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Det kan vist siges, at EDR gennem sine 
mange publikationer har øvet en betydelig 
indflydelse på en hel generations forståelse 
af kortbølgeradio og elektronik i almindelig
hed.

Nu er fjerde udgave af Vejen til sendetil
ladelsen udkommet, og hermed er denne bog 
alene trykt i 15.000 eksemplarer.

Videre har vi udgivet hele tre udgaver af 
Kortbølgeamatørens håndbog foruden mange 
ældre lærebøger. Når dertil kommer, at OZ 
måned efter måned gennem 36 år har bragt 
bud og belæring om alt det nye i radiotek
nikken, ja, så behøver vi ikke at være ube
skedne ved at sige, at EDR har øvet sin ind
flydelse på den radiotekniske udvikling.

Vort publikum har hovedsagelig været den 
jævne og ustuderede mand, så meget større 
er glæden ved at kunne bibringe netop denne 
kategori af befolkningen tidens radiotekni
ske viden.

Vore håndbøger og deres forfattere har 
forstået dette. På et klart og letforståeligt 
sprog har de bragt bud om fysik og elektro
nik ud til store kredse.

EDR begyndte sin forlagsvirksomhed med 
et lille skrift i beskedent oplag til 50 øre, og

nu har vi lige udsendt fjerde udgave af Vejen 
til sendetilladelsen i ikke mindre end 5.000 
ekspl. Det er en udvikling, vi kan være be
kendt.

OZ6PA.
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Klipning i ESB-senderen 
endnu engang

Af OZ1QM, K. A. Nielsen, 
Brattingborgvej 35, Kastrup.

Det var særdeles interessant i september 
OZ at læse W2PUL’s artikel fra QST om HF- 
klipning i ESB-senderen. Den var vel under
bygget og logisk i sin fremstilling af proble
merne, og man lod sig hurtigt overbevise om 
fordelene ved at anvende HF-klipning.

Imidlertid tror jeg nok, man må sige, at 
W2PUL er vel hård i sine betragtninger 
overfor de hidtil anvendte former for speech 
processing, nemlig ALC, LF-klipning og LF- 
kompression, og mange har sikkert som jeg 
undret sig over den mangel på overensstem
melse mellem W2PUL’s teorier herom og de 
forbedringer i kommunikationsevnen, som 
rapporteres, når disse hidtidige systemer an
vendes i praksis i en ESB-sender.

I oktober OZ fremkom 7AQ med et nyt ind
læg i diskussionen, men til trods herfor tror 
jeg, det vil kunne være af interesse at høre, 
hvad man mener om sagen i den forhånden
værende faglitteratur; men først som et slags 
resume et citat fra artiklen i OZ september 
side 282:

„Vanskelighederne ved at anvende LF-klip
ning i en ESB-sender er af principiel art, 
ikke et spørgsmål om et „godt diagram" eller 
om snedige kredsløb. I nogen tid har man 
faktisk været klar over, at det rent principi
elt er UMULIGT at forbedre forholdet mel
lem middel- og spidsværdi i ESB-signalet 
ved nogen tænkelig form for LF-klipning. 
Jo hårdere der klippes (jo mere LF-signalet 
nærmer sig til en firkantspænding), jo dår
ligere bliver forholdet mellem ESB-signa- 
lets middel- og spidsamplitude. Med en ideel 
firkantspænding som modulerende signal skal 
ESB-senderen levere en uendelig stor spids
effekt for at gengive modulationen korrekt. 
Det er her efter klart, at klipning af LF-sig
nalet før modulationen i en ESB-sender ikke 
giver nogen forbedring og at en helt anden 
fremgangsmåde er nødvendig".

Citat slut.
Collins-folkene, som vel må formodes også 

at vide en del om ESB, udtaler sig om det 
samme problem i bogen Collins Amateur 
Single Sideband. På side 19 i afsnittet The 
Square Waveform giver de deres forklaring 
og konklusion. Citat:

„Der stilles store krav til hvilket som helst 
sendersystem, hvis dette skal kunne udsende 
en firkantspænding. Dette er tilfældet, fordi 
firkantspændingen er sammensat af et uen
deligt antal ulige ordens harmoniske af 
grundsvingningen. For at udsende sådan et 
signal uden forvrængning kræves en uende
lig båndbredde. Dette er ikke praktisk mu
ligt, fordi afstemte kredse ikke kan overføre 
en uendelig båndbredde. En idealiseret ESB- 
firkantspænding indeholdende alle frekvens
komponenter kræver uendelig amplitude så
vel som uendelig båndbredde. Dette sker, 
fordi de harmonisk forbundne ESB-frekvens-  
komponenter vil adderes vektorielt til uen
delighed, når det modulerende signal skifter 
fra positive til negative maksimalværdier. 
Og det samme når der skiftes om i modsat 
retning.

Denne uendelige amplitude er ikke til ste
de i et konventionelt AM-signals indhyllings
kurve, fordi denne indeholder begge side
bånd. Frekvenskomponenterne i det ene af 
AM-signalets sidebånd roterer vektorielt i 
den modsatte retning af frekvenskomponen
terne i det andet sidebånd. Resultatet er, at 
når den resulterende amplitude af det ene 
sidebånd er uendelig i positiv retning, så er 
det andet sidebånds resulterende amplitude 
uendelig i negativ retning. Sammenlagt er 
de nul. Betydningen af denne diskussion må 
ses i relation til LF-klipning, som alminde
ligvis bruges for at begrænse modulations
niveauerne. Det er lige blevet påvist, at ud
sendelsen af en firkantspænding ikke er mu
lig.

Imidlertid frembringer en klippet tale- 
svingning ikke en firkantet ESB-kurveform. 
Den harmoniske relation mellem frekvens
komponenterne i ESB-signalet er ikke den 
samme som i den klippede modulationsspæn
ding. Som følge heraf kan man med fordel 
anvende moderate mængder af lavfrekvens
klipning i et ESB-system“.

Citat slut.
Mens W2PUL i QST og OZ altså slutter, 

at LF-klipning (og dermed også LF-kompres- 
sion) ikke giver nogen forbedring, fordi et 
klippet LF-signal er firkantet og derfor umu
ligt at gengive i ESB-senderen, så skyder 
Collins-folkene hele grundlaget for denne 
konklusion bort ved simpelthen at konsta
tere, at en klippet talespænding IKKE frem
bringer en firkantet ESB-kurveform, og at 
som følge heraf LF-klipning (og kompres
sion) med fordel kan anvendes. En nylig ud
kommen bog er Single Sideband, Principles 
and Circuits, et digert værk, den tykkeste
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Nogle anvendelser for SM19
Fra OZ4LT har vi modtaget et udklip fra 

CQ, februar 1957, hvori der angives nogle 
anvendelser for den kendte sender-modtager 
SM19. Først kommer et læserbrev, der i over
sættelse lyder, som følger:

Hr. redaktør!
Jeg har læst Deres opfordring om at bringe 

anvisninger på modifikationer af SM19. Den
ne sender-modtager er praktisk talt uund
værlig på fields-days. Den kan bruges til at 
forankre balloner, der bærer lange lodrette 
antenner, forudsat den fyldes med cement. 
Den er imidlertid også ganske udmærket som 
stopklods under hjulskift, når man er punk
teret.

Bob Sull, Cleveland.

og mest grundige jeg har set om emnet ESB. 
Denne siger, at LF-klipning ved ESB giver 
en forbedring i kommunikationsevnen sva
rende til en effektforøgelse på 5,5 dB, mens 
HF-klipning giver 8,0 dB. Der hersker såle
des ikke tvivl om HF-klipningens overle
genhed, men til gengæld synes ingen af de 
her citerede skrifter at give W2PUL med
hold i hans påstand om LF-klipningens abso
lutte meningsløshed.

Om ALC skriver W2PUL i september OZ 
følgende. Citat:

„Brugen af ALC forbedrer egentlig kun 
ESB-signalet ved at gøre senderen lettere 
at indstille til max. udgangseffekt uden over
styring af PA-trinet, samt ved at give en 
slags kompressionsvirkning. ALC’en kan 
iipidlertid ikke give nogen væsentlig forbed
ring af forholdet mellem middel- og spids- 
effekt svarende til det, der kan opnås i en 
AM-sender, når der benyttes klipper og fil
ter, lige så lidt som en kompressor kan gøre 
det“. Citat slut.

Ihvorvel W2PUL sikkert har ret i sine be
tragtninger om ALC, så er der nok indtil 
videre ikke grund til at pille dette aggregat 
af senderen. Herom skriver Collins-folkene 
i deres bog på side 29. Citat:

„Undersøgelser har godtgjort, at ALC er 
den mest nyttige type af speech processing 
til almindelig amatørbrug.

Kredsløbet er dejlig simpelt, og alligevel 
giver det en vidtrækkende kontrol ovenover 
den viste tærskelværdi. Den resulterende 
forvrængning er lav. En forøgelse i signa
lets middelniveau på 8 til 10 dB kan let 
opnås". *

Herefter følger en redaktionel artikel, som 
i vort havombruste land nok kan have inter
esse:

På side 16 i CQ for oktober 1956 bad 
W3LSG i et læserbrev om anvisninger på 
ændring af SM19. Da der sikkert er flere 
læsere, der gerne vil bruge den af CQ anbe
falede modifikaion, skal vi her bringe nogle 
detailler.

Efter en omhyggelig undersøgelse har vi 
fundet frem til to metoder, som begge synes 
at virke udmærket. Den første giver fin ba
lance, når apparatet hives udenbords (se 
foto). Ved den anden metode bindes rebet 
fast, således at apparatet kommer på højkant, 
hvilket også kan have visse fordele, som vi 
imidlertid af pladshensyn ikke skal komme 
nærmere ind på her. Billedet viser metode 
nr. 1 under afprøvning hos K2VOO.

Selv om vi naturligvis ikke her i OZ sla
visk behøver at følge i hælene på amerika
nerne, forekommer det os dog, at CQ i dette 
tilfælde har ramt så noget nær plet. Inden 
man skrider til udførelse af de anviste mo
difikationer, bør man måske lige redde de 
enkelte komponenter, der vil kunne finde 
anvendelse. Det drejer sig væsenligst om 
drejekondensatorerne, andre komponenter 
er det næppe umagen værd at forsøge at an
vende igen, selv om vi jo ikke er så rige som 
W- og K-amatørerne!

7AQ.
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Top-converteren til HF- 
båndene 

En optimeret konstruktion

Af OZ6NF, G. Juul-Nyholm. 
Tingskrivervej 4, 4., København NV.

Den i det følgende beskrevne converter er 
både årsag til og virkning af de tanker, jeg 
har nedfældet i de forløbne artikler om top
modtageren, idet dens design nøje følger de 
angivne retningslinier for bedst mulig mod
tagning. Den vil utvivlsomt kunne forbedre 
modtagningen hos de mange, hvis modtagere 
kun er nogenlunde gode, eller måske slet 
ikke kan modtage det ønskede bånd. Den 
konverterer det bånd, den er blevet lavet til, 
ned (op) til 80 m båndet.

Til hvem og hvordan?
Den er først og fremmest beregnet til an

vendelse af de amatører, der har en rimelig 
god antenne, der kan tilpasses 50 eller 75 
ohm, men mindre antenner eller dårlig til
pasning vil også bringe en masse stationer 
ind. Hos den typiske senderamatør, som vil 
kunne høre alt, hvad en modtager kan høre 
på det bånd, bør den via en TR-switch eller 
antennerelæ tilsluttes 50 ohm coaxkablet 
mellem TX’en og antennetuneren. Converte- 
ren tilsluttes via et coaxkabel en 80 m-mod- 
tager, hvis støjtal ikke bør overstige 15 dB 
(meget få modtagere har så stort et støjtal), 
og som har så megen forstærkning, at man 
kan høre dens egenstøj med fuldt opdrejede 
styrkekontroller. Dens indgang skal være 
lavimpedant, d. v. s. 600 ohm eller mindre. 
Converteren fødes med 12 V DC uden for 
megen ripple, gerne og lettest med et batteri 
på 12—-15 V. Et ord om TR-switch’en: Den 
må helst ingen forstærkning have. En kato- 
defølgeropstilling er meget velegnet, blot bør 
dens udgangsimpedans være ca. 50 ohm. 
Coaxkabel mellem TR-switch og converter.

Hvad kan den?
Converteren klarer kun eet bånd. For flere 

bånd er man derfor nødt til at have flere 
convertere. Hvis man på diagrammet prøver

at opregne, hvor få komponenter, der ikke 
skulle skiftes ved båndskift, indser man, at 
denne løsning er at foretrække fremfor et 
indviklet system med omskiftere og af
skærmninger. Man kan også lettere holde 
signalerne i de kredsløb, hvor de hører hjem
me, så uønskede signaler kan holdes tilbage 
af filtrene. — To båndfiltre med ialt fire 
afstemte kredse sørger for HF-selektiviteten. 
På fig. 1 ses en målt kurve for en 20 m con
verter. De fast afstemte kredse giver en helt 
flad top, der netop dækker båndet, og de_ 
stejle flanker sørger for en effektiv fra fil
trering af signaler udenfor. Således er spejl
dæmpningen typisk over 100 dB for conver
terne, dog undtaget 10 m, hvor den kan gå 
ned til ca. 80 dB. Signaler på 80 m dæmpes 
mindst 75 dB. — Prisen for at slippe for af
stemning under brugen er lille. Tænkte man 
sig, at man brugte en 4-gangs kondensator 
til at afstemme signalkredsene, kunne man 
reducere båndbredden med ca. 30 % til ca. 
250 kHz på 20 m, og de ekstre 100 kHz for 
fast afstemning syntes jeg nok, at der var 
råd til.

Følsomheden.
Dens følsomhed er god nok. Spoledata er 

sådan, at det samlede modtagersystems støj
tal bliver under de grænser, som ville give 
en modtager, der var max. een dB dårligere 
end den ideelle modtager. I praksis kan man 
sætte en 10 dB attenuator foran, uden at det 
kan høres, i hvert fald på 160, 40 og 20 m. 
Helt konkret er støjtallene fastlagt til (incl. 
en grund-RX med F = 15 dB): 160 m: 15 dB, 
40 m: 15 dB, 20 m: 13 dB, 15 m: 11 dB, 10 m: 
8 dB. Omsat til nødvendig signalspænding 
på antenneklemmerne (50 ohm) for 10 dB 
SNR ved 3 kHz båndbredde bliver det: 15 dB 
= 0,45 μV ved ESB og CW, 1,6 μV ved AM; 
8 dB = 0,2 μV ved ESB og CW, 0,7 μV ved 
AM.
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Intermodulation og krydsmodulation.
Typiske IM-værdier er 70—75 dB, hvis den 

første beskyttelsesdiode udelades. Med denne 
monteret falder IM ca. 5 dB. Hans, OZ1FB, 
fortalte mig, at hans HF-transistor i 80 m 
modtageren fra juni OZ ikke var brændt af 
endnu, selv om han flere gange uforvarende 
var kommet til at bruge modtageren som 
outputmeter for sin 100 W sender. Men jeg 
tror, at jeg beholder den diode i mine con
vertere alligevel. KM ligger det også rigtig 
godt med. Et AM-signal, der netop giver 10 
dB SNR, bliver ikke nævneværdigt forstyr
ret af et 0,1 V nabosignal, når den diode er 
væk. Men selv når den sidder der, skal nabo
signaler være kraftigere end S9 + 50 dB for 
at krydsmodulere. De er få.

Converterens forstærkning er lidt mere 
end 10 dB, det svinger noget fra bånd til 
bånd.

Oscillatoren er krystalstyret, hvorved fre
kvensstabiliteten er bragt i orden.

