 AM
40 mtr. K8PLJ/3
7.210 SSB
7.045 CW
3.935 SSB
80 mtr. K8UBQ/3
3.645 CW
QSL’s må sendes til:
Project Delaware.
Mr. Bainbridge Cowell. K8LBQ.
24001 Haselmere Road.
Cleveland. Ohio 44122.
40 år Radio Barcelona.
Den 14. november 1964 vil EAJ-1, Radio Barce
lona
—
den
ældste
spanske
radiofoni-station
—
fejre sit 40 års jubilæum.
Radio Barcelona ønsker at rette en tak til radio
amatørerne
for
deres
andel
i
kommunikationerne
på kortbølgebåndene og indstifter i den anledning
2nd DIPLOMA RADIO BARCELONA „D.R.B.“,
som vil blive udstedt under følgende betingelser:
1. For at kunne ansøge om diplomet skal der
fremsendes
en
underskrevet
liste
og
ansøgerens
egne
QSL-kort
for
forbindelser
med
EA3-stationer,
som er beliggende i de 4 catalanske distrikter: Bar
celona, Tarragona, Lerida og Gerona.
2. Forbindelser kan gennemføres på ethvert af de
autoriserede bånd enten på CW eller telefoni.
Kun een QSO pr. station anerkendes.
3. Da såvel Radio Barcelona som U.R.E ønsker, at
diplomet kan opnås af amatørstationer i alle fem
verdensdele, sker der en tilpasning af kravene i
forhold til afstandene:
A — For spanske amatører: 30 ''QSO’s.
B — For Canariske øer, Nord Afrika og Europa:
20 QSO’s.
C — For Nord- og Sydamerika: 5 QSO’s.
D — For Asien og Australien: 2 QSO’s.
4. Perioden for opnåelse af diplomet begynder
1. juni 1964 og slutter d. 30. nov. 1964 kl. 2400 GMT.
5. Ansøgninger om diplomet sendes inden 31. dec.
1964 og adresseres til
Delegacion de U.R.E (Diploma D.R.B.).
Apartado Postal 5041.
Barcelona (Spain)
„Scout Radio Award“.
Ovennævnte diplom er indstiftet af Boy Scout

Troop 52, Amateur Radio Club, Coplay. Penn., og
kan søges af amatører fra hele verden.
Regler:
1.
'QSO
skal
gennemføres
med
klubstationen
K4WQW og med mindst 1 medlem af klubben.
2. Log data og de to 'QSL-kort samt 7 IRC sen
des til Peter I. SOmssich, K3VWH, 1120, Hokendauqua Street, Coplay, Pennsylvania, USA.
3. Lytteramatører skal aflytte K4WQW samt en
anden station. Iøvrigt som ovenfor.
4. Medlemmer er K3WQW (Club stn) K3VWH W3UQX - KN3YIC - KN3ZSK - KN3ZRJ - KN3FCB
og KN3ZUN.
3. Internationale Bodensee-treffen.
Lørdag d. 27. og søndag d. 28. juni 1964 afholdes
som tidligere meddelt det 3. internationale Boden
sø-træf.
Interesserede
medlemmer
kan
få
nærmere
oplysninger
om
dette
arrangement
ved
henvendelse
til Traffic Department.
Diplombøger.
Da der ved oprydning i arkivet for gammel kor
respondance og logs fra svundne tester er dukket
et par pakker med diplombøger op, ser Traffic
Department sig i stand til at kunne tilfredsstille en
mindre
efterspørgsel.
Bestillingerne
ekspederes
i
den rækkefølge, de indgår, og så længe de ca. 20
eksemplarer slår til. Prisen er i dag kr. 4,00 +
porto (60 øre).
OZ7EDR/P.
På grund af sommerferie finder der ingen udsen
delser sted over OZ7EDR/P søndagene d. 19 og 26.
juli.
Afdelingerne
opfordres
til
at
indsende
meddelel
ser om stævner og rævejagter o. 1. til publicering
i udsendelserne.
Til eftertanke.
OZ7JT de WA2GHJ.
Tak for den fb 'QSO OM. Du er den femte OZ,
men endnu har jeg intet OZJQSL. De lovede alle
at sende. Forstår det ikke. Vil jeg have bedre held
med dig?
Vær venlig at sende QSL via bureau, hvis du
foretrækker det.
Best of luck es 73
Virgil.
St, Barthelemy.
Der går rygter om, at Jean-Claude FG7XT vil
forsøge at bringe den lille ø St. Barthelemy, der
ligger øst for St. Maarten, på DX-listen.
DX-peditionen vil finde sted sidst i juni måned,
og prefix vil blive FX7.
OZ-CCA-testen.
Her, hvor disse linier skrives, kan det konstate
res, at over 1000 stationer har deltaget i dette års
CW-afdeling
af
OZ-CCA-testen,
medens
fone-afdelingen ligesom sidste år har haft væsentlig mindre
deltagelse.
WAE-testen 1963.
De danske placeringer
følgende:
1. OZ4H
2. OZ8PG
3. OZ4RT
4. OZ2NU
5. OZ3Q

i

sidste

1675
1311
1305
450
117

års

67
ti!) —
40 —
30 —
13 —

WAE-test
25 B
19 B
29 B
15 B
9 C

6. OZ3GU

7. OZ4DX
Rubrikkerne angiver:
Slutsum — antal af
multiplier — samt input.

9
3
QSO

3
3
—

—
—

3C
IC

antal

af

Næste WAE-test.
Terminerne for den næste WAE-test
CW: Lørdag d. 8. aug. — Søndag d. 9. aug.
Fone: Lørdag d. 15 aug. — Søndag d. 16. aug.
Nærmere regler følger i næste OZ.

er

QTC’s

—

følgende:

2NU.

Meddelelser fra Post og telegrafvæsenet
Amatør-radiostationers brug af
radiofjernskriver m. m.
Til underretning for foreningen skal man herved
meddele,
at
licenserede
radioamatører
fremtidig
ikke skal indsende særskilt ansøgning om tilladelse
til
benyttelse
af
radiofjernskriver,
idet
brugen
heraf fremtidig vil være tilladt i de frekvensbånd,
der må benyttes med sendetype Al og Fl. Bestem
melse herom vil blive indsat i heftet „Vilkår og
bestemmelser",
når
nyoptryk
af
heftet
skal
finde
sted.
Ved brug
af
radiofjernskriver
skal det interna
tionale
fjernskriveralfabet
nr.
2
(1932)
benyttes;
sendehastigheden skal være enten 45,5 eller 50 baud.
Stationens
kaldesignal
skal
ved
begyndelsen
og
slutningen
af
hver
udsendelse,
samt
ved
længere
udsendelser
mindst
én
gang
hvert
tiende
minut,
udsendes med telefoni eller morse (med en hastig
hed af ikke over 125 tegn i minuttet).

