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Klipning i ESB-senderen
Lidt om effektforholdene i det lineære PA-trin
Af OZ7AQ.

I QST-artiklen, gengivet i september OZ,
beskriver W2PUL en metode til forbedring
af kommunikationseffektiviteten for en ESBsender, idet han samtidig fremsætter den på
stand, at LF-klipning i realiteten er nytteløs.
At HF-klipning er særdeles effektiv, er der
ingen grund til at betvivle, men resultaterne
opnås jo ikke gratis — der skal bruges et
godt krystalfilter udover det, der eventuelt
allerede sidder i senderen, og PA-trinets ef
fektforhold ændres. Sidstnævnte punkt skal
vi kigge lidt nærmere på om et øjeblik. At
LF-klipning er helt omsonst og endda direkte
skadelig, synes ikke at stemme med de resul
tater, OZ1QM mener at have opnået, se OZ
oktober 63:
En kompressionsenhed. (Læs
også artiklen i samme nummer om Kompres
sion eller klipning.
Hvad er da rigtigt, hvad skal vi tro? Ja,
W2PUL har godt nok ret i sin påstand om
modulation med firkantspænding — der er
bare det men, at korrekt klippet og filtreret
tale ikke ser ud som en firkantspænding på
et oscilloskop, og det gør det nok heller ikke
i 1QM’s konstruktion. Den eneste synlige
forskel før og efter kompressionen (eller
klipningen eller hvad man nu vil kalde det),
er simpelthen, at forholdet mellem spids- og
middelamplituderne er ændret. Denne iagt
tagelse er naturligvis ikke noget bevis for
eller imod LF-klipning (kompression), men
indicerer, at der nok er grundlag for yder
ligere eksperimenter med begge systemer.

Den lineære forstærker.

I det følgende ser vi derfor helt bort fra,
hvilken metode man har benyttet til at for
øge forholdet mellem middel- og spidsampli
ude i det ESB-signal, der tilføres den line
ære forstærkers indgang. Lad os først se på,
hvad der sker, når vi styrer med et enkelttonesignal (CW). I fig. 1 er udstyringsgra
den m afsat ud af den vandrette akse, m =
1 svarer til fuld udstyring. Den lodrette
akse giver os et relativt mål for effekterne
samt for rørets (eller transistorens) virk
ningsgrad η, når vi betragter et ideelt klasse
B-trin. At tabene i et praktisk forekommen
de PA-trin er større, ændrer intet i det prin
cipielle.
Styres trinet helt ud (m = 1), fås PEPinputtet P1 = 100 °/o (PEP = peak envelope
power), virkningsgraden er her 78,5 % for
et ideelt klasse B-trin, hvilket giver os PEPoutputtet P2 på figuren. Forskellen mellem
input og output er anode- (kollektor-) tab Pa.
Nedsættes styrespændingen nu, falder in
puttet som bekendt, men samtidig falder
også virkningsgraden η, som antydet på fig.
Outputtet falder herved ikke lineært ligesom
inputtet, men hurtigere, og tabet stiger først
og falder derefter igen. Ved halv udstyring
(m = 0,5) er outputtet faldet til en fjerde
del, som det også skal, når HF-outputspændingen her skal være faldet til halvdelen!
Det, der er mest interessant i denne for
bindelse, er, at anodetabet (kollektortabet)
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ikke er størst ved fuld udstyring, men ved

lige store ved ca. en fjerdedel og fuld ud
styring. Det betyder, at senderrøret (eller
transistoren) er lige anstrengt, hvad enten
der køres CW (fuldt PEP-input hele tiden)
eller ESB, selvom DC-inputtet er vidt for
skelligt i de to tilfælde!
Da anodetabet (kollektortabet) vokser så
relativt lidt, når vi øger udstyringen fra
m = 0,3 (ESB-middelværdi), er det let at se,
at en forøgelse af middeludstyringen (ved
klipning) til f. eks. det dobbelte (med 6 dB)
kun giver en bagatelagtig forøgelse af tabe
ne, mens outputtet stiger voldsomt (4 gange!)
Det er altså ikke påkrævet at vælge et større
rør (eller transistor), når man går over til at
bruge klipper.

blot at sætte klipper på og derved køre op til
de dobbelte input, selv om strømforsyningen
måske kan holde til det. Og skruer man der
efter ned for styringen, til inputtet er lov
ligt, er der overhovedet intet opnået!
Konklusion.

Der er virkelig noget at opnå ved klipning
i ESB-senderen. Men det er der jo også i
AM-senderen, og man kan så fundere over
grunden til, at så få AM-amatører tilsynela
dende benytter sig deraf!
*

Rtlativ effekt

Det lydløse potentiometer

Fig. 1.
Den vandrette inddeling skal naturligvis slutte med
1.0 yderst til højre.

kalder Raytheon denne kombination af en
lampe og en lysfølsom modstand, indbygget
i et almindeligt transistorhus. En sådan kom
bination har mange interessante anvendel
sesområder, også for amatørerne. Lysføl
somme modstande fås her i landet i Philips
fabrikat til en overkommelig pris, og enhver
har jo lov at sammenbygge sådan en med en
glim- eller glødelampe i en lystæt dåse.

Strømforsyningen.

Når vi indskyder klipperen uden iøvrigt
at ændre noget i senderen og indstiller til f.
eks. 6 dB klipning, forøges vort output altså
med 6 dB svarende til een S-grad, mens in
puttet forøges til det dobbelte, hvilket strøm
forsyningen selvfølgelig skal kunne tåle. For
at opnå samme forøgelse af outputtet uden
klipning, skulle vi have valgt et fire gange så
stort rør og have anskaffet en strømforsy
ning, der kunne levere det firedobbelte in
put.
Licensbestemmelserne.

Udnytter man i forvejen sin licens’ effekt
grænse fuldt ud, går det naturligvis ikke
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Rettelser til OZ sept. 1964

Hermed et par rettelser til diagrammet i
september OZ af min transceiver. Der var
heldigvis kun uvæsentlige fejl — og det kom
mer der let (jeg kan ikke sige, om det er mig
selv eller tegneren) — men rettes bør de
alligevel.
1. Fig. 1. I forbindelsen mellem VFO’ens
udgang og den bevægelige arm på relæet i
skal indskydes en kondensator på 5 nF,
2. Fig. 1. Vindingsforholdet for kredsen
umiddelbart efter krystalfiltret er 0—5—36.
3. Fig. 2. Modstanden, der fører fra AGCledningen til S-metertransistoren OC 140, er
på 200 kohm.
Vy 73 de OZ1QM.

Af OZ3LT,
Lars Sottrup-Jensen.
Frodesgade 110 A,
Esbjerg.

En signalgenerator med flere funktioner
Da jeg for ca. et år siden besluttede mig til
at lave en ny modtager, stod det på forhånd
klart, at jeg først måtte have mig en signal
generator, et gitterdykmeter og et rørvolt
meter, idet det jo i længden er utåleligt at
skulle låne disse ting hos andre amatører.
Her skal beskrives den signalgenerator, som
jeg byggede, og samtidig vil jeg beskrive de
andre funktioner, som jeg fandt praktisk at
bygge ind i samme kasse.
Funktioner:

1. Signalgenerator 430 kHz—34 MHz med
eller uden amplitudemodulation og med mu
lighed for frekvensmodulation på det lave
område til optegning af resonanskurver på
oscilloskopet.
2. En harmonisk generator med grundfre
kvenser 100 kHz eller 500 kHz samt 10 kHz
underopdeling.

3. En simpel frekvensmåler baseret på in
terferenstoner.
4. En almindelig multivibrator til fejlfin
ding.
VFO’en.

Der benyttes en ganske almindelig Colpitts
oscillator som VFO. Den kan man sagtens
gøre rimeligt stabil, og i en signalgenerator
er det alligevel unødvendigt at gøre den extremt stabil, da skalaen er altfor lille og dår
lig til, at man kan foretage en kalibrering
med VFO’en.
Oscillatoren svinger fint, naturligvis med
varierende output på de forskellige områder,
ligesom der er forskel på outputtet ved max.
og min. kapacitet. Drejekondensatoren er fra
en ophugget transistor-spille, og Cv bliver
omtrent 85 pF. Spolerne er monteret på et
par pertinaxlister med loddeflige, og omskif
teren er en MEC. KO—16 med 2X11 stillin
ger. Oscillatorrøret kan være næsten en hvil
ken somhelst pentode eller triode — med ri
melig stejlhed, idet det ellers kan være svært
at få den til at svinge på de høje frekvenser.

Foto 1. - Øverst på denne side
Kassen har målene 15X15X45 cm og stammer fra
et pejleanlæg, som jeg tilfældigt faldt over på en
ophuggeplads. Skalaen er en Eddystone, men bedre
skalaer findes. De øverste kontakter er A1—A6, ne
denunder
er
netafbryderen.
Bøsningerne
er
fra
venstre: Signalgenerator, output, input til frekvensmåling,
krystaloscillator
output,
multivibrator
out
put, og den sidste er input fra oscilloskopets kip.
De neders te kontroller er fra venstre: Signalgene
rator,
styrkekontrol,
områdevælger,
styrkekontrol
og frekvenskontrol til multivibratorerne og til sidst
LF-styrke.

Buffer/modulator.

Over en trimmer (5—30 pF) kobles signa
let til bufferen, der jo har til opgave at hin
dre, at frekvensen varierer ved forskellig be
lastning. Trimmeren indstilles, indtil der ikke
går gitterstrøm i blandingsrøret ECH42 på
noget område. Triodedelen fungerer som LFoscillator med en frekvens på ca. 1200 Hz.
Når man vil modulere, tænder man for A2,
hvorved oscillatoren starter, og bærebølgen
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VFO,
bufferlmodulator,
multivibrator
og
10
kHz
generator. Cl, C2: 125 + 250 pF, C3: 1—2 pF. Alle
potmetre er lineære 1/4 W, alle modstande 11/4—½ W.

bliver moduleret. Modulationsgraden kan
man ændre ved at ændre anodemodstanden.
Signalet bliver taget ud fra anoden, og med
et 50 kohm potmeter kan man variere out
puttet temmelig meget; men man kan ikke
hindre, at der kommer noget ud, selv når der
er skruet helt ned. Hvis det er for meget, må
man bruge små stykker sammensnoede led
ninger som koblingskapacitet til det objekt,
der skal trimmes på. Selve trimningen skal
jeg ikke komme ind på, da metoden har væ
ret vist i OZ flere gange.
På det lave område, 430-—480 kHz, har jeg
for sjov prøvet at sætte en lille frekvensmo-

Spoledata:

430— 480 kHz
500—1000 kHz
1— 2 MHz
2— 4 MHz
4— 8 MHz
8—16 MHz
16—34 MHz

4000 μH
850 μH
210 μH
52 μH
13 μH
4,2 μH
1 μH

På det lave område er der en ekstra kapacitet på
800 + 420 pF.
Alle spoler er med jernkerne.

Herunder: X-tal ose., harmonisk forstærker, detek
tor, LF forstærker og strømforsyning. Potentiome
tret er logaritmisk, 1/4 W. Alle modstande er ½ W,
hvor intet andet er anført.
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5014
5014
5014
5014
5013
5013
5013

700
450
140
65
40
22
7,5

Foto 2.
Montagen over chassis.
Dette er lavet af 3 mm
aluminiumsplade,
øverste række rør fra
venstre:
ECC83, ECC85,
ECC82, EF89.
Nederste række rør fra
venstre:
EL41, ECC82,
EF80, ECH42.
Men ser netdelen, kry
stallerne, bøsningerne og
højttaleren.

dulationsenhed, der bliver styret af oscillo
skopets kip. I starten kunne jeg ikke få det
til at køre; men da jeg fik lært metoden, vir
kede det udmærket. Jeg bruger 2 stk. OA81
i parallel; men en BA102 vil nok være at
foretrække.

Krystaloscillatoren.

Til nøjagtigere kalibrering er det rart at
have en krystaloscillator, hvis harmoniske
kan høres helt op til ca. 30 MHz. Der benyt
tes to krystaller, ét på 500 kHz til grovere
kalibrering og et på 100 kHz til finere kali
brering. Endvidere er der også mulighed for
at få 10 kHz-punkter med en multivibrator,
der arbejder med en grundfrekvens på 10
kHz, og som er styret af 100 kHz generato
ren.
En EF80 arbejder som xtal-oscillator, og
signalet bliver forstærket og forvrænget af en
ECC82, der kører som ganske normal klasse
C-forstærker. Den ene halvdel af røret har
katodemodstand, da styrespændingen ikke er
stor nok til at hindre røret i at trække for
stor strøm.
Krystallerne er til at få for en overkomme
lig pris hos nogle af OZ’s annoncører.
En ECC82 arbejder som 10 kHz-generator.
Med de i diagrammet anførte værdier svin
ger den på ca. 9 kHz. Ved. at formindske den
ene gitterafleders størrelse, stiger frekven
sen, således at man er i stand til nøjagtigt at
ramme 10 kHz. Herom senere. Koblingskon
densatoren må ikke være for stor, da den
i så fald kvæler krystaloscillatoren.
Multivibrator.

Til fejlfinding er det rart at have en multi
vibrator, hvis oversvingninger kan høres me
get langt op i frekvensområdet. Her er be

nyttet en ECC85, men alle andre dobbelttrioder vil kunne bruges. Tonen er overordent
lig hæslig, men det er kun en fordel, da det
letter lokaliseringen af signalet. Styrkekon
trollen og frekvenskontrollen på den anden
multivibrator er koblet sammen som et tandempotmeter af pladshensyn. Men det gør
ikke noget, da man aldrig bruger de to mul
tivibratorer samtidig.
Detektor og LF-forstærker.

Det er en kendt sag, at to bærebølger i et
ulineært element, f. eks. en diode, vil kunne
blandes. Hvis frekvensafstanden mellem de
to signaler er mindre end ca. 15 kHz, vil der
bl. a. komme en hørlig tone ud, og jo mindre
frekvensafstanden er, jo lavere bliver tonen,
for til sidst helt at forsvinde, når frekvens
forskellen er mindre end ca. 16 Hz. Man har
her en simpel og meget anvendt metode til
bestemmelse af ukendte frekvenser, hvis man
har en signalgenerator, der er kalibreret. Man
kan også bestemme frekvensforskel mellem
to signaler ved at sammenligne interferens
tonen med en kendt frekvens fra en tone
generator (når frekvensforskellen er mindre
end ca. 15 kHz). Det var oprindelig tanken,
at jeg ved hjælp af dette princip skulle
kunne få signalgeneratoren kalibreret, men
der meldte sig nogle problemer, som jeg
senere skal gøre rede for.
Den kendte og den ukendte frekvens detekteres i en diode OA81. HF-droslen sidder
for at fjerne brum hidrørende fra lange led
ninger. Interferensfrekvensen forstærkes og
sendes ud i den indbyggede højttaler, hvor
efter man drejer på signalgeneratorens fre
kvensindstilling, indtil der er nulstød. Så har
man bare at aflæse frekvensen (hvis der ikke
er for mange kraftige harmoniske med i spil
let).
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Foto 3.
Undermontagen,
der
er
temmelig
grim,
hidroren
de fra mange eksperimen
ter.
Spolecentralen
til
venstre.
Højttalertrans
formeren er fra en gam
mel
batterispille
og
kan
klare et par watt. I spo
lecentralen er ikke brugt
trimmere, da
jeg mente,
de var overflødige i dette
tilfælde.

Netdelen

er ganske normal. Ventilen er en B250C75,
og transformeren giver 6,3 V 3 A og 140 V
0,1 A og er hjemmeviklet. Den mærkelige
spænding, 140 V, skyldes, at der ikke var
mere plads på spoleformen, et fænomen, der
af og til optræder hos hjemmeviklere. Sikrin
gen er på 0,5 A.
Justering og kalibrering.
100 kHz- og 10 kHz-generatoren startes, og
man forbinder 100 kHz-generatorens ud
gangsbøsninger med det sæt, der er beregnet
til frekvensmåling. Potmetret over den ene
gitterafleder stilles på max., og man hører
sandsynligvis en masse mærkelige lyde i
højttaleren, hidrørende fra forskellige blan
dingsprodukter. Nu drejer man potmetret
ned, og man vil lægge mærke til, at de mær
kelige lyde bliver dybere og dybere, indtil de
fuldstændig forsvinder, kun efterladende en
tone på 10 kHz, der jo ikke er til at undgå.
Drejer man videre, stiger frekvensen af mul
tivibratoren, og der kommer mange sæt nul
stød, indtil multivibratoren til sidst går ud
af sving. Men man kan kun stole på det før
ste nulstød, og nu er 100 kHz-punkterne fyldt
ud med 10 kHz-punkter.
Når man vil kalibrere signalgeneratoren,
melder der sig visse problemer, som man
skal være klar over. På de lavere områder
vil der være en uoverskuelig mængde har
moniske, såvel fra 100 kHz- og 500 kHz-oscillatoren som fra signalgeneratoren, der giver
interferens med hinanden; så mange, at det
næsten er et vildnis at komme igennem. Men
jo lavere harmoniske, der er tale om, jo kraf
tigere bliver interferensfløjtene; det giver et
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fingerpeg om, hvad man har med at gøre. På
de højere områder, hvor de harmoniske af
xtal-oscillatoren er meget svagere, er der
faktisk kun tale om blanding mellem signal
generatorens grundfrekvens og krystaloscil
latorens signal, men her ligger til gengæld
punkterne meget tæt som følge af den ringe
båndspredning, så man er jo stadig på bar
bund. Når man imidlertid blot har fået lagt
et par enkelte frekvenser i hvert område
fast, går det hele meget nemmere. Så tæller
man sig blot til resten af punkterne (på de
højere områder).
Ellers må man bruge sin BCL-radio og ind
stille på f. eks. 1500 kHz, der lægges nøjag
tigt ind med 500 kHz-krystallet; så stopper
man krystaloscillatoren og starter VFO’en
og kører ind til samme frekvens, eventuelt
med krystaloscillatoren i gang, så man kan
høre fløjtene. Denne proces må gentages,
indtil man har så mange kalibreringspunkter,
man mener er tilstrækkeligt Så kan man teg
ne skalaen eller lave kalibreringskort; jeg
har gjort det sidste, da jeg synes, skalaen er
for ringe til, at der kan være alle de punk
ter på, som man gerne vil have. Jeg har hørt
interferenstonerne helt op til ca. 34 MHz, de
er meget svage, men de er der, og det bety
der, at der er meget kraftige 100 kHz- og
500 kHz-signaler.
Med denne konstruktion håber jeg, at nogle
begyndere eller mindre befarne amatører har
fået impulser eller ideer til noget lignende.
For med en signalgenerator er man godt
hjulpet. Det er nu en gang bedre at arbejde
metodisk end bare at prøve sig frem, lige
som det er meget bedre at trimme med sig
nalgenerator end på øret.

Brug båndoptageren i
CW-arbejdet
Af OZ7BF, Adelhardt i Lumsås.