Converterens strømforbrug er 5,2 mA ved 
12 V. Den arbejder ned til 6 V, men IM og 
KM lider lidt under det. Fra 9 til 20 V arbej
der den korrekt. Oscillatorfrekvensen ændrer 
sig ikke hørbart over dette område.

staloscillatoren, og ud til grundmodtageren 
over en meget bredbåndet kreds, der er af
stemt til 3,7 MHz. Spolen er 12 vdg. 0,4 mm 
CuL på en lille ferritstav, og kredsens Q er 
4 (!). Den skal kun sørge for en DC-returvej 
for oscillatorstrømmen gennem dioderne, og 
både den og kondensatoren C9 kan undvæ
res, hvis grundmodtagerens indgang er link
koblet til kredsen. Krystallet svinger på se
rieresonansen, og bør bestilles til det, hvis 
frekvensen skal passe nøjagtigt. Ellers kan 
man klare det ved at sætte ca. 30 pF i serie 
med krystallet, men der er ikke beregnet 
plads hertil på printpladen. Læg mærke til 
afkoblingspunkterne i HF-trinet. På den 
måde har indgangs- og udgangssignalet kun 
basistilledningen til fælles, og selvsvingsri
sikoen er derfor stærkt formindsket.

Den kolde ende af HF-transistorens emit
termodstand er ført ud til sin egen klemme. 
Den skal ved modtagning lægges til + 12 V, 
men kan bruges til at nedregulere converte
rens forstærkning, f. eks. ved sending.

Komponenter.
Converteren er opbygget på en printplade 

på 60X60 mm. På fig. 3 ses tegningen. Hvis

Diagrammet
ses på fig. 2. Fra TR-switch’en 
kommer signalet igennem et 

 båndfilter til HF-forstærkeren, 
der er en jordet-basiskoblet tran
sistor af typen AF124. På vejen 
har det passeret forbi nogle dio
der, der beskytter transistoren 
mod senderens effekt, hvorved 
transistoren maksimalt får 80 mV 
HF mellem basis og emitter, altså 
en sikker margin op til de 350 
mV, den kan tåle. I kollektoren 
sidder en 220 ohm modstand for 
at stoppe parasittilbøjeligheder. 
En sådan modstand er fast tilbe
hør i enhver afstemt transistor
forstærker. Igennem endnu et 
båndfilter til den balancerede 
diodeblander, der styres af kry-

Fig. l.
Typisk filterkurve for en 20 m 

top-converter.
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Strømskema og stykliste for top-converter.

1 stk. printplade, C-08.
2 stk. transistorer AF124.
4 stk. dioder OA90.
6 stk. styroflexkondensatorer,*) 50 eller 125 V, 5 %
1 stk. styroflexkondensator,*) 50 eller 125 V, 5 %,

C7.
1 stk. styroflexkondensator,*) 50 V, 5 %, C8.
1 stk. styroflexkondensator, 1000 pF, 50 V.
4 stk. ker. kondensatorer 10 nF/65 V, Ferroperm 

9/0138,8.
1 stk. modstand, 220 ohm, 10 °/o, Vitrohm SBT.

1 stk. modstand, 1 kohm, 10 %, Vitrohm SBT.
1 stk. modstand, 2,2 kohm, 10 %, Vitrohm SBT.
2 stk. modstande, 6,8 kohm, 10 %, Vitrohm SBT.
2 stk. modstande, 18 kohm, 10 %, Vitrohm SBT.
1 stk. ferritstav, 1,5X11 mm, 4B eller 550M25. Vik

ling: 12 vdg. 0,4 CuL.
1 stk. kvartskrystal, HC-18/U, 0,005 %,

- 20 + 70°C.*)
2 stk. „Kleinfilter 12X24X15“, Neosid G. m. b. H.*) 
1 stk. „Kleinfilter 12X12X15“, Neosid G. m. b. H.*)

*) Se spoletabel.

man bruger styklistens komponenter, vil det 
nok være nemmest at bruge en sådan print
plade også, så jeg får lavet nogle stykker. 
Prisen bliver nok omkring 12 kr., men så er 
hullerne boret (der er 99). Printpladen er af 
epoxy-glasfiber, idet jeg synes, at dens kva
litet skal svare til converterens øvrige kva
litet og ydeevne. Spolerne er viklet på nogle 
spoleforme fra det tyske firma Neosid. De 
kan leveres med flere typer jern eller ferrit, 
til vort formål bruges under 11 MHz type 
F10, og over 11 MHz type F100. Vikledata 
fremgår af tabellen, og forbindelserne af 
fig. 4. Spolerne samles i den på fig. 5 viste 
rækkefølge. Husk den lille blå skive! Pas på 
at vende dåsen rigtigt, når den anbringes 
i printpladen. Det er ingen spøg at skulle 
have den ud i hel tilstand, når den først er 
loddet i.

Et lille advarende ord om spolerne: Alle 
spolerne undtagen L9 er viklet med 5X0,07 
loddebar litzetråd. Det Q, man derved får 
i spolerne, er der taget hensyn til ved bereg
ningerne, og anvender man andet spolema
teriale eller -tråd, må man ikke påregne, at 
man uden videre lander med samme bånd
bredde eller flad top i filterkurven. — På 
grund af tolerancerne på kondensatorerne 
kan det ske, at det ikke bliver muligt at få 
resonans. I så fald må man ændre konden
satorerne eller vindingstallet.

Krystallet er af subminiaturetypen i hol
deren HC-18/U og loddet fast som de andre 
komponenter. Til 10 m converteren bruges 
et 3. overtone krystal, til de øvrige bruges 
grundtonekrystaller. — Afstemningskonden
satorerne er styroflexkondensatorer af mind
ste type. Bortset fra disse og spolerne kan 
alle komponentværdier tåle mindst 20 lo/o 
afvigelse, uden at det kan mærkes.

Montering.
Converterens terminaler sidder med 5 mm 

afstand, så man kan sætte dem i dertil bereg
nede stik. Converteren kan også monteres 
fast ved hjælp af de to 3,5 mm huller, og så 
kan tilledningerne loddes direkte på.

Terminalerne forbindes således:
1: Stel for coaxkabel.
2: Input fra TR-switch ell. antenne (coax).
3: GC. Tilsluttes normalt + 12 V.
4: Stel, -,
5: + 12 V.
8: Output til grundmodtager (coax).
9: Stel for coaxkabel.

Terminalerne 6 og 7 kan anvendes i det til
fælde, at man ønsker at styre blanderen med 
et signal ude fra. Krystaloscillatoren kan da 
undværes, og en „lus“ forbinder terminal 6 
og det hul, hvor oscillatorspolens udtag ville 
have siddet.
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Herunder ses converteren 
i naturlig størrelse.

Fig. 3.
Ledningspladen i målestok 1 : 1.

Converteren kan arbejde i temperaturer 
fra under frysepunktet til over 40° C, ved 
12 V eller mindre til over 50°C. De kan altså 
godt bygges ind i grundmodtageren.

Trimning.
Trimningen foregår således: Sæt en 47 el

ler 51 ohm modstand over converterens an
tenneindgang og forbind en tråd til den var
me terminal, der kan opfange et tilstrække
ligt signal fra din styresender eller en måle
sender, der afstemmes til nøjagtig midten af 
båndet. Man opsøger signalet på grundmod
tageren, der er koblet til converteren via et 
coaxkabel. Til grundmodtageren kobler man 
et outputmeter, S-metret er nok ikke godt 
nok. AGC’en skal være slået fra, og HF-for- 
stærkningen indstilles til et passende signal- 
niveau. Nu loddes en 100—200 ohm modstand 
over den ene kreds i antennefiltret, og den 
anden trimmes til fuldkommen aldeles nøj
agtig maximum! Prøv hellere en gang til, 
om det kan blive bedre! — Så sættes mod
standen over den modsatte kreds, og den 
anden trimmes. På samme måde med filtret 
efter HF-transistoren. Hvis en kreds ikke 
bliver trimmet helt nøjagtigt, bliver filter

kurven ikke lige i toppen, men hælder lidt. 
Det kontrollerer vi nu, idet vi tuner både 
styresenderen og grundmodtageren hen til 
båndgrænserne, og da må outputtet ikke 
være faldet mere end ca. 30 % og helst lige 
meget (det sidste er nu af mindre betyd
ning).

Nå, først burde man trimme oscillator spo
len, men det er så nemt. Måler man conver
terens strømforbrug, medens man drejer ker
nen indad, vil strømmen ses at ændre sig en 
smule, når oscillatoren går i sving, og til
bage igen når den går ud af sving. Kernen 
skal så stå midt i det område, hvor oscilla
toren svinger.

Efter trimningen skal man lade være med 
at falde for fristelsen til „lige at prøve, om 
der kan hentes lidt mere ud af den“, for det 
kan der ikke, og har man drejet på en kerne 
på må og få, skal man igennem hele proce
duren igen for at få converteren på ret køl.

Og hvad har man så fået for al møjen? Tja, 
hvis antennen overhovedet fanger signalet, 
så kan man høre stationen. Og hvis grund
modtageren er „tæt“, så ligger de signaler, 
man hører, på den frekvens, som skalaen 
viser. Er det egentlig ikke det, vi alle ønsker?
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Fig. 5.
Fig. 4  Spolernes enkeltdele.

Spoleforbindelser svarende
til ledningspladen fig. 3. OBS- Tallene for spolerne angiver vindingstallet

regnet fra den „kolde" ende af spolen. F. eks. an
giver 18 + 40, at der er 58 vdg. på spolen, og at 
udtaget sidder 18 vdg. fra stel.

Spoletabel for top-converter 
med Neosid Kleinfilter spoleforme.

160 m 40 m 20 m 15 m 10 m

Jern i 
kredse F10 F10 F100 F100 F100

Jern i ose. F10 F10 F10 F100 F100

L1 vdg. 6 1,5 2 1,5 1,5

L2 vdg. 18 + 40 5,5 + 33,5 4,5 + 26,5 3,5 + 17,5 2,5 + 13,5

L3 vdg. 18 + 40 5,5 + 33,5 4,5 + 26,5 3,5 + 17,5 2,3 + 13,5

L4 vdg. 6 1,5 2 1,5 1,5

L5 vdg. 18 + 40 5,5 + 33,5 4,5 + 23,5 3,5 + 15,5 2,5 + 11,5

L6 vdg. 18 + 40 5,5 + 33,5 4,5 + 24,5 3,5 + 16,5 3 + 1 2

L7 vdg. 6 + 6 1,5 +1,5 2 + 2 1,5 + 1,5 1,5 + 1,5

L8 vdg. 4 + 9 4+9 4 + 9 4 + 8 3 + 6

Cl = C2 = 
C3 = C4 = 
C5 = C6

150 pF 22 pF 22 pF 22 pF 22 pF

C7 360 pF 100 pF 100 pF 100 pF 75 pF

C8 4 nF 1 nF 1 nF 1 nF 750 pF

Krystal Y 5500 kHz 10700 kHz 10500 kHz 17500 kHz 24,500 MHz 
0. s. V.

Område 
på 80 m 3,7—3,5 MHz 3,7—3,6 MHz 3,5—3,85 MHz 3,5—3,95 MHz 3,5—4,5 MHz

O. S. V.

Bånd
bredde 200 kHz 150 kHz 400 kHz 600 kHz 1000 kHz

Støjtal 15 dB 15 dB 13 dB 11 dB 8 dB
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Heathldt HX20 - 
og en strømforsyning dertil

Af OZ9TI, V. Jørgensen.

Horsebakken 6, Farum.

Heathkit HX20 er en særdeles kompakt 
lille ESB-sender, som efterhånden er blevet 
meget populær, og som jeg nu har haft i 
drift her på stationen i godt et halvt år. En 
gennemgang af senderen og der til knyttede 
kommentarer angående de erfaringer, jeg 
har gjort, kan formentlig have interesse for 
en større kreds, hvadenten man ønsker at 
anskaffe sig en HX20 eller ønsker at anven
de nogle af de principper, der er anvendt i 
senderen, i sin egen konstruktion.

Principskemaet er vist i fig. 1, detaildia
grammet er ikke medtaget.*) Det bemærkes, 
at bærebølgegeneratoren arbejder på 4990 
kHz. MF-forstærkeren arbejder på 9000 kHz. 
Øvre og nedre sidebånd frembringes med en 
X-tal-oscillator på henholdsvis 4010 og 13990 
kHz. VFO’en arbejder på 5000—5500 kHz. 
På 80 m-båndet blandes således de 9000 kHz 
direkte med VFO’en i V9 (3. mixer) for at 

    frembringe frekvensområdet 3500 til 4000 
kHz. De øvrige frekvensområder frembrin
ges ved hjælp af krystallerne i oscillatoren 
V6A og blandingstrinet V6B. Det bemær
kes, at det har været nødvendigt at indskyde 
to spærrekredse i anoden på V6B på 20 og 
40 m-båndet for henholdsvis 9 MHz (LI, C29) 
og 7 MHz (L2, C30) for at dæmpe „spurious". 
Hvis de 9 MHz ved sending på 20 m-båndet 
ikke blev dæmpet, ville det resultere i „spu- 
rious“ i frekvensområdet 14,0 til 14,5 MHz 
i den forstand, at man ved indstilling på 
14,0 MHz samtidig ville få en „spurious" på 
14,5 MHz. L2 og C30 dæmper 2. harmoniske 
af krystaloscillatoren på 3,5 MHz ved sen
ding på 40 m-båndet.

VFO’en er spændingsstabiliseret med en 
OA2 (150 volt) og er en serieafstemt Col- 
pitts-oscillator (Clapp-oscillator). En NPO- 
kondensator (C61) er anvendt for at kom
pensere for temperaturdrift. Temperatur
driften er opgivet til 500 Hz indtil opvarm
ning og mindre end 100 Hz efter opvarm-

*) Det originale strømskema har ikke kunnet 
reproduceres tilfredsstillende. TR.

ning. Disse tal stemmer meget godt med mine 
erfaringer.

Efter 3. mixer (V9) kommer et drivertrin 
(V10) og endelig PA-røret Vil, en 6146. Ano
den på PA-røret er forsynet med et pi-led 
med fast udgangsimpedans på 50 til 75 ohm. 
HF-spændingen over udgangen måles med 
en diode (CR5) og et meter (Relative Power 
Output). Ved indstilling af senderen ind
stilles til maksimalt udslag på dette meter 
med senderen i CW-stilling (bærebølge uden 
om den balancerede modulator) og med po
tentiometret R80 i stilling „Set“ på metret 
og ved ESB tales i mikrofonen og stilles på 
„Audio Gain“, indtil maksimalt halvt ud
slag på metret, idet nålen bevæger sig i det 
grønne område. (Den anden halvdel af ska
laen er rød). Med 600 volt på anoden (skærm
gitteret er stabiliseret på 200 volt) fås i CW- 
stilling et input på 60 watt. Hvis de 90 watt 
(efter specifikation) skal opnås, må anode
spændingen sættes op til ca. 800 volt.

Bærebølgen udbalanceres med potentio
metret R18 og kondensatoren C17. Det skal 
bemærkes, at bærebølgeundertrykkelsen va
rierer noget med tiden og temperaturen. For 
at opnå de angivne 50 dB bærebølgeunder
trykkelse må der ret ofte efterjusteres. Da 
denne efterjustering kun kan foretages med 
senderen ude af kassen, kan man bore to 
huller i svøbet foroven og i siden for at 
kunne komme til at justere bærebølgeunder
trykkelsen. Denne justering må selvfølgelig 
kun foregå, når senderen er godt varm.

Det uønskede sidebånd opgives at være 
dæmpet med 55 dB, og dette tal stemmer 
ganske godt med mine målinger. Det skal 
bemærkes, at instruktionsbogen ikke giver 
oplysninger om filtrets sammensætning. 
Krystalfiltret leveres i kittet som en sam
mennittet kasse, og jeg har følgelig ikke 
kunnet undersøge dette nærmere.
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Fig. 1. 
Blokskema.

Mikrofonindgangen er højimpedanset. Jeg 
anvender en dynamisk mikrofon af typen 
Electro Voice Model 664. Denne afgav ikke 
tilstrækkelig spænding til at modulere sen
deren med, og jeg har følgelig anbragt en 
EC92 foran VI. Det skal bemærkes, at andre 
ejere af HX20 ikke har vanskeligheder på 
dette punkt med andre mikrofontyper.