Forstyrrelser i amatørbåndet 3500—3800 kHz.
Til underretning for foreningen skal man herved
meddele, at man d. d. har tilskrevet en radioama
tør, der klagede over forstyrrelser fra den holland
ske
kysstation
Scheveningen.
på
frekvensen
3673
kHz, således:
Med henvisning til Deres brev angående forstyr
relser
i
amatørbåndet
3500—3800
kHz
skal
man
herved
meddele,
at
dette
frekvensbånd
i
henhold
til
det
internationale
radioreglement
(Geneve
1959)
er tildelt følgende tjenester på lige fod:
Radioamatører.
Fast tjeneste.
Bevægelig
tjeneste
(undtagen
bev.
luftfartstje
neste).
Der er således ikke tale om noget eksklusivt
bånd for radioamatører, og man har ikke grundlag
for at rette henvendelse til den hollandske admini
stration
angående
forstyrrelserne
fra
kyststationen
Scheveningen
på
frekvensen
3673
kHz.
Stationen
arbejder
i
overensstemmelse
med
en
internationalt
vedtaget
frekvensplan
for
båndet
1605—3950
kHz
for region I, i hvilken frekvensplan det iøvrigt også
har
været
nødvendigt
at
tildele
danske
tjenester
frekvenser;
det
kan
nævnes,
at
danske
skibssta
tioners indbyrdes forbindelser på frekvenserne 3545,
3550, 3555, 3560, 3565 og 3570 kHz foregår i overens
stemmelse med den samme frekvensplan.

blev
Ulovlig radiosending.
Til underretning skal man herved meddele, at en
ulicenseret
radioamatør
ved
retten
i
Fredericia
i
april måned d. å. er blevet idømt en bøde på
200
kr. for ulovlig benyttelse af en radiosender.
Forvandlingsstraffen fastsattes til hæfte i 7 dage.
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Med de gode konditioner, der følger med sommer
månederne, vil det sikkert også i år kunne betale
sig at gøre noget ved de højeste bånd, 10 og 15
meter.
Rapporter
fra
udlandet
viser,
at
der
er
betydelig aktivitet på disse bånd, først og fremmest
i nord-syd retningen. SSB aktiviteten er mærkelig
nok ikke stor, derimod er der en betydelig aktivitet
på såvel AM som CW. Båndene er jo ikke helt så
tæt besat som tyve meter, så der er mest at lave
i week-ends.
Fra Antartic er der kommet en belgisk station i
gang, nemlig OR4VN, der kører CW omkring 1718 z
på 14050 kc, han er også hørt på firs og fyrre meter
tæt ved de frekvenser Steffen KC4USK benytter.
Andre nyheder fra Sydatlanten er, at FB8WW fra
Crozet Isl. inden længe ventes at komme i gang med
en SR 150 transceiver, han hørtes fra tid til anden
på AM nær 14140.
FB8ZZ fra New Amsterdam Is. høres svagt på
14125 kc med SSB, QSL tager 5R8BC sig af.
Fra New Guinea forlyder det, at VK9NT er i
gang med SSB på 14105/125 fra 12 z, han håber
inden længe at kunne have en Quad oppe. På CW
er VK9SB aktiv, også han høres mest om formid
dagen.
VU2NR meddeler, at der for hans vedkommende
ikke kan blive nogen tur til VU4 og VU5 øerne,
da det selv for indere er temmelig vanskeligt at
få indrejse- og opholdstilladelse. I øvrigt er G3MVV
QSL manager for VU2NR, han har modtaget logs
for forbindelser fra de sidste to år.
ZD3A, der er den eneste aktive station fra Gambia,
venter inden længe at måtte gå QRT, da han skal
aflevere sit grej, som er lånt.
Ny station fra Yemen er 4W1D, der er HB9AAW,
han kører tyve meter SSB, 4W1B er tilbage som
HB9YZ.
QSL
sendes
via
HB-bureau.
Svejtserne
arbejder
dernede
som
radiooperatører
for
Røde
Kors.
FY7YF er for tiden meget aktiv på tyve meter,
men SSB høres i den lave ende både tidligt og silde.
FG7XT forventer at kunne komme i luften fra
ST. Bartolemey Is. omkring midten af juni under
callet /FS7 eller /FSØ. Øen ligger tæt ved Fransk
St. Martin, men da øen har selvstændig admini
stration, kan der muligvis blive tale om separat
status til DXCC.
HZ2AMS meddelte i begyndelsen af maj, at han
ikke har været aktiv på 3,5/7 mc, og at al aktivitet
som HZ2AMS/8Z4 el. HZ1AB/8Z4 er pirat aktivitet.
Aktivitet på de øvrige bånd er OK, han venter i
øvrigt at komme tilbage igen i løbet af en 6 ugers
tid.
Båndrapporter: Tiderne er gmt, z.
OZ7PA: 7 mc CW: PY7QAO—7Q01 02 - VE2UX 02
- W2ZCK m. m. 03 - UG6AV 02 - UL7PH 23 MP4BBE 02 - CT1DJ 18 - KV4CI 23 - CM2QN 00 UA0BL 07 - KP4ANJ 02 - TA5TK 23 - LU7FA 23 HI8NPI 00 - VP7NI 01.
DR 1261 14 mc AM: EP2DJ 08 - 4X4KX 08 VK5TA 14 - DU9EM 10 - 7X2SQ 18 - VS9AE 18 VS90SC 18 - EL1H 18 - 5H3JI 17 - 5B4SS - KP4YD
22 - VQ2GR 16 - 9Q5GE 18 plus diverse W es EU.
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OZ4PM 14 mc CW: KR6BQ 12 - KP4BHR 21 MP4BEX 17 - CR6CZ 17 - JA1KG 15 - JA6CRX 16 VS6EY 17 - ZL3UY 21 - 9G1FE 16 - EP2BQ 17 OY2H 17 - W’s.
21 mc CW: ZP5LS 14 - 4W1D 18 plus W’s - fbæ
med din nye quad, det går jo fint.
Ang. AJ6AC så kan jeg oplyse DR 1261 om, at
det
er
en
amerikansk
militær-amatør
station,
der
arbejder normalt lige uden for amatørbåndene.
Det var alt for denne gang, tak for rapporterne
— og på genhør.
73 es best DX de OZ7BQ/Joe.
Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