Båndoptageren, som i de sidste år har fået
en meget stor udbredelse og snart sagt bli
ver brugt til alt muligt — også til at udrydde
rotter med — er vel også hos de fleste ama
tører blevet til en fast del af stationen, hvor
den benyttes til at optage mere eller mindre
vellykkede QSO’s fra 80 m-båndet, og hvor
den sikkert også anvendes mere eller mindre
til CQ fone-opkald.
Det var derfor en meget nærliggende tanke,
om den ikke også kunne anvendes til CQ-opkald på CW. Hvem har ikke prøvet mange
forgæves CQ DX-opkald fra en QRP-station på 50 watt — her set i forhold til W’s
kilowatt — uden at få noget resultat, bortset
fra en øm hånd, der ihærdigt havde bearbej
det gårdpumpen med masser af CQ’er.
Jeg har selv prøvet det mange gange, og
doven som jeg er, så begyndte jeg at speku
lere på, om mine båndoptagere kunne over
tage arbejdet — og resultatet blev en del
eksperimenter, der til sidst gav en løsning
på denne idé, som jeg så her vil bringe videre
til mine amatørkolleger udi CW’en.
Lad os begynde med båndoptageren. Her
indspiller man på et bånd tonen fra en gene
rator, CQ og kaldesignalet nogle gange, af
sluttet med et k — netop som man ville
morse det ved TX. Man kan indspille det gen
nem båndoptagerens mikrofon, men må her
passe på, at der ikke kommer andet ind på
båndet end CW, og det er derfor absolut det
sikreste at indspille CW’en direkte i bånd
optagerens grammofon- eller radiotilslutning,
og allerhelst skal det indspillede have kon
stant styrke.
Har man ikke en tonegenerator, så er der
ikke spor i vejen for, at man kan fløjte sine
signaler ind på båndet via mikrofonen, f. eks.
med en stemmefløjte til et musikinstrument.
Da der som regel er flere spor på en båndop
tager, så kan man optage et alm. CQ på det
ene og CQ DX på det andet spor.
Nu er båndet færdigt og kan anvendes i
forbindelse med opstillingen vist på dia
grammet. Det er en ganske lille LF-forstær-

ker, som styrer et relæ, der igen er tilsluttet
TX eller nøglen til denne.
Fra båndoptagerens udgang, der som regel
er 3,2 eller 5 ohm, går signalet ind på en gan
ske alm. højttalertransformer, der på pri
mærsiden holder den tilsvarende impedans.
Transformerens sekundærside skal helst
have så høj trådmodstand, som det er muligt
at få den, f. eks. 500 eller bedre 1000 ohm. På
dette sted reguleres styrken med et potentio
meter R1 på 10 kohm. Signalet går ind på
første triode af et 12AU7 eller tilsvarende
ECC82, og der er iøvrigt intet i vejen for, at
der her kan benyttes andre rørtyper, triode,
pentode el. lign., men et rør som ECC82 fyl
der ikke så meget, og hele opstillingen kan
laves ganske lille.
Første triodes katodekompleks består af
Cl på 50 μF, 12 V elektrolyt og modstanden
R2 på 2 kohm, 1 watt; anvendes der andre
rørtyper, skal denne modstand naturligvis
ændres til en anden værdi.
Signalet går videre til modstand R3, der er
på 100 kohm, ½ watt, og går videre over C2
på 0,1 μF, og her er i gitteret på næste triode
en stopmodstand R5 på 300 kohm.
Fra gitter til stel er der et kompleks bestå
ende af en diode, her en OA 161, men en hvil
ken som helst type vil vel kunne anvendes.
Endvidede R4 på 100 kohm og C3 på 50 nF;
disse to komponenter bestemmer tidskonstan
ten, idet dioden ensretter signalet og påtryk
ker trioden en negativ gitterspænding.
Tidskonstanten kan med R4/C3 varieres in
denfor ret vide grænser, men ved en CWhastighed på 60 tegn fandt jeg frem til de
her opgivne værdier. Skal CW køres med ret
stor hastighed, så skal R4/C3 ændres, og her
er det altså nødvendigt at eksperimentere
med disse dele til den rigtige værdi.
Har man indspillet sin CW på båndoptage
ren med hastighed 33/4, så kan man, hvis op
tageren har de sædvanlige 3 hastigheder, selv
bestemme farten, så signalerne bliver halvt
eller dobbelt så hurtige.
Det skal lige bemærkes, at vendes dioden
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forkert, så vil man få mellemrumsbølgen
fremfor det rigtige CW-signal.
Katoden på sidste triode reguleres med et
potentiometer R6 på 5 kohm, trådviklet, der
i forbindelses med R7 på 20 kohm, 2 watt, fø
rer til plus 250 volt.
I anoden ligger relæet, og det er ikke lige
gyldigt med dette relæs jævnstrømsmod
stand, den skal helst være over 500 ohm, så
et alm. skalalamperelæ vil ikke kunne anven
des, da det som regel kun har en modstand
på 100 til 200 ohm. Det er bedst her at an
vende et godt relæ, jeg har anvendt Siemens
type 4/737, købt hos 8AZ, som har masser af
dem til en billig pris.
Det omtalte relæ holder 6 eller 12 kohm
efter ønske, men jeg har her anvendt de 6
kohm, og tallene på diagrammet henviser til
relæets tilslutningspunkter.
Anvendes et andet relæ på f. eks. 500 ohm,
så skal R6 have en værdi på 1 kohm for at få
bedre reguleringsområde.
Over relæet sidder en blok C4 på op til 0,1
μF, for ellers vil relæet synge den tone, som
kommer fra båndoptageren.
Relæets kontakter A2 føres så til senderen
eller bedre tværs over nøglens kontaktpunk
ter, således at man straks efter CQ opkald
kan betjene nøglen og begynde QSO’en.
Spændingen til opstillingen, 6,3 volt og 250
volt, kan tages fra en tilfældig ensretter, eller
man kan med en lille transformer og en en
kelt ventil bygge det hele sammen. Filtrerin
gen kan som her bestå af en 2 kohms mod
stand, 1 watt og 2 stk. 8 μF ellytkondensatorer.
Til kontrol af den simple opstilling har jeg
anført nogle spændinger forskellige steder,
målt med et voltmeter 20 kohm/V. Strømmen
gennem relæspolen vil være ca. 1,5 mA.
Signalet fra båndoptageren må ikke sendes
gennem opstillingen med for stor styrke, det
er bedst at skrue båndoptagerens styrkekon
trol en lille smule op, så man lige kan høre
den i den indbyggede højttaler, og så regule
rer man med RI og R6, indtil relæet begynder
at arbejde, og herefter kan man så med de
samme to kontroller dreje ind, så CW-signalet fra båndoptageren bliver korrekt. Hav
modtageren tændt og indstillet på senderens
frekvens, så signalet kontrolleres.
Hvis signalet fra båndoptageren er for
kraftigt, vil relæet snerre, og er styrken for
ringe, vil relæet kun virke periodisk eller
måske slet ikke reagere.
Apparatet er det sikkert bedst at indbygge
i en metalkasse. Min forsøgsopstilling på en
træplade arbejdede godt på 80 og 40 m, men
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Nyt keramisk senderrør
Det amerikanske firma Raytheon har bar
slet med et par nye sendetetroder med 125 W
anodetab ved frekvenser op til 500 MHz.
Rørenes totale højde er ca. 63 mm, anoden
er forsynet med køleribber (kræver en stiv
kuling fra nordøst!), de øvrige elektroder
kommer ud på de med faner forsynede
ringe, der ses på billedet. Anvendelse af ke
ramisk materiale i stedet for glas tillader
en høj driftstemperatur, giver lavere tab og
sikrer lang levetid. Indtil videre er disse rør
sikkert ikke noget for amatørerne, men det
er da morsomt at se, hvad der kan laves med
moderne teknik!

på 15 og 20 m ville relæet kun snerre, og det
viste sig da også, at der gik HF med ind i op
stillingen, så hvis den ikke bliver bygget i
metalkasse, skal transformeren samt kassen
om relæet stelforbindes, ligesom gitterled
ningerne må afskærmes.
Opkaldet bliver nøjagtigt, som du ville sen
de det med nøglen, således at dine CW-venner stadig vil kunne kende din nøgleskrift.
Hvis du optager din vens CW på båndet un
der en QSO, så kan du med denne lille op
stilling sende ham den tilbage med nøjagtig
hans egen nøgleskrift.
OB’s, hører I mit CQ næste gang på et af
båndene, så sidder jeg altså og spidser min
blyant eller ryger en pibe tobak, mens bånd
optageren betjener min sender, og er der in
gen der svarer, så kører jeg videre på bånd
optageren . . .hi!

1,3 kV ensretter

Ensretterens karakteristik.

Af OZ8KX, Steen Olufsen.
Ørevadsve.i 32, København NV.

Den i det følgende beskrevne 1,3 kV-ensretter blev bygget til brug i et lineært PAtrin med 2 stk. 811-A i jordet gitter-kobling.
Sagen er nemlig, at den takket være de mo
derne komponenter kan bygges med overor
dentlig små dimensioner og derfor kan an
bringes sammen med PA-trinet i et kabinet
af normal størrelse.
Som man ser af diagremmet fig. 1, er der
brugt en spændingsdoblerkobling med silieiumdioder af typen beregnet til TV-modtagere; disse dioder kan tåle max. 250 V eff. og
0,5 A ensrettet jævnstrøm, samtidig med at
spændingsfaldet i lederetningen kun er ca.
1 V. Den afgivne spænding som funktion af
strømmen er vist på fig. 2; det fremgår, at en
belastningsændring fra 0 til 350 mA giver et
spændingsfald fra 1390 til 1140 V, svarende
til en indre modstand på 710 ohm. Af denne
lave værdi har kunnet opnås, skyldes ude
lukkende det lille spændingsfald i dioderne.
Brumspændingen ved samme belastning blev
målt til ca. 12 V, altså 1 %. Det er således
ikke nødvendigt med ekstra filtrering.
Diagrammet.

I netledningen er det absolut nødvendigt
med et filter til at spærre for HF. Her er det
simplest at bruge et par cm ferritrør og kera
miske 5 nF-sikkerhedskondensatorer: filteret
skal sidde så tæt som muligt ved det sted,
hvor netledningen forlader chassiset. Et så
dant filter har den fordel, foruden ikke at fyl
de ret meget, at det ikke giver noget ekstra
spændingsfald.
Netafbryderen skal være af svær type, en
overordentlig velegnet type er Radio Parts
nr. 1915. Efter afbryderen følger en sikring,
der skal være af den træge type, og et tids
forsinkelseskredsløb, således at anodespæn
dingen først kommer på, når glødetrådene er
opvarmet; det er muligvis ikke absolut nød
vendigt, men det er vist klogest at være for
sigtig ved PA-rør i det prislag, som der her
skal bruges. Tidsforsinkelseskredsløbet er en
videreudvikling af det af OZ2JE i OZ for okt.

62 beskrevne. Der er benyttet et telefonrelæ
med én skiftekontakt og to sluttekontakter,
spolemodstanden er 20 kohm. Virkemåden er
følgende: Urdoxmodstanden har den egen
skab, at dens modstand er stor i kold tilstand
og lille i varm. Sættes spænding på opstillin
gen, vil der flyde strøm gennem R1, urdox
modstanden og R2 parallelt med ventilen, der
forsyner relæviklingen. Strømmen vil lang
somt stige p. g. a. urdoxmodstanden, og efter
ca. 20 sekunders forløb begynder relæankeret
at røre på sig. Når hvilekontakten slipper, af
brydes R2, der jo ligger parallelt med relæet,
og strømmen gennem relæet vil pludselig
stige til ca. det dobbelte, så ankeret tiltræk
kes med et smæld uden nogen form for raslen
eller kontaktprel. Samtidig kortsluttes ur
doxmodstanden, så den kan køle af og være
klar til næste gang, der afbrydes.
Nettransformer.

Nettransformatoren er viklet på en kerne
bestående af 5 kg Silcor 25 type 151 A fra fa.
Erik Westerberg, København. Midterbenets
tværsnitareal er 20 cm2, vinduesarealet 18
cm2. Primærviklingen (220 V) består af 470
vdg 0,8 ø tråd, sekundæren (475 V) af 1050
vdg. 0,5 ø; den effektive strømstyrke i sekun
dæren er ca. 6 gange så stor som den afgivne
jævnstrøm. Spoleformen må man selv lave af
2,5 mm pertinax sammenlimet med Araldit.
For at forhindre opvarmning af kernen på
grund af hvirvelstrømstab skal hvert enkelt
blik lakeres med shellak; det hjælper også til
at få kernen til at tie. Derimod skal man ikke
bruge shellak til imprægnering af viklingen,
da laktråd ikke så godt tåler sprit. Desuden
er der et lille vandindhold, således at trans
formatoren virker, som om den var kortslut
tet, hvis man sætter strøm på, inden den er
helt tør. Også boltene til sammenspænding
af kernen er det vigtigt at isolere med små
stykker flex.
En transformator som den i ensretteren her
benyttede har en, temmelig stor varmekapa
citet. Den tager derfor ikke skade af kort
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Strømskemaet.

varigt at afgive mere effekt end den nor
male, blot middelværdien over f. eks. 5 mi
nutter ikke er større end denne.
For at kunne klare ensretningen af de
475 V er det nødvendigt med mindst to dio
der i hver gren. Man kan ikke uden videre
serieforbinde siliciumdioder, da lækstrømmen
i spærreretningen varierer meget fra eksem
plar til eksemplar. Ved de her benyttede 4
dioder lå strømmen ved 800 V mellem 1 og
50 μA ved stuetemperatur; strømmen fordob
les omtrent for hver 10 grader temperatur
stigning. Spændingen kan fordeles ligeligt
over dioderne ved at lægge en spændingsde
ler over hver gren. Regner man med en max.
omgivelsestemperatur på 40° C, bliver den
største lækstrøm 200 μA, og vælger man en
5 gange større strøm gennem spændingsdeleren, skal hver af dennes modstande være på
475/2 = 238 kohm, f. eks. 220 kohm, 1 W.
Man skal endvidere være opmærksom på
den max. tilladelige spidsstrøm gennem dio
derne. Her angiver Philips for typen BY100,
at den minimale modstand i serie med dio
den er 3 ohm ved spændingsdobler for 127 V
eff. og 2X100 μF ladekondensatorer. Ved ens
retteren her er transformatorspændingen
næsten 4 gange så stor, hvorfor der mindst
skal bruges 12 ohm. Det er så heldigt, at
alene sekundærviklingen er større end denne,
nemlig 25 ohm.
Det sidste punkt, man skal være opmærk
som på, når man anvender siliciumdioder, er
de transiente overspændinger, der kan fore
komme på lysnettet. I QST for sept. 63, side
83, er refereret en undersøgelse af dette for
hold udført på det amerikanske 115 V-net.
Målingerne viste, at spidsspændinger på mel
lem 400 og 600 V forekom hyppigst, ialt 150
gange, og spændingen på 1,6 kV 20 gange,
i løbet af de 8000 timer, undersøgelsen strakte
sig over. Den højeste transiente spænding,
der blev målt, var 3470 V under et tordenvejr.
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Da varigheden er meget lille, mindre end
50 μsec., kan man gardere sig ved at sætte en
passende kondensator over dioderne. Det er
så heldigt, at spændingsdoblerkredsløbet ikke
er videre følsomt overfor disse overspændin
ger på nettet. Ladeblokken efter dioderne
kan, overfor pludselige spændingsspring, be
tragtes som kortslutninger, og ved at studere
diagrammet nøjere vil man se, at der så over
transformatorens sekundær ligger to paral
lelt forbundne og modsat rettede diodegrene;
dioderne vil gensidigt beskytte hinanden.
Som ladeblokke er anvendt fire elektrolyt
kondensatorer på 2X100 μF med arbejdsspænding på 350 V. Der er et temmelig stort
spring i prisen fra 350 V- til 450 V-typerne.
Over hver kondensator sidder en 5 W-modstand på 30 kohm, dels for at spændingen kan
fordeles ligeligt efter samme princip som ved
dioderne, og dels for at kondensatorerne kan
aflades, når ensretteren slukkes. Man må ikke
glemme, at det alligevel varer 1 min., inden
spændingen er nede på en sikker værdi!

Opbygningen.

Monteringen er ikke videre kritisk; det er
naturligvis nødvendigt at tage hensyn til den
høje spænding ved a bruge bedre isolation
end sædvanligt. De fire store elektrolytter og
dioderne monteres bedst på en pertinaxplade, og de skal anbringes så langt fra de
varmegivende komponenter som muligt.
En konstruktion som denne må nok betrag
tes som den i dag økonomisk set optimale løs
ning, når det gælder strømforsyning af PAtrin til ESB og CW. Der er ikke noget til hin
der for at udføre ensretteren efter det viste
diagram til væsentlig højere spændinger, blot
man sætter flere dioder i serie og stabler flere
elektrolytter over hinanden. I QST har været
vist en 3 kV-ensretter beregnet til et 2 kW
PA-trin!

T opmodtagerens
dimensionering III
Modtagerens
forstærkningsregulering på rette vis

Af OZ6NF.

Fig. 1.

Det må på mange måder være et utaknem
meligt job at være amatørmodtager! F. eks.
forlanges det af den, at den skal virke upå
klageligt, både når forstærkningen er 100
gange, og når den er 100000000000000 gange,
altså hundrede millioner millioner gange.
Det kunne måske endda være, hvis det ikke
også krævedes, at forstærkningen lynhurtigt
skulle kunne indstilles til en hvilken som
helst værdi der imellem, måske endda auto
matisk. At der kan være problemer forbun
det hermed, kan næppe forbavse.
De forkerte principper —

På trods af, at man næsten udelukkende
har anvendt supermodtagere til kommuni
kation i de sidste 30 år, er det først i den
senere
tid,
at
modtagerkonstruktørerne
en masse er begyndt at anvende de rigtige
principper. Det kan måske undskyldes lidt
med, at de har opdraget brugerne af mod
tagere, især telegrafister, til at have mange
knapper at dreje på, så det er blevet et pub
likumskrav, at næsten hvert trin skulle
kunne varieres i forstærkning for sig. For
10—25 år siden blev mange modtagere ud
styret både med RF, IF og AF-gain kon
troller, nogle endda med variabel styrke af
BFO’en. For erfarne folk kunne disse modta
gere præstere det ypperste, men utallige er
de forbindelser, der blev tabt p. gr. a. for
kert modtagerindstilling.

— og de rigtige.

Man kan i denne forbindelse dele en mod
tager i to dele: Den egentlige modtagerdel og
højttalerforstærkeren.
Modtagerdelen
be
handler signalet fra antenneindgangen igen
nem forstærkere og filtre og demodulerer
det, så signalet kommer ud som LF, der så
bliver forstærket til højttalerbrug om nød
vendigt. En modtager, der skal være univer
selt anvendelig, bør have to regulerings
kredsløb. Det ene skal regulere forstærknin
gen i den egentlige modtagerdel, således at
LF’en fra detektoren altid har samme niveau,
og det andet regulere højttalerstyrken. Den
ne sidste regulering foretages med et poten
tiometer og kan undværes, hvis man bruger
hovedtelefoner. Det egentlige regulerings
problem ligger i modtagerdelen, og det efter
følgende handler derfor kun om forstærk
ningsreguleringen i den egentlige modtager
del fra antenne til detektor.
Nødvendigt reguleringsområde.

De svageste signaler man kan modtage
med en 1 kHz båndbredde (valgt som gen
nemsnit mellem 0,3 og 3 kHz) er ca. - 140
dBm (se artiklen i sidste OZ side 288). De
kraftigste lokale signaler kan måske ligge
på - 20 dBm. Idet modtageren skal kunne
klare alle signalstyrker her imellem, skal
dens forstærkning altså kunne varieres 120
dB. Men det skal gøres, så man hele tiden
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Fig. 2.

Fig. 3.

Fig.4.

Niveaudiagrammer.

har den størst mulige chance for at undgå
overstyring af noget trin med alle dennes
følger, og således at læseligheden af signalet
ikke forringes på grund af støj fra modtage
ren selv.
Hvordan skal vi regulere?

Udgangsniveauet fra detektoren bestem
mes af niveauet fra modtagerens egenstøj.
Hvis man nu skal modtage et signal på
110 dBm, bør man reducere forstærkningen
med forskellen mellem - 140 og - 110 dBm,
altså 30 dB, hvorved signalniveauet ved de
tektoren bibeholdes. Dette kan dog ikke gø
res blot ved at sætte en dæmpning på 30 dB
ind ’ antennekablet, for derved vil signalet
godt nok få den rette størrelse ved detekto
ren, men modtagerens egenstøj vil stadig
have samme størrelse, og signal/støjforholdet
(SNR) altså blive een (0 dB), da de to er lige
store. Hvis vi i stedet reducerede forstærk
ningen i det sidste trin før detektoren med
de 30 dB, ville signalet også få den rette stør
relse, men modtagerens egenstøj ville blive
dæmpet 30 dB, da den jo stammer fra det
første trin i modtageren (forhåbentlig). Der
med ville SNR blive 30 dB og signalet let læ
seligt. Alligevel ville alt ikke være i skønne
ste orden. For hvis der nu ligger et kraftigt
nabosignal, kan man risikere overstyring af
et af forstærkertrinene, og det kunne gå hen
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og forstyrre læseligheden af det ønskede sig
nal. Vi skal derfor ikke regulere forstærk
ningen i det sidste trin alene, men også i det
første af de trin, som hæver signalniveauet i
modtageren i nogen videre grad. I praksis
må man regulere på mindst tre trin, men
hvilke tre afhænger af modtagerens øvrige
dimensionering.
Niveaudiagrammer.

Een af de bedste måder at finde den rig
tige reguleringsmåde på er at tegne kurver
over signalniveauerne igennem en modtagers
trin for forskellige signalstyrker. På fig. 1
ses kurverne for Collins 75A-3 modtager. De
viser signalspændingerne på styregitrene,
efterhånden som signalet når gennem mod
tageren. Det ses, at uanset om signalstyrken
på antenneklemmerne er 1,5 eller 100.000 μV,
reguleres forstærkningen således, at signal
niveauet ved detektoren er det samme. Mel
lem antenne og HF er der i antennekredsen
et spændingsopsving, derfor stiger linien
derimellem. Niveauforskellen mellem HF og
1. blander angiver HF-forstærkningen; den
reguleres ikke, så længe signalet er under
S9. De to blandere reguleres ikke, hældnin
gen af deres linier er den samme hele tiden.
MF-trinenes forstærkning tager sig af næ
sten hele forstærkningsreguleringen for sig
naler op til S9 - 20 dB, derefter tager HF-

røret fat. Ved S9 + 40 dB, og især ved S9
+ 60 dB, går linien, mellem. HF og 1. blan
der endda nedad, d. v. s. HF-trinet dæmper
signalet, idet blanderrørene ellers ville blive
overstyrede. De to kryds angiver niveauet
for blanderrørenes egenstøj, og man bemær
ker, at HF-trinet sørger for at løfte signalet
godt op herover. (Collins bruger 100 μV
for S9).
Tre modtagerkonstruktioner.