Senderens VOX-kredsløb lider af den fejl, 
at det ikke er tilstrækkelig følsomt. Dette 
kan der nemt rådes bod på ved at tilføje en 
ekstra diode som vist på fig. 2.

Som ekstra diode kan anvendes en af de 
gængse siliciumdioder såsom OA200. Sende
ren er forsynet med et ALC- (Automatic 
Level Control) kredsløb. Dette virker på den 
måde, at der i tilfælde af gitterstrøm i PA- 
røret føres en negativ spænding til V5, og 
forstærkningen nedsættes i dette rør. Den 
negative spænding opnås over dioderne CR6 
og CR7 og det dertil hørende kompleks af 
modstande og kondensatorer.

Strømforsyning.
Den af mig konstruerede strømforsyning 

ses diagrammæssigt på fig. 3. Som trans
formator er anvendt en Liibcke T10-539, som 
er omviklet, idet primæren er bibeholdt. Det 
anbefales at køre senderens glødestrømsfor- 
syning på 12,6 volt, idet den kan omstilles 
mellem 6,3 volt og 12,6 volt. 12,6 volt fordrer 
mindre kobbertværsnit i tilledningerne end 
tilfældet er ved 6,3 volts drift. Det skal be
mærkes, at ved 6,3 volts drift kræves nogen 
overspænding ved transformatoren for at 
opnå korrekt glødespænding på rørene, hvis 
de med kittet leverede ledninger benyttes 
mellem sender og strømforsyning. Transfor

matoren blev forsynet med 3 viklinger, 12,6, 
130 og 300 volt. 300 volts viklingen blev for
synet med et udtag ved 265 volt. 130 volts 
viklingen blev viklet med 0,15 mm tråd. 300 
(265) volts viklingen blev viklet med 0,4 mm 
tråd, og endelig blev der lagt 1,4 mm tråd 
på glødeviklingen. Herved opnåede jeg en 
jævnstrømsmodstand på 40 ohm i 300 volts 
viklingen. En foretaget beregning gav som 
resultat, at den på diagrammet fig. 3 viste 
ensretter skulle kunne klare strømforsynin
gen med de ønskede spændinger og ripple.

Specifikationer:
Type: HX20.
Fabrikat: Heath Company, Benton Harbour, Mi- 

chigan, USA.
Bølgetyper: CW og ESB (øvre eller nedre side

bånd).
Power input: 90 watt CW, 90 watt PEP ESB
Output impedans: 50 til 75 ohm (pi-led med fast 

udgangskapacitet).
Bærebølgeundertrykkelse: 50 dB under peak out

put.
Sidebåndsundertrykkelse: 55 dB under peak out

put.
Frekvensområde: 3,5 til 4,0 MHz, 7,0 til 7,5 MHz, 

14,0 til 14,5 MHz, 21,0 til 21,5 MHz, 28,0 til 28,5 MHz,
28,5 til 29,0 MHz, 29,0 til 29,5 MHz.

Frekvensstabilitet: 500 Hz under opvarmning, 
100 Hz efter opvarmning.

Nøgling: Gitterblokering af 3. mixer og driver
trin.

Mikrofonindgang: Høj impedansmikrofon.
LF-frekvensområde: 400 til 3000 Hz.
ALC: Automatisk level control tilføres MF-for- 

stærkertrinet.
Oscillatorer: Alle oscillatorer (undtagen VFO) er 

krystalstyret. Alle krystaller leveres med.
Strømforsyningskrav: 6 eller 12 volt AC eller 

DC, 6 volt 5,4 amp. 12 volt 2,7 amp. 300 volt B +, 
120 mA. 600 volt HT 125 mA. 4- 130 volt gitterfor- 
spænding 20 mA.

Dimensioner: 155 mm høj — 308 mm bred og 
253 mm dyb.

Vægt: 7,75 kg.
Hjælpefaciliteter: VOX, Antitrip og SPOT ind

stilling for frekvensindstilling til ønsket frekvens 
efter modtageren.

Skalaaflæsningsnøjagtighed: ± 2 kHz (delestre
ger for hver 10 kHz).
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Den praktiske udførelse af ensretteren, 
som er indbygget i et Leistner kabinet, er 
vist på fotografierne herover. Kabinettet 
måler udvendigt 29X20X11  cm. Det er for
synet med gæller bagpå. Der er iøvrigt ingen 
varmeproblem, idet ensretteren kun udvik
ler lidt varme. Følgende spændinger måltes 
iøvrigt på ensretteren, når senderen var til
sluttet i CW stilling (nøglen nede):
Udtag HTl HT2 Gitterforspænding
265 volt 600 volt 280 volt - 150 volt
300 volt 650 volt 300 volt - 150 volt

Ved tomgang (sender tilsluttet, men nøgle 
ikke nede) måltes med udtaget på 300 volt 
HTl = 770 volt og HT2 = 345 volt.

Nogle vil måske mene, at spændingsfaldet 
 fra 770 volt i tomgang til 650 volt er lidt vel 
stort for ESB-drift, men det væsentlige i 
denne forbindelse er, at kondensatorerne er 
tilstrækkelig store til at forhindre forvræng
ning, hvilket er opnået med de her angivne 
størrelser på elektrolytkondensatorerne. Der 
er sat et ekstra filterled ind for at nedsætte 
ripplen på HT2 (mindre end 0,2 %). Denne 
filtrering må være ret kraftig af hensyn til, 
at der her anvendes enkelt ensretning (brum
frekvens 50 Hz). Der var lidt betænkelighed 
ved den jævnstrømsmagnetisering, transfor
matoren her udsættes for ved denne enkelt
ensretning (120 mA), men den anvendte jern
kerne, som er af en 175 watt størrelse, viste 
sig at være tilstrækkelig, idet der ikke var

Fig. 3.
Strømfor syningsenheden. 

Øverst på siden ses 
dennes opbygning.

antydning af overophedning af jernkernen 
selv ved længere tids drift.

Samling af senderkittet.
Efter instruktionsbogen skulle samlingen 

af kittet tage 45 timer. Det anbefales at tage 
sig god tid til dette arbejde, og jeg tror ikke, 
det kan gøres meget hurtigere end de 45 ti
mer, hvis resultatet skal være nogenlunde 
vellykket. Man skal særlig passe på med 
ledningerne til den store båndomskifter. 
Det lykkedes mig at få spejlvendt et par af 
dækkene, hvilket gav mig adskillige timers 
ekstra arbejde, idet det var nødvendigt at 
tage både forplade og bagplade af chassiset 
for at få rettet fejlen. Det skal understre
ges, at samlingen af dette kit absolut ikke 
er for begyndere, men fordrer nogen prak
tisk erfaring i denne art arbejde, idet sende
ren er særdeles kompakt. Det kan være me
get vanskeligt bagefter at forsøge at varme 
kolde lodninger for ikke at tale om at fore
tage alt for mange rettelser af montagefejl. 
Jeg skal endvidere tilføje, at jeg erstattede 
parasitdroslerne i V11 og V10 med ferritper- 
ler og bekæmpede dermed visse parasittilbø
jeligheder i disse to trin.

Praktiske erfaringer med senderen.
Senderen har som sagt nu været i drift 

her på stationen i et halvt år med de bedste

Fig. 3.
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Af B. Brøndum-Nielsen, 

OZ7BO.

Mere om 
transistor-dykmeteret

OZ7AQ’s konstruktionsbeskrivelse af et 
transistor-dykmeter i OZ nr. 2, 1961, er 
utvivlsomt blevet læst med interesse af de 
fleste, og forhåbentlig er der mange, der har 
efterbygget dette fikse og -—- for kortbølge
amatører— faktisk uundværlige instrument.

Har man ikke tidligere benyttet sig af et 
dykmeter, vil man omgående blive overbe
vist om dets fortræffelighed, og har man 
hidtil brugt et „gammeldags" netdrevet git- 
terdykmeter, vil man fryde sig over at være 
fri for den kedelige netledning — ikke 
mindst når apparatet anvendes til antenne
målinger.

De i det følgende beskrevne ændringer af 
7AQ’s konstruktion er hovedsagelig af meka
nisk art. Elektrisk er der kun enkelte modi
fikationer.

Anvendes en transistor af typen AF106 
eller AF139 opnås uden vanskelighed et fre
kvensområde fra 1 til 230 MHz. Med den 
kapacitetsvariation, der fås med en konden
sator på 50 pF, får man i praksis et frekvens
dækningsområde på godt og vel 1 : 2, således 
at der kræves 8 spoler ialt.

Følsomhed.
For at dykmeteret skal være behageligt at 

arbejde med, er det vigtigt, at der opnås ty
deligt dyk ved rimelig løs kobling til den 
målte kreds, idet pladsforholdene ofte i prak
sis gør det svært at komme til med instru
mentet. Spoleformen bør af samme grund ud
formes med henblik herpå.

Ved måling på kredse med lav Q-værdi 
kan det navnlig være svært at få tydelig 
indikation, hvis dykmeteret ikke er tilstræk
kelig følsomt.

Stor instrumentfølsomhed opnår man bl. a. 
ved at sørge for, at oscillatoren svinger 
svagt, hvorved det er mærkbart, når den 
målte kreds absorberer ganske ringe effekt. 
Det er derfor nødvendigt at tilpasse tilbage
koblingsforholdet individuelt for hvert spo
leområde. Det gøres i praksis ved ændring 
af C og R. Jo større disse gøres, jo svagere 
svinger oscillatoren.

Spoleform.
En fiks spoleform kan fremstilles ved,, at 

rian benytter et 40—50 mm langt trolitulrør 
med en indvendig diameter på 16 mm pas
sende til en 9-polet novalsokkel. C og R kan 
da indbygges i formen, således at de tilsluttes 
automatisk ved isætning af spolen. Endvi
dere kan afbryder til batteriet undværes, 
idet også dennes funktion udføres af spolens 
sokkelkontakter.

Evt. kan man — i hvert fald for de højere 
frekvensområders vedkommende — vikle 
spolen på ½” rør, der så monteres indeni 

3/4” røret og herved er beskyttet mod meka
nisk overlast.

Falske dyk.
På det højeste frekvensområde kan det 

være vanskeligt helt at undgå falske dyk. 
Spolefatning og kondensator må monteres

resultater. Som modtager anvendes en Drake 
2B, og som antenne har jeg anvendt en 
ground plane til 20 m, og på 80 m er anvendt 
W3DZZ. Resultaterne er de bedste, og kva
liteten af de udsendte signaler har været 
særdeles god, og ved QSO med andre HX20- 
ejere er det blevet konstateret, at kvaliteten 
hvad angår forvrængning (intermodulation), 
sidebånds- og bærebølgedæmpning ligger 
blandt de bedste.

Af mangler ved senderen kan nævnes de 
omtalte ulemper ved LF- og VOX-kredslø- 
bene samt den noget voldsomme varmeud
vikling i senderen, en lille blæser ville gøre 
underværker. De billige phono plugs i stedet 
for rigtige koaksialstik skal også omtales, og 
den faste udgangsimpedans er også en ulem
pe — det ville have været rart med en „va
riable loading“-kondensator i pi-leddet. *
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således i forhold til hinanden, at forbindel
serne bliver så korte som overhovedet mu
ligt. I stedet for monteringstråd bør anven
des tyndt kobberfolie, ca. 5 mm bredt. Be
mærk, at hver tilledning loddes til to af no- 
valsoklens loddeflige (1—2 hhv. 8—9). Kred
sen må kun stelforbindes eet sted, nemlig 
ved kondensatorens rotor. De øvrige stelfor
bindelser er ikke så kritiske, men det er vig
tigt, at man anvender afkoblingskondensato
rer med ringe selvinduktion, og at tillednin
gerne er kortest mulige. Brug ikke højere 
kapacitetsværdier end angivet.

Er novalfatningen forsynet med metalror 
i midten (eller skærm), fjernes denne. Tran
sistoren kan da anbringes i hullet i fatnin
gen, hvorved man opnår kortest mulige for
bindelser.

Falske dyk vil normalt kun optræde på fre

kvenser over 100 MHz og kan være ret be
sværlige at komme af med. Man må være 
forberedt på åt prøve sig frem ved små for
andringer i montagen, ændrede afkoblinger 
o. s. v. Er man mindre interesseret i VHF- 
området, kan man naturligvis spare sig ulej
ligheden.

Spolen for området 100—230 MHz udklip
pes af ca. 1 mm tykt kobberfolie i U-form. 
Længden er 22 mm, bredden 18 mm. De to 
ben i U-formen og forbindelsen imellem dem 
er ca. 6 mm, således at spolen ved let buk
ning kan loddes til novalsoklens ben 1—2 
hhv. 8—9. Til mekanisk beskyttelse klistres 
et 25 mm langt trolitulrør på soklen.

PS. Skulle nogen have vanskeligheder med 
at fremskaffe passende trolitulrør og noval- 
sokler, kan de skrive til mig. Prisen er 
kr. 2,50 pr. spole.

SPOLETABEL

MHz Vdg. Tråd Diameter Vikl.-
længde R C

1— 2 180 0,1 25 20 — 200 pF
2— 4 90 0,25 25 25 — 150 pF
4— 8 39 0,3 19 15 33 k!2 56 pF

8— 16 27 0,4 12 12 8,2 k!2 47 pF
15— 30 12,5 0,4 12 13 8,2 k!2 47 pF
30— 60 6 1,0 12 14 1,6 k!2 10 pF
50—100 2 1,0 12 5 820 12 10 pF
100—200 0,5 folie — — 820 12 10 pF

Hatten af for det initiativ, der er udvist ved ud
givelsen af denne lille nydelige og fortræffelige 
bog! Ideen, der ligger bag, er i al sin enkelthed at 
aktivisere radiotelegrafisterne til at gøre sig bedre 
bekendt med deres station, således at en repara
tion let og hurtigt lader sig gennemføre i en akut 
situation. Telegrafister er jo normalt ikke uddannet 
som radioteknikere og kan ikke have nogen særlig 
øvelse i radioreparation, og når sender eller mod
tager svigter til søs, er det ofte for sent at skulle 
sætte sig ind i stationens indretning og systematisk 
fejlfinding fra bunden af. Fejlfindingsbogen lærer 
telegrafisten systematisk at gøre sig bekendt med 
samtlige kredsløb og at gennemmåle disse, mens 
stationen er i orden, således at han let og hurtigt 
kan foretage det fornødne, når en fejl opstår. End
videre gives anvisning på. hvorledes man kan 
bygge forskellige hjælpeapparater til fejlsøgning, 
samt hvorledes disse benyttes. Bogen kan ikke 
noksom anbefales alle radiotelegrafister til om
gående anskaffelse — man skal være ganske over
ordentlig velbevandret i radioteknikken for ikke 
at kunne lære noget af den!

Metodisk fejlfinding i modtagere og sendere.
Udgivet af Radiotelegrafistforeningen af 1917. 

Pris: kr. 35,— + porto.
(Adresse: Cort Adelersgade 8, Kbhvn. K.)

For de efterhånden mange amatører, der kører 
med færdigkøbt grej — og såmænd også for mange, 
der selv bygger — er der ikke så helt lidt at hente 
i FEJLFINDINGSBOGEN.

FEJLFINDINGSBOGEN er „konstrueret” som to 
sammenhængende bøger, en med teksten og en med 
de tilhørende diagrammer og tegninger, således at 
man kan have begge liggende på bordet foran sig 
i opslået tilstand. Bogen er indbundet i et stift og 
tilsyneladende meget slidstærkt lærredsbind — den 
er beregnet til at blive brugt flittigt. Det fortjener 
den også!

7AQ.
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Diskretion en selvfølge

eller

En simpel vertikal antenne

Af OZ5RM, R. Meilstrup.

Søb. Parkallé 66, Søborg.