Kommunikationsforsøg
med
ballonbåren
sender
og
modtager.
Søndag d. 24. maj kl. 0930 blev der fra 7HB’s
sommerhus i Farum opsendt en ballon, der med
bragte en 29 Mc modtager samt en sender på
144.050 Mc. Desuden var der et barometer, der målte
ballonens højde. Forsøget med at lave QSO over
det svævende udstyr lykkedes — 2AF, der var i
Slangerup, blev der først etableret QSO med —
derefter blev der med møje og besvær gennemført
en QSO med 3FYN i Odense.
På
29
Mc
optrådte
der
forskellige
forstyrrelser
bl. a. fra en kraftig sender, der var impulsmodule
ret. Efter at ballonen havde opholdt sig oppe i kul
den et stykke tid, blev modtageren svagere for til
sidst at dø helt ud — senderen fortsatte i længere
tid, men da den medførte batterikapacitet ikke er
større
end
nødvendig,
vil
udsendelserne
ophøre
efter en vis tid.
Teknisk var det arrangeret således, at 29 Mc
modtageren var indrettet til AM — den ved detektionen fremkomne LF spænding blev anvendt til at
PM modulere 2 m senderen. Højdemålingerne blev
foretaget
ved
optælling
af,
hvor
mange
impulser
der blev udsendt pr. 30 sek.
Følgende kurs samt højde må det formodes, at
ballonen har fulgt: 0930, opsendt fra Farum —
1000, NNV f. Farum, højde 4 km — 1100, NNE f.
Farum, højde 21 km — 1230, over København, højde
16 km — 1330 og 1430 over Køge Bugt, højde 16 km
— 1445, over Køge Bugt, højde 5,7 km. — Udsendel
serne ophørte kl. ca. 1455, position ca. Stevns. Når
højdemålingerne viser sig faldende, kan det skyl
des, at batterispændingen er ladende.
Frekvensændringen på 2 m senderen var meget
lille — SM7BJ har målt den til ca. 1530 perioder.
Tak for de modtagne rapporter.
Næste ballon.
Søndag d. 28. juni kl. 0930 DNT — ballonen med
fører en 28,5 Mc modtager, der modtager AM —
antennen er lodret polariseret. Senderen er på
144.050 Mc og udsender det modtagne på PM —
impulser til højdemåling udsendes som Al — an
tennen
er
vandret
polariseret.
Der
afholdes
kun
kommunikationsforsøg,
hvis
Postog
Telegrafvæ
senet giver sin tilladelse hertil.
QSO procedure:
QSO-afviklingen styres fra
OZ7HB — 7HB/B kalder op og beder om svar —
når der svares, skal der lyttes på det retransmitterede signal for at kunne indstille 28,5 Mc sende
rens output og modulationsgrad, til det retransmit-

terede signal lyder bedst muligt. — Husk at slukke
for senderen, når der skal modtages. Undertegnede
vil
gerne
have
forhåndstilsagn
om
deltagelse,
så
vi ved lidt om, hvem der er med, bl. a. af hensyn til
eventuel aflysning.
Rapporter
indeholdende,
hvad
der
er
hørt,
kurs
og impulstal, bedes sendt til 4UB.
OSCAR III:
Grundet rejse er den i sidste OZ lovede artikel
ikke blevet færdig. Der er ikke siden sidste OZ
modtaget noget nyt fra USA ang. projektet.
Første 2 m QSO mellem OH og W6:
Det er lykkedes OH1NL og W6DNG at lave den
første
transatlantiske
2
m
QSO
ved
at
benytte
månen som reflektor. — Nærmere detaljer kommer
i juni QST. Tak, 7SS, for info.
Meteorscatter:
Hvis
nogen
er
interesseret
i
meteorscatter,
kan
de aftale sted med HG5KBP, som er aktiv på dette
felt — hans QTH er Erno Peres, Budapest XVIII,
Léva 21, Hungary.
OZ9AC.
2-meter klubbens møde den 28. maj,
der var annonceret som „sludreaften“, blev besøgt
af ca. 25 deltagere. På grund af 9AC’s fravær fun
gerede OZ2AF som ordstyrer, og gav også til ind
ledning
en
orientering
om
OSCAR-gruppens
nye
hovedstation,
der
er
beliggende
på
Hjemmeværns
gården i Farum. Yderligere fortalte 2AF om for
løbet af sidste ballonfart, som trods nogen kritik
må betegnes som en succes. Ballonen, der var ud
rustet
som kommunikationsballon med modtager for
28Mc og sender for 144 Mc, virkede udmærket som
relæstation. Under flyvningen opnåedes bl. a. kon
takt med OZ3FYN via ballonen.
Efter 2AF talte OZ4AO om fremstillingen af selve
ballonhylsteret, som han og OZ8OS havde svejset
sammen af plasticfolie. Faconen, der nærmest kan
sammenlignes med en stor dragtpose, viste sig dog
at være mindre hensigtsmæssig, men en ny facon
er konstrueret og vil blive prøvet ved næste ballon
opsendelse. Efter 4AO’s beretning var det ballonprojektets „fader", OZ7HB’s tur til at fortælle om
teknikken, der anvendes ved disse forsøg.
Sidste taler før kaffen var radiotekniker Jacobsen
fra Rude Skov, der gjorde rede for et meget enkelt
system til beregning af satellitters bane. Til trods
for systemets enkelthed var det måske ikke alle,
der i første omgang fangede fidusen, men er der
stemning for det, er det sikkert muligt at formå
hr. Jacobsen til at skrive nogle linier i „OZ“ om
emnet.
Vi siger tak til aftenens talere, der alle var årsag
til, at diskussionen gik livligt under den efterføl
gende kaffe.
OZ6BP.
„Øresundspokalen"
er navnet på en pokal, der af UK7 er indstiftet til
den kommende julitest på 2 meter og 70 cm. Til
pokalen knytter der sig følgende regler:
Pokalen, der er en vandrepokal, uddeles til den
nordiske station, der i julitesten opnår højeste sam
menlagte pointsum på 144 og 432 Mc. Anvendelse
af begge bånd er ikke obligatorisk. Pokalen, der
er skænket af UK7, skal vindes i tre på hinanden
følgende år, eller sammenlagt 4 gange for at blive
ejendom.
OZ6BP.