På fig. 2, 3 og 4 har jeg tegnet nogle kurver
for tre forskellige modtagere: En grundmod
tager + converter, en enkeltsuper med et
skrapt MF-filter lige efter blanderen, og en
do., men med en jordet-emitter transistor
som HF og en som blander. De to første mod
tagere bruger jordet-basis HF og balance
rede diodeblandere. Fælles for dem er, at
der er regnet med en 3 kHz-båndbredde og
et støjtal på 10 dB. Den nederste kurve
(punkteret) viser niveauerne for egenstøjen,
når der intet signal modtages. Den kraftige
kurve viser niveauerne for 20 dB SNR (på
CW og ESB), og den øverste (stiplet) det nød
vendige niveau for to intermodulerende sig
naler, for at de skal danne et signal svarende
til den kraftige kurve, jfr. sidste OZ side 286.
De stiplede kurver er beregnet efter figu
ren på side 288. Det ses, at HF-forstærkningen i fig. 2 og 3 er valgt således, at den netop
er stor nok til, at HF-trinets egenstøj løftes
så meget op over støjen fra de efterfølgende
trin, at deres støj ingen rolle spiller, med
andre ord: HF-trinet bestemmer følsomhe
den. På den anden side er HF-forstærkningen ikke større, end at signalniveauet ved
blanderen ikke når op på så høj en værdi,
at der sker intermodulation i blanderen, før
end en af transistorerne (altid den sidste før
selektiviteten) er begyndt at intermodulere.
Derved bliver IM-tallet så stort som muligt.
— Endvidere ses det, at forstærkningen hol
des ganske lav, indtil MF-filtrene kan sigte
de forstyrrende signaler fra. I modtageren
svarende til fig. 4 er der mere HF-forstærkning end nødvendigt for at klare blanderens
støj, man kan derfor spare et MF-trin. Til
gengæld er det blanderen, der bestemmer
intermodulationsniveauet.
Enkelt- eller dobbeltsuper?

Af fig. 2 og 3 ser man, at enkeltsuperen
kan klare 4 dB større intermodulerende sig
naler end triplesuperen. Dette er altså pri
sen i ydeevne for at konvertere mere end een
gang. Men så er det heller ikke ligegyldigt,
hvordan den enkeltsuper laves, for den til

fig. 4 svarende enkeltsuper er noget dår
ligere end triplesuperen med IM = 60 dB.
Det kommer altså an på!
I kommercielle rørmodtagere kan man
finde meget komplicerede reguleringsmeto
der for at få de enkelte trin til at regulere
forstærkningen ved det hensigtsmæssigste
signalniveau. Størstedelen af årsagen hertil
er, at man i modtageren med mange trin
før selektiviteten ikke må reducere HF-forstærkningen, før signalet ved antenneklem
merne ligger 30—50 dB over modtagerens
egenstøj, idet man ellers vil få ødelagt sig
nal/støjforholdet, da signalet vil blive dæm
pet ned i egenstøjen fra eet eller flere af
trinene. Og det er jo ikke meningen. Man må
derfor ved rørmodtagere indgå et kompromis
mellem besværet med reguleringskredsløb
og bestræbelserne for at holde egenstøjen
på det fastsatte niveau ved detektoren. Det
er jo det nemmeste, hvis man kan undlade at
regulere, indtil signalniveauet er 20 dB over
egenstøjen, og så regulere på en forholdsvis
simpel måde, men de svage signaler kræver
så, at man drejer på volumenknappen. Det er
typisk for modtagerannoncer, at der f. eks.
står: „10 dB SNR for 1 μV, LF-output varie
rer kun 10 dB fra 5—100.000 μV". Indtil sig
nalet bliver 5 μV, reguleres der øjensynligt
ikke!
Grunden til, at man i rørmodtageren søger
at holde HF-forstærkningen så lav, at den
dårligt tåler regulering før S9, og så til gen
gæld lader HF-røret overtage reguleringen
herover, er, at blanderrørene ikke tåler stør
re signaler end HF-rørene uden at intermo
dulere. Dog venter jeg at se en fabrik ud
nytte fordelen i netop denne retning ved „deflection-beam“ rørene som f. eks. 7360 og
6AR8. — Men anvender man en balanceret
diodeblander i en transistormodtager, vil
blanderen ikke være noget problem, og man
behøver derfor ikke at reducere HF-for
stærkningen, før signalniveauet på antenne
klemmerne er ca. 10 mV (ca. - 17 dBm ved
50 ohm), og så kraftige bliver amatørsigna
ler ikke. Konklusion: I en transistormodtager
med balancerede diodebi., hvor forenden er
således dimensioneret, at HF-forstærkningen
kun er lige netop stor nok til, at stø j tallet
alene bestemmes er HF-trinet, skal forstærk
ningen reguleres i de to eller tre MF-transistorer, der følger efter de første selektive
kredse.
Det vil være nødvendigt at regulere på
mindst to trin. I en transistor af AF124 —
AF127 typerne kan man variere forstærk
ningen 50—65 dB, lidt afhængigt af koblin327

dæmpes, således at der slipper mindre sig
nal igennem dem. Fordelen ved forward
regulering er, at transistortrinet kan tåle
større forstyrrende signaler uden at intermodulere i nedreguleret tilstand, end ved
reverse-regulering. — Til HF- modtagere har
det ikke haft nogen særlig anvendelse, og i
vort tilfælde behøver vi ikke disse fordele,
da de forstyrrende signaler er skilt fra in
den de regulerede transistorer.
Den praktiske udformning.

gen, men 50X2 giver kun de 100 af de øn
skede 120 dB, så vil man være sikker, regu
lerer man på tre trin. Det er så heldigt, at en
modtager med diodeblander behøver mindst
tre MF-trin, så det er jo nemt.
Forstærkningsregulering af transistorer.

Ved rør regulerer man forstærkningen ved
at mindske anodestrømmen og dermed stejl
heden. Nøjagtig samme metode kan anven
des ved transistorer, idet det dog er emitterstrømmen, det her drejer sig om. Ogsaa tran
sistorer har jo en stejlhed, der er proportio
nal med emitterstrømmen; den benævnes yfe
eller yfb i hhv. jordet-emitter og jordet-ba
sis kobling. Den er ca. 35 mA/V ved 1 mA
emitterstrøm. Ved at mindske spændingsfor
skellen mellem basis og emitter, mindsker
man stejlheden og dermed forstærkningen.
Det kan man blive ved med, indtil der af
emitterstrømmen kun er nulstrømmen til
bage, d. v. s. til ca. 4 μA. Var emitterstrøm
men 1 mA ved starten, er forstærkningen nu
reduceret med 48 dB. Oftest vil det være
endnu mere, fordi transistorens ind- og ud
gangsimpedanser ændrer sig, så man får
mistilpasning, der også giver tab. — Denne
form
for
forstærkningsregulering
kaldes
ofte „reverse"-regulering, i modsætning til
den anden metode: „forward“-regulering.
Fremad-regulering.

Fonøard-regulering benyttes bl. a. i TVtunere og TV-MF’er, idet man her kan an
vende „skræddersyede" transistortyper. Den
består i, at man i kredsløbet har en mod
stand (ca. 1 kohm) siddende i kollektoren,
hvorover der bliver et spændingsfald, hvis
man øger kollektorstrømmen. Derved bliver
spændingen mellem kollektor og emitter
mindre, og grænsefrekvensen og dermed for
stærkningen falder. Desuden mindskes indog udgangsimpedanserne, hvorved kredsene
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På fig. 5 er vist, hvorledes man rent jævn
strømsmæssigt kan udforme den manuelle
regulering
af
modtagerens
forstærkning.
Med potentiometerarmen drejet helt ned til
+ er der størst forstærkning.
Vi har nu fundet en reguleringsmåde for
forstærkningen i modtageren, som på bedste
vis sørger for at undgå overstyring af noget
trin ved normal modtagning. Der er dog eet
signal, som vi ikke har tænkt på, nemlig det
fra ens egen sender. Dette kan den omtalte
regulering ikke klare alene. Man kan da ud
nytte HF-trinets reguleringsmulighed, idet
man måske kan indskyde nøglerelæets bag
kontakt i strømforsyningen til HF-trinet,
eller måske er der en spænding i nøglekreds
løbet, som egner sig til at styre transistoren
til cut-off. Hovedsagen er, at emitterstrøm
men afbrydes. Så kan man få ca. 60 dB
dæmpning i HF-trinet, og da en normal
TR-switch maksimalt giver 100 mW (+ 20
dBm) ud, skulle man, hvis modtageren ellers
er „tæt", komme ned på et signalniveau, hvor
den normale regulering kan klare sagen. Har
man én gang prøvet at have rigtigt medhør
på sin sender, vil man nødig undvære det
igen!
Regulering før modtageren.

På 21 MHz og lavere er det kun sjældent,
at det er modtagerens egenstøj, der begræn
ser følsomheden, men kosmisk og anden støj
fra antennen. Man kan derfor, uden at det
går ud over følsomheden, indskyde en vis
dæmpning i antennekablet til modtageren,
bekvemt i form af en variabel attenuator.
Man indskyder nu så megen dæmpning, at
man netop ikke bemærker modtagerens
egenstøj. Denne dæmpning giver den fordel
for modtagningen, at de forstyrrende signa
ler skal være lige så meget kraftigere for at
give intermodulation.
De praktiske krav.

Alle disse overvejelser har drejet sig om
at udforme modtageren på den bedst mulige

Af OZ1FB, H. Poulsen.
Amager Landevej 92 A, Kastrup.

Til modt hdjttaler.

Simpelt VOX-kredsløb
Da interessen for transistorkredsløb er i
stærk stigning, vil det sikker være på sin
plads at fremkomme med et simpelt VOXkredsløb, der kan laves efter af enhver, der
er i stand til at montere efter et diagram.
Virkemåden for hosstående kredsløb er,
som følger:
I hviletilstand er transistoren Q1 mættet,
d. v. s. spændingsfaldet over den er meget
lille, altså meget lille kollektorspænding.
Emitteren af Q2 er hævet ca. 0,7 V over plus
ved hjælp af siliciumdioden D2. Da Q2 får
sin basisforspænding fra kollektoren af Ql,
og spændingen her jo er meget lav, vil der
ikke gå nogen nævneværdig strøm i Q2. Den
korrekte indstilling af denne hviletilstand
foretages med potentiometret P3. Tilfører
vi nu Ql en positiv basisforspænding, vil
denne holde op med at lede, hvorved basisforspændingen på Q2 stiger, og denne vil der
for lede kraftigt, hvilket igen vil medføre,
at relæet R trækker. Herved falder spændin
gen på punkt a, hvorfra Ql får en del af sin
basisforspænding, og der skal derfor ikke
mere tilføres Ql slet så meget positiv basis

forspænding for at holde relæet trukke
Kondensatoren C er med vilje vendt forker'
da man jo ønsker, at den skal virke som kon
densator for den positive spænding, man til
fører Ql, hvorved der opnås en hængevirk
ning.
Ved hjælp af P2 indstilles følsomheden fo:
hele opstillingen og samtidig hængetiden.
Med potentiometret PI indstilles antitrij
følsomheden; virker denne modsat hensig
ten, vendes ledningerne, der fører til modta
gerens højttaler. Man får herved de to sig
naler til at fase hinanden ud og undgår her
ved, at det, man lytter på i højttaleren, får
VOX’en til at trippe. Inputterminalen til
sluttes et passende sted i modulatoren, d.v.s.
et sted før en evt. kompressor, hvor LF-signalet har en størrelse af 100—500 mV og en
impedans, der ikke gerne skulle være for høj.
Det i min opstilling anvendte relæ er et Sie
mens minirelæ, type Tris 154C, T.Bv.6500/
420. Modstanden er ca. 430 ohm, men et relæ
med 700 ohms modstand har været anvendt
med ligeså godt resultat. Dioden anbragt over
relæviklingen tjener til beskyttelse af Q2.-*

måde, for at den kunne grave DX’erne frem.
Men mindre kan også gøre det — sagtens
endda! Jeg sludrede med Hans, OZ1FB, den
anden dag, og han sagde, at hans modtager
fra juni OZ (80 m RX med mekanisk filter)
ikke blev generet det ringeste af en nabo
amatør, der 300 m fra hans antenne kører
med meget stor effekt. Tilfældigvis har jeg
målt på Hans modtager, og målte IM til 57
dB. (Fig. 4 er netop lavet med den modtager
i tankerne). Når 300 m glædeligvis er afstand
nok til at lade den modtager i fred, må det
altså ved at bygge en modtager med IM =

70 dB kunne lade sig gøre at være i fred for
naboamatører, der bare er mere ned 75 m
væk, altså ham i den næste karré. Det lover
godt.
AGC.
Jeg har i dette afsnit ikke skelnet mellem
manuel og automatisk regulering af for
stærkningen. Det har ikke været nødven
digt, for forstærkningsfordelingens kompro
misser er jo ikke afhængige heraf.
I næste afsnit vil jeg omtale den automati
ske forstærkningsregulering (AGC).
*
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Regnestokken
(fortsat)

Af N. G. Dausell

5. DIVISION
Som indledning til divisionen vil vi prøve
at behandle et par simple tal. Tallet, der
skal divideres, kaldes „dividend", tallet der
divideres med; „divisor" og resultatet af en
division kaldes „kvotient".

Dividend (4) findes på skala D og skyde
rens midterstreg føres hen over dette, divisor
(2) på tungens skala C stilles under skyder
stregen og kvotienten aflæses under C’ls lv,
til 2.
Heraf ses, at grundprincippet for division,
som for multiplikation, er forholdsvis simpel.
Fortsættes med eks. som: 5:2, 6:2, .., 10:2,
kan ved sidste eks. kvotienten stadig aflæses
under lv, men ved 11:2, o. s. v. er stokken
for „kort“, vi må da aflæse under lh. Kom
maets plads bestemmes ved at foretage en
„afrundet" division med simple tal i hove
det.
Øvelseseksempler:
1) 12:2,1. 2) 22:7. 3) 127:0,35. 4) 411:18,5.
5) 0,85:4,27. 6) 0,72:0,145.
1) Skyderens midterstreg indstilles over 12
på skala D, tungens (skala C’s) 21 skydes ind
under midterstregen, skyderen skydes hen
over tungens lh og kvotienten aflæses på D
under lh til 571, med kommaet placeret 5,71.
Den nøjagtige kvotient er 5,71428.
2) Skyderens midterstreg indstilles over 22
på skala D, tungens (skala C’s) 7 skydes ind
under midterstregen, skyderen skydes hen
over tungens lh og kvotienten aflæses på D
under lh til 314, med kommaet placeret 3,14.
Den nøjagtige kvotient er 3,14159.
Det er i dette tilfælde Øπ, vi har regnet ud,
og som det ses under skyderstregen, er regne
stokken forsynet met et π efter 3-tallet.
Dette er anbragt for at lette indstillingen i
regninger, hvor π indgår.
3) Skyderens midterstreg indstilles over 127
på skala D, tungens (skala C’s) 35 skydes
ind under midterstregen, skyderen skydes
hen over tungens lh og kvotienten aflæses
på D under lh til 363, med kommaet placeret
363,00. Den nøjagtige kvotient er 362,857.
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4) Skyderen indstilles over 411 på D, tun
gens 185 skydes ind under midterstregen,
skyderen skydes hen over tungens lv og
kvotienten aflæses på D til 22, med kommaet
placeret 22,20. Den nøjagtige kvotient er
22,216,
5) Skyderen indstilles over 85 på D, tun
gens 427 skydes ind under midterstregen,
skyderen skydes hen over tungens lv og
kvotienten aflæses på D til 199, med kom
maet placeret 0,199. Den nøjagtige kvotient
er 0,19906.
6) Skyderen indstilles over 72 på D, tun
gens 145 skydes ind under midterstregen,
skyderen skydes hen over tungens lv og kvo
tienten aflæses på D til 496, med kommaet
placeret 4,96. Den nøjagtige kvotient er
4,9654.
6. Sammensat multiplikation og division.
Denne regningsart er faktisk den, man har
mest nytte af ved udregning af „værdier".
Regningsmetoden indeholder ikke noget
nyt, idet den er en kombination af multi
plikation og division. Kommaets plads be
stemmes nemmest ved en gennemregning
med simple tal, i hovedet.
Under udregningerne aflæses mellemreg
ningerne ikke.

1) C’s 75 stilles over D’s 525, skyderens
midterstreg skydes hen over C’s 1483 og C’s 11
skydes hen under skyderstregen.
Resultatet aflæses nu på D under lh til 943.

d. v. s. 3 cifre foran kommaet.
Resultatet er da 943,00. Det nøjagtige re
sultat er 943,72.
2)
C’s 1h stilles over D’s 7, skyderens mid
terstreg skydes hen over C’s 42, C’s 23 ræk
kes nu ind under skyderstregen og resultatet
1279 aflæses på D. Kommaets plads bestem-

altså 6 cifre foran kommaet, d. v. s. resultatet
er 127900,00. Det nøjagtige resultat er
127826,086.
En tilstrækkelig nøjagtig aflæsning kunne
også have været 128 d. v. s. 128000,00.
3) C’ 24 stilles over D’s 276, skyderens mid-

Fiskebølgeforsats
Af Lars Feddersen.
Heimdalsvej 23, Fredericia.

Denne modtager har visse muligheder som
begyndermodtager, idet alle dele er stan
dardkomponenter, som kan købes færdige,
også spolerne. Delene kan også udvindes af
en kasseret AM-radiofonimodtager (BCLspille), men lad helst være med at lave den
som universalspille med direkte tilkobling
til lysnettet, for så er den altfor farlig at
pille med!
Da det drejer sig om en begyndermodtager,
må vi hellere gennemgå trimningen. Den
klares bedst med en signalgenerator, som
man måler hos en lokal servicemand eller en
anden og bedre udstyret amatør. Sæt først
oscillatorens gitter (trioden i ECH81) til stel,

så oscillatoren stopper. Sæt signal på blan
dingsrørets styregitter (447 kHz) og trim
jernkernerne i de fire MF-kredse til størst
styrke i højttaler eller hovedtelefon (signal
generatoren skal være moduleret). Har man
et universalmeter (det bør man anskaffe
først), forbindes dette over højttaleren og
bruges som indikator. Gå så alle kerner igen
nem en ekstra gang eller to, idet signalgene
ratorens output reduceres mest muligt. Her
efter sættes oscillatoren i funktion igen, og
signalgeneratoren indstilles til den højeste
modtagefrekvens. Drej så oscillatortrimmeren, til signalet høres, og trim på samme
måde i den lave ende med jernkernen. Dette
gentages et par gange, indtil yderligere trim
ning ikke er nødvendig. Til sidst forbindes
signalgeneratoren til antennebøsningen, og
forkredsen trimmes til størst styrke, med
trimmeren i områdets høje ende og med jern
kernen på den laveste modtagefrekvens.
Beatoscillatoren trimmes blot, til der høres
en interferenstone, når signalgeneratoren er
umoduleret.
-fe
MF spole 447kHz

Strømskemaet viser en superforsats med BFO. Føl
somheden er 2—3 μV ved 3,8 MHz. Afstemningsin
dikatoren EM84 har to funktioner, idet den kan
skiftes
om til
at virke som
BFO. Modtagerens
Frekvensområde: 1,4—4,3 MHz.

terstreg skydes hen over lv og C’s 38 skydes
ind under skyderstregen.
Resultatet aflæses nu på D til 303. Kom
maets plads bestemmes af

Det nøjagtige resultat er 0,030206.
4) C’s lv indstilles på n, skyderens midter
streg skydes hen over C’s 2, C’s 297 ind under
midterstregen og skyderen skydes hen over
C’s 45. Resultatet aflæses nu på D under sky
derstregen til 952, Kommaets plads bestem
mes af

Vi har nu set, hvordan man ved en kom
bination af regnestok og hovedregning har
udregnet forskellige værdier hurtigere, og
tilstrækkelig nøjagtigt, end med blyant og
papir alene.
Man bør dog ikke nøje med de her viste
eks., lav selv nogle stykker til gennemregning, husk at det er den daglige dosis, der
gøre det!
*
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Også en multivibrator
Af Harry Larsen, Tordenskjoldsgade 26,
København K.
Spørgsmål sendes til OZ6NF, G. Juul-Nyholm,
Tingskrivervej 14, 4., København NV. Sammen

En multivibrator anvendes jo for det meste
til afprøvning og fejlfinding i LF-forstærkere, men den her beskrevne udmærker sig
ved også at arbejde i HF-området, omend
begrænset. Ved f. eks. fejlfinding i en tavs
spille begynder man som sædvanlig bagfra
og arbejder sig frem trin for trin. Når sig
nalet fra multivibratoren så bliver væk, er
fejlen som regel at finde i nabolaget.

med

spørgsmålene
skal
altid
opgives
EDR-medlemsnummer og evt. kaldesignal, men spørgerne forbliver
anonyme overfor alle andre end OZ6NF.

Spørgsmål: Kan du tegne et diagram over
sikringsmetode til at undgå, at man ødelægger
krafttransistorforstærker
ved
forkert
tilslutning
plus og minus på batteriet?

en
en
af

Svar: Ja, men det er næsten at gøre for meget
ud af det. Man sætter blot en BYZ13-diode i serie
med batteriet. Spiller forstærkeren ikke, er dioden
vendt forkert, spiller den, er sagen i orden. Prøv
lige med en våd finger om den bliver for varm
uden køleflade, for alt afhængig af forstærkerens
størrelse vil den måske synes godt om en tokrone
om maven (eller lignende med hul i!)