Mon ikke de fleste af os i drømme har 
forestillet os at være den lykkelige ejer af 
et 50-meter tårn med diverse beam-antenner, 
der med et slag kunne løse vore antennepro
blemer?

Men ét er drøm, et andet virkelighed. Det 
ville utvivlsomt se mærkeligt ud i min lille 
rækkehushave med sådan et monstrum midt 
i rosenbedet; det ville XYL og naboerne i 
hvert fald synes. Jeg skal derfor i det føl
gende fortælle om en letbygget lodret an
tenne, som blev det praktiske resultat af 
mine antennespekulationer. Den har visse 
fordele:

Let at bygge, 
simpel at tune, 
lav udstrålingsvinkel, 
rimelig længde.
Men lad os nu gå i gang med at bygge! 

Der anskaffes et par længder aluminiums
rør; belært at sørgelige erfaringer med for 
tyndt materiale indkøbte jeg et svært rør 
på 6 meters længde og 38 mm udvendig dia
meter og et tyndere på ca. 4 m med 32 mm

diameter, begge med 3 mm godstykkelse. De 
nederste 30 cm af det tynde rør files til, så 
det lige kan presses ned i det svære rør, og 
det kommer nok til at gå så stramt, at yder
ligere sikring er unødvendig. Øverst i det 
tynde rør nedpresses nu et stykke 1 tomme 
plastic-elektrikerrør; det er blot 1,60 meter 
langt og tjener til at bære den øverste del af 
antennen: et stykke 2 mm kobbertråd på 
2,50 meters længde. Den tiloversblevne ende 
af kobbertråden snos som en spole om pla
sticrørets nederste ende og fæstes til alumi
niumsrørets top med en kraftig loddeøsken. 
På denne måde har vi fået en ganske let top, 
og spolen medvirker til, at vi ikke brænder 
en masse energi af i en stor forlængerspole 
ved antennens fod. Den samlede antenne
længde bliver nu omkring 11 meter, et pas
sende kompromis mellem rimelig højde, me
kanisk pålidelighed samt — ikke mindst — 
naboernes kritiske blikke.

En kraftig trykimprægneret træstolpe på 
f. eks 3X3 tommer og 1,80 meters længde 
nedgraves halvt i et smalt hul. Der støbes
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med beton rundt om stolpen, og det kontrol
leres med et waterpas, at stolpen står lod
ret. Et par dage efter står pælen urokkelig 
fast. Jeg har ladet den indgå i et lille rafte
hegn ved terrassen, og den fremtræder såle
des ganske diskret. 3 svære stand-off isola
torer anbringes nøjagtigt under hinanden 
(brug lodsnor!), og en ekstra isolator stilles 
helt forneden, så antennen til dels hviler 
herpå. Inden antennen rejses, fastgøres 3—4 
barduner i ca. 8 meters højde. Disse bardu
ner er absolut nødvendige, men kan gøres så 
tynde, at de næsten ikke ses. Der er anvendt 
Mosley nylon-wire, men 1,2 mm nylon fiske
snøre lagt dobbelt er lige så stærkt. Nu kan 
vi rejse antennen, spænde den til isolatorer
ne og stramme bardunerne, som fordeles 
ligeligt rundt om antennen; jeg har anvendt 
3 barduner, hvoraf de to er fastgjort til hu
set, medens den tredie er bundet til en jern
stang, banket en meter i jorden ved foden 
af hækken. I meget kraftig blæst svajer top
pen af vertikalen næppe mere end 20 cm til 
hver side.

En spole på ca. 15 μH anbringes i en im
prægneret trækasse ved stolpens fod, et co
axkabel føres nedgravet i plasticslange til 
denne tuning box, og radialer på omkring 20 
meters længde nedgraves, hvor der nu kan 
blive plads til dem; et par af dem kan blot 
lægges langs foden af hækken. Radialernes 
længde er ikke kritisk, men princippet er: 
så mange og så lange som muligt. En af dem 
— af svær kobbertråd — føres til nærmeste 
jordpunkt, for eksempel vandlåsen i kælde
ren. Nu har vi gjort vort til at formindske 
jordtabene, og så kan vi gå igang med at 
tune antennen, langt den morsomste del af 
arbejdet.

Forbind spolens top til antennen og dens 
nederste ende til jord sammen med coax- 
kablets skærm. Sæt inderlederen fra kablet 
til et udtag på spolen ca. 5 vindinger oppe 
fra jord og kobl et gitterdykmeter løst til 
kablet på stationen. Dykket angiver anten
nens resonansfrekvens, og nu skal antenne
udtaget på spolen blot flyttes nedad, til vi 
har resonans i den ende af 80-meter båndet, 
hvor vi normalt arbejder. Herefter kobles 
senderen til med reduceret effekt, og coax- 
udtaget på belastningsspolen ændres, til et 
SWR-meter viser nul reflekteret effekt. Jeg 
vil mene, at et SWR-meter er uundværligt 
hertil, men det er jo også let bygget. Det er 
ikke usandsynligt, at antenneudtaget skal 
flyttes en smule under tilpasningen, men det 
vil vise sig muligt at opnå et SWR på under 
1,2 over i hvert fald 50 kHz.

HALVLEDER-nyt
De nye radiomodtagere (BCL) bliver snart 

alle rør- og „snor“-løse, og herefter kommer 
turen til TV-apparaterne. Fordelene vil for 
kunderne til disse apparater blive større 
driftsikkerhed og færre serviceudgifter. For 
kortbølgeamatørerne er fordelene, at gode 
transistorer bliver billigere og billigere, tak
ket være masseproduktionen.

Fra Philips har vi modtaget en brochure 
om „TVistors", transistorer specielt udviklet 
for TV. Det drejer sig om typerne AF180 og 
AF178 til VHF-tunere, AF186 til UHF-tunere, 
AF179 og AF181 til MF-forstærkere og BF109 
til videoforstærker. Sidstnævnte er en sili
cium mesa-type, der kan afgive et 100 V 
spids-spids videosignal ved en båndbredde 
på 5,5 MHz. Sådan en fyr kan bruges til man
ge sjove ting. Af andre interessante nyheder 
kan nævnes BFY44, en silicium NPN epi- 
taxial planartype, der kan klare 2 W ud
gangseffekt på 2 meter.

aq.

Jeg må indrømme, at jeg ikke har tunet 
antennen til de andre bånd endnu, men 
princippet er følgende:

7 MHz: her kan antennen betragtes som en 
„for lang groundplane". Der skal ikke anven
des forlængerspole — højst et par vindin
ger — men antennen forkortes elektrisk med 
en seriekondensator til feederen; en dreko på 
100 pF er passende.

14 MHz: ved hjælp af spolen forlænges 
antennen til 3/4 bølgelængde, og feederen tap
pes ind som ved 80 m.

På 3,5 MHz er antennen omtrent 0,15 bøl
gelængde, slet ikke nogen urimelig kort 
stråler, hvilket mine egne erfaringer under
streger. Der er således med 50 W opnået 579 
fra TF-land og 589 fra F-land. Selv om an
tennen er anbragt kun et par meter fra hu
set, er strålingen tilsyneladende fordelt ret 
jævnt hele kompasset rundt.

På de højere bånd stiger effektiviteten; vi 
nærmer os den optimale længde for en lodret 
antenne: 5/8 bølgelængde.

Lodrette antenner anses undertiden for at 
være skyld i TVI. Der er 3 TV-apparater 
inden for 5 meters afstand fra antennen, men 
ingen TVI. Ej heller har jeg på 3,5 MHz 
været generet af tændingsstøj eller QRN, 
så alt i alt kan det anbefales at bygge denne 
simple antenne, og sidst men ikke mindst er 
den lidt nemmere at justere på end en dipol 
i 10—20 meters højde!
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„Swiss Quad” 
antennen
Efter HB9CV i RSGB Bulletin, juni 1964.

Den antennetype, der går under beteg
nelsen „Cubical Quad“, har fundet stor 
udbredelse blandt DX-jægere på grund af 
sine uomtvisteligt gode egenskaber. Den 
er imidlertid ikke så let at fremstille, hvor
til kommer, at selv dens mest trofaste til
hængere næppe vil finde på at kalde den 
en pryd for ethvert hus. Denne udgave af 
quad’en, som vi har fundet i den engelske 
amatør organisations blad, virker umiddel
bart tiltalende og er nok værd at tage med 

i overvejelserne, når man tænker på at 
anskaffe en beam-antenne.
Den „almindelige" quad-antenne består af 

to stablede yagi-antenner med hver to eller 
flere elementer, der parvis er forbundet med 
lodrette tråde. Herved forkortes element
længden ganske væsentligt, uden at det går 
synderligt ud over funktionen, hvorved fås 
en ret kompakt og effektiv retningsantenne. 
Elementerne består som regel af almindelig 
antennetråd, der støttes og bæres af bambus- 
stænger og nylontråd. Konstruktionen bli
ver let temmelig vaklevorn, og holdbarheden 
overfor vejrliget er sjældent imponerende. 
Alle disse ulemper hævdes at være elimi
neret i den schweiziske quad-antenne.

Konstruktionen.
Antennen består af to parallele, firkante

de metalsløjfer (kvadrater) med sidelængde 
en kvart bølgelængde, se fig. 1. Afstanden 
mellem de to sløjfer vælges til 0,075—0,10 X, 
og de fastgøres til masten i det kryds, der 
fremkommer, ved at midtersektionerne er

bukket 45° som vist på figuren. Antennens 
vandrette dele fremstilles bedst i rør af den 
sædvanlige vejrbestandige aluminiumslege
ring, der anvendes til antenner, de lodrette 
sektioner kan så være ganske almindelig an
tennetråd (bronze) eller tyndere alumini
umsrør eller -tråd. Antennen bliver på den
ne måde selvbærende og alligevel langt mere 
stabil end den sædvanlige quad, og udseen
det kan langt bedre imødekomme XYL’s og 
naboernes berettigede ønsker!

På grund af antennens symmetriske op
bygning er isolatorer unødvendige, hvor ele
menterne møder masten, ganske som ved 
yagi-antennerne. Fødeimpedansen og bånd
bredden er lav på grund af den lille spacing. 
Strålingsmodstanden bliver 30—40 ohm, så
ledes at antennen kan fødes direkte med 50 
ohms koaksialkabel, og holdes spacingen på 
0,1 X, bliver båndbredden tilstrækkelig på 
40, 20 og 15 m, og det meste af 10 m båndel 
kan dækkes. Fig. 2 viser fødning med koaks
kabel ved hjælp af en dobbelt „gamma
match". Fødning med balanceret 100—600 
ohms linie kan foretages som vist på fig. 3. 
Fig. 4 viser, hvorledes forfatteren har udført 
fødningen med koakskabel.

Mål.
Sløjfernes omkreds skal være lidt mere 

end en elektrisk bølgelængde på den fre
kvens, antennen skal bruges til. Forlæn- 
ningsfaktoren kan sættes til 1,12 for de 
elementtværsnit, der naturligt kan komme 
på tale. Da begge elementer fødes, er der
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Om artiklerne i dette nr.

ikke tale om nogen „direktor" eller „reflek
tor" i egenlig forstand, den ene sløjfe gøres 
blot 2,5 % kortere og den anden 2,5 % læn
gere end svarende til bølgelængden gange 
1,12, og der opnås så ganske automatisk en
sidig udstråling i retning af det korteste 
element. I praksis udføres de lodrette tråde 
lige lange, og den nøjagtige tilpasning fore
tages ved at ændre på længden af de vand
rette elementer.

Afstemning.
Hele antennen skal have resonans på en 

frekvens midt i det ønskede bånd, hvilket 
kan klares ved hjælp af et dykmeter 
(,,GDM“). Tilkobles dette via fødeledningen, 
vil der komme flere skarpe dyk, der skyldes 
resonans i denne, mens antenneresonansen 
er bredere og mindre udpræget på grund af 
strålingsmodstanden. Efter afstemning kan 
gamma-matchens korrekte indstilling findes 
med et standbølgemeter.

Multibånd-antenne.
Ganske som for andre antenner gælder, at 

brug af spærrekredse for at opnå anvendelse 
på flere bånd, væsentlig nedsætter forstærk
ningen, og dette frarådes derfor. Derimod 
kan flere antenner godt bygges inden i hin-

Top-converteren beskrevet side 354 brin
ger vi med særlig fornøjelse, fordi der her er 
tale om en virkelig gennemprøvet konstruk
tion, som ikke vil skuffe. Den er beregnet til 
anvendelse i forbindelse med en første klas
ses grundmodtager. Sådanne konstruktioner 
har været bragt, men forhåbentlig vil vi 
snart være i stand til at fremkomme med be
skrivelse af en fuldt moderne grundmodtager 
med data som for den bedste kommercielle
— og naturligvis med halvledere.

Senderen HX-20. Denne artikel skulle have
været illustreret med det komplette strøm
skema, men dette har desværre ikke kunnet 
reproduceres.

Transstor-dykmeteret. Der er forløbet 
mere end tre år, siden vi sidst beskrev sådan 
et instrument, men der skal efter sigende 
stadig være amatører, der bygger rør-dyk- 
metre! Derfor denne artikel, som måske kan 
hjælpe de mange afdelinger, der har dette 
nyttige instrument på byggeprogrammet.

- og i de næste!
Hvad vi skal læse om i de kommende 

numre af OZ er du selv herre over! Husk, 
at der til stadighed behøves tekniske artik
ler af alle slags, og at disse i hovedsagen må 
og skal komme fra læserne! Har du noget 
at fortælle, så skriv derfor til

TR.

anden, f. eks. til 20, 15 og 10 m, idet man så 
bør dreje 15 m-antennen 90° i forhold til de 
to andre for at mindske koblingen imellem 
dem.

Egenskaber.
Antennens forstærkning („gain") afhænger 

— som ved andre antenner -—■ af udstrå
lingsvinklen. For vandret udstråling (lokal
forbindelser) opgiver forfatteren 6—8 dB, 
for DX-udstråling (10—20° over horisonten) 
angives 12—14 dB. Fremstrålingsforholdet 
angives til 10—24 dB, afhængigt af udstrå
lingsvinklen; strålingsbredden (mellem 3 dB- 
punkterne) er ca. 60°. Som alle andre beam- 
antenner skal også denne så højt op, som den 
kan komme i praksis, helst 15—20 meter. 
Kan dette opfyldes, skulle man så også være 
sikret en fair chance for at være med i legen, 
selv uden den legendariske kilowatt!

—aq.
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2-V-l
- en  modtager for begynderen

Af OZ9CV, Richard Christensen.

Frisengårdsvej 59 B, Nyborg.

Diagrammet.
Som det ses på diagrammet, består modta

geren af 3 rør, hvoraf ECC81 arbejder som 
HF-forstærker, den ene halvdel som jordet- 
gitter og den anden som almindelig forstær
ker. Så er der et EF80, der bruges som ECO- 
detektor. Denne er meget følsom og er der
for anvendt her. Man regulerer tilbagekob
lingen med PI, som er et trådviklet potmeter 
på 50 kohm. Det sidste rør arbejder som ud
gangsforstærker.

Modtageren afstemmes med en kondensa
tor på 30 pF (Prahn FLT30). Parallelt med 
denne er lagt en fast kondensator på 50 pF.

Spolerne er viklet på Prahn zerolitspole- 
form med diameter 39 mm.

Spoledata.
80 m båndet L1 10 vind. L2 28 vind. 0,5 mm
40 m båndet L1 6 vind. L2 15 vind. 0,5 mm
20 m båndet L1 3 vind. L2 7 vind. 1,0 mm
10 m båndet L1 3 vind. L2 4 vind. 1,0 mm

Udtaget er 1 vinding fra stel på alle spoler. 
80, 40 og 20 m-spolerne er viklet over en 
længde af 15 mm. 10 m-spolens længde er 
25 mm. LI skal ligge 10 mm fra L2.