FRA AFDELINGERNE
Aid.
holder
møde
hver mandag kl. 20,00
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.
PROGRAMMET
15. juni:
Det er i aften, vi afholder opstillingsmøde til det
kommende valg. Endvidere skal vi drøfte den kom
mende sæson, så vi håber, at vore medlemmer vil
møde talrigt op spræng fyldt med gode idéer og
forslag.
(Fortsættes næste side).

Aktivitetsrubrikken.
Aktivitetsrapport er modtaget fra OZ7BR, der i
den forløbne måned har koncentreret sig om aflyt
ning af den svenske Beaeon-sender SM4UKV, der
sender på 145,00 Mc. OZ7BR skriver, at senderen
har været til at erkende i 16 ud af 27 dage, men
kun i 6 dage har styrken periodisk været så stor,
at kaldesignalet har været til at læse, og kun i een
dag har signalstyrken været over støjniveauet 1 følge
S-meteret.
Bedre går det, når der forekommer meteor reflek
ser, af hvilke der har været overraskende mange.
Specielt den 14. maj kl. 19,43 GMT bemærkedes et
„burst" af 20 sek. varighed, hvor styrken lå 1 Sgrad over støjen, og hvor kaldesignalet kom fint
igennem. Ud over dette er der i perioden observe
ret „pings" med pæn styrke.
Af mere „almindelige" ting kan nævnes en bånd
åbning den 12. maj. 7BR lavede denne dag med SSB
følgende stationer:
SP1WY 145,162 Mc. Stettin. QRV med CW hver aften.
OZ7WA 144,425 Mc. Silkeborg.
LA8MC 144,026 Tønsberg.
LA3KH 145,18 Moss.
7HB’s modtager er en Drake 2B + Q-Multiplier
(for CW: 500 Hz. + peak Q-Multiplier), en engelsk
TW-converter
med
6CW4
kører
foran
ved
VHFmodtagning. Senderen er en SSB fase sender (april
OZ) med QQE 06/40 og 200 watt. Antennen er en
10 element Yagi, 16 meter høj. Til slut meddeler
7HB, at han har haft kontakt med SM6CYZ/7 og
OZ9OR (begge ca. 85 km) med en lille transistor
sender med AF 102 i PA og 75—80 mW. input,
rapport: 539.
OZ6BP.
2-meter klubbens næste møde
afholdes torsdag den 25. juni, hvor vi bl. a. vil
drøfte forløbet af den til den tid overståede juni
test.
OZ6BP.
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22. juni:

Klubaften. Dette er den sidste mødeaften i sæso
nen 1963—64, og selv om adskillige allerede har
indledt den årlige sommerferie, regner vi dog med,
at der som sædvanlig vil komme mange af vore
medlemmer til stede denne lyse midsommeraften.
Bestyrelsen
vil
gerne
benytte
lejligheden
til
at
ønske alle medlemmerne en rigtig god og fornøjelig
sommerferie, og dertil føje håbet om, at vejrguder
ne vil se nådigt til os ned og lade solen skinne, så
at vi alle kan møde op solbrændte og veloplagte til
den nye sæson, der for den københavnske afdelings
vedkommende
indledes
den
3.
august
med
klubaften. Til den 10. august regner vi med at have et
foredrag klar.
Vy 73!
P. b. v.:
OZ3WQ.
Peter Uynggaard, sekretær.
AMAGER
Mødeaften:
Hver
torsdag
kl.
1930,
Strandlodsvej
17, S., linie 37 til stoppested Lergravsvej.
Formand: OZ9JB, J. Badstue, Kastrupvej 168, S.,
tlf. 55 25 01.
Kasserer: OZ2XU, M. Schou Nielsen, Mjøsensgade
6, tlf. AM 3812v.
Sekretær:
OZ6MC,
M.
Honning,
Spidslodden
11,
Kastrup, tlf. 51 03 85.
Nu er det snart sommerferie igen, og vi har der
for intet program. Vi ses efter skoleferien, d. v. s.
torsdag d. 13. august, program i juli OZ.
God sommerferie og
73 OZ6MC.
ARHUS
Formand: OZ5JT, Jens E. Thomsen, Brinken 4,
Viby J. (061) 4 23 53.
Kasserer:
OZ6CW,
Jørgen
Cramer,
Østergade
8,
Århus C. (061) 25 9 85.
Sekretær:
OZ2WO,
Ehlardt
Hauptmann,
Gyvelvej
16, Brabrand. (061) 60 8 15.
Afdelingens adresse: Postbox 212, Århus C.
Der afholdes ingen møder i juli måned. Vi erinder dog om de i OZ maj meddelte rævejagter den
16.
juni — 21. juni — 30. juni og „Store østjyske
Rævejagt" lørdag—søndag den 27. og 28. juni, der
annonceres andet steds i dette OZ. Vi glæder os
til at se mange udenbys deltagere denne dag. Der
går ry af vort ræveudvalgs dygtige tilrettelæggelse
af disse store jagter, og de fine præmier der er
at hente ved disse lejligheder. På gensyn.
73 2WO.
STORE ØSTJYDSKE RÆVEJAGT
I følge de nye rævejagtregler er denne jagt med
i beregningerne til danmarksmesterskabet.
Jagten afholdes lørdag den 27. og søndag den 28. juni.
Kort: A.2412 Framlev 1: 40.000.
Frekvens: 1825 Kc.
Call: OZ 7 Ræv A/U/V.
Sendetider:
Alle udsendelser er på 1 minuts varighed.
Lørdag: Ræv A 21.00—21.30—2.1.45 o. s. v.
hvert kvarter.
Lørdag: Ræv U 21.01—21.31—21.46 o. s. v.
hvert kvarter.
Lørdag: Ræv V 21.02—21.32—21.47 o. s. v.
hvert kvarter.
Sidste udsendelse Ræv A/U/V 01.00—01.01—01.02.
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Søndag: Ræv A 09.00—09.30—09.45 o. s. v.
hvert kvarter.
Søndag: Ræv U 09.01—09.31—09.46 o. s. v.
hvert kvarter.
Søndag: Ræv V 09.02—09.32—09.47 o. s. v.
hvert kvarter.
Sidste udsendelse Ræv A/U/V 13.00—13.01—13.02.
Startkort:
6 stk. ialt sælges på mødestedet, pris kr. 10,00,
lørdag den 27. juni fra kl. 19,15—20,15.
Jagten gives fri kl. 20,30 lørdag og 08,30 søndag.
Alle jægerne skal være. samlet henholdsvis 20.15
og 0'8.15: tidtagning og instruktion.
Placering: Tidspunktet ved sidste ræv.
Mødested: Aarslev Kro pr. Brabrand.
Der er mulighed for primitiv camping ved kroen,
ellers henviser vi til campingpladserne ved Stilling
eller Randersvej ved Lisbjerg.
Tilmelding:
OZ6EJ,
Erik
Jensen,
Tværmarkvej
33,
Risskov,
tlf. (061) " 72 01, senest den 25. juni.
Efter jagten mødes vi igen på Aarslev Kro til
præmieuddeling og spisning.
Morgenkomplet, der koster kr. 6,00, og middags
mad til kr. 12,50 bedes bestilt ved tilmeldingen til
jagten.
Præmier:
Der er fine præmier til de 3 bedste hold plus
et par ekstra.
Vi håber at se jægerne fra hele landet.
På forhånd tak — og god jagt!
Aarhus-afdelingens Ræveudvalg.
ÅLBORG OG OMEGN
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen.
Kasserer: OZ6SM, Søren Mogensen.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen.
Mødested:
Ungdomsgården, Kornblomstvej 18,
lokale 9.
Generalforsamlingen, der blev holdt d. 21. maj,
gav følgende resultater: Som formand blev OZ3PS
genvalgt for 2 år; og som1 sekretær kom i stedet
for OZ1BD, der ikke ville mere, OZ4X. Som sup
pleant blev OZ1MJ valgt og skal så træde ind som
kasserer pr. januar, da vi desværre mister OZ6SM,
der da rejser til Mors.
Som revisor genvalgtes OZ1BP, og som revisor
suppleant blev OZ9FL valgt.
Vi siger tak for godt arbejde til de, der forlod en
post i bestyrelsen, og siger tak for deltagelse ved
GF.
Vi var 16 mand.
Aftenen sluttede med en kop af det sorte (selv
om der nok var nogle, der gerne ville have en P35).
Obs! Det var rart at se alle i old-hams.
Program for juni:
HUSK! Sommerlejr i Muldbjergene
d. 28. juni — 5. juli 1964.
Begge dage incl.
Reserver den uge og glæd os med dit besøg.
Se nærmere i OZ maj 1964.
Obs! Tag din rævemodtager med, vi har
små gå-jagter hver dag i lejren.
Husk at aflevere dit forslag til
læum til bestyrelsen inden 1. juli.
Der
er
een
rævejagt
tilbage
det er:

afd.
inden
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års
ferien,

jubi
og

Søndag d. 21 juni kl. 900, kort A1212 Svendstrup,
og ellers fortsætter vi d. 8. august kl. 2100, samme
kort.
Reglement udg. af EDR kan købes å 1 kr. i klub
ben eller ved henvendelse til OZ4X, Erik Hansen,
Himmerlandsgade 13, 3. tv., Ålborg.
Mød op og lad os se dit glade smil og gode humør.
Vi har klubaften hver torsdag på bakken.
Vy 73 de OZ4X.

ÅBENRÅ
Kristi himmelfartsdag den 7. maj foregik som sæd
vanligt den årligt tilbagevendende begivenhed blandt
rævejægerne: „Det sønderjydske mesterskab".
Vores
overenskomst
med
vejrguderne
står
stadig
ved magt for denne jagt, idet vi traditionen tro
havde sydlandsk klima.
Deltagerantallet
var
også
steget,
hvilket
selv
følgelig fryder enhver arrangør, hvad grunden er,
kan man kun gisne om, men en hvis tilfredshed
blandt
jægerne
med
arrangementet
må
dog
fore
findes, selv om det er komplet umuligt at gøre alle
tilfredse. Der var ialt udstedt 26 sæt startkort, og
placering m. m. så således ud efter en omhyggelig
gennemgang af resultaterne:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Jæger
OZ5HF
C. E. Buch
Chris
C. Frederiksen
OZ3MI
R. Storgaard
C. Andersen
OZ8JV
S. Adolphsen
OZ7MG
OZ8AJ
OZ9OL
H. Poulsen
OZ6AI
OZ1BX
OZ5LD
OZ2RD
R.. Schmidt
OZ8XU
OZ2UN
K. Nielsen
OZ3SB

Observatør
H. Mathiassen
T. Meng
Buller
H. J.
E. Nielsen
H. P. Heick
Ludvig
XYL
XYL
John
Mathies
Pia
K. Christensen
XYL
Thomsen
OZ4JE
Nissen
Aage W.
OZ2HD
KlØj
A. Matiassen
E. Lind

Tid
15,04
15,16
15,19
15,32 1
15,32 2
15,47 1
15,47 2
15,47 3
15,48 1
15,48 2
15,48 3
15,49 1
15,49 2
15,49 3
15,50 1
15,50 2
15,52
15,55
15,58
16,19
16,34
16,45

1. hold fandt een ræv.
3. hold fandt 2 ræve og
Dette var så andet år i træk, at OZ5HF løb af
med sejren og blev sønderjydsk mester 1964. Hjerte
ligt til lykke endnu engang til dig 5HF og din
observatør, H. Matiassen.
Efter
jagten
var
der
som
sædvanligt
afslutning
på
Thomashus
kro
med
præmieuddeling,
spisning,
diskussion
m.
m.
under
de
sædvanlige
hyggelige
former,
der
præger
rævejagtsafslutninger.
Jægerne
var
stemt
for
nogenlunde
samme
sværhedsgrad.
Næste år burde rævene evt. gemmes bedre (evt.
nedgraves). Der skal også her rettes en tak til
rævene, Hans, Tommy og Cedde, fordi I ville tage
jobbet.
Tak til alle deltagere fra nær og fjern, fordi I
ville komme — og på gensyn næste år på Kr. him
melfartsdag til en dyst om mestertitlen 1965.
Rævejagterne
her
hjemme
køres
planmæssigt
hver mandag aften.
På gensyn ved ræven!
Vy 73 5WK.