Multivibratoren er i modellen bygget op
på et stykke 0,5 mm pertinaxplade, mål: 50 X
9 mm, hvor man forsigtigt borer huller, så
komponenterne kan stikkes igennem og lod
des på bagsiden. I modellen er de anbragt
sådan, at Ti og T2 ligger ved siden af hin
anden i den ene ende og de fire modstande
i den modsatte ende på den anden side af pla
den, de 3 kondensatorer ligger så i forlæn
gelse af hver andre på samme side som tran
sistorerne. Med lidt fingerfærdighed kan det
nok anbringes.

Grunden til at det hele skal være så kom
pakt, er den, at når pertinax-pladen forsynes
med en lille rørnitte el. lign. i begge ender,
kan henholdsvis + og - føres ud hertil, og
så kan det hele puttes ind i en af de små
pencil-lommelygter (type Meyer, made in
Hong Kong), udvendige dimensioner: 16 X
137 mm. Den er forsynet med afbryder i lom
meclipsen, endvidere er den i den ende, hvor
pæren sidder, forsynet med en nylonafslut
ning, og når man tager pæren ud, er der hul
i enden, og deri passer en lille jack-prop, se
fig. 2, dertil føres så skillekondensatoren C3.
Der følger 2 stk. elementer med lygten, Hel332

Spørgsmål: Kan du hjælpe mig med en tegning
til den tyske modtager MW.E.c.? Jeg har ikke kun
net finde tegningen i den litteratur, jeg har adgang
til.
Svar: Nej, desværre. Er der en læser, der vil låne
mig et diagram til fotokopi?
Spørgsmål: Er det muligt at lave squelch på en
ikke-supermodtager? Hvis det er, vil jeg gerne, at
du
tegnede
et
diagram
over
et
squelch-kredsløb
med en transistor til den i OZ maj 64 beskrevne
Walkie-Talkie.
Jeg
kender
ikke
ret
meget
til
squelch, men det kunne være godt at blive fri for
den susen, når Walkien er i modtage stilling.
Svar: Det er aldrig nemt at lave en følsom
squelch, ikke engang i supermodtagere. Til WalkieTalkien vil der nok gå tre transistorer, nogle dio
der samt en del modstande og kondensatorer, og i
hvert fald mange timers forsøg. Jeg synes egent
lig ikke, at den konstruktion berettiger til så meget
„påhæng“, men det kan jo diskuteres. Er du villig
til forsøget, så skriv igen, så skal jeg flikke en
skitse sammen.
Vy 73 de OZ6NF.

lesen nr. 18, 1,5 V. Multivibratoren arbejder
fint på 1,5 V„ der er jo kun plads til ét ele
ment, da indsatsen udgør det for det andet,
pladsmæssigt. Ellers kan man sætte et stk.
3V Hellesens type 16 i, det er samme dimen
sioner, og tonen bliver så lidt kraftigere.
Modellen kører med 1,5 volt, forbrug ca.
1,55 mA, så et element varer længe. Man kan
yderligere lodde en stump ledning i bunden,
og så forsyne ledningen med en aligatorklemme til stelforbindelse.
*

Fra INDUSTRI OG
ved OZ6PA VIDENSKAB

Mikrominiature kredse
Ordet
revolutionerende
synes
næsten
mangelfuldt
i beskrivelse af de tekniske fremskridt, der er sket
i den elektroniske industri gennem de sidste tyve
år.
Halvlederne har som bekendt ligget i forreste
linie,
hvad
den
videnskabelige
udvikling
angår,
og mange er de triumfer, der er opnået på dette
punkt,
og
mange
nye
revolutionerende
fremskridt
synes at være indenfor rækkevidde.
Som en af de største komponentfabrikker kan
nævnes
Sylvania,
denne
fabrik
kan
ikke
alene
påberåbe sig en enkelt komponent i søgelyset, men
en hel række af serieprodukter, hvoraf flere alle
rede er forældede, inden produkterne blev sat i
seriefabrikation. Det kan godt være vanskeligt på
denne
baggrund
at
kunne
fastholde
en
ledende
rolle
i
halvlederindustrien,
hvorfor
Sylvania
har
udført et alvorligt arbejde ved andre elektroniske
komponenter,
men
denne
virksomhed
vedbliver
dog at tilbyde komponentforbrugere en streng vi
denskabelig
undersøgelse
og
udviklingsorganisation
forstærket ved en raffineret fabrikationsevne, hvor
ved den er i stand til at fremstille komponenter i
store og små kvanta.
Sylvanias
andel i halvlederfabrikationen inklude
rer 1N21, den første siliciumdiode, 1N34, den første
kommercielt
fremstillede
germaniumdiode,
2N2784,
den første 1000 MHz silicium „switch“, og den før
ste mikrominiature transistorpakning TO-51.
Sylvania
vedbliver
at
foretrække
den
samme
høje kvalitet og pålidelighed på sine mikrominiaturekredse, som firmaet har gjort det på sine
øvrige produkter, og har nu bragt på markedet
sine
forbløffende
udførte
„Sylvania
integrated
circuits".

størrelse. I den lille miniatureverden er nedlagt de
sidste
års
transistorudvikling,
indkoblet
i
kom
plette kredsløb, alt sammen under benyttelse af
den fineste teknik og den højeste litografiske ind
sats. Det hele er en mikroskopteknik, der forbav
ser — forbavser ikke alene ved at det kan udføres
men at det kan udføres i stor stil uden variationer
og uden fejl, at kredsene trods deres lidenhed ikke
afviger fra de opstillede krav.
Til rådighed er de to typer af samme familie
Sylvania Universal Hight Level Logic (SUHL) og
Transistor Logic T2L. Alle Sylvanias kredse er at
typerne
Planar,
Epitaxal
og
Monolithic.
Monoli
thic henviser til, at kredsen udført på en enkelt
skive
uden
påsvejste
mellemledninger
indenfor
kredsen.
Navnene Planar og Epitaxal er svære at over
sætte, men om transistorer af disse typer har 7AQ
skrevet i OZ nov. 1962, og ved gennemlæsning af
denne artikel vil man få et godt indblik i, hvad
navnene udtrykker og om transistorer af denne
art.
Halvlederkredse
når
deres
fulde
duelighed,
når
de er formet på en enkelt skive silicium. Denne
teknik byder på mange betydelige fordele, forrest
ligger den minimale størrelse og driftsikkerheden.
Størrelsesreduktionen er så betydelig, at der på
en enkelt siliciumskive kan fremstilles et kredsløb,
der ikke er større end en titusindedel af en kva
drattomme.
Arbejdsfrekvensen bliver som følge af de små
dimensioner
med
tilhørende
korte
tilledninger
stærkt forøget.

Fig. 2.
Her er en typisk „intergrated circuits" forstørret
600 gange.

Fig. 1.
En siliciumskive indeholder flere hundrede
kredsløb.
Med overraskende dygtighed og ved brug af den
mest fremskredne teknik kombinerer disse kredse
alle forbrugerønsker på en siliciumbrik ef ekstrem

Optimal ydeevne opnås som følge af, at hver
eneste komponent specifikt er konstrueret til at
udføre en ganske bestemt funktion og kun denne
funktion indenfor kredsen, og det er meget vigtigt
af hensyn til driftssikkerheden, at de mange ele
menter er sammenbygget på en enkelt silicium
skive og således intimt forbundet på eller via
denne. De eneste svejste eller loddede tillednin
ger er dem, der er beregnet til output, input og
strømforsyning.
For nu at opnå det indviklede mønster, der for
dres ved opbygning af et „intergreret kredsløb",
har man udviklet et specielt fotolitografisk overmaskningssystem. Man udformer ad denne vej en
slags skabeloner, og disse tillader trin for trin og
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uhyre nøjagtigt en opbygning af hele serier af
transistorer, dioder, modstande og kondensatorer.
At denne overmasknings — eller skal vi sige
skabelonproces — er en teknisk triumf for fabrik
ken, kan alle forstå.
Tænk hvor vanskelig og kompliceret arbejdsfor
holdene bliver, når selve hovedtegningen er for
mindsket ned til 1/4 million gange den oprindelige
størrelse.
Ved
hjælp
af
flertrinsfotografien
afma
skes det ene felt efter det andet med en tolerance
på 1 mikron.
Lad os prøve at give et simplificeret billede af,
hvorledes et epitaxialkredsløb fremstilles.
Som konstruktionsbasis bruges et tyndt P-N lag.
Det første, der sker, er, at man over hele P-N
skiven danner et lag kvarts. Da N laget hovedsa
gelig består af silicium, udsættes dennes overflade
for en kraftig iltning ved høj temperatur, hvorved
der dannes siliciumoxyd (Si02), som jo netop er
kvarts.

af
grundstoffet
Bor
i
dampform,
hvorved
Bor
atomerne
trænger
ned
igennem
åbningerne
i
kvartslaget og videre dybt ned i selve N-laget, ja
faktisk helt ned til P-laget, så opnår man, at de
før omtalte ætsede celler nu kommer til at fungere
som elektrisk afgrænsede områder.

Fig. 5.
Den første station på vejen. Oxydlaget dækkes med
en
fotofølsom
hinde.
Der
eksponeres
gennem
en
fotografisk plade optaget efter tegning af overdæk
ningsmaske.
Det
ikke
eksponerede
Si02
fjernes
ved kemisk ætsning (filmen angribes ikke).
Fig. 3.
De forskellige overdækningsmasker optegnes.

Fig. 6.
Her fordampes Bor ned gennem siliciumlagets
åbninger.

Fig. 4.
Og her nedfotograferes de til 500 gange lineært
eller 250.000 gange kvadratisk.

Ved
en
fotografisk
litografisk
teknik
afmaskes
nu en del af overfladen, hvorefter man ved påføl
gende ætsning med flussyre fjerner partielle om
råder af krystallaget, hvorover N-laget atter blot
tes. Så kan man f. eks. have ætset et mønster, som
opdeler P-N skiven i en række celler. Ved nu at
udsætte
den
ætsede
skive
for
et
bombardement
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Iltningsprocessen
fra
før
gentages,
hvorved
alle
huller i oxydlaget lukkes. Et nyt mønster indfoto
graferes og ætses med flussyre, og atter fordampes
Bor ned i N-laget, men denne gang i langt mindre
dybde end i første omgang. Denne ætsnings- og
fordampningsproces med Bor er denne gang fore
gået på små områder indenfor vor celleopdeling,
vi er nemlig nu begyndt at lave komponenter,
transistorer,
modstande
og
kondensatorer
inde
i
hver lille „skærmdåse".
Ved
gentagne
ætsninger,
inddampning
af
Bor,
samt lukninger af kvartslaget opnår man at lægge
Borinficerede zoner på tværs ned i vort oprinde

lige
N-lag.
Da
Bor„inficeret“
N-materiale
netop
svarer til et P-lag, vil sådan 2 zoner, der ligger
adskilt kun af et tyndt N-lag, svare til en transi
stor. På den anden
side vil et P-lag formet som
en lang streng have almindelig ohmsk modstand
og kan således ved hjælp af passende kontaktpunk
ter fungere som en almindelig arbejdsmodstand.

lange tilledninger til montering for output, input
og strømforsyning.
Som det vil fremgå af de viste illustrationer,
fremstilles et stort antal ens kredsløb i samme ope
ration. Kredsløbsblokken udskæres til slut i min
dre
enheder,
inden
tilledningsforsyningen
finder
sted.
Pakning og emballering af disse „integrated circuits" er et problem for sig. Det gælder nu om, at
der anvendes en virkelig hermetisk forsegling. Det
plane
siliciumiltelag
såvel
som
metalliseringer
og
bindinger
kræver
beskyttelse
mod
korrosion
og
inficering. Derfor indkapsles i glas og metal.
Såvidt hele processen, sådan som den nogenlunde
kan gøres anskuelig gennem tekst og fotografier.
Kæmpearbejdet,
der
ligger
bag
hele
udviklingen,
kan man forestille sig. Hvilket opbud af præcision,
kemisk og fysisk viden, tålmodighed og ikke mindst
kapital. Man kan levende forestille sig de tusinder
af skuffelser, der har været, inden man nåede til
vejs ende og alle de mange mere eller mindre

Fig. 7.
Processen gentages, nye åbninger skabes for nye
men svagere Borfordampninger.

Endnu
engang
dækkes
hele
overfladen
af
et
kvartslag ved oxydering for at afslutte hele kreds
løbet med en beskyttende hinde, men endnu mang
ler
en
vigtig
ting,
nemlig
forbindelsesledninger
mellem de enkelte elementer i en celle samt led
ninger fra celle til celle.
Ved endnu en fotografisk proces (med påfølgende
ætsning gennembrydes kvartslaget således, at der
åbnes huller ned til P- og N-zonerne. For eks. 3
huller til hver transistor svarende til base, emit
ter og kollektor, to huller til en modstand og så
videre.
Nu dækkes hele kredsløbet med et tyndt lag
aluminium,
som
påføres
ved
fordampning
efter
samme system som spejlfordampningen og slutte
lig ætses nu på samme måde, som vi kender det
fra trykte kredsløb, hele det indviklede net af for
bindelsesledninger
elementerne
imellem
samt
til
ledninger
til
faste
tilslutningspunkter
såsom
out
put, input og strømforsyning.
Aluminiumledningsføringen
er
en
speciel
Sylvaniaopfindelse.
Det
er
denne
inderlige
alumini
umskontakt fra komponent til komponent i kreds
løbet,
der
betinger
den
absolutte
driftsikkerhed.
Der opstår ikke uforudsete åbninger eller mangler
på grund af kemiske reaktioner, som man så ofte
finder det under brug af guldtråde, som tidligere
var det „eneste ene“. På samme måde bruges alu
minium til de afsluttende ledningsføringer, således
at det færdige transistorkredsløb kan afleveres med

Fig. 8.
Det
færdige
produkt
metalliseres
med
aluminium
overalt. Som ved trykte kredsløb belyses nu efter
fotooptagelse,
og
der
bortætses
i
overensstemmelse
hermed. Så er kredsen færdig og går til elektrisk
afprøvning og kvalitetskontrol.

gådefulde problemer, der opstår på vejen, og som
skal forstås og ryddes væk. Naturligvis er dette
ikke for radioamatører, men det er interessant at
se, hvilken vej udviklingen går. Forhåbentlig vil
der stadig findes fabrikker, der vil være inter
esseret i at fremstille de store komponenter, så
radioamatørerne med deres grove fingre har mu
lighed for at kunne bygge og eksperimentere. Der
imod tegner ovenstående et tydeligt billede af den
(Fortsættes næste side).
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VÆRKSTEDSTEKNIK

med rum underneden, er det jo også kun eksem
pelvis. Nogle har måske kun brug for en lang rack
med en eneste etage, enten til at hænge på væggen
eller til at stille på sit bord.

Ved OZ6PA.

»Plug

in

kasser«

på en nem måde

Vi kender alle de kommercielle stationer, hvor
man med lethed og i en håndevending tager en
enkelt kreds ud af „racken“ og med samme lethed
stikker en anden i. Det kan dreje sig om udskift
ning af hele spolecentraler, antennekredse o. s. v.
Et sådant system er naturligvis amatørernes drøm,
men det er dyrt, thi det kræver meget stor præ
cision i udførelsen. Jeg har imidlertid her givet en
løsning, der kan bruges, men naturligvis er det
hele kun et princip, jeg har udarbejdet, og den
interesserede må danne sine mål efter sit behov
og
udarbejde
den
endelige
tegning
eller
skitse,
som dækker, hvad han har brug for.
I det foreliggende tilfælde er jeg gået ud fra det
kendte rack-system, som så mange amatører ynder
at opbygge deres sendere i. Man ser på tegningen
kun rackens øverste top i den kendte vinkeljerns
konstruktion,
et
vinkeljernsstativ
lavet
af vinkel
jern 30X30X4 mm. Jernene skal være skarpkan
tede, og de tilskårne dele sammensvejses meget
omhyggeligt.
Sammensvejsningen
må
man
lade
smeden om, for så vidt da man ikke ved gode ven
ners hjælp disponerer over et svejseaggregat, hvad
der i vore dage er så almindeligt. Er rammen af
vinkelmessing, kan den slagloddes, men messing er
jo ingen billig vare. Det er meget vigtigt, at den
svejste ramme ikke bliver skæv, noget der selv for
fagfolk kan være lidt af et problem.
Når racken er svejst op, beklædes den almin
deligvis
med
tynd
jernplade,
medens
forpladerne
fremstilles af 2 til 4 mm aluminium. De tynde
jernplader skal man have skåret til hos en blik
kenslager,
der
disponerer
over
en
parallelsaks,
ellers bliver pladerne bare vinde og skæve. Det
samme gælder for aluminiumplade; har man ikke
lejlighed til en egnet saks, må man bemærke sig,
at på en almindelig skæresaks er det det afskårne
materiale, der bliver krumt, medens det tilbage
blevne er nogenlunde plant, hvorfor det færdige
emne holdes til venstre for saksen, og afklipnin
gen går fra til højre.
På vor tegning er det som sagt kun øverste rum,
vi har indrettet for „plug in“. Dette er naturligvis
kun et eksempel, det kan ligeså godt være et af
rackens andre rum, og når jeg har tegnet en rack

udvikling, vi er inde i på det kommercielle om
råde. Store supere skal efterhånden kunne place
res
i
vestelommen.
Indviklede
regnemaskineanlæg,
der før fyldte en bygning, skal nu placeres i en
cigarkasse.
Tiden rider hastigt, og ovenstående „intergrated
cireuits“ er måske allerede forældet om et par år.
Så vil der komme nye ting, der vil fylde os med
forbavselse og nære vor fantasi.
OZ6PA, Poul Andersen.
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I fig. 2 ser man racken, før den er beklædt med
plader, vist fra den ene side med vinkeljernsram
men der danner top, sider og bund for øverste
etage. Nu er der imidlertid kommet det nye til, at
et ekstra stykke vinkeljern a er indsvejst i ra-.

Fig. 2.
ckens længderetning og det i en afstand af 70 mm
fra rackens bagside. Formålet med dette stykke
vinkeljern er at danne basis for en bordplade b
og en opretstående væg c. Denne væg påskrues
på det nye vinkeljerns flange, og hvis det skal
være helt ideelt, bør der også indsvejses et stykke
vinkeljern i selve racktoppen, så omtalte lodrette
mellemplade kan få en god forskruning. Det er
også et spørgsmål, om ikke det kan betale sig på
racks med flere etager at lade denne ekstra vin
keljernsskinne påsætte hver etage og beklæde med
gennemgående
vægplade
(aluminium).
Der
opstår
på denne måde en ekstra bagklædning, der kan
danne et godt monteringsgrundlag for alle slags
gennemgående ledninger.
På fig. 3 ser man rackens øverste etage forfra.
Der
er
her
anbragt
nogle
fastskruede
messing
vinkler 15X15X2 mm. Det er disse vinkler, der skal

styre „plug in“ kasserne. Det er meget vigtigt, at
disse vinkler og de der i glidende kasser holder
nøjagtigt mål, således at styringen er fuldstændig,
og at kasserne alligevel glider blødt og behageligt
ind på plads. Fig. 4 viser plug in kassen set fra
siden. Den er opbygget af vinkelmessing og be-

Fig. 3.
klædt foroven og for enden med aluminiumplade.
Messinget slagloddes sammen, og gøres det om
hyggeligt
fås
en
nøjagtig
letgående
chassisramme
i modsætning til en kasse af aluminiumplade.
Forpladen for enden af messingrammen er den
samme, som er vist som den udtrukne „plug in“
i fig. 1. Når kassen er på plads, skal forpladen
være tilskåret således, at der ikke er synligt mel
lemrum til næste plade. Altså de små og store
forpladeafsnit skal passe sammen, så det danner
et
lukket
hele.
I
den
forbindelse
lægger
man
mærke til, at forpladen skal gå halvt op over
øverste vinkeljernsforkant foroven og lidt ned på
den underliggende forkant. Endelig må man ikke
glemme, at dette gælder også sideværts for de
plug in kasser, der sidder yderst til højre eller
til venstre. Også de må dække i deres ene side
en del af vinkeljernskanten.

Som det fremgår af fig. 4, ser man „plug in“
kassens bagerste ende afsluttet med et multistik.
Det er et såkaldt „hanstik", og det tilsvarende
„hunstik" skal monteres på den opretstående mel
lemplade (c i fig. 2). Det er indlysende, at denne
montering
skal
være
meget
omhyggelig
og
nøj
agtig. Først må der tilnærmelsesvis bores hul til
hunstikket, og derefter sættes plug in kassen med
hanstik på plads, hunstikket sættes ind over, og
opmærkning
af
monteringshuller
finder
sted.
Når
så alle skruer og møtrikker er anbragt og fast
spændt, skulle plug in kassen eller retterne kas
serne kunne gå, som var de smurte.