Afprøvningen.
Når man har fået modtageren bikset sam

men, skal den afprøves. Det gøres sådan: Man 
sætter antennen og jordledningen på. Så tæn
der man for ensretteren, og så skulle man 
helst kunne høre noget i højttaleren, eller 
hvad man nu hører på. Nu skrues der så me
get op for PI, så detektoren er lige på græn
sen til at svinge. I denne stilling er modtage
ren mest følsom. Ved CW skal detektoren lige 
svinge, sådan at man får en fin tone frem, og 
ved ESB skal den svinge meget kraftigt, men 
dog kun så kraftigt, at det ikke går ud over 
følsomheden.

Modtageren kan bygges på et chassis, der 
måler 12X12X12 cm.

T ips:
Justering af rørvoltmeter

Ved opvarmning af måleinstrumentet vil 
der ske en vridning af instrumentets bronze
fjedre, der mekanisk holder viseren på nul
punktet. Denne vridning vil være forskellig 
for de to fjedre, og viseren vil derfor bevæge 
sig bort fra nulpunktet.

Når man herefter korrigerer for afvigel
sen ved hjælp af den elektriske nulindstil
ling, opnår man det irriterende, at man, ved 
omskiftning fra + DC til - DC, hele tiden

må efterindstille det elektriske nulpunkt.
Miseren kan afhjælpes på følgende måde: 

Når apparatet efter ca. et kvarters forløb er 
gennemvarmet, justerer man knappen for det 
elektriske nulpunkt, således at omskiftning 
fra + DC til -h DC i k k e  bevirker en for
skydning af viseren. Derefter justeres viseren 
til 0 med den mekaniske indstillingsskrue.

Vy 73 OZ6LI, F. Helmuth Pedersen, 
Beringsvej 34, Dagnæs,, Horsens.
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Nikke - antenne med 
landkort

Af OZ7NH, N. H. Knudsen. 
Nyråd Hovedgade 90, Vordingborg.

På det ene foto ses antennen i ballon-posi
tur. Det andet viser mekanikken i vandret 
stilling.

Landkortet kan man have megen glæde af. 
Til højdepejling er den viste antenne lovlig 
bred — prøv en flad måtte, som antydet på 
skitsen.

Skal der koaksialkabel ned gennem masten, 
så brug en halvmeter-hårnål som transfor
mer. Find selv ud af, hvor der er 300 ohm 
symmetrisk, og hvor der er 75 ohm usym
metrisk. Anbring den evt. direkte på midter
antennerne.

(Se Kortbølgeamatørens Håndbog). 
6 halvbølge-antenner.

6 halvbølge-ref lektorer.
300 ohms udgang.
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Spørgsmål sendes til OZ6NF, G. Juul-Nyholm,
Tingskrivervej 14, 4., København NV. Sammen med 
spørgsmålene skal altid opgives EDR-medlemsnum- 
mer og evt. kaldesignal, men spørgerne forbliver 
anonyme overfor alle andre end OZ6NF.

Spørgsmål: Jeg har her et problem, som jeg hå
ber, du kan hjælpe mig med. I det værelse, hvor 
jeg har min modtager og senere også skal have 
min sender stående, er målene på værelset 4,7 X 
3,1 m. Men nu har jeg hørt, at en stueantenne skal 
være 10 m lang, for at man skal få noget rigtigt ud 
af det, så jeg ville være glad, hvis du kunne give 
mig et råd angående en passende antenne til mit 
værelse. Hvis du også kunne give mig adressen 
og prisen, hvor jeg kunne købe en sådan?

Svar: Jeg forstår, at du skal have noget at lytte 
på, medens du får sat en rigtig antenne op? Så 
træk en ledning rundt langs loftets kant, og sæt 
den ene ende i antennebøsningen og en ledning 
fra jordbøsningen til jord eller en radiator. Den 
kan du høre en hel masse på, men det er kun en 
nødløsning. Når du får din senderantenne op, kan 
du bruge den både til senderen og modtageren. 
Færdige „stueantenner" kan fås i handelen, men 
koster 5—10 gange så meget som din tråd, men jeg 
indrømmer, at den er viklet fint op på pap, og der 
er små søm med plastikhoveder til. Din stueantenne 
virker lige så godt.

Spørgsmål: Jeg er ved at bygge den i juni 64 
beskrevne grundmodtager, men der er ikke opgi
vet data for spolerne, T4 og zenerdioderne. Kan du 
oplyse mig disse data? — Kan det i juni OZ 63 side 
176 fig. 2 viste krystalfilter benyttes i modtageren?

Svar: Jeg vil anbefale dig at skrive til artiklens 
forfatter om de manglende data. — Man kan godt 
anvende et krystalfilter i modtageren, men jeg vil 
anbefale dig først at læse mit svar på et lignende 
spørgsmål i OZ nov. 63, side 370.

Spørgsmål: I OZ feb. 64 beskrev 7BQ en AGC- 
enhed. Hvordan ændrer man den til 12,6 V lige
strøm?

Svar: Det gør man ved at fjerne alle komponen
terne til venstre for prikken med -r- 22 V oven 
over, og slutte de 12,6 V til der. Men jeg tror ikke, 
at enheden så kan bruges, hvis AGC-linien i mod
tageren skal kunne blive mere negativ end 4- 9 V.

Spørgsmål: Jeg er i en slem knibe, det drejer sig 
om diagram, stykliste og instruktionsbog til mod
tageren T8PL39. Det eneste sted, jeg ikke har prø
vet at få det, er vistnok ved søværnet, hvor der 
stadig er disse modtagere i gang. Vil du prøve, om 
du kan give mig et fingerpeg i den ene eller anden 
retning? Eventuelt diagram, liste og bog vil blive 
returneret efter fotokopiering.

Svar: De reelle surplusforhandlere, som prøver- 
grej et af inden salg, må nok have de af dig efter
søgte ting for at kunne gøre det ordentligt. Og 
det må høre med til mindstemålet af service over
for kunderne, at disse ikke bare får lov at sejle 
deres egen sø, når pengene er faldet, men også kan 
få lidt oplysning om grejets behandling, herunder 
oplysning om reservedele i tilfælde af, at skidtet 
går i stykker. Jeg ville derfor spørge de forhand
lere, der har solgt T8PL39, om en måde at løse dit 
problem på. Lykkes det ikke, så må du nok resig

nere med tanken om, at surplusgrej fra krigens 
tid jo forlængst har nået den alder, hvor det er 
begyndt at gå i stykker jævnligt. Det er jo også 
derfor, at det er billigt! — Bortset herfra vil jeg 
alligevel prøve at appellere til læserne om assi
stance. Send det til mig, det kommer retur igen.

Spørgsmål: Kan du klare et lille problem for mig? 
— Jeg har fået fat i et RCA målekrystal, model 
VC-5-KS, frekvens: 100 kHz. — Der findes på dette 
krystal 3 kontaktben — hvilke skal anvendes? Skal 
det vendes på en bestemt måde? Jeg har vedlagt 
en skitse af huset set fra bunden. (Ikke gengivet).

Svar: Jeg ved det ikke. Jeg har derimod en 
anelse om, hvor du har fået fat i krystallet, og jeg 
villa spørge der, for de siger, at de prøver deres 
krystaller af i en oscillator inden salget. Men jeg 
ville gætte på, at det ben, der sidder for sig selv, 
skal anvendes, og så kan du jo forholdsvis let 
prøve dig frem til det rigtige af de to andre.

Spørgsmål: Kan du tegne et diagram over en net
del til en HI-FI stereotransistorforstærker? Den 
skal kunne klare 30 V ved en strømstyrkevariation 
fra 0,5 til 3 A uden alt for store variationer i spæn
dingen. Jeg er i besiddelse af en transformer på 
25 V, 4 A, som jeg eventuelt kan vikle om. Desuden 
har jeg en BYZ13, som jeg gerne vil bruge til net
delen.

Svar: Ja, på fig. ser du resultatet. Den har een 
ulempe: Kondensatorerne skal være på 2000 μF/20 
V hver, hvis brumspændingen ikke skal overstige 
1 V. Til gengæld har jeg lavet en udgang fra deres 
fælles forbindelse, som, hvis forstærkeren har en 
såkaldt transformerløs udgang, kan bruges til højt
talerens kolde ende. Derved bliver brummet udba
lanceret næsten helt i udgangstrinet. Der skal 
bruges fire dioder. Hvis de to er BYZ19 (BYZ13 
med omvendt polaritet), kan man nøjes med een 
køleplade foruden stelpladen (chassis). Med din 
transformer vil spændingen nok blive 33—34 V, 
men du kan ordne det ved at sy nogle vindinger 
på transformeren, der „trækker fra“ sekundærvik
lingens spænding. Det er lettest at finde ved for
søg, men jeg skyder på 10 vdg. — Jeg ved godt, at 
de kondensatorer er dyre, men en stabilisering af 
spændingen v. h. a. en serietransistor tror jeg bli
ver lige så dyr i komponenter, og så er denne op
stilling da simplere.

Tak for de tilsendte diagrammer over MWeC’en. 
De er ekspederede.

Vy 73 de OZ6NF.
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Fra INDUSTRI OG 
ved oz6pa VIDENSKAB

Termoelektricitet 
fra varme til elektricitet og omvendt 

via halvledere.

Det er en kendt sag, at elektricitet fremstilles 
via varmeudvikling i dampkedler og kraftmaski
ner. Her frembringes de kræfter, der trækker dy
namoer, som så igen udvikler den livsnødvendige 
elektricitet.

Man har længe eksperimenteret med mere di
rekte metoder til frembringelse af elektricitet, og 
jeg har tidligere her i bladet været inde på ud
nyttelse af solenergien, som en af de udveje man 
venter sig en del af fremover.

En anden vej, der åbner nye perspektiver, er at 
overføre varme direkte til elektricitet ved hjælp af 
den såkaldte termoeffekt.

- A B C

I fig. 1 ser man to metaller 1 sammenloddet på 
to steder til et andet metal 2. Forbindes metaller
ne 1 til et galvanometer, vil der ikke konstateres 
strøm, men i samme øjeblik man opvarmer et af 
loddepunkterne T eller t, går der en strøm i kred
sen. Vi har fået et lille elektricitetsværk kaldet 
et termoelement.

Fænomenet, der er opdaget af Th. Seebeck i be
gyndelsen af forrige århundrede, kaldes termo
elektricitet. Forbindes flere termoelementer i serie 
fås et termobatteri. Her kan f. eks. loddestederne 
A, B og C holdes opvarmede, medens D, E og F 
holdes afkølede. Et sådant termobatteri omsætter 
direkte varme til elektrisk energi på en yderst 
simpel måde. Er dets indre modstand meget lille, 
kan det præstere stærke strømme, og det var der
for nærliggende at udnytte dette princip som elek- 
.tricitetskilde i større stil. Imidlertid strander for
søgene på den omstændighed, at hvis den indre 
modstand skal være lille, bliver varmeledningen 
mellem de varme og kolde loddesteder stor, og 
dette medfører naturligvis et stort varmetab. For 
yderligere at kunne fremskaffe en stor elektromo
torisk kraft af f. eks. 220 volt, måtte man have 
flere tusinde celler i serie, og så er naturligvis 
hele opstillingen både kostbar og ubekvem.

I vort lille termoelement i fig. 1 kan vi få kon
stateret, at der både er forskel på spændingen, når 
temperaturen mellem T og t ændres, men også 
dersom metallet 2 udskiftes med et andet metal 
eller en metallegering. Dersom f. eks. 1 er kobber 
og 2 konstantan, bliver E = 4,2 millivolt, dersom 
T holdes på 100 og t på 0 grader. Hvis vi i ele
mentet arbejdede med forbindelsen antimon-vis-

muth, ville den elektromotoriske kraft under sam
me omstændigheder give 12 millivolt. Som man 
ser, er det kun små spændinger, det drejer sig om, 
men ikke desto mindre er det jo en simpel og di
rekte måde at få varme omsat til elektricitet på.

Det siger sig selv, at kun under særlige vanske
lige forhold, hvor der ikke forefindes elektricitet, 
eller hvor batteridrift ikke kan anvendes, vil der, 
uanset omkostningerne, være grund til at anvende 
termoelektricitet. Dette gælder f. eks. i troperne 
til drift af radio. Om sådan et eksperiment kan 
man læse i „Toute la radio", nov. 1955. To grupper 
termobatterier på hver 60 elementer blev opvar
met ved hjælp af en butanbrænder. Ved en belast
ning på 220 mAmp var spændingen 2,75 volt. Hele 
termoelementet vejede 150 gram, og med en butan- 
flaske på 4 kg opnåede man 150 driftstimer.

Tilsyneladende er der lukket af for en virkelig 
praktisk udnyttelse, og så bliver spørgsmålet, skal 
man lade problemet hvile og kun benytte elemen
tet til dets mere kendte forhold, nemlig som tem
peraturmåler, idet den EMK er et direkte mål for 
det varme loddesteds temperatur, vel at mærke 
når det andet loddested holdes på konstant tem
peratur.

Nu lader moderne forskere ikke gerne proble
merne ligge, og fremskridt gøres også dagligt, det 
er her som andre steder halvlederne, man venter 
sig en del af. At halvlederne egner sig som bestand
dele af termoelementer skyldes disses særlige 
egenskaber; vi skal komme ind på dette forhold 
senere, men indtil nu er det kun et beskedent ud
valg af halvledere, der står til rådighed. Forsøg 
har vist, at man kan gå op til 400 graders varme, 
kan man med halvledere få et strømudbytte på 
10 %, men 400 grader er for en halvleder en hård 
belastning, hvis ikke den skal totalt ødelægges, 
derfor kører man helst på et varmeområde op til 
100 grader, men så er virkningsgraden desværre 
nede på 3 %.

Der er andre vanskeligheder. Halvlederråstof
ferne er fantastisk dyre; et forsøgsanlæg med halv
lederstof af sølvtellurid krævede 58 kg af dette 
stof, og så kunne dette anlæg kun udvikle 1 kilo
watt, så der er tilsyneladende langt igen, inden 
varme direkte overgår til strøm i vore elektrici
tetsværker.

Betydelig gunstigere er betingelserne for en tek
nisk udnyttelse af den omvendte effekt, nemlig 
den såkaldte Peltiereffekt. Her går vi den mod
satte vej og leder en elektrisk strøm ind I termo
elementet, hvorved strømmen bevirker en afkø
ling af forbindingsstedet mellem de to forskellige 
ledere.
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Hvis metaller bruges som ledere i sådant et 
kuldeudviklende element, er effekten meget lille, 
men de sidste år har man også her fået gode resul
tater med halvledere, ja, så gode, at elementerne 
nu går i handelen som små kuldeskabende enhe
der, Peltier-køleblokke. Der gøres i øjeblikket 
store anstrengelser for at få bedre og bedre halv
ledere til formålet. Både n-type og p-type halvle
dere bruges; det bærende er det lille antal af frie 
elektroner eller frie „huller" i disse materialer. 
Peltiereeffekten beror på følgende. I halvledere 
er antallet af frie ladningsbærere meget mindre 
end i metaller, hvilket jo også er grunden til disse 
materialers ringere ledningsevne. Hvis den ene 
part af en halvleder bliver varmere end den anden 
del, så vil f. eks. de negativt ladede partikler eller 
elektroner forlade den varme zone og begive sig 
til den koldere. I den kolde zone vil koncentratio
nen af ladningsbærere således være større, således 
at denne zone opnår en negativ ladning, som i løbet 
af en vis tid bliver så stor, at nye elektroner, som 
vil forsøge at gennemtrænge materialet, vil møde 
en modsat rettet kraft. Resultatet bliver en lige
vægtstilstand. (Fig. 3).

Til trods for at man i type n-halvleder har et 
overskud af frie elektroner, vil det totale antal 
elektroner alligevel være mindre end i en leder, 
og derfor vil en temperaturdifference i en halvle
der resultere i en større potential forskel (en højere 
thermisk spænding).