GRENÅ
Den 1. april var alle EDR medlemmer i Grenå
samlet
hos
vor
hidtidige
afdelingsformand OZ9WO,
hvor det blev besluttet at gøre noget aktivt for at
genoplive Grenå afdelingen.
9WO har ønsket at træde tilbage som formand, og
vi benytter lejligheden til at sige ham tak for de
mange år, hvori han har beklædt posten. Til ny
formand er valgt OZ2LR, Leif Ryttertoft, Thorsvej
21, og til kasserer OZ9HN, Hellmuth Nielsen, Glen
tevej 10.
Vi har i løbet af vinteren afholdt kursus i radio
teknik, som gennemsnitligt har været besøgt af ca.
12 elever. Dette gav en tilgang til EDR på 4 nye
medlemmer, 3 har været til prøve hos P &T og har
bestået denne, og et par følger efter senere, hvilket
snart skulle resultere i øget aktivitet på de korte
bølger over Grenå.
En af vore medlemmer har stillet et lokale til
rådighed som klublokale, og den sidste måned er
gået med at fikse op og indrette borde, så ca. 10
ad gangen kan sidde og bygge, og her mødes vi en
gang om ugen og udfolder en livlig aktivitet, og
snart vil flere rævemodtagere og andre ting være
klar til at blive taget i brug, så hvis du bor på
Djursland og ønsker at være med, er du hjertelig
velkommen
i
klublokalet
Vestervej
1
(indgang
i
den vestlige gavl) hver tirsdag kl. 2000.
Vy 73 OZ2LR.
STORE MIDTJYDSKE RÆVEJAGT 1964
Lørdag—søndag den 1.—2. august. 2X3 ræve!
A. 2808 Kollemorten — Jydske hærvej —
ALLE TIDERS TERRÆN
Mødested:
Campingpladsen i Give, mødested senest kl. 20.15
lørdag.
Frekvens: 1825 KHZ.
Sendetider:
21.00, 21.30, 21.45 o. s. v. hvert kvarter — sidste
gang kl. 01.00. Disse tider gælder for ræv 1. Ræv 2
og 3 sender et henholdsvis to minutter senere end
ræv 1. For dagjagten gælder de samme intervaller,
og her startes kl. 9.00, 9.01 henholdsvis 9.02 med
første udsendelse. Sidste udsendelse bliver her 13.00,
13.01 henholdsvis 13.02.
Startkort
å 15 kr. for begge jagter sælges på mødestedet
lørdag aften fra kl. 19,00.
Søndag
kl.
13,30:
Præmieuddeling
på
Diagonal
kroen i Give, hvor der kan købes middagsmad.
Maden er fortræffelig og prisen rimelig.
Give campingpladsen er udmærket — swimming
pool og varmt brusebad.
Hotelovernatning: Borgergården, Give, tlf. Give 96.
Tilmelding:
OZ5HF,
Børge
Frederiksen,
Birkevej,
Birk
pr.
Herning, tlf. 91, eller Frej Holm, DSB’s rejsebureau,
Herning,
tlf.
5111,
i
forretningstiden.
Tilmelding
senest en uge før af hensyn til præmiekøb.
Vi har et pænt lager af atlasblad 2808 Kollemorten,
som vi gerne ser solgt — bestil derfor kortet tilsendt
herfra.
SMR
64
tæller
med
til
danmarksmesterskabet.
„Reglement for Rævejagter" udgivet af E.D.R. gæl
der for jagten.
Vi forventer også i år at se mange udenbys del
tagere, og vi kan oplyse, at hovedvej 18, Vejle—
Herning,
gennemskærer
kortet,
og
at
Give
ligger
ca. 30 km NV for Vejle.
Vi mødes på den jydske hærvej! — God jagt!
E.D.R. Herning afdeling.
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ESBJERG
Formand:
OZ6LW,
B.
Elm-Larsen,
Skrænten
59,
tlf. (051) 2 45 00 pr. 2 44 86.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Biohm, tlf. 2 8105.
Kasserer/sekretær:
OZ2CK,
Claus
Dissing
Hansen,
tlf. 2 32 83.
Lokaleinspektør: Poul Nielsen, Kirkegade 12.
Lokale:
Centralbiblioteket,
3.
sal,
personaleetagen,
benyt elevatoren.
Programmet: Onsdag 16. juni: Klubmøde.
Efter dette møde holdes sommerferie, og alle med
lemmer ønskes hermed god sommerferie — og på
gensyn efter ferien.
Vy 73 de 2CK.
HADERSLEV
Adresse: OZ7HDR, Smedegade 1 (ved Domkirken).
OZ7HDR er kun qrv med cw på grund af BCI.
Hver torsdag afholdes møde i lokalet. Dog må
vi nok regne med, at tilslutningen ikke er så stor
her i sommermånederne. Der er stadig mange op
gaver at løse.
OZ7HDR’s antenne er ikke den bedste, og der er
mange andre ting at lave i lokalet.
Så mød op med frisk mod! Der skulle være
muligheder nok at udfolde sig på.
Vy 73 5PG.
HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand:
OZ2BF,
Henning
Hansen,
Sundvej
79,
tlf. 218 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.
Vi holder for tiden sommerferie, dog vil klub
huset hver torsdag aften være åbent for kamme
ratligt samvær.
Vp 73 9ER.
LOLLAND-FALSTER
Vi holder sommerferie!

Vy 73 OZ1BG.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Lokale: Præstøremissen, Skyttemarksvej.
Så er vinterens arbejde slut og hermed under
visningen.
Afdelingen
takker
alle,
som
troligt
er
mødt op til vores undervisning og mødeaften.
Trods ferietid er der stadig liv i klubben. Vi
holder fortsat sludreaften hver tirsdag, og der er
både kaffe og „P35“ tilstede.
Ved P. og T.s prøve var to medlemmer tilmeldt,
det blev til to nye amatører med call OZ8NTJ —
OZ8VN. Vi ønsker jer til lykke med resultatet.
Klubbens ferie er tilrettelagt således, at vi mødes
sidste gang før ferien tirsdag den 23. juni og første
gang efter ferien tirsdag den 4. august med fornyet
kraft.
PS: Husk denne dato — og hermed ønskes alle en
rigtig gode ferie!
Vy 73 de OZ8BO.
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Træningsudsendelse af morsetelegrafi
Tid: Alle hverdage 19,00—19,30 (lørdag und
taget).
Frekvens: 3853 kHz.
Bølgetype: Al.
C all: XPU9.
Speed: 19,00—19,15: 60 tegn pr. min. 19,15—
19,30: 80 tegn pr. min.
Tekst: Tages fra „OZ“, nr. og side opgives
ved afslutning af udsendelsen.
QSL: Modtages gerne af OZ5GB.
OZ5GB.