Multistik kan være et kapitel for sig. Man kan
købe sig fattig i multistik. Stiller man ikke altfor
vidtfavnende krav, kan man f. eks. benytte multi
flanger
og
-stik
efter
Radio
Magasinets
katalog
eller Schouboe. Deri findes 5- og 7-polede pertinaxenheder til fra 4 til ca. 7 kr. pr. stk., men iøvrigt er der jo et rigt udvalg, og der er vel også
mulighed for selv at kunne konstruere nogle stik
systemer udfra stifter og bøsninger i pertinax.
Stort mere er der vel ikke at fortælle om dette
plug in system. Som man ser på tegningen, har jeg
anbragt forkromede håndtag på kasserne. Det er
utroligt, som det pynter, og så er det naturligvis
praktisk.
Hvor stort skal nu sådan en rack med kasse
udskiftning være, vil man spørge. Er vi ikke ved
at komme væk fra de store skabe? Jo, utvivlsomt,
men her drejer det sig jo om et senderskab, og de
kære transistorer er vel på dette punkt endnu lidt
i baggrunden. Men jeg vil alligevel anbefale at sør
ge for, at intet er større end højst nødvendigt,
men skal der være plads til VFO-exciter-PA-mo
dulator
og
strømforsyningsanlæg,
ja,
så
er
der
trods alt adskillig fylde — derunder vægtfylde —
i komponenterne, og så går det ikke med „vero
board kredsløb" i blikæsker.
6PA.

Nu kan man — Gud hjælpe mig — købe „Det nye
Testamente" gennem OZ’s amatørannoncer! Er det
virkelig sådan, at blot man indsender en annonce
til E. D. R.s kasserer vedlagt de nok så bekendte
15 øre pr. ord, ja så bliver den kritikløst proppet
ind i amatørrubrikken, uanset om de averterede
varer har noget somhelst med amatørradio at gøre
eller ej?
Der er noget galt et eller andet sted. Man kan
vel gå ud fra, at amatørannoncernes formål er at
skaffe amatørerne mulighed for at bekendtgøre, at
de ønsker at sælge eller købe radiogrej og vel at
mærke til en favorabel milimeterpris. Nu er sam
me annoncer vel nok noget af det mest læste stof
i OZ, så jeg forstår udmærket, at smarte fyre øn
sker at avertere med: barbermaskiner, smalfilms
optagere,
gasovne,
gulvfilt,
sprogkursus,
autotilbe
hør,
modelmotorer,
kompasser
og
oliekaminer
(eksempler fra dette år), og jeg kan også godt se,
at f. eks. en antikvarboghandler kunne tænke sig
at avertere med „Det nye Testamente" i denne
rubrik.
Men disse annoncer hører bare ikke til her!
Bevares, ønsker en eller anden (f. eks. en antik
varboghandler) at anvende OZ som sit annonce
organ, er det da helt i orden. Men det bør være
på de andre annoncesider og til de almindelige
annoncepriser!
73 OZ8US.
Det er ikke kassererens opgave at sortere stoffet,
men min; men sidde og censurere Nye Testamenter
og
gulvfilt
væk
fra
amatørgrejet
kan
jeg
ikke
give mig af med.
Derimod ser jeg gerne, at dit indlæg vil begrænse
udbudet af møbler, gasovne, oliekaminer etc.
Venligst 6PA.
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SILENT KEYs
Efter nogen tids tiltagende svagelighed er
OZ7EH i Odense afgået ved døden, og vi har
mistet een af vore bedste radiokammerater.
Efter flere hospitalsophold slog kræfterne
ikke længere til, og den 6. oktober sov 7EH
stille ind. Med 7EH’s bortgang har vi mistet
en kammerat, som aldrig undslog sig for at
hjælpe andre. Mange nye amatører har hos
7EH fået megen hjælp, og han var ikke bange
for at give en hjælpende hånd med, når der
var brug for det.
7EH var den eksperimenterende amatør,
ikke længe ad gangen arbejdede han med
den samme sender, altid var der noget nyt
at prøve — og han øste gladelig ud af sin
viden.
Vi er mange, der vil savne 7EH og i tak
nemlighed gemme mindet om ham. 5AC.
Med sorg må jeg her meddele, at endnu
to af vore amatørkammerater, begge gode
af mig og indbyrdes meget nære venner, i alt
for ung en alder med få dages mellemrum
er afgået ved døden.
OZ7TZ, Leif Lorentzen, døde torsdag den
17. september, kun 48 år gammel. Leif havde
i forsommeren gennemgået en stor opera
tion, men efter et langt rekreationsophold
på sit elskede Læsø genoptog han sit arbejde.
Kræfterne slog dog ikke til, og Leif måtte til
nye undersøgelser og ventede nu på en ny
operation. Da jeg sidst talte med ham, to dage
før han døde, var han ved godt mod og
håbede snart at blive rask, men sådan skulle
det altså ikke gå, og jeg fik først at vide, at
han var død nogle dage efter hans begra
velse.
OZ2AF, Kaj Grønbech, døde onsdag den
30. september. Kaj blev kun 45 år, og for os,
der kendte hans energi og gå-på mod, er det
ufatteligt, at han så hurtig skulle gå bort.
Mange har i tidens løb fået en hjælpende
hånd af Kaj, når forskellige problemer skulle
klares. Som noget typisk for ham kan jeg
nævne, at da jeg dagen efter branden i Sorøafdelingen besøgte ham, var han meget op
taget af, hvorledes vi skulle hjælpe afdelin
gen i gang igen. Sidste gang, jeg besøgte
ham, var dagen efter GF, hvis forløb han
var meget interesseret i at få refereret, lige
som han var meget opsat på at få tilvejebragt
den bedst mulige nyordning for 2 m-klubben, hvis møde om torsdagen han ønskede
både Leif og jeg skulle deltage i. På det
tidspunkt vidste jeg ikke, at Leif var død, og
Kaj fik det heller ikke at vide, da Kajs kone
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EDRs generalforsamling 1964
Der var mødt ca. 120 medlemmer til EDR’s år
lige generalforsamling, som afholdtes i Odense den
20. september.
Var det ikke noget stort opbud, så var det i hvert
fald en veloplagt og interesseret forsamling, som
formanden, OZ6PA, kunne byde velkommen.
Det blev OZ9SN, der fik overdraget dirigent
hvervet. Han gav straks ordet til formanden, der
aflagde følgende beretning.
Det forgangne år har været et godt år for EDR
med fremgang på alle punkter. Vort medlemstal
har været stigende fra 3158 sidste år til nu 3496,
altså en fremgang på 338 eller 10 % Alt dette havde
ikke
været
muligt
uden
fortrinlige
medarbejdere.
Formanden takkede derfor først og fremmest de
mange
kendte
og
ukendte
bestyrelsesmedlemmer
fra afdelingerne landet over, som gjorde så stort
et arbejde for EDR’s sag. Et væsentligt træk i ar(Fortsættes næste side).

Om få dage udkommer så fjerde oplag af VEJEN
TIL
SENDETILLADELSEN,
men
selv
om
bogens
navn er det samme som tidligere, er det dog denne
gang en helt ny bog, skrevet af teknisk redaktør
OZ7AQ, Bent Johansen. 7AQ fik til opgave at
modernisere den gamle VTS, men den ene „linie“
tog den anden, og så blev resultatet altså en helt
ny bog.
Bogens omslag er tegnet af OZ8EV, Væver, og
han har givet den fortrinlige bog en smagfuld ind
ramning.
EDR vil sikkert få glæde af denne bog. Vi kender
jo alle forfatterens store viden og evne til at ud
trykke sig, så vi alle forstår det.
6PA.

Karen bad mig om såvidt muligt at forhin
dre, at dette skete, da hun frygtede, at det
muligvis ville gøre det af med Kaj.
To gode venner, hjælpsomme og uden svig,
er gået bort. De vil blive savnet og ofte min
det, ikke mindst i VHF- og UHF-kredse, og
aldrig glemte af
OZ2KP.

bejdet var den store kursusvirksomhed, som under
kommunerne,
AOF
og
andre
kursusvirksomheder
trivedes som ingensinde før. F. eks. Københavns
afdelingen, der havde man i øjeblikket 93 elever
på sine kursushold, Odense 80, Nyborg 40 o. s. v.,
og sådan gik det mange andre steder ude i landet.
Afdelingerne, der ikke gjorde brug af aftenskole
loven, burde efter samråd med de afdelinger, der
havde kursus, tage denne sag op.
Formanden kom ind på betydningen af, at afde
lingerne havde deres eget lokale, et sted hvor kur
susvirksomhed
og
foreningsarbejde
kunne
trives
under hyggelige former.
6PA beklagede, at Sorø afdelingen havde mistet
sit lokale under en brand fornylig, og håbede, at
EDR-medlemmer og afdelinger om fornødent på en
eller anden måde ville være rede ved genopbyg
ning og indretning.
EDR’s nyeste publikation, „Vejen til Sendetilla
delsen", var nu ved at være færdigtrykt. Bogen
har samme navn som de tidligere udgaver, men
er i et og alt en helt ny bog, skrevet af teknisk
redaktør
OZ7AQ,
Bent
Johansen.
Bogen
trykkes
denne gang i 5000 ekspl., og med de tidligere trykte
udgaver skulle man nu være oppe på 13.000 ekspl.,
så det kan vel siges, at denne bog i højeste grad
har præget hele arbejdet med uddannelse af lan
dets senderamatører. Bogens omslag er tegnet af
OZ8EV, E. K. Væver, i Kolding. Det var jo også
Væver, som tegnede omslaget til Kortbølgeamatø
rens håndbog. Også i dette tilfælde er omslaget en
stor gevinst for bogen.
Kortbølgeamatørens håndbog var der ikke meget
at sige om i øjeblikket. Der er jo så meget i støbe
skeen indenfor elektronikken, så man må vente
og se.
Der vil snarest udkomme en ny QTH-liste. Man
afventer blot den endelige liste fra P. & T. For
manden beklagede, at så mange medlemmer und
lod at give P. & T. meddelelse om adresseforan'dring. Det gjorde, at EDR ikke kunne undgå ad
skillige adressefejl i sin nye QTH-liste.
Formanden gik derefter over til at omtale vort
blad OZ. Det var nu blevet et stort blad med et
konstant sideantal på 48 sider. Megen ros fra både
ind- og udland virkede opmuntrende i det dag
lige arbejde og inspirerende til fortsat indsats.
Når foreningen kunne gennemføre det ret store
OZ rent økonomisk, skyldtes det ikke mindst, at
EDR’s
administration
ikke
krævede
store
midler,
derfor
kan
kontingentet
for
størstedelen
benyttes
til OZ-udgifter.
VHF-arbejdet har i det forløbne år fået et mor
somt
islæt,
idet
den
forestående
opsendelse
af
Oscar III satellitten har givet amatørerne lyst til
at
prøve
kræfter
med
ballonbårne
stationer,
et
amatørarbejde der var mødt med stor interesse, og
som har fået efterlignere i udlandet.
I det forløbne år har EDR afsluttet en overens
komst
med
Danmarks
Fysiklærerforening
angående
vor medvirken til demonstrationsmateriale til brug
for radiofysikundervisningen i skolerne. Det er en
overenskomst, vi venter os meget af, idet ungdom
men derigennem bliver kendt med EDR og radio
amatørernes arbejde.
Ligeledes har foreningen gennem OZ5GB opnået
en overenskomst med militæret vedrørende morseudsendelser
til
amatørerne
via
militærets
radio
stationer, en overenskomst, der tager sigte på op
træning i morsefærdighed.
Formanden omtalte kort Region I og oplyste, at
den kommende HB vil få lejlighed til at drøfte vor

fremtidige stilling her.
Om
„maritime
mobile"
kunne
formanden
hen
vise til sin leder i sidste OZ. Der var i mellemtiden
sket det, at P. & T. ville udstede foreløbige tilla
delser efter ansøgning fra hver enkelt søfarende
amatør.
(Se
iøvrigt
herom
andetsteds
i
bladet).
Brevet fra Post- og Telegrafvæsenet havde været
under udarbejdelse, da lederen i OZ fremkom.
Til slut kom formanden ind på de mange glæder,
der trods det store arbejde lå i at have med EDR
at gøre. Mange af os deltager i foreningsarbejdet
ud fra forskellige interesser.
For 6PA lå det mest på hjertet, at så mange unge
som muligt gennem EDR får del i en fritidsinter
esse, der skaffer dem øget viden og større hori
sont. Der var mange eksempler på, at radioama
tører med deres særlige kundskaber kom på deres
rette hylde i tilværelsen, og det forekom EDR’s
formand OZ6PA både værdifuldt og inspirerende.
Efter
formandens
beretning
efterlyste
dirigenten
indlæg i debatten om beretningen.
OZ2KP overbragte en hilsen fra OZ2AF, som
ligger meget syg på et københavnsk hospital.
Som første taler kom OZ1W på podiet.
OZ1W ville gerne høre, hvordan det gik med
160 m båndet. Når nu det maritime var i orden,
kunne dette vel også ordnes ved forhandlinger med
Post- og Telegrafvæsenet.
OZ6CW ville gerne have annoncer, som f. eks.
8AZ havde i OZ, udelukket fra bladet. De pyntede
ikke og var i modstrid med amatørånden.
OZ5AB var ikke af samme mening og henviste
til det meget pinlige indlæg, som 7AQ havde i OZ
august. Når EDR tog annoncer, hvori der var mili
tærgrej til salg, så kunne TR ikke tillade sig at
skrive sådan, det ødelagde jo annoncens slagsvirk
ning. 5AB havde allerede haft afbestillinger.
2KP havde med forbavselse læst om de nye reg
ler for aflæggelse af morseprøver og ville gerne
vide, med hvilken motivering man havde lavet om
på de bestående. 2KP havde overassistent Bøving
som censor og kunne ikke se, at det skulle være
den
lokale
afdelingsformand,
som
skulle
over
være prøverne. Hvis en mand foretrak at rejse til
Skagen, så måtte han kunne det, og det var jo
også sådan, at man måske een dag var oplagt til
at aflægge prøve, men hvis der skulle gå flere
dage
imellem
tilkaldelse
og
prøve,
var
eleven
måske ikke så oplagt.
OZ9ER, OZ7IN og 5AB havde indlæg i denne
debat, hvori man udtalte, at disse prøver skulle
være så sikre som muligt, det skulle nødigt være
sådan, at Post- og Telegrafvæsenet måtte lægge sig
imellem. Hvis eleven kun kunne sin prøve på en
bestemt dag, var han ikke kompetent til at aflægge
prøve.
OZ2MI. Vi kunne få det indtryk, at hvis en elev
rejste til Skagen for at aflægge prøve og ikke for
eks. i Nykøbing Falster, så måtte det være for at
hale en prøve i land hos en eller anden uden for
afdelingen. Man går da ikke over åen efter vand.
2KP ville gerne vide, hvorfor man i Københavns
afdelingen pludselig var gået over til kun at af
holde morseprøver een gang om året i marts må
ned.
OZ5RO,
Københavns-afdelingens
formand,
oply
ste hertil, at det var noget vrøvl. Alle, som meldte
sig i god tid til prøve, kunne aflægge prøve når
som helst på året. Men de elever, som var tilmeldt
afdelingens kursus, kunne KUN denne ene gang
om året. Et kursus ville jo blive affolket, inden
man nåede 1. april.
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1W henstillede iøvrigt, at der var mange flere,
som benyttede CW på båndene, det var der mere
sport i, og amatøren nåede længere med mindre
watt’er.
6PA tog ordet for at gøre opmærksom på at af
holde flere kurser inden for een afdeling, og da
især når det var dyrere, og at 2KP tog 20 kr. for
en EDR morseattest.
2KP benægtede nogensinde at have taget noget
som helst for en EDR attest. Han ville gerne vide,
hvem der havde sagt det til 6PA eller andre.
I denne debat deltog endvidere OZ7IN og OZ5Y,
som hver især advarede imod en mindskelse af op
mærksomheden ved morseprøverne, der måtte ikke
gives ved dørene.
OZ7GL var ikke enig med formanden om det
internationale arbejde, der måtte EDR ikke trække
sig tilbage, tværtimod skulle HB være meget op
mærksom på, hvad der skete inden for IATO for
handlingerne og sørge for, at alle oplysninger om
forskydninger gik ud til medlemmerne.
3WQ ville gerne vide, hvordan det kunne gå til,
at 2KP kan have gratis tekstannonce i OZ om sit
tekniske kursus på Bispebjergskolen.
2KP svarede hertil, at det var en gammel vedta
gelse, helt tilbage til OZ7DR’s kursus og over
OZ5HS, som 2KP afløste, havde det været almin
deligt med denne oplysning, men det var selvføl
gelig Københavns-afdelingen, som stod bag.
Da der ikke var flere talere til formandens be
retning,
forespurgte
dirigenten,
om
forsamlingen
kunne
godkende
6PA’s
beretning. Det
blev eenstemmigt vedtaget.
Kassererens beretning.
3FM forelagde det udsendte regnskab og afleve
rede et par bemærkninger om dette. EDR’s økono
mi er ikke særlig god, det kan gå rundt, men alt
er steget det sidste år, porto, oms’en var slået
igennem, trykkeriet skulle have lidt mere, lige
ledes telefon og kontor samt kassererens løn var
steget.
3FL var ikke glad for sekretæren 5RO’s oplys
ning om, at kaffen kostede 5 kr., sidst, man var
i Odense, betalte 3FM denne forfriskning.
3FM kunne hertil sige, at der ikke var nogen
mulighed for at betale kaffen, der var kun ca.
4000 kr. til næste 1. april at administrere med.
3WQ spurgte kassereren, om en post på 25.000 kr.
var sat forkert i regnskabet, det var jo en stor
udgift, og der var 39.000 kr. fra Gjellerup i ind
tægt, hvordan ville kassereren forklare det?
3FM oplyste 3WQ om, at de penge fra Gjellerup
gik med til at betale Fyns Tidende 25.000 kr., men
var omposteret fra sidste regnskab for at få dette
regnskab med Fyns Tidende ud af verden. Iøvrigt
havde revisorerne godkendt regnskabet, så der var
ikke lavet noget forkert her.
Kassererens
regnskab
blev
uden
yderligere
be
mærkninger godkendt. 2KP kom ganske vist med
en bemærkning om, hvorfor kassereren skulle have
mere i løn, eller skulle EDR have en ny kasserer?
Urafstemningen til hovedbestyrelsesvalget.
OZ5Y oplæste på revisorernes vegne resultatet.
Kreds 1. OZ7EU 144 stm., suppleant OZ2AF 84
stm., OZ9SN 144 stm., OZ2KP 148 stm., valgt,
OZ4AO 183 stm., valgt, OZ5RO 249 stm., valgt,
OZ2ME 58 stm.
Kreds 2. OZ3Y 98 stm., valgt, OZ2MI 100 stm.,
valgt, OZ8BO 80 stm., suppleant.
Kreds 3. OZ7KV 70 stm., valgt, OZ7HJ 7 stm.,
suppleant.
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Kreds 4. OZ8JM 178 stm., valgt, OZ3FM 351 stm.,
valgt, OZ2NU 224 stm., valgt, OZ9SH 128 stm.,
OZ1BP 169 stm., valgt, OZ2WO 137 stm., suppleant.,
OZ2KH 133 stm., OZ5JT 195 stm., valgt. Ialt ind
kom 1163 sedler.
I kreds
1387 sedler, 4
ugyldige, 2 blanke.
I kreds
2183 sedler, 9
ugyldige, 1 blank.
I kreds
381 sedler, 3
ugyldige, 4 blanke.
I kreds
4504 sedler, 6
ugyldige, 0 blanke.
OZ5Y ankede over, at der stadig var for mange
stemmesedler, som ikke var rigtigt udfyldt eller
sammenklistret, det var dog så nemt at gøre!
Der
udspandt
sig
en
debat
om
stemmesedlen
med kuvert eller uden denne.
Næste punkt på dagsordenen var valg af for
mand.
OZ7GL foreslog sammen med næsten hele for
samlingen
stående
genvalg.
Der
blev
imidlertid
opstillet OZ6PA
og OZ2KP. Stemmeudvalget
ind
samlede stemmesedler, og medens disse blev talt
op, drak man kaffe.
Efter kaffepausen måtte dirigenten meddele for
samlingen, at den første del af generalforsamlin
gen til og med formandsvalget ikke var blevet op
taget på bånd, båndoptageren havde på et eller
andet punkt svigtet. Sekretæren ville efter for
handlingernes afslutning tale med de første talere
for at rekonstruere denne del af generalforsamlin
gen.
Dirigenten OZ9SN gav ordet til OZ5Y for at høre
resultatet af formandsvalget.
Resultatet blev, at EDR’s formand, OZ6PA Poul
Andersen, blev genvalgt med 96 stemmer, OZ2KP
K. Staack-Petersen, fik 15 stemmer.
6PA takkede forsamlingen for det store antal
stemmer, han havde fået og håbede, at han endnu
et år måtte have kræfter til at bestride dette efter
hånden meget omfattende hverv.
Næste punkt på dagsordenen var valg af to revi
sorer og en revisorsuppleant.
Generalforsamlingen
anmodede
OZ5Y
og
OZ3TM
at fortsætte som revisorer samt OZ7GL som sup
pleant og stemmeudvalg.
OZ7GL fik ordet og oplyste forsamlingen om,
hvilket stort arbejde det havde været at modtage
og afklippe kuponen i år, der var indgået ca. 1200
sedler. 7GL kunne ikke mere påtage sig dette hverv
for EDR.
6PA foreslog OZ8BO, Herlufmagle, han er jo an
sat ved postvæsenet og kender fiduserne, udtalte
formanden.
Efter en lille debat blev det vedtaget at genvælge
de to revisorer og nyvælge OZ8BO som suppleant.
Angående
stemmeudvalget
foreslog
EDR’s
kas
serer OZ3FM, at een af de to revisorer måtte
kunne modtage disse, det måtte ikke være sådan,
at det blev alt for langsommeligt og usmidigt at
tælle stemmesedler.
2KP udbad sig en forklaring på, hvordan man
efter at talonen var klippet fra kontrollerede, at
stemmerne var afgivet det rigtige sted.
7GL kunne hertil forklare, at alle kunne være
trygge, der bliver trykt et nummer foroven og for
neden, og så kan 3FM se, om der er stemt rigtigt
på kreds, idet medlemsnr. i kartoteket jo viser,
hvor vedkommende skal stemme. 3FM kan ikke se
stemmesedlen,
den
ligger
hos
revisorerne.
Nogle
har prøvet at stemme to gange på sig selv, men
også det kan afsløres, da kortet i kartoteket mær
kes, når stemmesedlen er kontrolleret og kun med
et mærke.
(Fortsættes i næste nr.)