Kold

I p-type halvledere er den thermiske spændings
forskel mellem den varme og den kolde zone for
årsaget af en forskydning af de positive ladnings
bærere (hul-bærere) fra varmt til koldt, hvorved 
den sidste zone får positiv ladning. I forhold til 
den varme zone vil et positivt potentiale således 
blive målt. (Fig. 4).

Peltiereffekten kan sammenlignes med den op
førsel, som ledningsbærere udviser i stof, der over
går til dampform. Hvis man henover en n-type 
halvleder, hvor begge sider er belagt med metal, 
lægger en DC-spænding, så må elektronerne pas
sere fra batteriets negative pol gennem dette kreds
løb til den negative pol. Når strømmen af elektro
ner passerer gennem kontaktzonen mellem metal 
og halvleder, kan dette sammenlignes med en 
væske, der får tilført energi, hvorved dets mole
kyler overgår til dampform. Ved denne „fordamp- 
ningsproces“ absorberes den frigjorte varme, såle
des at grænsezonen bliver kold. På tilsvarende 
måde foregår en „kondensation" ved den anden 
grænsezone, hvorved varme bliver frigjort. Hvis 
en p-type halvleder anvendes, og iøvrigt strømret
ningen er den samme som før, vil vi der, hvor vi 
før havde en kuldezone, nu få en varmezone og 
på tilsvarende måde en varmezone, hvor vi før 
havde en kold. (Fig. 5 og 6).

Kold

Fig 6

Koblingen af en n-type med en p-type halvleder, 
sådan som det er vist i fig. 7, vil derfor producere 
maximum effekt. Hvis den frigjorte varme aftages 
kontinuerligt f. eks. ved hjælp af køleplader eller 
vandkøling, er der mulighed for at bringe den 
kolde ende betragteligt under værelsestemperatur. 
Størrelsen af temperaturforskellen afhænger af 
varmeabsorbtionen ved den kolde zone og effek
ten af kølingen fra varmesiden. Ved køling af

Kold

Fig. 7

varmezonen til f. eks. stuetemperatur kan man 
komme ned på en temperatur af minus 30 til 40 
grader på kuldesiden.
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At få en kuldemaskine ud af et termoelement 
i stedet for et elektricitetsværk var vel ikke det, 
videnskabsmændene havde ventet sig af deres 
anstrengelser, men det er jo iøvrigt ikke noget nyt, 
at man leder efter et og får noget andet.

For radioamatørerne vil den største overraskelse 
vel ligge i, at halvlederne også på dette punkt har 
haft så afgørende betydning. Vi må i det hele taget 
indstille os på, at der vil komme meget nyt fra den 
kant, og at det rent teoretisk vil blive svært at 
følge med. Resultaterne kan vi sagtens vurdere, 
men forståelsen skal vi faktisk kæmpe os til, sådan 
går det altid, når man skal til at tænke i helt nye 
baner. Vi får fremover hårdt brug for foredrag og 
artikler, der kan vejlede os om alt det besynder
lige, der. sker inden i en halvleder. Vejlede os i et 
billed- og tegnsprog vi forstår. Det bliver nødven
digt, hvis vi skal følge med.

OZ6PA.

En fiks og enkelt skala. 
Efter OZ3FN

En billig skala af plexiglas kan man fremstille 
efter metoden i fig. 1.

Plexiglasset, 2 til 3 mm tykt, eller hvad man nu 
er i besiddelse af, bores ud for kondensatorakse 
og for fastskruningshuller i hjørnerne (f. eks. 1/8” 
glat = 3,5 mm). Derefter anbringes plexiglaspla
den omkring kondensatoraksen på selve modtage
ren eller senderens forplade, og der opmærkes for 
skruehuller. Hullerne bores derefter i forpladen 
f. eks. til 1/8” gevind = 2,5 mm. Nu mangler vi 
kun skalakartonen. Denne opmærkes i overens
stemmelse med plexiglasset, og der tegnes nu en 
skala i tusch spændende over 180 grader. Her er 
der al mulig grund til at benytte sine bedste tegne
egenskaber. De forskellige frekvensområder afsæt
tes på hver sin cirkel, og tallene kan tegnes med 
skriftskabelon eller efter transotypmetoden (se OZ 
april 1964).

Fig. 8.
Et v eltier element i arbejde.

En transistor holdes afkølet under topbelastning.

En PHILIPS nyhed
Hvis ikke ungdommen har været „minded" for 

elektronik tidligere, så skal den nok blive det nu, 
hvor PHILIPS er kommet frem med et elektronisk 
byggesæt.

Ved hjælp af dette byggesæt vil man være i stand 
til uden forkundskaber at kunne bygge en række 
elektroniske apparater såsom transistorradioer, for
stærkere, elektronisk orgel, tyverialarm, morse
apparater og en række andre spændende ting.

Det er virkeligt belærende legetøj for den ganske 
unge mand — og vel også for den noget ældre på 
firs.

Vi i EDR er i hvert fald ikke i tvivl om, at dette 
legetøj vil føre videre for manges vedkommende, 
så de virkelig får lyst til at vide noget om, hvad 
det egentlig er, der foregår, og søger at skaffe sig 
yderligere viden ved at gå ind i kortbølgearbejdet. 
Vi kan derfor kun hilse denne Philips nyhed med 
glæde.

Efter denne metode vil det være nemt at ud
skifte til nye skalaer, man kan forøvrigt bore flere 
kartonskalaer ud samtidig, så der er noget at kas
sere. Endelig har det også den fordel ved fastlæg
gelse af bølgeområder på en ny sender eller mod
tager, at den første skala bruges til midlertidig 
kalibrering, så kan man, når punkterne er ende
ligt fastlagt, tegne den endelige skala i rigtig og 
forhåbentlig smuk udførelse. Den endelige skala 
kan også udføres som negativ efter fotokopierings
metoden.

Som kalibreringsviser kan anvendes et stykke 
plexiglas fastgjort bag skalaknappen. I plexiglas
set ridses en dyb streg, der fyldes op med sort.

VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.
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Hold orden i skufferne!

Det gælder ikke mindst alle de gamle og nye 
radiorør, som iøvrigt slet ikke har godt af at kure 
rundt mellem hverandre, når skufferne glider ud 
og ind. Det giver også meget bedre oversigt, om 
man bærer sig ad som på ovenstående fotografi. 
Her ser man skuffens bundbelægning, et stykke 
flamincoskum. Det er det hvide isolationsmateriale, 
der bruges så meget i bygningsbranchen, og som 
består af polystyren. Man må endelig bemærke 
sig, at det er det hårde skumstof, man skal be
nytte, ikke det bløde skumgummi. Det hårde ma
teriale er nemt at stikke i, og rørbenene glider let 
ned i skummet og danner en fortrinlig „fatning" 
omkring rørsoklen. Alle de gan le og nye radiorør 
står som en flok soldater på ad og række nede 
i skuffen, det giver både oversigt og orden i be
holdningen.

SMÅ TIPS
Når der bores i jernbeton,

En læser, der har boret i jernbeton, henholder 
sig til en af mine artikler her i bladet om boring 
i mur og jernbeton med bor med hårdmetalskær. 
Han siger, at de bor, man kan købe i forretningen, 
„hverken når helt eller halvt ind i muren".

Det er selvfølgelig rigtigt, og jeg har undersøgt 
sagen, og det viser sig, at der foruden normal
længden fra 72 mm og opefter, findes special
længder. Her er nogle størrelser og priser:

Diameter
mm

400 mm 
Pris kr.

600 mm 
Pris kr.

5,0 9,50 12,00
6,0 10,00 13,75
8,0 11,90 16,20
9,0 13,20 18,50

10,0 13,20 18,50
12,0 18,25 23,25
15,0 24,50 29,50
16,0 26,65 31,50
18,0 29,00 34,00
20,0 31,00 36,00

Forlang endelig murbor-slagbor og ikke værk
stedsbor. Husk så også, at boremaskinen skal køre 
så langsomt som muligt. Der er intet, der holder, 
hvis man kører flere tusinde omdrejninger i mi
nuttet.

*

Til opmærkning af chassiser og jernplader er 
det nødvendigt med en ridsespids, som i reglen 
laves af et stykke rundt fodstål 3—6 millimeter 
tykt og udslebet i en spids. Derefter skal spidsen 
hærdes, og dette mislykkes i reglen, så spidsen er 
væk efter at have været i brug en enkelt gang. 
Nu er der kommet på markedet en hårdmetal
ridsespids i blyantfacon. Den er af fabrikatet 
Viking og fås hos alle værktøjsforhandlere og en
kelte isenkræmmere.

Ridsespidsen er meget holdbar i brug, men iøv
rigt kan man købe løse spidser, når den gamle er 
blevet sløv. Hårdmetalridsespidsblyanten koster 
6,50 kr. og løse stifter 1,50 kr.

*

OZ og standardformater.
En læser har overværet en diskussion mellem 

radioamatører, hvor en deltager kritiserede, at OZ 
ikke var trykt på dansk standardformat. Vedkom
mende mente, at bladet ville blive mere præsen
tabelt, og der ville blive mere tekstplads for de 
samme penge. Nu spørger læseren: Hvad er stan
dardformat, og har det betydning, at OZ ikke er 
trykt i dette format.

OZ er trykt i standardformat, men det er i det 
såkaldte B-format, men lad mig lige forklare lidt 
om standardformater, der råder megen tvivl på 
dette punkt.

Når man har standardiseret bestemte papirfor
mater, er det — som ved enhver anden standardi
sering — ud fra den betragtning, at en ensretning 
vil gøre varen både lettere og bedre at bruge. 
Tænk blot på hvilken forvirring det ville give, 
hvis de forskellige glødelampefabrikker ville lave 
pærer med forskellig gevind.

Hele dette formatsystem er bygget op over et 
udgangsformat på 1 m2 — altså et meget stort 
stykke papir. Dette med kvadratmeteren må dog 
Ikke tages for bogstaveligt, thi udgangsformatet er 
ikke kvadratisk men aflangt. Højden er lig med 
bredden gange kvadratrod 2.

Bredden på udgangsformatet er udregnet til 84 
cm og højden til 119, hvor 119 er facit af 84 X kva
dratrod 2. Sidelængderne gange med hinanden 
giver papirets areal, den omtalte kvadratmeter.

Men hvorfor nu disse besynderlige mål på sider
ne. Forklaringen er den, at et stykke papir, hvis 
længste side er kvadratrod 2 gange den korteste 
ved halvering giver et nyt format, hvis sider har 
ganske de samme proportioner. Højden er stadig 
kv. 2 gange bredden. Det nye format ser stadig lige 
så aflangt ud som det oprindelige. Ved intet andet 
format sker dette. Og sådan kan vi blive ved med 
at halvere papiret og stadig få nye formater, der 
har de samme proportioner, som deres ophav 
havde.

Udgangsformatet kaldes A. Første gang, vi hal
verer, får vi Al, næste gang A2 og femte gang A5
o. s. v. Neden for finder De en tabel over de for
skellige standardformaters mål.

Den største fordel ved A-formaterne er nok deres 
ligetdannethed. En tegning i et format kan umid
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delbart forstørres eller formindskes til et andet 
format. Endvidere kan en tegning i standardformat 
foldes sammen til en tegning i andre formater. Det 
er således meget almindeligt, at lyskopier foldes 
ned til A4 formatet, der også bruges til skrive
maskinepapir.

A0 841 X 1189 mm
Al 594 X 841 mm
A2 420 X 594 mm
A3 297 X 420 mm
A4 210 X 297 mm
A5 148 X 210 mm
A6 105 X 148 mm

OZ6PA.

Vejen til sendetilladelsen
4. udgave - men en helt ny bog 

er nu udkommet

Skrevet af teknisk redaktør OZ7AQ.
En værdifuld bog for alle amatører og kortbølge

interesserede.
PRIS kr. 24,50.

Bogen kan bestilles ved indbetaling af beløbet 
på foreningens girokonto 22116. (Eksperimenterende 
Danske Radioamatører, postbox 79, Kbhvn. K.), 
hvorefter den tilsendes portofrit.

Såfremt bogen ønskes sendt pr. efterkrav, må 
porto (1,50 kr.) betales ekstra. Bestilling afgives 
i så tilfælde direkte til kassereren.

Afdelinger får rabat ved samlet bestilling på 
mindst 10 bøger.

Med venlig hilsen

kassereren, Emil Frederiksen, OZ3FM, 
Nørretorv 15, tlf. 2 20 96, Horsens.

 S I L E N T  K E Y
OZ1OK in memoriam.

Vores gode ven „OK“ er død. Han har gen
nem mange år været os en uvurderlig hjælp 
i foreningsarbejdet, og i Hillerød-afdelingen 
har han aldrig svigtet, når vi kaldte på ham.

Vi vil savne ham og tænke på ham, som 
den, der altid var parat til at give gode råd 
— og med dåd bistod, hvor han kunne, når 
problemer skulle løses.

Æret være hans minde.
EDR Hillerød-af deling, OZ1OM.

Referat af generalforsamlingen 1964
(Fortsat fra forrige nummer).

OZ3TM, den ene af revisorerne, kunne give sam
me forklaring og henstillede iøvrigt til medlem
merne ikke at indsende stemmesedler efter den
1. september, da man så skulle betale strafporto 
for disse for sent indsendte sedler.

2KP anbefalede, at man nægtede at modtage 
disse med strafporto belagte sedler.

7GL foreslog, at EDR ikke mere betalte porto 
for stemmesedlen, men at de, som ville være med 
i foreningsarbejdet, også selv betalte portoen. Det 
sparer foreningen for ca. 450 kr. årligt.

OZ5Y kunne ikke forstå, at man stadigvæk skulle 
have hemmelig afstemning. En fri afstemning uden 
talon og diverse ville være meget lettere.

OZ7IN foreslog forsamlingen at følge den hidtil 
fulgte retningslinie, og at stemmesedlerne næste 
år sendes direkte til OZ3TM, der så sammen med 
OZ5Y foretager det fornødne med kontrol m. v.

Efter nogle bemærkninger fra OZ2MI, 3FM og 
2KP blev det vedtaget at fortsætte med stemme
sedlen og den lille ændring med 3TM som mod
tager.

Sidste punkt på dagsordenen var eventuelt.
Derefter fik OZ7BS ordet. Han var ikke glad for 

brevkassen i OZ i dens nuværende form. Som den 
tidligere blev redigeret, var man sikker på at kun
ne forstå det svar, man fik. OZ6NF var for høj
travende i sine svar, og til tider fik spørgeren slet 
ikke noget svar. Kunne man ikke gøre noget ved 
det?

OZ5PD kom igen ind på diskussionen om det 
omtalte kommercielle grej i OZ-annoncer og syn
tes ikke, at 7AQ’s svar var rigtigt. Der er mange 
amatører, som ikke har tid til at bygge, men vil 
gerne være med til at holde båndene varme og tale 
med amatører, hvor det kan lade sig gøre, man 
må være lige så god amatør for det. Endvidere 
oplyste 5PD, at vor gode amatørkammerat OZ4EV 
i Odder var kommet slemt til skade på vej til 
EDR’s generalforsamling. 5PD anmodede forsam
lingen at sende 4EV en hilsen.

OZ5AB havde fra Ålborg afd.s formand fået en 
klage over 2 m stoffet i OZ. Der måtte være mere 
om 2 m for de nye, altså begynderne. For de, som 
ikke kørte CW, var 2 m båndet jo det eneste sted, 
man kunne køre fone, og det skulle ikke nødven
digvis være grej, som var for indviklet at bygge.

3FM ville på forespørgsel fra 2KP oplyse gene
ralforsamlingen om den lønstigning, som kassere
ren havde fået. Grunden var den, at når EDR 
skulle have en ny kasserer, hvilket 3FM havde
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bedt HB om, så ville det være nemmere at få en 
kvalificeret kasserer med den nye løn end med den 
tidligere aflønning. Arbejdet for kassereren var 
efterhånden så omfattende, at det tog megen tid. 
3FM takkede alle de medlemmer, som igennem 
årene havde vist ham tillid ved at stemme på ham, 
og til de, som skrev til ham i anden retning.