STORE FYNSKE RÆVEJAGT 1964.
I følge de nye rævejagtsregler er denne jagt med
i beregningerne til Danmarksmesterskabet.
Jagten afholdes d. 20. juni og 21. juni.
Kort: A3814 Brobyværk 1:40000.
Frekvens: 1825 kc.
Call: OZ7RÆV A/U/V.
Sendetider: Alle udsendelser er af 1 minuts va
righed.
Lørdag:
Ræv A 2100 - 2130 - 2145 o. s. v. hvert kvarter
til kl. 0100.
Ræv U 2101 - 2131 - 2146 o. s. v. hvert kvarter
til kl. 0101.
Ræv V 2102 - 2132 - 2147 o. s. v. hvert kvarter
til kl. 0102.
Søndag:
Ræv A 0900 - 0930 - 0945 o. s. v. hvert kvarter
til kl. 1300.
Ræv U 0901 - 0931 - 0946 o. s. v. hvert kvarter
til kl. 1301.
Ræv V 0902 - 0932 - 0947 o. s. v. hvert kvarter
til kl. 1302.
Mødested: Brobyværk Kro lørdag d. 20. juni kl.
1930 (instruktion og salg af startkort).
Startpenge: Startkort (ialt 6 stk.) å 10 kr. fås ved
starten.
Placering: Tidspunktet ved sidste ræv.
Overnatning: Kan ske på Brobyværk Kro (09
kaldenr. 63 Brobyværk 22). Den lokale idrætsfor
ening har velvilligt stillet håndboldbanen til rådig
hed for campisterne.
Tilmelding:
OZ3XJ,
Jørgen
J.
Juhl,
Blichersvej
23, Odense, tlf. (09) 12 2192 senest 19. juni. Efter
jagten mødes vi på Broby værk Kro til spisning og
uddeling af diplomer samt fine præmier til nr. 1 og
2.
— Middag å 6 kr. bestilles ved tilmeldingen til
jagten.
God jagt.
Odense afd, OZ3XJ.
Odense afd. rævejagter 1964:
Rævejagten på Fyn er gået ind. Der afholdes 1 år
jagter på følgende datoer: 10. juni, 24. juni, 12.
august, 9. september og 23. september (1825 kc).
Første
udsendelse
finder
sted
kl.
2000,
anden
kl. 2030 og de følgende med et kvarters mellemrum
til kl. 2200, der er sidste udsendelse. Jagterne fin
der sted på kort A3816 Ringe 1:40000, og de foregår
under
særdeles
hyggelige
former,
og
enhver,
der
er interesseret, er velkommen. Der sluttes som regel
af med kaffe i det grønne.
Vy 73 de OZ3XJ.

ODENSE
Formand:
Kaj
Andersen,
OZ7KV,
Enebærvej
76,
Hjallese, tlf. 11 18 55.
Torsdag den 28. maj stod den på UHF, OZ9FR de
monstrerede sit uHF-grej og viste med hvor få
midler, man kan komme i gang på 70 cm.
Tirsdag den 25 juni kommer OZ4AO og kører
nogle film og båndoptagelser, som han har optaget
af ballonforsøgene. 4AO tager desuden noget bal
longrej med og demonstrerer for os.
Vy 73 OZ7HJ.
NORDALS
Formand:
OZ6EI,
Eigild
Hougaard,
Havnbjerg,
Nordborg, tlf. (044) 5 14 60.
Kasserer:
OZ5CJ,
Chresten
Jørgensen,
Oksbøl,
Nordborg.
Sekretær:
Bernt
Damkjær,
Drejøvej
5,
Kirkeby,
Nordborg, tlf. (044) 5 01 33.
Til mødet den 20. maj var kun 15 mødt op. Det
er jo en lille nedgang, som måske skyldes, at der
var fodboldkamp i TV. Det var ellers en virkelig
god aften. 6EI underviste i rørligning og havde en
del af fysiksalens udstyr fremme, så vi med egne
øjne kunne se teorierne udført i praktiske eksemp
ler. Der var bl. a. et EC92 anbragt på en plade med
påmalet diagram.
Det går støt fremad med morsetræningen, og vi
kører stadig hver onsdag fra kl. 1930 til kl. 2130.
Det sidste møde før sommerferien bliver onsdag
den 17. juni i fysiksalen på Havnbjerg skole, og da
har flere af medlemmerne forhåbentlig bestået den
tekniske prøve, som afholdes i Kolding den 3. juni
og kan berette herom.
Vel mødt.
Vy 73 Bernt.
SLAGELSE
Klublokale: Glentevej 6.
Formand: OZ4RH, Finding, Klostergade 36.
Kasserer: Lindshauge, Glentevej 6, tlf. (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.
SORØ
Lokale: Apotekervej.
Formand: OZ3VO, Hans Olsen, Tystrup pr. Fugle
bjerg, tlf. Kongskilde 155.
Kasserer: OZ8WJ, Villy Jensen, H. P. Christensensvej 2, Frb. Sorø, tlf. Sorø 1326.
Lørdag den 20. juni holder vi afslutning på vin
terens arbejde. Vi mødes kl. 18,30 på Apotekervej
medbringende
madkurv,
lillemor,
godt
humør
samt
en pakke, værdi mindst 2 kr. (behøver ikke at være
radiogrej) — og lad os så se alle vore medlemmer
denne aften, og hvis der er nogen fra andre afdelin
ger, der har lyst til en munter aften, så er I
hjerteligt velkomne.
Torsdag den 2. juli kl. 20,00 kalder vi igen på
alle medlemmerne — denne gang til den årlige
generalforsamling. Mød op, alle mand, og lad os
høre jeres mening om tingene, det er rigtigt for
foreningens virke, at alle er med, og der kommer
måske rigtige ting på programmet.
Den 22. maj holdtes teknisk prøve.
Vi byder følgende velkommen og gratulerer:
OZ8RC,
Bent
Andersen,
OZ8LT,
Leif
Christian
sen, OZ8ID, Ib Nielsen.
Vy 73 de OZ6RC.