Til alle vore søfarende medlemmer
Just som vi beklagede os i vor leder i OZ sept.
angående „maritime mobile", var en skrivelse på
vej til os med den kendsgerning, at man forsøgsvis
og efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde ville give
tilladelse til at køre maritime mobile.
Vi beder nu vore søfarende medlemmer studere
nedenstående,
og
straks
sørge
for
de
forlangte
papirer fremskaffes og indsendes til P. & T.
Vi har nu så længe klaget over den manglende
tilladelse, at vi ikke må forsømme at vise, at vi
med glæde tager mod denne forsøgsvise ordning,
der senere vil blive erstattet af en mere permanent.
Brev fra P. & T. angående benyttelse af amatørstationer om bord i skibe.
Med
henvisning
til
ovennævnte
skrivelse
skal
man herved meddele, at der nu er tilvejebragt
mulighed for en forsøgsordning, således at der for
et mindre antal radioamatører af kategori A og B
vil kunne gives tilladelse gældende for eet år til
brug af amatørradiostation om bord i skibe.
Tilladelsen vil blive givet på følgende betingel
ser:
a) Der må i hvert enkelt tilfælde foreligge til
ladelse fra vedkommende rederi.
b) Amatørstationens anlæg må kun tilsluttes for
svarligt
installeret
antennegennemføring(er)
og
j ordforbindelse.
c)
Amatørstationens
antenne(r)
skal
være
per
manent og forsvarligt installeret og fjernet mindst
15
meter
fra
en
forhåndenværende
radiopejlers
rammeantenne
eller
placeret
lavere
end
denne;
sendeantennen skal være underkastet samme be
stemmelser med hensyn til beskyttelse mod berø
ring, som er gældende for antenner til skibssen
dere.
d) Der må træffes foranstaltninger til sikring
mod stationens idriftsætning og brug af uvedkom
mende.
e) Amatørstationen må ikke indrettes i samme
lokale som skibets normale radiostation, denne må
ikke benyttes som amatørstation.
f) Ved ibrugtagning af anlægget samt ved senere
ændringer heri skal det gennem prøver sikres, at
benyttelsen af stationen ikke giver anledning til
nogen som helst forstyrrelse af skibets radiotjene
ste eller driften af forhåndenværende elektroniske
hjælpemidler for navigationen m. v.
g) Stationsanlægget samt dets tilslutning til ski
bets elektriske net skal udover bestemmelserne i
det af ministeriet for offentlige arbejder udfær
digede
stærkstrømsreglement
yderligere
være
i
overensstemmelse med de bestemmelser i afsnit V
i
handelsministeriets
bekendtgørelse
af
15.
no
vember 1952 om forskrifter for skibes bygning og
udstyr m. v., som kan komme i anvendelse.
h)
Amatørstationens
benyttelse,
installation
samt
tilslutning til skibets elektriske net skal finde sted
efter de af skibets fører og maskinchef herom
givne anvisninger.
i) Forbudet mod korrespondance, som burde be
fordres over de officielle kanaler, fremhæves sær
ligt.
j) Der tilføjes radioamatørens normale kaldesignal bogstavet M adskilt ved en brøkstreg.
k) Tilladelsen vil kun være gældende for en for
søgsperiode på 12 måneder og vil iøvrigt til enhver
tid kunne inddrages, såfremt hensynet til skibets
radiotjenester gør det nødvendigt eller ønskeligt.

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

OZ4JC sender
følgende meddelelse fra SL3ZO:
Polar
Bears
Radio
Club
c/o
Award-manager
Sven Elfing, Solgårdsgatan 15, Ørnskjældsvik, Sve
rige,
udsteder
7
forskellige
diplomer:
W-SM-C.
WASB, WPX Zone 14, PBA, 80 X 80 og WSPX.
Skriv
efter
nærmere
oplysninger
og
ansøgnings
skemaer.
OZ3SK har
for sin del en hilsen til alle OZ-hams fra præsi
denten
for
International
Amateur
Radio
Club
i
Geneve, John Gayer, HB9AEQ.
OZ3SK besøgte d. 14. juli IARC og var i luften
med 4U1ITU på 14,3 Mc SSB. Alle OZ-hams er vel
komne til at køre med stationen, som har til huse
i ITU-bygningen på Place Des Nations, Geneve.
SEAL, Sydafrika,
har udsendt en ny liste over lande, der efter stats
ændringerne i Afrika er anvendelige til opnåelsen
af „All Africa Award".
Eventuelle ansøgere til dette diplom bør for at
undgå
misforståelser
skaffe
sig
denne
liste
fra
SRAL, inden ansøgningen indsendes.
SRAL’s adresse er:
South African Radio League,
P. O. Box 3911,
Cape Town,
Republic of South Africa.
Ulovlig benyttelse af 160 m-båndet.
Ifølge engelske rapporter er såvel danske som
færøerske stationer
blevet
hørt og kontaktet
på
160 m-båndet. Eftersom dette bånd endnu ikke er
blevet åbnet for OX-OY- og OZ-amatører, er så
danne funktioner på dette bånd ulovlige. Det hen
stilles meget alvorligt til pågældende stationer om
at indstille denne trafik.
W. A. G. C. Award.
Med Q. U. A. Club som udsteder kan et nyt di
plom opnås ved forbindelse med seks stationer på
kanaløerne efter 1. januar 1947.
De seks forbindelser skal iøvrigt være med mere

Eventuel ansøgning om fornyelse af tilladelsen må
indgives
2
måneder
inden
forsøgsperiodens
udløb
og må være ledsaget af en oversigt over amatør
stationens aktivitet i det forløbne år, samt en er
klæring fra skibets fører om, at denne er indfor
stået med tilladelsens eventuelle fornyelse.
Foreningen
bedes
bringe
ovenstående
til
med
lemmernes kundskab.
Ansøgning
om
forsøgstilladelse
Indsendes
hertil
inden den 1. januar 1965, bilagt tilladelse fra ved
kommende
rederi,
jfr.
ovenfor
anførte
under
punkt a).
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end en af øerne. Forbindelse med den samme sta
tion på mere end et bånd tæller særskilt. Afgiften
for diplomet er d. kr. 8,00, som sendes sammen
med de 6 QSL-kort og ansøgningen til:
Mrs. Jill Banks. 23 Marett Court, Marett Road,
Jersey. Channel Islands. (Via Great Britain).
RSGB’s 7 Mc/s DX Contest 1964.
Radioamatører over hele verden indbydes til del
tagelse i den 3. RSGB 7 Mc/s DX Contest, som fin
der sted d. 31. okt.—1. nov. og 21. og 22. nov. 1964.
Af reglerne skal vi specielt fremhæve:
Testen begynder i begge perioder lørdag kl. 1200
GMT og slutter søndag kl. 1800 GMT.
Fone-afdelingen er week-end’en d. 31. okt. og
1.
nov. 1964, medens CW-afdelingen er week-end’en
d. 21. og 22. nov. 1964.
Kodegrupperne
er
de
sædvanlige
RST(RS)
rap
porter efterfulgt af et 3-cifret tal, der begynder
med 001 for den første QSO.
Enkelt-operatørstationer
og
multi-operatørstationer kæmper i hver sin klasse.
Loggene skal udføres tydeligt skrevet på den ene
side af logblad i A4-format, og skal indeholde føl
gende rubrikker i den nævnte rækkefølge: Dato/
Tid (GMT) — Kaldesignal på den kontaktede sta
tion — afgivet rapport —• modtagen rapport — Bo
nus points — krævede points.
Oversigtsblad skal udføres således:
RSGB 7 Mc/s DX Contest. Claimed score:....
Section ..................................................................................
Name .................................................................................
Adress .................................................................................
Transmitter ......................................... Aerials ..........................
Receiver ..................................................................................
Declaration: I declare that this station was operated strictly in accordance with the rules and the
spirit of the contest and I agree that the decision
of the Council of the RSGB shall be final in all
cases of dispute. I certify that tme maximum in
put to the final stage of the transmitter was ...............................
watts.
(Undladelse
af
at
underskrive
denne
erklæring
kan medføre diskvalifikation af den indsendte log).
For OZ-stationer gælder det om at få flest mu
lige forbindelser med flest muligt af følgende prefixer:
G2 — G3 — G4 — G5 — G6 — G8.
GB.
GC2 — GC3 — GC4 — GC5 — GC6 — GC8.
GD2 — GD3 — GD4 — GD5 — GD6 — GD8.
GI2 — GI3 — GI4 — GI5 — GI6 — GI8.
GM2 — GM3 — GM4 — C-M5 — GM6 — GM8.
GW2 — GW3 — GW4 — GW5 — GW6 — GW8.
Hver gennemført QSO giver 5 points.
Desuden opnås 50 bonus-points for den første
forbindelse med hvert af de nævnte britiske prefixer.
Der vil blive uddelt en lang række certifikater
til de bedst placerede stationer.
Contesten omfatter også en lytter-afdeling efter
tilsvarende regler som ovenfor.
Loggene skal være poststemplede senest d. 14.
december 1964 og adresseres til:
Contest Committee,
Radio Society of Great Britain.
28. Little Russell Street,
London W. C. 1.
England.
Contestens navn skal tydelig være angivet i det
øverste venstre hjørne af forsendelses-kuverten.
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Vort eget
OZ Cross Country Award.
OZ-CCA.
I det sidste år er der — specielt fra udlandet —
kommet flere henvendelser vedrørende danske di
plomer tilgængelige for lytteramatører. Vi har med
beklagelse hver gang måttet svare nej.
For at bøde på dette forhold har Traffic De
partment
besluttet,
at
„OZ-CCA"
også
fremtidigt
vil kunne udstedes til lytteramatører.
Diplomet vil kunne opnås efter de gældende reg
ler, og udstedes når det nødvendige antal QSLkort eller anden skriftlig bekræftelse på aflytnin
gernes korrekthed foreligger.
Duplikerede
regler
omskrevet
for
lytteramatører
vil kunne fås fra Tr. Dept. efter 1. nov. 1964. De vil
findes både i en dansk og en engelsk udgave.
Contest kalender.
Oktober 24.-25: CQ CQ’s World Wide DX Con-,
test. Fone afd.
Oktober 31.—Nov. 1.: RSGB’s 7 Mc/s DX Contest,
Fone afd.
November 21.-22.: RSGB’s 7 Mc/s DX Contest.
November 28.—29.: CQ’s World Wide DX Contest.
CW afd.
December 5.-6.: OK CW DX Contest.
December 26.: EDR’s Juletest.
Husk udsendelserne
søndag morgen kl. 0900 DNT på ca. 3600 kc/s.

Inden vi går over til nyhederne, vil jeg gerne
rette en tak til de mange, der har skrevet angå
ende forespørgslen om Steffen, KC4USK, han har
været kontaktet af mange, og det ser ud til, at det
stadig er bedst at høre ham på 14050 kc omkring
klokken 17 GMT. Der er også nogle, der har haft
QSO med ham på 14025 kc omkring kl. 18 GMT.
Endnu har der ikke været større åbninger på 7 Mc.
Under SAC testen, hvor jeg fik forbindelse med
ham, skulle vi også have en forbindelse på 7 Mc,
men der var intet at høre, nå, forholdene var jo
heller ikke de bedste.
OZ4LP er nu kommet i luften som OX3LP, og
han har i de sidste måneder været meget aktiv på
7 Mc, han kommer normalt igennem fra omkring
21z.
DL9HF er nu i gang med anden del af sin Afrikatur. Der regnes med start fra Nairobi omkring be
gyndelsen af oktober. Han ledsages af XYL DL3ZG.
Turen skal vare til juni eller juli 1965, og der vil
muligvis blive tale om aktivitet fra 5Z4, 5H3, 7Q7,
CR7, VQ2, ZE, ZS3, IZS9, CR6, TN8, TL8, TT8, 5U7,
7X2 og CN8.
Gus har opgivet en planlagt tur til De karibiske
Øer og er i stedet nu på vej til AC5 land, hvor
han efter planerne skal opholde sig i længere tid
i forbindelse med installation af noget radioudstyr.
Undervejs vil han gøre en del ophold i Europa, så
der vides intet om, hvornår han vil være i Buthan.
Først når han har afsluttet arbejdet i AC5, vil der
være mulighed for, at han genoptager sit arbejde
som omrejsende DX-mand.
I forbindelse med de mange uroligheder på Cy
pern er alle 5B4 licenser blevet inddraget. De sta

tioner, der var beliggende på de engelske baser,
har i stedet fået udstedt de gamle ZC4 kaldesignaler, så det er altså ikke nødvendigvis pirater, der
benytter ZC4 calls.
ZL1ABZ på Kermadec Isl. og ZL4JF på Camp
bell Isl. er for tiden meget aktive, og de kommer
igennem til Europa næsten hver morgen omkring
06—07 z med meget fine signaler, der er både CVV
og SSB aktivitet. Normalt er SSB aktiviteten i den
høje ende af 20 meter. 40 meter er også blevet
prøvet, men ikke med noget godt resultat. QSL kan
sendes via ZL2GX.
Operationsforholdene nede hos ZS2MI på Marion
Isl. er ikke just de aller bedste, godt 300 dage om
året er det regnvejr, man bliver bestandigt hjem
søgt af storme. Husene er naglet til klipperne, og
de er indbyrdes forbundet med stiger og tove. Sta
tionen betjenes af syv mand, og de anvender en
150 W station og en rombic antenne, der er rettet
mod Sydafrika. De er QRV for Europa-forbindelser onsdag og lørdag morgen kl. 05z på 14125 kc
med SSB.
QSL for 7G1L kan nu sendes via Hammarlund.
De første logs er sendt til Amerika.
VU2NR meddeler, at han skal på en længere tur
til Andaman Isl. for at installere radiogrej, afrejse
en gang i november. Han vil tage sit SSB grej
med derud.
På grund af forskelligt flytterod er nogle DX-nyheder desværre faldet ud.
Båndrapporter:
3,5 Mc/CW:
OZ4DX: OK - UC2 - UP2 - UR2 - UA1, 2, 3.

Ja, det var det hele for denne gang.
Pse note den nye adresse:
Hans Jørgen Rasmusen, P. O. Pedersens Kollegium,
Værelse 145, Haraldslundvej 38, Lyngby.
73 es best DX de OZ7BQ.'Joe es the gang
on OZ7POP.

Nr.
I SM7BZX
2 SM7ZN/7
3 OZ9OR
4 SM6CSO
5 OZ6OL
6 SM7AED
7 SM7BE
8 OZ9AC

Points
23938
23185
16760
16659
16302
14047
13972
13101

Nr.
9 SM6PU
10 OZ5AB
11 OZ8EDR
12 OZ7HJ
13 OZ4EV
14 OZ7IF
15 OZ2ME
16 OZ9FR

40 LA5EF
41 SM5CNL
42 OH3TE
43 OZ6ML
44 OZ1GF
45 OH2GY
46 OZ9SA
47 OZ7R
48 OZ5LK/p
49 OZ3RC
50 OZ3SZ/p
51 OZ5CG
52 LA4ND
53 OZ7G
54 OZ6BP
55 OZ6SI
56 SM7COS
57 OZ4RM
58 OZ1RH
59 OZ9VN
60 SM5OR/5
61 OZ7EW, OZ9TJ
62 OZ1LN, OZ4SJ

3011
3004
2828
2480
2322
2207
2176
2102
1922
1872
1790
1600
1555
1442
1391
807
695
661
530
490
304
90
39

432 Mc:

14 Mc/CW:
OZ4DX: KC4USK 18 - HI8WSR - FG7XF 20 9M4MO 18 - AP5HQ 18 - EP2RC - MP4BEQ YV2AH 20 - PY2SO—7UQ 19 - JAØDY—1IFP—1VX
—2HO—6AA 15 - TF30M samt UA og W.
OZ7BQ: I SAC ET3USA 15 - KC4USK 17 EP2RC 19 - PY1ADA 19 - F9VN/FC 08 - VR2DK 09
- JA1VX 11 - HI8WSR 13 samt 170 W’s.

fra EDR’s skandinaviske
144 Mc:

6869
6769
6678
5877
5728
5707
5166
5122
5100
4933
4642
4510
4478
4455
4424
4325
4032
3689
3364
3305
3254
3193
3168

1 checklog fra OH.
1 checklog fra LA.
3 checklog fra SM.
22 checklog fra OZ.
4 manglende log fra LA.
35 manglende log fra SM.
17 manglende log fra OZ.

Nr.
1 OZ9AC
2 SM6CSO
3 SM7BAE
4 SM7BE

7 Mc/CW:
OZ4DX: W2TSL 00 - WB2CFV 23 - VE3CXW/
W4 23 - UJ8KAA - UJ8AH - UF6PJ - UI8 - OY4M
- MP4BEQ 01 - OX3LP 21.

Resultatlisten

17 SM7BAE
18 OZ3TS
19 OZ2EDR
20 OZ7HDR
21 SM6BCD
22 OZ3M
23 LA8MC
24 OZ4EM
25 OZ6OV
26 LA2VC
27 OZ9CR
28 SM4CDO
29 OZ6EI
30 OZ2LN
31 SM7BU/7
32 SM5CPD
33 SM5AII
34 SM2DXH
35 OZ2KH, LA9UI
36 OZ9BT
37 OZ8OP
38 OZ9OT
39 OZ4HX

VHF test:
Points
12645
10544
9230
9044
8433
7813
7550
7057

Points
1370
926
910
692

5 OZ2ME
6 OZ6AF
7 OZ9FR
8 SM7BZX
9 OZ7HDR

640
402
396
254
155

1 checklog fra OZ7SP, manglende log fra SM7AED.
Fra OZ-DR 1322 er der kommet en lytterrapport
fra testen på 144 Mc — 1322 har hørt 56 stationer.

VHF testen var en forunderlig oplevelse m. h. t.
skiftende udbredelsesforhold — mit indtryk er, at
de bedste forhold lå fra DL mod nordøst — ved
gennemgangen af de indkomne logs viste det sig,
at stationerne i Jylland og på Fyn havde færre
DX stationer end dem på Sjælland og i Sverige.
Det er jo ikke første gang, vi oplever disse „tun
neller",
hvori
udbredelsesforholdene
er
gode
—•
men for os, der er uden for disse, er det morsomt
at høre, hvordan de heldigt „skovler" DX hjem.
Lørdag aften var forholdene på 432 Mc mellem
Jylland og Sverige bedre, end de var på 144 Mc —
da vi fra min test-QHT på Agri Baunehøj skiftede
til 432 Mc for at prøve at lave en QSO med
SM7AED, ventede vi et svagt signal, men da 9BS
stillede
sin
transistoriserede
modtager
ind
på
7AED’s
frekvens,
var
højttaleren
sin
undergang
nær — signalet var enormt kraftigt.
Da vejrguderne ikke var testen helt så mildt
stemt, var de fleste deltagere ude for regn og luft
elektriske forstyrrelser — dette vejr medførte en
forringelse af forholdene søndag formiddag — på
trods af dette er der lavet mange fine DX-forbindelser om formiddagen, men der har været arbej
det for at få dem halet hjem. Tak til dem, der har
givet kommentarer til testen — det er dejligt at
se, hvor mange der er tilfredse med de nye regler
— der vil sandsynligvis ikke ske ændring af test
reglerne til EDR’s VHF test i 1965.
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Det er glædeligt at se interessen vokse for 432
Mc — 11 aktive stationer i denne test mod 5 i testen
sidste år — det går fremad, men småt!
I de indsendte logs er der forskellige fejl, som
må rettes til næste år — det kniber med at få ud
fyldt på den rette måde — sammentællingen er
også mangelfuld hos flere — det er åbenbart svært
at udmåle afstandene korrekt, det er heller ikke
særlig let på et QRA kort, men det læres jo nok
engang!
Vn ønsker vinderne hjertelig til lykke og takker
for den rekordagtige deltagelse.
Aktivitet:
Efter testen er der forskellige ting, der trænger
sig på — bl. a. hvordan vi får mere aktivitet på
432 Mc — det kan der bidrages til ved at de, der
er køreklare på dette bånd, deltager i aktivitets
timen hver søndag fra kl. 1100—1200 DNT. Desuden
må der laves en „folkeconverter“ til 432 Mc, og den
skal helst være med transistorer — jeg er igang
med projekteringen af en sådan, men hvornår den
bliver klar vides endnu ikke — desuden må de små
billige sendere genoplivcs — er der nogen, der kan
bidrage med konstruktioner?
Nordmændene har bedt mig minde VHF amatø
rerne om, at de stadig er aktive på 144 Mc og er
interesseret i QSO’er med os — så drej beamerne
mod LA når ccnds er gode.
Aktivitetstest:
For at støtte interessen og aktiviteten på 144 Mc
vil der fra november måned blive indført en må
nedlig aktivitetstest — testen afholdes den første
tirsdag i hver måned — tidsrummet er fra kl. 2000
—2400 DNT — log, indeholdende kontaktet mod
stations kaldesignal samt tidspunkt, sendes til un
dertegnede inden månedens udgang.
OSCAR III:
Fra USA meddeles det, at programmet går som
planlagt — men det omtales ikke, hvilken plan der
p.
t.
gælder!
Opsendelsen
forventes
i
december
d. å. — derfor vil jeg bede de interesserede om at
få støvet grejet af, da der snart skal tryk på „ked
lerne". Til grupperne vil der tilgå informationer
om arbejdsgangen i centralsporingssystemet.
Af de telegrammer, jeg ugentlig modtager fra
HQ OSCAR, fremgår det, at man har fået flere
prominente folk til at udtale sig om arbejdet, frem
skridt o. s. v. — alle udtalelser er selvfølgelig
positive.
Balloner;
Endnu intet om hvornår opsendelse sker igen.
OZ7IGY:
er igen igang — div.
antennekabel repareret.

rør

udskiftet,

og

knækket
OZ9AC.