OZ7AQ, OZ’s tekniske redaktør, indrømmede, at 
der manglede en del stof for begyndere, men da 
begynderne ikke selv kunne skrive, var det de 
mere erfarne amatører, som måtte skrive også 
dette stof, men det ville de ikke af den simple 
grund, at det ikke interesserede dem. Iøvrigt ville 
7AQ anbefale begynderne at starte med CW, det 
havde alle dage været god amatørånd, men alt det 
skulle de ældre amatører være med til at lære de 
unge.

EDR’s sekretær OZ5RO udtalte, at en del af de 
mange breve, som kassereren fik, egentlig var et 
arbejde, som sekretæren skulle lave. Der er mange 
ting, som medlemmerne skal have oplyst, bl. a. om 
materiale til udstillinger, EDR’s store tavle, flag 
m. v. samt om kurser, afdelinger, adresser o. lign. 
5RO takkede iøvrigt alle de, som havde fundet ud 
af, at EDR’s sekretær var een, man søgte råd hos, 
lige så vel som hos formand og kasserer. 5RO tak
kede de medlemmer i kreds 1, som havde stemt på 
ham ved HB valget.

2KP takkede 3FM for forklaringen ang. lønstig
ningen til kassereren. 2KP’s tidligere indlæg er 
aldeles ikke noget personligt angreb på kassereren, 
men blot en høflig forespørgsel.

Ang. den amatør, som omtalte brevkassen og dens 
tidligere redaktør, 2KP, var det rart at høre, man 
ikke havde glemt dette. Om årsagen kunne man 
jo diskutere, men det var jo en HB beslutning efter 
generalforsamlingen i Århus, at en ny mand skulle 
redigere brevkassen.

Iøvrigt kunne 2KP ikke forstå de nye tekniske 
redaktører i OZ. De omtalte A-prøven som noget 
for begyndere, men så let var den nu heller ikke. 
EDR må ikke gøre det sværere for amatørerne at 
opnå licens.

5AB svarede 7AQ med at sige, det var jo ikke 
tvunget at køre CW for at komme i luften. Hvis 
det havde været det, kunne jeg (5AB) også have 
kørt bedre CW i dag, og det havde været en for
del. Men vi kan køre fone, og det bliver der også 
gjort — og gjort af mange — og de har god for
nøjelse af det.

OZ7IN ville også gerne slå et slag for begynder
stoffet. Tidligere, da 7EU og andre var med, var 
der masser af det stof. 7IN henstillede til HB at 
lade disse gamle artikler optrykke i fotoprint og 
sende dem ud, det er jo det stof, der mangler i 
dag, og det er grej, som er gennemprøvet.

OZ6NF udtalte, at han mange gange havde be
skæftiget sig med rør i OZ’s brevkasse, men man 
skal jo tænke på, at spørgsmålene har forandret 
sig nu, det er transistorer og andre nyere ting, 
der dominerer, men de, som spørger om rør-kon
struktioner, får selvfølgelig svar på disse ting om 
rør m. v.

7AQ gav 5AB en undskyldning, hvis han havde 
sagt noget forkert eller på den forkerte måde, men 
det rørte ikke ved det standpunkt om CW, som 
7AQ forfægtede, de ældre CW amatører må hjælpe 
disse begyndere, så de får CW lært rigtigt efter
hånden. Med hensyn til optrykning af gamle artik
ler, så var det ikke så godt. Man må huske på, at 
der nu er TV at passe på, for 10 år siden havde man 
ikke denne begrænsning, og de gamle artikler er

TRAFFIC-DE PARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

Foromtale af tester.
Det er mundtligt blevet meddelt mig, at enkelte 

amatører har beklaget sig over, at der ikke har 
været foromtale af årets CQ-test, medens andre 
„mindre betydende" har været udførligt nævnt.

Jeg skal ikke her hæfte mig ved karakteristikken 
„betydende" eller „mindre betydende" contester, 
da det er ganske Individuelt, hvorledes en contest 
værdsættes. Derimod skal det gøres klart, at der 
1 denne rubrik af OZ bringes, alt det stof, der 
under den ene eller anden form er indgået til 
Traffic Department — og naturligvis under den 
forudsætning, at hovedredaktøren finder spalte
plads til det. I årenes løb er der fra Tr. Dept. skre
vet til snesevis af institutioner, magasiner o. s. v. 
om nyheder og oplysninger til brug for Tr. Dept. 
Erfaringerne har vist, at der dette til trods findes 
både amatørorganisationer og magasiner, der al
drig har reageret. Beklageligvis er CQ-Magasinet 
blandt disse.

Iøvrigt har sagen også en anden side, nemlig 
den, at de tilsvarende organisationer og blade hel
ler ikke offentliggør de indbydelser til OZ-CCA 
og SAC-testen, der udsendes herfra.

Det må endvidere anføres, at 80—85 % af det 
stof af nyhedsmæssig karakter, der offentliggøres 
under Tr. Dept., er hentet fra udenlandske amatør
blade eller kommer med QSL-forsendelser til vort 

(Fortsættes næste side).

ikke så gode, at de kan bruges uden risiko for TVI, 
i dag.

Efter et par indlæg om samme sag fik EDR’s 
formand ordet for afsluttende bemærkninger. 6PA 
udtalte, at han var glad for, at generalforsamlingen 
var gået så godt, og debatten havde været saglig, og 
han håbede på et godt samarbejde med de nye 
HB-medlemmer. Til slut takkede 6PA de afgåede 
HB-medlemmer for godt samarbejde. En særlig 
tak gav 6PA 3FM, vor gode kasserer, han vil træk
ke sig tilbage, når vi har fundet en ny mand til 
posten. 6PA var ked af at skulle af med så god en 
medarbejder, men det kunne vel ikke være andet.

Til slut takkede formanden sine medarbejdere 
i det daglige arbejde, ikke mindst 7AQ, 6NF og 
bidragyderne til bladet. Han ville også gerne sige 
tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer 9SN, 9SH 
og 2KH, med hvem han altid havde haft det bedste 
samarbej de.

Dirigenten OZ9SN udbragte et leve for vor for
ening. Vy 73 de OZ5KO, sekretær.

Tillæg til referat af generalforsamlingen.
OZ7IN har bedt os skrive, at hans udtalelser i 

morseprøvedebatten i første del af generalforsam
lingens referat ikke er rigtigt. OZ7IN deltog slet 
ikke i denne debat. Der skete jo desværre det, at 
båndoptageren svigtede i første del af GF.

Jeg undskylder fejltagelsen.
OZ5RO, O. Blavnsfeldt, sekretær.
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QSL-bureau. Derimod er det desværre uendelig 
lidt, vore egne DX-amatører indsender, bortset fra 
rapporterne til DX-jægeren.

Det vil være ønskeligt, om man vil bedømme 
denne side af Tr. Dept.s arbejde ud fra disse 
kendsgerninger og selv prøve på at gøre det bedre 
— ved en positiv medvirken. Det er jo også din 
rubrik — ellers ville d u ikke have savnet det på
gældende stof.

Må jeg regne med din assistance? Tak!
OZ2NU.

Resultater „REF“ 1964.
I årets „REF“ test noteredes følgende OZ-place- 

ringer:
CW

OZ1LO 810 p. 18 QSOs
OZ7BQ 3 p. 1 QSO

Fone
OZ3KE 1350 p. 30 QSOs
OZ4DX 264 p. 11 QSOs

EL4A og EL4YL meddeler,
at de nu har forladt Afrika og afsluttet deres ud
sendelser over de nævnte stationer og har ikke 
haft nogen mulighed for at få fat på de QSL-kort, 
der er sendt til dem efter bortrejsen.

Imidlertid vil EL4A og EL4YL gerne stadig gen
nemføre deres princip med at sende QSL 100 %. 
Savner du derfor kort fra dem, kan det rekvireres 
fra følgende adresse:

Mr. and Mrs. Ken Bale, DL4IO.
7100 Heilbronn/Bockingen.
Haagstrasse 18.
West-Deutschland.

1964 Int. OK DX Contest.
De tjekkiske amatører afholder atter i år deres 

internationale DX contest, som finder sted søndag 
d. 6. dec. 1964. Trykte regler for denne test kan 
fås ved henvendelse til Tr. Dept. Selvadresseret og 
frankeret konvolut bedes vedlagt henvendelsen.

Diploma of St. James Holy Year.
I anledning af festlighederne i forbindelse med 

„Holy Year of St. James" vil Provincial Regionen 
af de spanske radioamatører i Galicia, Corunna, 
Lugo, Orense og Pontevedra samt under protek
torat af ministeriet for information og Turisme ud
stede et „Holy Year of St. James Diplom", som vil 
blive administreret efter følgende bestemmelser:

Enhver licenseret amatør i hele verden kan an
søge om det.

For at opnå diplomet er det nødvendigt for euro
pæiske stationer at kontakte 10 stationer i Calicia- 
området. Forbindelserne tæller indenfor tidsrum
met 25. juli 1964 til 31. dec. 1965. Diplomet udstedes 
også til officielle lytterstationer.

QSL-kortene i forbindelse med ansøgningen skal 
sendes til

U. R. E.
Apartado 220.
Madrid.
Spain. 

og de skal mærkes:
„Para Diploma Ano Santo Compostelano".

Stationerne i Galicia-området er disse:
Corunna: EA1AF — BG — CC — EY — FI — 

GJ — HB — IB — IH.
Lugo: EA1GU — GV — GX — HC — HJ — HY.
Orense: EA1FE — FJ — GB — GC — GD.
Pontevedera: EA1BI — DD — DS — DW — FC

— FW — FX — FY — GF — HU — HX — IC — 
II — IJ.

Ved afslutningen af den nævnte contestperiode 
og inden d. 28. februar 1966 skal rapporterne (an
søgningerne) indsendes.

Tops Clubs 80 m Aktivitets Contest (TAC).
TOP’s arrangerer hvert år en 80 m test den 3. 

week-end i december. I år bliver datoerne således 
d. 19. og 20. dec. fra kl. 1200 GMT til kl. 1200 GMT.

For europæiske stationer tælles points således:
QSO med eget land 1 p.
QSO med andet EU-land 2 p.
QSO med andet kontinent 3 p.
10 bonus-points for hvert WAC.
Call-arealer i USA, UA og VE samt VK regnes 

for separate lande.
Multiplier: Antal forskellige prefixer.
Samlet pointstal: QSO-points X multipliers.
Opkald: CQ TAC.
Contesten er åben for alle amatører, men gæl- 

kun for CW.
Loggene sendes til G3IRM, Peter Lumb, 22 Her- 

vey Road, Bury St. Edmonds, Suffolk, England, og 
sidste poststemplingsdato er 12. jan. 1965.

PS. TOPS ønsker i forbindelse med testen at få 
oplyst, hvilke tider der passer bedst for de kom
mende år, ligesom der spørges om 48 timer even
tuelt er for meget?

Fra RTF,
Office de Radiodiffusion-Télévision Francaise, har 
Tr. Dept. modtaget et brev, der måske særligt har 
bud til vore lytteramatører, men måske også kan 
vække interesse blandt de licenserede amatører.

Brevet lyder i oversættelse således:

Mr. Borge Petersen.
Experimenterende Danske Radioamatører.
P. O. Box 335. Aalborg.
Danmark.

Kære Herre.
Jeg har fornøjelsen at lade Dem vide, at „Office 

de la Radiodiffusion-Télévision Francaise" — det 
Franske Radio Television System — i perioden 
mellem d. 20. og 30. november 1964 vil foretage 
tester på nye frekvenser. Vi vil sætte meget stor 
pris på at modtage Deres modtagelsesrapporter og 
tænker, at De vil være i stand til at informere 
medlemmer af Deres organisation om denne sag.

Ved denne lejlighed vil vi henlede Deres op
mærksomhed på, at vi vil foretage lodtrækning 
blandt de modtagne breve for at udpege:

a) navnet på vinderen af en gratis rejse og op
hold i Frankrig, og

b) 199 indsendere, der gratis hver vil modtage 
en præmie til en værdi af Fr. 100 indbefattet — 
efter eget valg — fra kataloger, der stilles til deres 
disposition: bøger, grammofonplader, reproduktio
ner af franske malerier, frimærkesamlinger etc.

Jeg vil være meget taknemlig, hvis De vil lade 
mig vide, hvad De tænker om vort forslag og an
vise den bedste måde, hvorpå medlemmer af Deres 
organisation kan blive informerede.

Med et på forhånd tak forbliver jeg, kære Herre, 
Deres ærbødige 

sign. Bernard Blin.
Chef du Service Etudes et Documentation.

ORTF.
Den bedste måde at informere medlemmerne på 

formoder vi er gennem offentliggørelsen af det 
pågældende brev.
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Endvidere har vi fra det medsendte materiale 
noteret os følgende af speciel interesse for de skan
dinaviske amatører:

Rapporterne sendes til: O. R. T. F. 116,. Avenue 
du President Kennedy. Paris 16 e.

Traffic Department ønsker god fornøjelse.
OZ2NU.

Antenne-
udstrålings

vinkel
Frekvenser 

i kHz
Tider

Start
GMT

Afsl.

26° 11.725
6.120

13.00
23.00

15.00
04.00

Fra januar 1965 kan der ventes større aktivitet 
fra Norfolk Island, idet VK3TL vil tage dertil. Hans 
call vil blive VK9TL. På stedet er allerede VK9RB, 
der er aktiv på CW på 14082 07—08z.

G3NIR, der for tiden er i Malaysia, vil i begyn
delsen af november tage til VR2, YJ1 og FK8. Der 
vil kun blive nogle få dages operation hvert sted. 
Han vil anvende en Viceroy station.

Omkring 1. december vil W4QVJ og W6UF samt 
endnu en operatør tage afsted til Easter Isl. Der 
vil blive aktivitet på følgende frekvenser:

CW: 3502, 7Q02, 14002, 21002 og SSB 7079, 14125, 
21397/400. QSL sendes til W4QVJ. Samtidig med 
DX-aktiviteten skal de optage en TV-film derude.

DL9HF har i den sidste måneds tid været aktiv 
som 5H3KC. I løbet af november måned ventes 
det, at han vil komme i luften som DL9HF/ZE. 
Han kører transceiver i den lave ende af 20 m 
SSB båndet. QSL manager er DL3BK.

Angående VU2NR’s tur til Andaman Isl. ventes 
det, at den vil begynde den 18. november og vare 
i godt 8 uger, call vil blive VU2NRA, og han vil 
bruge hjemmebygget grej og en 3-elm. beam, der 
anbringes i et 100’ radiotårn. QSL sendes gennem 
W4ANE.

Turen til Rodriquez med VQ8AM og VQ8BS er 
beregnet til at starte omkring den 16. november. 
Den 14. vil de forlade Mauritius og så rejse med 
skib. Der vil blive både CW, AM og SSB aktivitet. 
Det forventes, at 20 eller måske 15 meter vil være 
de bedst egnede bånd. De vil tage en HB9TL trans
ceiver med samt en DX 100 med en SB 10 adap- 
tor. Hvis der er muligheder for det, vil de også 
prøve at få en 3-element beam med. Hammårlund 
vil tage sig af QSL-siden af sagen.

DJ4EK, der for tiden rejser en del rundt i Det 
nære Østen, forventes at være tilbage i Tyrkiet 
igen i begyndelsen af november, hvor han vil 
være i luften med callet DJ4EK/TA. Han er nor
malt i gang omkring 14250—270 09, 12 eller 17 z. 
Hans QSL tager DL3RK sig af.

FH8CD fra Covose Isl. er temmelig aktiv på 
15 meter SSB om eftermiddagen. I CQ’s fone test 
blev han hørt med et fint signal det meste af da
gen.

I den samme test var det forøvrigt interessant 
at bemærke den meget store aktivitet, der var- på 
15 meter, båndet var temmelig livligt hele dagen 
med et klimaks sidst på eftermiddagen, hvor det

vrimlede med W-stationer, så selv om forholdene 
skulle være dårligst mulige nu, ser det ikke så 
sort ud, som man kunne vente.