SILKEBORG
Lokale: Loftværelserne i Lunden.
Formand: OZ9PF, Poul H. Laursen, Århusvej 56.
Kasserer: OZ1AG, Arild G. Petersen., Godthåbs
vej 6.
Sekretær: OZ7DQ, Jens H. Nielsen, Thorsgade 13.
Vi er næsten færdige med at istandsætte de nye
lokaler, som AOF i Silkeborg så velvilligt har stil
let til rådighed i stedet for det gamle, men der
mangler stadig en del at lave, så kom og vær med
i arbejdet, så vi kan blive færdig i en fart.
Det skal kort bemærkes, at 7YH har trukket sig
tilbage fra sekretærposten, og at 7DQ er indtrådt
i stedet.
Programmet
for den næste måned er således:
Hver onsdag: Rævejagt, første udsendelse kl. 1920.
Fredag aften og lørdag eftermiddag: Istandsæt
telse af lokaler.
Vy 73 de OZ7DQ.
SØNDERBORG
Klubadresse: OZ7JA, Jørgen Andersen, Midtkob
bel 5, Sønderborg.
Formand: OZ9SE, Sven-Erik Petersen, Borgme
sterløkken 7, Sønderborg.
Næstformand
og
samtidig
lokalforeningens
adres
se:
OZ6MJ,
Mads
Jyrgensen,
Holger
Drachmanns
Gade 12, Sønderborg, tlf. (044) 2 50 84.
Mandag d. 1. juni 1964:
Ordinært møde: 2 m antenner.
Mandag d. 8. juni 1964:
Chassisbygning til 2 m converter og teknisk vej
ledning.
Mandag d. 15. juni 1964:
Opbygning af 2 m sender.
Mandag d. 22. juni 1964:
Teknisk vejledning.
Mandag d. 29. juni 1964:
Ordinært møde. Auktion over radiodele.
Juli måned holdes der sommerferie, dog vil der
hver mandag være teknisk vejledning for interes
serede.
Resultaterne af maj måneds arbejde:
En 2 m converter er blevet bygget, dens virke
måde og mekaniske opbygning er blevet forklaret
af OZ9SE, og flere er begyndt at kopiere den. Lør
dag den 9. maj 1964 var vi på udflugt til Tønder,
hvor
lokalafdelingen
havde
inviteret
os.
Tak
til
7UN Rørvig, som havde arrangeret turen og også
en tak til Tønder afdelingen for den gode mod
tagelse.
2 m arbejdet skrider fremad, og her har vi alle
rede 4 medlemmer, der er QRV, og inden somme
rens slutning vil der forhåbentlig være endnu flere.
Vedrørende auktionen, der afholdes den 29. juni,
henstiller vi til alle om at få ryddet op i radioløs
delene (det trænger sikkert til det), mød frem med
det, du ikke bruger (det kan andre måske bruge),
og du kan være heldig at finde noget, som du selv
kan bruge og lige står og mangler. Hvis du har
så meget, at du ikke selv kan transportere det, så
ring til tlf. 250 84, så hjælper vi gerne med trans
porten.
På gensyn til mandagens møder, og husk auktio
nen den 29. ds.
Vy 73 OZ6MJ.
VIBORG
Ingen medlemsmøde i juni og juli måned.
Rævejagt. Se OZ april side 135 og OZ maj side 172.
Vy 73 OZ5LD, Leo Dam.
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NYE MEDLEMMER
9323 Poul Fabech, Haraidsgade 31, Århus C.
9324 Henrik Mensen, Junggreensvej 15, 3., Kbh. F.
9325 S. K. Brandborg, Nørregade 27, Nørresundby.
9326 Ellen Nielsen, Brorsonsvej 16, Kolding.
9327 Poul B. R. Skallerup, H. Stillingsvej 38,
Randers.
9328 Preben Klauber, Mjølnervej 24, Randers.
9329 Sv. Aage Jørgensen, Kirke-Hørup.
9330 Kurt Elvekjær, Bøhmensgade 5 A, Kbh. S. (A)
9331 Erik Bendtzen, Maltagade 21, st. th., Kbh. S9332 OZ7JE, Kaj Beck Jensen, Nørregård, Strand
by, Frederikshavn.
9333 Bjarne Johansen, Ribe Landevej 9 B, Vejle.
9334 Frede Nielsen, Tarp, Guldager.
9335 Orla Kristensen, Absalonsgade 26, Silkeborg.
9336 J. Bitsch, Set. Ibsgade 3, Viborg.
9337 N. J. Winther, Skovvangsvej 224, st. tv.,
Århus N.
9338 Sv. Aage Kristensen, Ribevej 33, 2. th.,
Bramminge.
9339 F. E. Gramstrup Larsen, Vibekevej 1,
Hillerød.
9340 J. Leif Fischer, Ejlersvej 50, Næstved.
9341 Ruben Hansen, Sejrøvej 12, Frederikshavn.
9342 Per Th. Blach, Hadsundvej 62, Randers.
9343 LA2Q, Ahlert Horn, 0. Storgate 6, Drammen,
Norge.
Atter medlem:
5496 OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Junovej 30,
Århus C.
6999 Jan Tønnesen, St. Strandstræde 10,
7596 Boye Pedersen, St. Strandstræde 10, Kbh. K.

*
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 Lykkes vej
15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen,
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.

Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO, Sv. Åge Olsen, Folkvarsvej 9 F., GO. 1902V.
OZ9SN, Svend Nielsen, Hvidovrevej 468, Hvidovre.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 27, Nykø
bing F., tlf. 85 31 44.
OZ3Y, Hans Rossen, Svenstrup, Korsør, Frølunde 102.
OZ7KV, Kaj Andersen, Enebærvej 76, Hj allese,
tlf. 11 18 55.
OZ2KH, Chr. Hansen, Borchvej 9, Nørre Nebel, Nørre
Nebel nr. 4.
OZ9SH, Søren Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf.
2 15 67.
OZ2NXJ, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg, tlf.
3 53 50.
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, dag
6111, aften 7652.

*
Kbh.

K.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedrørende amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
B 6259, OZ5MS, Mogens Boman, Irmelinsvej 18,
Lyngby.
(Genudstedelse).
B OZ6PB, Poul Bach, Hadsundvej 122, Randers.
Genudstedelse).
A 7460, OZ8GK, Kurt Preben Penthin Grumløse,
Svebølle.
(Tidligere OX3GK).
B OZ9WS, Svend Åge Hansen, Bolystvej 6, Hvid
ovre.
(Genudstedeise).
Inddragelse:
OX3GK, Kurt Preben Penthin Grumløse, Kulusuk.
(Nu OZ8GK).
Amatør-radiosendetilladelse i Grønland.
Ministeriet
for
Grønland
skal
herved
meddele
følgende
tilgang
til
listen
over
radioamatører
i
Grønland:
OX3OM, Ole Lading, Frederikshåb, ex OZ9OM.
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udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.

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:
Amatørannoneer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf.
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (61) 55 63 64.

*
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

*
Trykt 1 Fyns Tidendes Bogtrykkeri. Odense.
Afleveret til postvæsenet den 15. juni 1964.