På et VHF-møde den 24. sept. i lokalerne Frederikssundsvej
123,
drøftede
man
VHF-arbejdet
i
fremtiden. Man enedes om at øge aktiviteten, også
på 70 cm, for at bevare vore rettigheder.
Derimod nåede man ikke til enighed om den
organisatoriske side af VHF-sagen.
Angående besøget i Amager afd., se OZ fra sid
ste måned (dette besøg er at betragte som mødet
i oktober).
OZ6BP.

344

FRA AFDELINGERNE
Afd.
holder
møde
hver mandag kl, 2000
i
lokalerne
Frederikssundsvej 123, under
etagen,
nedgang
til
venstre
for
„ABC-cafeteriet“.
QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ7LM udle
verer kortene. Efter kl. 2000 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.
Vi vil indledningsvis minde B- og C-amatørerne
om
vort
nye
kursus
i
radioteknik
for
videre
komne, som blev annonceret i sidste nummer af
OZ. Mon ikke der er en del, der kunne tænke sig
A-licensen,
og
samtidig
blive
orienteret
om
den
nyere udvikling indenfor radioteknikken — og til
med af en så fremragende lærer som OZ5NR?
Er d u en af dem, gør du klogt i snarest at kon
takte bestyrelsen og få nærmere oplysninger.

KØBENHAVN
AFD

Programmet:
18. oktober:
Klubaften, og
rykind!

som

sædvanlig

regner

vi

et

stort

26. oktober:
I fortsættelse af de udmærkede foredrag, som
medarbejdere hos A/S E. Friis-Mikkelsen holdt for
os i sidste sæson om de nye Motorola transistorer,
trykte kredsløb m. v., vil vi i aften søge at følge
denne succes op, idet ingeniør Peters fra nævnte
virksomhed vil komme og fortælle om transistor
teknik og om de seneste nyheder på markedet.
november:
I aften afholder vi auktion. Eventuelle sælgere,
der ønsker at komme i betragtning ved denne lej
lighed, bedes snarest muligt rette henvendelse til
OZ5RO, Ove Blavnsfeldt.
2.

9. november:
Klubaften.
16. november:
I aften vil vor gamle kending OZ7T, Steen Hasselbalch, holde et foredrag for os om filterteknik,
idet både filtre for højfrekvens, mellemfrekvens og
lavfrekvens vil blive behørigt omtalt.
Det er et område, som mange amatører arbejder
med — med større eller mindre held, for filtertek
nikken er et meget omfattende og vanskeligt til
gængeligt
felt
indenfor
svagstrømsteknikken.
Vi
har talrige gange tidligere erfaret, at OZ7T har en
sjælden evne til at redegøre for vanskelige em
ner, således at alle med blot middelmådigt for
kundskab, virkelig får indblik i disse problemer.
Vi
kan
varmt
anbefale
vore
medlemmer
at
komme i aften!
23. november:
Jeg håber, at vi får en hyggelig klubaften.
Velkommen!
Vy 73! P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.

ÅRHUS
Formand: OZ5JT, J. Thomsen, Brinken 4, Viby J-,
tlf. 4 23 53.
Kasserer: OZ6CW, J. Cramer, Østergade 8, År
hus C., tlf. 2 59 85.
Sekretær: OZ2WO, E. Hauptmann, Gyvelvej 16,
Brabrand, tlf. 6 08 15.
Afdelingens adresse: Postbox 212, Århus C.

ÅRHUS-MØDET!
KÆMPEAUKTION
UDSTILLING
ARBEJDENDE STATIONER
Lørdag den 31. oktober kl. 1500 på
NY-MØLLE KRO
7 km nord for Århus.
Alle amatører med XYL og venner ind
bydes. Se under afdelingsnyt.
Århus afdelingen.

AMAGER
Mødeaften: Hver torsdag kl. 1930, Strandlodsvej
17, S. Linie 37 til stoppested Lergravsvej.
Formand:
OZ9JB,
J.
Badstue,
Kastrupvej
168,
tit'. 55 25 01.
Kasserer:
OZ2XU,
M.
Schou
Nielsen,
Mjøsensgade 6, 1., tlf. AM 3812v.
Sekretær. Bent Yt, Vogtervej 3 S.
Jeg vil starte med på bestyrelsens vegne at takke
OZ5AB for hans tilstedeværelse den 17. sept. Han
gjorde sit til, at vi fik en hyggelig aften. Der blev
ikke bygget convertere, vi nøjedes med at snakke
om dem, så nu er det op til den enkelte at gå i
gang med dem derhjemme på køkkenbordet. 5AB
demonstrerede sin egen converter, desuden demon
strerede han nogle nye walkie-talkies, vel nok no
get af det bedste, der har været på markedet til
dato. Det var alt i alt en hyggelig aften.
Angående høstfesten må jeg med beklagelse er
kende,
at
hovedparten
af
afdelingens
„voksne"
amatører glimrede ved deres fravær. Til de sæd
vanlige mødeaftener er det naturligt, at man ikke
kan afse tid til at komme hver gang, man har jo
andet at lave end lige netop radio, men denne ene
aften kunne man efter min mening godt have
ofret på afdelingen. Det er lige som om, at alders
forskellen er blevet mere afgørende end noget an
det. Var det ikke muligt, at vi kunne komme lidt
mere på bølgelængde, vi mødes dog om den samme
interesse, og vi unge vil hellere end gerne tage
ved lære af jeres erfaringer.
Nok om det, de, der var til stede, morede sig for
træffeligt,
stemningen
varede
til
klokken
to,
og
afdelingen fik også et pænt overskud.

Program:
22. oktober:
kop kaffe.

Klubaften

med

lokal

QSO

over

en

20.
oktober: I aften får vi besøg af S. og M., som
kommer
og
demonstrerer
Heathkit
måleinstrumen
ter. Disse må vel for det meste betragtes som
drømmelnstrumenter på enhver station.
5.
november:
strømforsyning.

Teknikaften.

I

aften

snakker

vi

12. november: I aften afholder vi filmaften. En
opfordring
fra
adskillige
medlemmer
er
hermed
efterkommet.
19.
november: Klubaften med diskussion af hvor
ledes man fremstiller en pølsesteger. Der er na
turligvis pølser denne aften.
Vy 73 Bent Yt.

ÅRHUS-MØDET.
Sidste
år
afholdt
afdelingen
en
kæmpeauktion
i september måned på en gård nede ved Ørting.
Vi inviterede vore kammerater fra alle afdelinger
vest for Storebælt. Det blev et kæmpemøde. Ama
tører strømmede til fra fjern og nær. Der var mere
end 200 mennesker. På auktionens højdepunkt holdt
ca. 75 biler parkerede omkring gården.
Den dag blev vi enige om at gøre dette til en til
bagevendende begivenhed, ja det kan måske blive
en tradition.

Derfor arrangerer vi lørdag den 31. oktober
„ÅRHUS-MØDET".
Vi mødes på NY-MØLLE KRO nord for Århus
kl. 1500, og vi inviterer amatører med familie og
venner fra hele landet.
Der afholdes en kæmpeauktion med både nyt og
gammelt grej. Af lageret kan nævnes målesender,
rørvoltmeter,
forstærkere,
recordere,
transceiver,
trafoer (nye og brugte), rør, relæer, spolecentraler,
blokke og modstande. Alt skal ud for højeste bud.
Der er udstilling, hvor Århus Radio Lager viser
det
nyeste
i
måleinstrumenter,
værktøj,
kompo
nenter, sendere og modtagere.
Der er flere arbejdende stationer. Vi vil være
i gang på 80 og 20 meter med Drake transceiveren
TR3. Vi håber også at være i luften på 2 meter. Vi
hilser på de af vore udenbys kammerater, lad det
blive få, der ikke kan komme og være med, ved
QSO’er på 80 og 2 meter. Endelig sender OZ7RÆV
på 1825 kHz hver 10. minut fra kl. 1400 til 1500. Så
kan I pejle jer frem.
Men det er nu ikke svært at finde NY-MØLLE
KRO. Du kører fra Århus mod Randers. Efter at
have passeret Skipby drejer du nede i ådalen ca.
6,8 km fra Århus til venstre mod Hinnerup. Denne
vej følger du ca. 1,5 km, så har du kroen nede på
venstre hånd.
Du kan spise med hele familien på kroen eller
drikke en kop kaffe. Og du slår ikke bunden ud
af familiebudgettet. Kroen er et af de billigste ste
der i Århus og nærmeste omegn.
Der er legeplads til børnene og masser af par
keringsplads.
ÅRHUS-MØDET
—
endelig
et
mål
for familiens lørdagsudflugt. Vi ses på NY-MØLLE
KRO.
Modtagerteori.
Tirsdag den 20.
gården, Skovvej.

oktober

kl.

2000

på

Ungdoms

Transistorer.
Lørdag den 14. november kl. 1500 på Ungdoms
gården, Skovvej. 6NF fortæller om transistorer og
deres anvendelsesmuligheder på LF — HF — VHF.
Naboafdelingernes amatører indbydes.
Vy 73’s 2WO.
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Ålborg og omegn
Klublokale:
Lokale 9, Ungdomsgården, Korn
blomstvej 18.
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen, Ny Kærvej 1,
Nørresundby.
Kasserer: OZ1MJ, Mogens Hejn Jensen, Nørre
gade 5, Ålborg.
Sekretær:
OZ4UX,
Erik
Hansen,
Himmerlandsgade 13.
Det har sikkert undret mange, at der under kas
sererposten i september stod OZ1MJ. Det skyldes,
at OZ6SM har stillet skoene på grund af, at han
skal flytte hjem til N. Mors. Vi takker hermed for
det arbejde, du har gjort for klubben i den tid, du
var i bestyrelsen. Du har altid holdt fast i den ene
ende af rebet, selv om det tit var ved at løbe fra os.
Tak Søren.
Bestyrelsen.
Og vi ønsker OZ1MJ held og lykke med den nye
post, han har fået overladt. Vi håber, at vi stadig
får den hjælp, som du gav, da du var udenfor
bestyrelsen.
Bestyrelsen.
Programmet fremover:
Søndag d. 18. oktober har vi som sagt jubilæum
i „Kilden". Se andet sted i spalten.
Torsdag
d.
29.
oktober:
Vi
trimmer
modtager
med wobler og oscillograf ved OZ1BP, så tag din
modtager med, der er rig lejlighed til at få den
trimmet.
Tirsdag: Vi har her i vinter arrangeret et teknisk
kursus hver tirsdag aften, så hvis du vil lære eller
genopfriske, så kik op på „bakken".
OZ6JS.

Arets store ham’s
jubilæet i Alborg
Søndag den 18. oktober holder Ålborg af
delingen som skrevet 25 års jubilæum.
Til denne store Ham’s fest mødes vi på
„Ungdomsgården",
hvor
afdelingen
holder
„åbent hus" indtil kl. 1600, hvorefter der er
tilrettelagt et arrangement, hvor vi vil få
indsigt i det nyeste inden for „elektronisk
databehandling",
bl.
a.
et
besøg
på
A/S
Regnecentralen.
Det
er
forsøgt
arrangeret
således, at der vil være noget af interesse
for alle, selv XYL og YL’s, idet der vil være
både
teknikere
og
systemfolk
til
rådighed
for besvarelse af alle slags spørgsmål.
Efter dette arrangement vil vi samlet tage
til „Kilden", hvor vi fortsætter jubilæet med
de „kulinariske nydelser". Aftenen vil slutte
med en hygsom stund, hvor der bl. a. vil
blive lejlighed til dans.
Det er vores håb, at dette arrangement
vil falde i god jord hos alle amatører.
Derfor, mød op alle I unge og gamle
Ham’s og tag familien med.
På forhåbentlig gensyn den 18. oktober.
Vy 73 de Alborg afd., 4X.

ÅBENRÅ
Afd. agitationsarbejde for at finde nye medlem
mer lykkedes over al forventning. Der var prop
fyldt med mennesker på den første mødeaften i
Ungdomshjemmet, til alt held havde vi fået lov
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til at være i den store sal, og de efterfølgende mø
der har også vist, at det kniber med at proppe
alle medlemmer ind i det lokale, vi har haft tid
ligere år.
Det er virkelig en fornøjelse at se den energi,
gutterne går til opgaverne med, såvel den teoreti
ske del, der afholdes i aftenens første time af 5WK,
hvorefter vi går over til den mere praktiske afd.,
der ledes af 8JV, og i øjeblikket arbejdes der på
bygning af en 2 m modtager. Det lader til, at vi i år
har opnået den rigtige deling af teori og praktik,
så der er noget for enhver smag.
Rævejagten imellem Tønder og Åbenrå afd. den
6.
sept. forløb planmæssigt, og vejrguderne var
nådige, det blev kun til en enkelt byge ved jagtens
afslutning. I år var pressen meget interesseret i
jagten, der blev skrevet og fotograferet, hvilket vi
kun er glade for, hvem ved, måske det kunne give
et par jægere mere næste år.
At jagten var arrangeret den samme dag, som
Danmarksmesterskabet i rævejagt, var rent tilfæl
digt, idet en forudgående forespørgsel blandt jæ
gerne viste, at ingen af disse var interesseret i at
deltage i Danmarksmesterskabet efter at reglerne
for dette er ændret.
Resultatlisten for de bedst placerede hold så så
ledes ud:
Placering
Jæger
Obs.
Tid
9
Leif
Lykkeborg
14,46
Kløj
8
2UN
14,49
7
Rudi Schmidt
Falle
15,03
6
XYL
5WK
15,25
5
1BX
15,29
Thomsen
4
7MG
John
15,43
3
Erik Lind
Per
15,49
2
Egon Hansen
Georg
16,12
1
S. Graversen
Frank
16,17
Vi ønsker endnu en gang vinderen af dysten
hjertelig til lykke og siger på gensyn næste år til
den efterhånden traditionelle Tønder-Åbenrå jagt.
Den lokale rævejagt, der skulle have været af
sluttet den 21. sept., er blevet en uge forskubbet
på grund af et teknisk uheld under slutspurten,
hvor vi blev mistænkt for korntyveri m. m., men
hele episoden blev ved politiets hjælp opklaret til
bondemandens
store
glæde,
hi.
Dette
har
altså
medført,
at
slutresultatet
ikke
kan
bekendtgøres
før i næste OZ.
Angående
rævejagtsafslutningsfesten
vil
datoen
såvel som alle andre oplysninger angående denne
blive meddelt de interesserede medlemmer direkte.
Til sidst skal lige præciseres, at de ugentlige
møder er flyttet til onsdag kl. 1930 prc. på Ung
domshjemmet, og programmet er 1 time teori, altså
fra 1930 til 2030, hvorefter der er byggeaften af
sluttet af en hyggelig kop kaffe.
På gensyn hver onsdag kl. 1930 prc.
Vy 73 5WK.
BORNHOLM
Aftenskolekursus
i
radioteknik
på
Østre
skole
i Rønne fik god tilslutning — 24 deltagere.
I klubhuset samles vi hveranden torsdag, d. v. s.
29. okt., 12. nov., 26. nov. kl. 20. På disse medlems
aftener vil kursusdeltagerne bl. a. få lejlighed til
at studere kortbølgesendere og -modtagere og del
tage i diskussioner vedrørende det på kursus gen
nemgåede tekniske stof.
Om øvrige arrangementer vil blive givet medde
lelse til medlemmerne gennem „Kontakt".
Vy 73 4HF.

ESBJERG
Formand:
OZ6LW,
Elm
Larsen,
Skrænten
59,
tlf. (051) 2 44 86 — 2 45 00.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Biohm, Søren Mortensensvej 1, tlf. 2 81 05.
Sekretær og kasserer:
OZ2CK, Claus Dissing
Hansen, Baldursgade 43, tlf. 2 32 83.
Mogens Pelle, Nygårdsvej 61, tlf. 2 84 13.
Klublokale:
Centralbiblioteket,
personaleetagen
(brug elevator).
Møder:
7. okt.: Klubmøde og
21. okt.: AUKTION m.
4. nov.: Klubmøde og
1. og 3.
onsdag i hver
6.—8. nov:

forberedelse
til udstilling.
m.
forberedelse
til udstilling.
måned kl. 1930.

AMATØR-UDSTILLING
i Centralbibliotekets mødesale.
Udstillingen
arrangeres
af
radioamatører
med
deltagelse af foto-, smalfilms- og båndamatører og
omfatter
værktøj
og
grej,
arbejdende
station
og
hobbyværksted,
selvbyggede
måleinstrumenter
og
stationer,
fornemste
fabriksfremstillede
mærker,
bl. a. Collins SSB-sender o. m a. Vi håber at se
mange radioamatører fra landsdelen under udstil
lingen. Åbningstider: Fredag og lørdag 15—22, søn
dag 10—22.
73 de 6LW.
GIVE OG OMEGN
Søndag den 6. september afholdt vi amatørkom
sammen i vort klubhus. Selv om deltagelsen var
mindre end ventet, havde vi en hyggelig og mor
som dag. Bl. a. havde vi den overraskelse, at en
af vor gamle afdelings medstiftere, OZ1FG fra Hil
lerød, mødte op søndag morgen, så vi havde meget
at skulle have drøftet, eftersom vi ikke havde set
1FG, siden han rejste for 9 år siden. Iøvrigt vil vi
gerne sige tak til dem, som var mødt op, hvad
enten de kom fra nær eller fjern.
Som en tak for og påskønnelse af OZ9AJ’s store
og uegennyttige arbejde for afdelingen blev han
ved samme lejlighed udnævn til æresmedlem af
afdelingen.
Vi har nu påbegyndt vinterens arbejde med et
byggeprogram for begyndere under ledelse af Finn
Hansen, OZ3YF, et morsekursus under ledelse af
S. P. Knop, OZ4SP, og et teknisk kursus ved
OZ4RJ.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 1930 i klubhuset,
Gyvelvej 6, Give.
Vy 73 Svend Aage Lauridsen, OZ4RJ.
HADERSLEV
Afdelingen
har
holdt
generalforsamling
torsdag
den 1. oktober 1964.
I denne anledning mødte 15 af afdelingens med
lemmer. Resultatet blev valget af ny bestyrelse,
hvor posterne fordeltes således:
Formand 8IS,
kasserer 5PG, sekretær 2TV, suppleant 3ER. End
videre
kom
man
på
generalforsamlingen
til
det
resultat at opsige det nuværende klublokale i Sme
degade 1 grundet alt for store omkostninger ved
driften af dette. Som erstatning for dette lokale
har afd. fået stillet et nyt til rådighed i Gåskær
gade 38, takket være 6EG. Flytningen hertil vil ske
i månedens slutning, så afd. kan ikke byde på noget
program før den 1. november, hvor vi da regner
med at kunne tilbyde medlemmerne et stort pro
gram omfattende mange spændende ting. Der vil

til alle medlemmer tilgå en nærmere redegørelse
for klubbens påtænkte vinterarbejde.
Tilmeldelse til klubbens morsekursus, der begyn
der den 1. november, kan fortsat ske.
Da afd. er meget interesseret i at stifte bekendt
skab med nye medlemmer, så vi kan få en stor
talstærk afd., lad da bestyrelsen få et „nys“ om
evt. emner. De vil da modtage indbydelse samt
et program for vinterens arbejde, så de fra star
ten kan komme med i et forhåbentligt godt og
spændende samarbejde.
HELSINGØR
På
E.
D.
R.
Helsingør-afdelings
generalforsam
ling 14. september 1962 vedtoges følgende med 14
stemmer mod 3:
Det årlige kontingent hæves fra 10 kr. til 15 kr.
med virkning fra 1. januar 1963.
Denne ændring bedes taget under behandling på
førstkommende hovedbestyrelsesmøde.
P. a. v. OZ8MX, Svend Larsen.
HOLBÆK
Mandag den 21. september havde vi almindeligt
møde.
Næste afd.-møde bliver mandag den 19. oktober
i klosterskolen som sædvanligt.
Vy best 73 de 6VF, Vagn.
HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Sundsvej 79,
tlf. 2 18 54.
Næstformand: OZ2SH, Søren Hansen, Kragsvej 49,
tlf. 2 15 67.
Kasserer:
OZ4GS,
Svend
Sørensen,
Borgmester
vej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær:
OZ9ER,
Erling
Nielsen,
Strandprome
naden 38, tlf. 2 71 71.
OZ9NK,
Jørgen
Nielsen,
Strandpromenaden
46,
tlf. 2 47 01.
Det faste ugentlige program:
Tirsdag kl. 2015: Teknisk kursus.
Onsdag kl. 2015: Morsekursus.
Torsdag kl. 2015: Byggeaften for seniorer.
Søndag kl. 825: Rævejagt.
Månedens arrangement, november:
Torsdag den 5. november kl. 2015: Andespil, pris
pr. kort kr. 3,00.
Alle er velkomne med YL og XYL.
Vy 73 9ER.
KOLDING
Generalforsamling
afholdes
på
Borgerkroen
fre
den 30. oktober kl. 2000.
Dagsorden ifølge lovene.
Det henstilles til medlemmerne at møde op, det
er nu vinterens arbejde skal planlægges, så kom
frem med ønskerne om foredrag m. m.
Vy 73 de 3RQ.
LOLLAND-FALSTER
Afdelingens
week-end-besøg
hos
Lübeck
ama
tørerne den 26.—27. september.
Vi
samledes med
god
tilslutning fra
Næstved
kl. 1215 på banegårdspladsen i Nykøbing, og umid
delbart derefter kørte vi til Gedser.
Kl. 1330 afgik vi godt sultne fra Gedser. Da vi
havde fået sulten stillet, blev vi inviteret op hos
radiotelegrafisten.
I
grupper
på
fire
aflagde
vi
„gnisten" besøg, der trakterede med en øl, alt
imens han forklarede, fremviste og demonstrerede
det store opbud af radiomateriel.

347

Lübeck amatørerne modtog os på kajen i Travemünde, hvor vi blev budt velkommen af forman
den for afd. i Lübeck, DL1NX. Vi kørte derefter
ud og beså zonegrænsen. Efter at have set grænsen
kørte vi til Lübeck, hvor vi enkeltvis blev indkvar
teret hos en DL-amatør.
Kl. 20 mødtes vi alle, OZ’er og DL’er, i den gamle
skippercafé
Schiffergesellschaft.
Under
aftenens
forløb
overrakte
formanden
for
Lübeck-amatørerne
os nogle gaver til erindring om vores sammen
komst, og 2MI overrakte den tyske afd. en kasse
„P35“ og madonna.
Søndag eftermiddag var vi atter samlet i Lübeck,
man havde engageret en dansk rejsefører, som førte
os rundt til alle den gamle handelsstads seværdig
heder. Efter at have set byen var det omegnens
tur, der sluttedes i Travemünde, og kl. 1730 var
vi igen ombord.
Hos 2MI sluttede vi en yderst vellykket tur. Og
vi
takker
arrangørerne
for
det
store
forarbejde,
arrangementet vidnede om.
I denne måned er der møde på Ebsens Hotel i
Maribo kl. 20, tirsdag den 27. OZ2JF vil denne aften
fortælle og demonstrere for os RTTY (fjernskri
ver).
Vy 73 OZ1BG.
NORDALS
Formand:
OZ6EI,
Eigild
Hougaard,
Havnbjerg,
Nordborg, tlf. (044) 5 14 60.
Kasserer:
OZ5CJ,
Chresten
Jørgensen,
Oksbrf,
Nordborg.
Sekretær:
B.
Damkjær,
Drejøvej
5,
Kirkeby,
Nordborg, tlf. (044) 5 01 33.
Medlemsmødet den 23. sept. talte 17 deltagere.
9GP fortalte om walkie-talkie og om betjening af
den meget omstridte SM19.
9MI og 6LH har overtaget træningen af begyn
dere i CW.
Næste medlemsmøde bliver den 28. oktober. 2JT
fra Haderslev kommer og fortæller om ESB, så det
bliver ganske givet en god aften, som selv de æl
dre amatører vil kunne få gavn og glæde af.
Vel mødt.
Vy 73 Bernt.
NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Vi har nu påbegyndt vinterens morse- og teori
undervisning. Der blev første aften tilmeldt 10 del
tagere. Det kan endnu nås at være med!
Næstvedaf
delingens
deltagere
på
Ltibeck-turen
siger tak for godt kammeratskab på turen. En
særlig tak til OZ2MI.
Ombygningen i vore klublokaler er ved at være
tilendebragt. Der mangler kun lidt maler- og ta
petsererarbejde.
Vi
håber,
at
medlemmerne
vil
hjælpe ti lmed den sidste del af arbejdet, så vi
kan blive færdig så hurtigt som muligt.
Vy 73 OZ8VN.
NYBORG
Lokale: Tårnvej 4.
Formand: OZ4WR, Møllervænget 3.
Vi er i fuld gang med aftenskolen, idet Nyborg
kommunale aftenskole har stillet sig meget villig
igen i år at tage et kursus med, som vi havde det
sidste år, blot skal vi selv sørge for en lærer. Vi
har spurgt OZ7KV, om han igen kunne hjælpe os,
men han var så meget optaget, at han ikke mente,
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han kunne klare det. Vi var i stedet for så heldig
at få OZ9FR fra Odense herned, og det vil vi gerne *
sige dig tak for. Der er 17 elever tilmeldt i år.
Rævejagten er slut for i år, og vi vil gerne sige
tak
til
Odense-afdelingen
for
godt
samarbejde.
Også en tak til OZ2SD, fordi du tog ud som ræv
flere gange for vores afdeling, hi.
Vi har den 24. september haft besøg af OZ7W og
OZ1HD. De var nede og fortælle os om bygning
af rævemodtager og dens brug. Nyborg afd. vil
gerne sige mange tak, fordi I kom herned.
Programmet
i afdelingen ser således ud:
Hver onsdag fra kl. 1900-—2015 morsekursus under
ledelse af OZ2VP, Vagn Poulsen.
Torsdag den 22. oktober: Klubaften.
Torsdag den 29. oktober kl. 2000: Radioforhandler
Helge Lund har lovet at demonstrere sin oseillograf og andre måleapparater.
Torsdag den 5. november kl. 2000: Klubaften.
Torsdag den 12. november kl. 2000: OZ2RT for
tæller om sin X-tal converter.
Vy 73 de OZ6MI, Per.
ODENSE
Afslutningen
på
Danmarksmesterskabet
i
ræve
jagt fandt i år sted d. 5.—6. sept., idet mesterskabet
blev
afviklet
efter
EDR’s
nye
regler.
Der
var
mødt 20 hold fra hele landet (heraf 2 fra Fyn!!),
og det samlede resultat blev, som nedenfor angivet:
1 Kriller, Herning
7 OZ8XU
2 P. & T., København
8 OZ5LD
3 OZ9SW
9 OZ9OL
4 OZ5HF
10 OZ3MI
5 OZ6AI
11 OZ7US
6 OZ3JE
Disse placeringer er udregnet på grundlag af de
enkelte
deltageres
bedste
resultater
i
landsdels
jagterne og finalejagten d. 5.-6. sept.
I finalejagten blev
resultaterne følgende
9 OZ7US
1 P. & T.
2 Kriller
10 J. Nielsen
3 OZ3JE
11 OZ5LD
4 OZ8XU
12 Chris
5 OZ6AI
13 OZ9OL
14 K. Klint
6 OZ9SW
7 OZ5HF
15 OZ3MI
8 H. Poulsen
16 OZ4HQ
5 ræve:
Leon B. Johannesen
4 ræve:
OZ3PS
4 ræve:
OZ5GM
3 ræve:
Harry Andersen
„Bedste nat“: H. Poulsen
„Bedste dag“: P. & T.
Til jagten vil vi knytte følgende kommentarer:
Først vil vi beklage, at det i første del af annon
cen i OZ fremgik, at der også var en anden- og
trediepræmie i finalejagten.
Det var iøvrigt med bange anelser, at indkøbene
af præmierne blev foretaget, idet der kun var et
fåtal, der
respekterede tilmeldingsfristen.
Vi havde
således 8
dage før jagten ikke
engang modtaget
tilmelding fra halvdelen af deltagerne.
Iøvrigt er jagterne ved at udvikle sig til rene
racerløb, der ikke står meget tilbage for Roskilde
Ring. Det var ønskeligt, om man kunne indføre et
eller andet moment i jagten, der kunne lægge en
dæmper på dette.
På trods af kraftige henstillinger til jægerne om
at
respektere
privat
ejendom,
tilsidesættes
dette
åbenbart af en del, idet der har været klaget over
beskadigelse af nyplantninger.

I visse områder er det iøvrigt umuligt at opnå
tilladelse til oprettelse af rævehulerne, idet ejermændene
kender
jægernes
opførsel
fra
tidligere
år. Det er derfor efterhånden svært at finde ræve
huler, som gør det tilstrækkeligt svært for de 5—6
„storjægere", der plejer at slås om sølvtøjet.
Med al denne galde vil vi blot give udtryk for,
at der efterhånden blot kræves en masse, uden at
der ydes synderligt til gengæld (vel efterhånden et
almindeligt fænomen i mange foreninger).
OZ8NO, Poul Nielsen.

Egon Buur Andersen.

ODENSE
Torsdag den 17. september afholdt EDR Odense
afdeling
sin
årlige
generalforsamling
på
Rasmingården i Hjallese.
Der var fremmødt 25 deltagere. Kl. 1930 star
tede GF, og efter forskellige forslag til dirigent
valgtes OZ3XJ. Inden vi kom for godt i gang, be
vilgede kassereren øl på afdelingens regning, det
er der jo næsten tradition for. Efter at flaskerne
var åbnet og halsene behørigt spulet, besatte 3XJ
dirigentpodiet
og
erklærede
GF
for
lovligt
ind
varslet, idet GF var bekendtgjort i august OZ.
3XJ gav derefter ordet til 7KV for pkt. 2: For
manden
aflægger
beretning.
7KV
redegjorde
for
det svundne års arbejde i afdelingen og det gode
sammenhold,
der
havde
været.
Udklækningen
af
nye amatører havde været tilfredsstillende, hvilket
samarbejdet med AOF også havde gjort sit til.
Kursus til A-prøven var blevet fulgt med stor
interesse, og det havde båret god frugt ved den
afsluttende prøve. I år var der desværre ikke
deltagere nok til A-kursus, men til gengæld var
et transistorkursus arrangeret, som havde givet en
enorm
tilmelding.
Afdelingen
havde
haft
mange
fortrinlige
foredrag,
og
den
nye
bestyrelse
ville
bestræbe sig på, at det kommende år skulle blive
lige så interessant. Rævejagterne var ved at blive
den rene parodi. Interessen var stærkt dalende, og
det var faktisk umuligt at danne et ræveudvalg
i Odense afdelingen, berettede 7KV. 7KV afsluttede
sin beretning med at tilføje, at han ikke ville
modtage valg til formandsposten i afdelingen til
det kommende år. Det havde været et stort ar
bejde i de sidste år med formandspost, undervis
ning etc., så nu måtte nye kræfter til, sagde 7KV.
Kommentarer
til
formandens
beretning
var
der
ikke. 3XJ gav derefter ordet til kassereren 7HJ
for fremlægning af det reviderede regnskab. Der
var forskellige småspørgsmål om indtægter og ud
gifter.
Regnskabet
blev
derefter
enstemmigt
god
kendt.
Pkt. 4: Valg af formand og 3 bestyrelsemedlem
mer. Det viste sig umuligt at få formandsposten
besat efter 7KV. Ingen ville påtage sig det efter
hånden
krævende
job.
Mange
emner
blev
fore
slået, ja, der var ikke mange af de tilstedevæ
rende, der ikke blev spurgt. Til sidst måtte valg
af ny formand opgives. 6AF og 2AH blev genvalgt,
og 8LD nyvalgt til bestyrelsen. Som suppleanter
valgtes 4RM og Hunkemeier. Pkt. 5: Valg af revi
sor og revisorsuppleant, blev genvalg af 1W og
3XJ som suppleant. Pkt. 6: Eventuelt udløste ikke
nogen større debat. 7KV fortalte, at der var ar
rangeret en hyggeaften om lørdagen for de EDRmedlemmer, der kom hertil dagen før EDR’s GF
og opfordrede afdelingens medlemmer til at møde
talrigt op den aften til en hyggelig sludder og en
kop kaffe. 3XJ takkede derefter for en god og
saglig debat og erklærede GF for afsluttet.

Fra OZ1QM har vi fået tilsagn om et foredrag
med emnet HF-krystalfiltre. Her er noget for dem,
der ønsker at få udskiftet den gamle ladeport med
en mere
tidssvarende
selektivitet, eller for dem
der tænker på at lave ESB efter filtermetoden.
Foredraget afholdes på Rasmindegården torsdag d.
22. oktober kl. 1930.
Vy 73 de 2RH.
RANDERS
På bestyrelsesmøde den 15. sept. har afdelingen
valgt OZ3ID, Ib Madsen, til ny kasserer i stedet
for
Aa.
Frederiksen,
som
fraflytter
byen;
regn
skabet blev gennemgået og godkendt af OZ8LS.
Der påbegyndes i oktober i afdelingslokalet et
radioteknisk kursus under aftenskolen; dette ledes
af OZ2OM. Morsekursus ved OZ3LR vil blive op
rettet i begyndelsen af oktober, såfremt der bliver
tilstrækkelig tilslutning.
Afdelingen
vil
søge
afholdt
foredrag
om
ESB
medio oktober, brevkort vil blive udsendt.
Efter den noget rolige sommer vil vi gerne se
dig i lokalet om onsdagen og til kurser.
P. b. v., 73 3LR.
ROSKILDE
Teknisk kursus afholdes 3 første tirsdage i må
neden kl. 1930 i bibliotekets kælder, desuden hver
torsdag hos 5ND, Skovfogedboligen, Boserup Skov.
Tirsdag den 27. oktober kl. 1930 afholdes, hvis
alt går vel, foredrag af 6BP om industriel måletek
nik. Hvis mødetallet bliver lige så fint som sidst,
skulle det blive en ganske gemytlig aften.
Formandens adresse er 2UD, E. Olesen, Lejre
Maskinfabrik, Lejre, tlf. 53.
Vy 73 de 2FN.
SILKEBORG
Lokaler: Loftsværelserne i „Lunden".
Formand: OZ9PF, Poul Laursen, Århusvej 56.
Kasserer: Jørgen Klostergård, Nyvangen 38.
Sekretær: OZ7DQ, Jens Nielsen, Thorsgade 13.
Nu er vi i gang igen med vinterens kurser og
byggeprogrammer.
Morsekursus
er
påbegyndt
af
OZ1TL,
Torben,
der
fører
„pumpen",
medens
aspiranterne skriver ned, det bedste de har lært,
og det er ikke så lidt, flertallet er allerede tæt på
de 60 tegn.
Byggeprogrammet
er
fremstilling
af
et
gitterdykmeter med transistorer, hvilket der er en for
bavsende god tilslutning til, hvad nok skyldes den
billige pris, omkring 50 kr., alt efter hvad hver
mand selv har af dele til apparatet, så hvis du
mangler et godt måleinstrument, så er her chan
cen. Desuden skal vi have lagt varme ind i den
kommende måned, da 10 W HF er temmelig lidt
at gå vinteren i møde med.
Programmet:
Onsdag kl. 1930: Morsekursus.
Fredag kl. 1930: Byggeaften.
Vy 73 de 7DQ, sekretær.
SORØ
Lokale: Møllevej 5 (sidevej til Holbækvej).
Formand: OZ3VO, Hans Olsen, Tystrup pr. Fugle
bjerg, tlf. Kongskilde 155.
Kasserer: Egon Petersen, Engtoftevej 15, Diana
lund.
Som det ses af ovenstående, har vi nu fået nye
lokaler, idet et af vore medlemmer, C. Paaske, vel
villigt har stillet et kælderlokale til rådighed fore
løbig, og da vi i den nærmeste fremtid venter en
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del radiogrej, har vi god brug for en hjælpende
hånd, både til klargøring af dette, ligesom vi også
skal have tømret bord og bænke sammen.
Vi mødes hver tirsdag aften kl. 2000, så prøv om
I ikke kan komme, vi skal nok få det hyggeligt,
medens vi arbejder.
En anden ting er, at kassereren har skrevet de
nye medlemskort, og han vil meget gerne have dem
afsat hurtigst muligt, så lad os hjælpe ham med
det også.
Til slut skal det meddeles, at formanden i øje
blikket og indtil den 14. november er på skole.
Henvendelse til foreningen bedes derfor rettet til
kassereren eller til OZ6RC, Carl Aa. Christiansen,
Nyvej 14, Fuglebjerg.
Vy 73 de OZ6RC.
VIBORG
Medlemsmøde tirsdag den 27. oktober kl.
Ålkjærs Konditori. Der vil blive uddelt
til Viborg-mesteren i rævejagt 1964.

2000 på
præmier

Vy 73 OZ5LD, Leo Dam.

Da jeg har erfaret, både gennem Københavnsafd. og gennem QSL-centralen, at mit kaldesignal
og navn bliver misbrugt, bedes samtlige licenserede
amatører
undgå
kontakt
med
vedkommende
sta
tion.
Min egen station er under modernisering og kom
mer først i gang i løbet af foråret 1965.
Vy 73 OZ2GR.
Nye medlemmer.
9442 Kurt Findorf, Hospitalsgade 48, Give.
9443 Niels Sten Hansen, Åboulevarden 16 mez.
København N. (A)
9444 Henrik Hansen, M. Bechs Allé 78, Hvid
ovre. (A)
9445 Villiam Johansen, Skovbrynet 2, Svendborg.
9446 Vagn Appel, Installationsfor., Fabjerg.
9447 Tage Bråuner Jørgensen, Holmevangen 9,
Højbjerg.
9448 John-Erik Hansen, Kildemarksvej 12, st. th.,
Næstved.
9449 Robert Koch Andersen, Brobølvej 15, Van
løse. (A)
9450 Ole Søhoel, Bakkefaldet 16, Århus V.
9451 Aage G. Koch, Sabro, Mundelstrup.
9452 Bjørn Lindhardt, Nørregårdsvej 96, Van
løse. (A)
9453 S. Theis Thomsen, Tåsingegade 36, 4., Køben
havn Ø. (A)
9454 Orla Christensen, Avlumsallé 9, Kastrup.
9455 Arne I. Jensen, Osager brugsf., Lejre.
9456 Flemming Hansen, Veksøvej 3 A, 4. th.,
Brønshøj. (A)

NU KOMMER DEN NYE
pris kr. 24,50
Bogen kan bestilles ved indbetaling af 24,50
kr. på foreningens girokonto 22116, EDR —
Eksperimenterende
Danske
Radioamatører,
Postbox 79, København K., hvorefter bogen
fremsendes portofrit.

350

9457

Claus Gustafsson, Sdr. Boulevard 100, 3. tv.,
København V.
9458 Bent Christensen, Padkærvej, Overlade.
9459 Algot Nielsen, Tverstedvej 4, st. tv., Van
løse.
9460 Inga Petersen, Onsted, Odder.
9461 Carsten Jørgensen, Gormsvej 12, Nyborg.
9462
Martin
E.
Nielsen,
0.
Hvidbjerg,
Redsted,
Mors.
9463 Leif Olsen, Meinungsgade 16, 2. th., Køben
havn N. (A)
9464 K. Vestergaard, Brostræde 2, Kolding.
9465 Ole Jensen, Enghave, Klarskov.
9466 Benny Vestergaard, Krogvænget 12, Næsby,
Fyn.
9467 Per Gregers Andersen, Kamstrup, Roskilde.
9468 Erik Lyndgaard, Mosevangen 21, Søborg, (A)
9469 Ole Møller Nielsen, „Dalbo“, Give.
9470 Jens P. Clausen, Nürnberggade 48, st. tv.,
København S.
9471 Kenneth Jensen, Ungarnsgade 25, 4. tv., Kø
benhavn S. (A)
9472 Jens Jensen, Parkallé 38, Hvidovre. (A)
9473 Lena Utoft, Jyllandsgade 11, 5., Århus C.
9474 S. Poulsen, Jystrup, Midtsjælland.
Atter medlem.
2197 W. Rosenkilde, Gl. Jellingvej 40, Vejle.
3557 OZ4GP, Georg Petersen, Skelund.
4921 OZ9DX, Bent Jørgensen, Christoffers Allé 36,
Lyngby. (A)
5201 OZ1NJ, Niels Aarup-Jørgensen, Havbro.
6419 OZ6LO, Kr. Lomborg, Brunevang 4, Brøns
høj. (A)
6461 OZ7W, Erik Eg Hansen, Tingvallavej 20,
Odense.
7154 Henning Steenholt, Læssøegade
62,
Odense.
7288 Egon L. Andersen, Godthåbsvej 4, Rønne.
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Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.
❖
Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden. OZ6PA, Poul Andersen, Peder 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,
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.

Ordrupvej

96,

Annoncer:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf.
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lyk
kesvej 15, Khhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
*
Afleveret til postvæsenet den 15. oktober 1964