Og så over til 
båndrapporterne.

3,5 Mc/CW:
OZ4DX: DM - OE - UA 1, 2 - UQ2.
OZ4PM: UW9DP 23.

2,7 Mc/SSB:
OZ5BW: ZL2BCG—4LM 06 - YV5BPJ—5BWP— 

5 ANS 06—07 - VE1WH—1ALQ—1IE—3PT—3HF - 
W1BU—4SIB—5KFD - K1PYI—9BSE 06—07 - 
EP2AZ 21,30 - 4X4AS - OX3WX 21 - U05 - UN1 - 
EP2AZ QSL via DJ8FA.

7 Mc/CW:
OZ8SW: I1LGR - U05KAA - UB5 - UA6 - YU - 

YO - G etc.

14 Mc/CW:
OZ4DX: UA0AF - Wl, 9 - VE2 - 4X4QA - hørt 

CR6CZ 20 - ZD3A 19 - ZD8DM 20 - YV1AD 22 - 
C02JB 20.

OZ4PM: ZS1XR 17 - JA2GMD 16 - UAØMM 13 - 
7Q7RM 13 - OR4VN 19 - OY7ML 18 - plus VE 
es W.

OZ7OMR: AP5HQ 15 - VU2GW - VK5NO 14 - 
VP7NQ 12 - HI8WSR - PY1ADA 20 (ops 1JV/4UN) - 
KP4BEA 20 - YVAH - F9VN/FC - EP2RC - TF3AB 
—2WIY 12 - LA4EF/P (Jan Mayen) - ZC4BG - 4X4 
- Wl—0 - VE1—4 plus UA’s,

14 Mc/SSB:
OZ7OMR: OX3MN—3JV - EP2RW - SL2AD m.m.

Det var det hele for denne gang. Tak for rappor
terne og på genhør i næste måned.

Best DX es good Iuck de OZ7BQ/Joe,
Hans Jørgen Rasmusen, P. O. Pedersens Kollegium, 

Haraldslundvej 38/145, Lyngby.

Nu nærmer den tid sig, hvor OSCAR III efter 
planerne skal sendes op, december 1964 — derfor 
må vi til at begynde arbejdet med at gøre sende- 
og modtageudstyret klar til denne store begiven
hed.

Hvordan O—III fungerer, står nok de fleste 
klart, men en genopfriskning kan ikke gøre skade. 
O—III kan modtage i området 144,075—144,125 MHz 
og genudsende det modtagne i området 145,875— 
145,925 Mc. Til brug ved sporingen af O—III er 
der en sender på 145,950 Mc, der sender en kon
stant bærebølge med en effekt på 16 mff —- til 
telemetery formål er der en sender på 145,850 Mc 
med en effekt på 100 mW.

Når O—III er 1600 km borte fra jordstationen, 
vil translatoren (sende/modtageren) være udstyret 
til fuldt output, 1 watt, når stationen på jorden har 
et output på 100 watt, og dette output udsendes 
fra en antenne med en forstærkning på 10 dB (1 kW 
udstrålet energi). Dette vil sige, at der skulle være 
muligheder for at lave forbindelser over en stræk
ning på 3200 km.

For ikke at overstyre udstyret i O—III skal der



på jordstationerne være anordninger, der kan redu
cere den udstrålede effekt således, at der kun an
vendes den effekt, der er nødvendig til formålet — 
ved at benytte den mindst mulige effekt sikres 
der også mulighed for, at endnu flere kan benytte 
O—III samtidig.

Det største problem i forbindelse med benyttel
sen af O—III vil være, hvordan man finder den 
ude i verdensrummet — der har i forskellige uden
landske amatørblade været bragt artikler om, 
hvordan man sporer satellitter og laver sine egne 
forudsigelser — se bl. a. QST fra marts 1962 side 
23 „Making your own predictions from doppler 
measurements" — for at lette arbejdet for de dan
ske deltagere i projektet, vil der blive udsendt 
op to date baneforudsigelser i den tid, O—III lever.

For at man kan vænne sig til at arbejde med 
satellitter, der bevæger sig i stor afstand fra jor
den, vil det være godt, om deltagerne har lidt 
øvelse 1 dette, inden O—III sendes op — denne 
træning og øvelse kan man få ved at aflytte de 
satellitter, der sender i frekvensområdet 136—137 
Mc — jeg tænker i denne forbindelse specielt på 
at få indøvet systemet med at holde sine antenner 
rettet direkte mod satellitterne. Her bringes en 
liste fra CQ over de satellitter, der sender i det 
omtalte frekvensområde:

Frekvens: Navn: Inclination, Periode,
______________________________ grader minutter:
136.020 ECHO—2 81 109
136.050 TELSTAR—2 43 225
136.077 ALOUETTE 80 106
136.110 EXPLORER—18 33 5559
136.140 RELAY—1 48 185
136.141 RELAY—2 46 195
136.170 ECHO—2 81 109
136.234 TIROS—7 58 97
136.233 TIROS—8 59 99
136.319 1964—IB 70 103
136.406 ARIEL—1 54 101
136.468 SYNCOM—2 33 1441
136.558 ARIEL—2 52 101
136.593 ALOUETTE 80 106
136.620 RELAY—1 48 185
136.621 RELAY—2 46 195
136.651 1963—38C 90 107
136.804 1964—IC 70 103
136.887 1964—ID 70 103
136.922 TIROS—7 58 97
136.924 TIROS—8 59 99
136.978 ALOUETTE 80 106
136.980 SYNCOM—2 33 1441
136.992 TIROS—7 58 97
136.995 SATURN—5 31 95

Forventede opsendelser — nogle er foretaget, da
listen er et halvt år gammel:
136.470 SYNCOM—3 136.350 S—48
136.980 SYNCOM—3 136.680 S—48
136.170 S—66 136.860 S—55
136.500 NIMBUS 136.125 S—74C
136.950 NIMBUS 136.200 OGO
136.710 OSO—B

Opfordring:
I O—IIRs levetid undgå venligst trafik i områ-

derne 144.065—144.135 Mc og 145.840-—145.960 Mc.
Ny VHF manager i DL:

DL3FM fratrådte som tysk VHF manager den 
17. august 1964 efter visse uoverensstemmelser med 
DARC angående hans rejse til „International VHF

Convention" i New York. Til hans efterfølger har 
DARC udnævnt DL1PS, Erwin Klein, Osnabriick, 
Lieneschweg 98.

70 cm test:
Frekvensområde: 432—438 Mc.
Periode: Fra d. 5. dec. kl. 2100 GMT til d. 6. dec. 

kl. 0800 GMT.
Testen køres efter de generelle bestemmelser, 

der forudsættes kendte.
Testlogs indsendes til: OZ6BP. B. Eggert Peder

sen, Brydegårdsvej 31, Måløv, inden d. 20. dec. 1964 
— god test.

Ref. ovenstående indbydelse til 70 cm test vil 
jeg bede alle, der er køreklar på 70 cm, om at del
tage — jeg ved, at der i Sønderjylland, på Fyn og 
i Nordjylland er amatører, der kan køre, men hvor
for hører vi aldrig jeres milde røster i 70 cm 
aktivitetstimen om søndagen fra kl. 1100—1200 
DNT???

Skyldes det, at det er om søndagen? Hvis det er 
tilfældet, så send mig et par ord, så vi evt. kan 
flytte denne ugentlige aktivitetstime til et tids
punkt og en dag, der passer flere.

Det er godt, at se interessen vokse for 70 cm 
området — den dag er måske ikke fjern, da der 
daglig er kontakt mellem landsdelene på 70 cm 
området — i dag er det sådan, at vi har et 6 Mc 
bredt område, der kun benyttes af et par stationer 
hver søndag — det kan vi ikke, være bekendt — 
det kunne tænkes, at andre fik interesse for at 
udnytte dele af vort store område — gid det ikke 
sker.

På genhør på 70 cm.

Hvad andre bringer:
Oktoberudgaverne af:
Das DL-QTC: omtale af O—III.
CQ: omtale af O—III.
QST: coaxialfiltre til VHF — et satellitsporings- 

antennesystem og HF-trin og mixer til 432 Mc 
med nuvistorer og pi-filtre.

RADIO-REF: transistor VFO til 2 meter.

Aktivitetstest:
Husk 2 meter aktivitetstesten den 1. tirsdag hver 

måned fra kl. 2000—2400 DNT.

Aktivitet:
Oktober blev de store overraskelsers måned 

m. h. t. forholdene — det er længe siden, der er 
opnået så gode resultater på 2 meter.

Først på måneden var der flere mindre åbnin
ger, der gav forbindelser både nord på og syd på, 
men den helt store usandsynlige åbning kom den
29. og 30. oktober.

5AB workede følgende prefixer: OH2, OHO,
UR2UP2, OKI, SP, DM, DJ og LA. Den længste 
forbindelse, som 5AB havde, var med UB5DOM 
ved Odessa, dette er en strækning på ca. 1790 km 
og nærmer sig den europæiske rekord, der inde
haves af G3LTF og UA1DZ med en distance på 
2048 km.

5AB hørte en HG2, men desværre blev der ikke 
lavet QSO.

7BR workede først på måneden følgende prefixer: 
SM4, SM5, DM og OKI.

Under den store åbning blev det til: OKI, UR2, 
UA1 og OH2; disse forbindelser var med SSB og 
CW — 7BR bemærker, at alle SSB stationerne 
kørte i området 144.00—144.75, så lyt efter SSB 
i dette område.
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9NI workede følgende prefixer under den store 
åbning: SM5, SP, OH2, OHO, OKI, DM, UP2, UR2, 
UA1 og UQ2.

På 70 cm blev der mig bekendt ikke lavet DX 
her fra OZ land, men SM7BAE har på 70 cm 
worked følgende under den store åbning: UR2, 
OKI og OH2 — desværre glap en forbindelse med 
UA1.

Balloner:
Søndag d. 22. nov. kl. 1000 DNT opsendes der en 

ballon fra CAPE HERLUF i Farum. Senderen sen
der på 144.05 Mc med en effekt på 5 mW — mod
tageren modtager AM på 28,5 Mc, og det modtagne 
genudsendes som PM på den opgivne 2 meter fre
kvens. Der udsendes også impulser — der bedes 
givet rapport over tiden for 10 impulser. På 2 meter 
benyttes der en HALO og på 28,5 Mc en lodret 
dipol. De, der ønsker at kommunikere via dette 
udstyr, anmodes om at vedhæfte et /b efter deres 
kaldesignal, f. eks. OZ3FYN/b.

Rapporter bedes sendt til OZ9AC, K. Nielsen, 
Kai Lippmannsallé 6, Dragør.

OSCAR III gruppen i København:
Ved et møde d. 31. okt. blev det vedtaget, at 808 

er gruppens leder efter 2AF’s død. På mødet blev 
der talt om, hvor gruppens stationer skal lokalise
res, samt om det tekniske udstyr etc.
VHF møde:

EDR’s Københavnsafdeling indbyder alle VHF- 
interesserede i Københavnsområdet til møde den 
20. nov. kl. 2000 i afdelingens lokaler til drøftelse 
af VHF-arbejdet i fremtiden, samt muligheden for 
at danne en aktiv VHF-gruppe under afdelingen.

Vel mødt alle. OZ9AC.

2 meter klubbens sidste møde, som fejlagtigt var 
annonceret til at være dækket af besøget hos Ama
ger afd., var ikke alene behæftet med denne annon
ceringsfejl. Den anden fejl bestod i, at underteg
nede var den eneste af de ca. 10, der havde meldt 
sig til dette besøg, der var til stede i Amager afd. 
(som besøgende altså. Amager afd. havde dækket 
stort kaffebord med kage og ædle dråber samt 
håbet på nogle 2 meter stimulerende samtaler.

Den affære kunne vi ikke være bekendt.
OZ6BP.

FRA AFDELINGERNE

Afd. holder møde 
hver mandag kl. 2000 
i lokalerne Frederiks- 
sundsvej 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 QSL- 
kort.

Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.

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

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

Generalforsamlingen den 12. oktober 1964.
85 medlemmer var til stede ved afdelingens år

lige generalforsamling. Formanden, OZ5RO, Ove
Blavnsfeldt, bød velkommen, hvorefter OZ5GB 
eenstemmigt blev valgt til dirigent. Dirigenten 
konstaterede generalforsamlingens lovlige indvars
ling og gav derefter ordet til formanden for aflæg
gelse af beretning for det forløbne år.

Formanden indledte med at mindes 4 af afdelin
gens medlemmer, der i det svundne år er afgået 
ved døden, nemlig OZ3U, Kaj Nielsen, OZ2AF, Kaj 
Grønbeck (suppleant i afdelingens bestyrelse), 
OZ7TZ, Leif Lorentzen samt Leif Bigum.

Videre fremgik det, at det svundne år havde 
været et arbejdsår, men at arbejdet har båret 
frugt. Vi har haft 43 møder med ca. 3.000 møde
deltagere, hvilket er noget mere end sidste år. Det 
største møde var RTTY-mødet i foråret, hvor der 
var 128 til stede. Afdelingens medlemstal er nu 
oppe på 678 mod 615 sidste år. Vore kurser sluttede 
sidste år med 18 deltagere på morsekursus og 22 
deltagere på teknisk kursus, hvilket er noget over 
AOF’s normal, der ligger på ca. 15—16 deltagere. 
Der er blevet udleveret 39 morseattester, blandt 
andre til medlemmer fra Hjemmet for Vanføre,

der endog har haft medlemmer oppe til A-prøven. 
Formanden udtalte, at vi fortsat vil arbejde med 
også at få de handicappede i samfundet med.

Med hensyn til kurserne i år oplystes, at der er 
2 hold til morse i gang med 39 deltagere. Endvi
dere er der på teknisk kursus i år ialt 45 deltagere. 
Vi har i år haft den glæde dels at konstatere et 
yderst ringe frafald til kurserne, samt at vi i år 
har adskillige kvindelige deltagere. Desværre skal 
AOF i år have fuldt kontingent på 20 kr. + omk. 
pr. deltager, idet Københavns kommune ikke i år 
giver fradrag for administration m. v.

Ydermere oplystes, at VTS vil udkomme sidst 
på ugen i en ny og fuldstændig omskreven udgave, 
der vil komme til at koste kr. 24,50 Man har alle
rede modtaget ca. 1000 forudbestillinger derunder 
også fra udlandet.

Bestyrelsen arbejdede på at få vore lokaler udvi
det samt på at få opsat en ventilator i mødesalen. 
Derfor efterlyste formanden en faglært murer og 
en faglært elektriker blandt medlemmerne til at 
foretage det fornødne installationsarbejde.

Bestyrelsen havde i den seneste tid været under
bemandet, idet OZ8NP har været syg, og OZ7LM 
har været stærkt optaget af sit daglige arbejde. 
Suppleanten OZ2AF var travlt optaget af ballon
arbejdet, blev derefter meget alvorligt syg og er 
senere afgået ved døden, således som det allerede 
er meddelt.

Afdelingen har modtaget forskelligt grej fra for
skellige firmaer, hvoraf en del er blevet solgt på 
auktionerne. OZ8PV har sat transmitteren i stand, 
og den er til stor hjælp ved morsekursus. Den 2. 
juli havde vi besøg af „Fysiknålen“s vindere med 
Børge Michelsen fra „Familie Journalen" i spidsen.

Formanden udtrykte håbet om at få hele landet 
med i VHF-arbejdet gennem dannelsen af lokale 
VHF-grupper uden ekstra kontingentpligt. OZ9AC 
har lovet at deltage i arbejdet.

Udgivelsen af PUNKT 1 kræver både arbejde og 
annoncører. OZ4AO har lovet at organisere arbej
det, men det kræver deltagelse udefra. Endvidere 
rejstes spørgsmålet om at få en professionel jour
nalist udefra, men det vil blive dyrt. Bestyrelsen 
kan næppe påtage sig hele arbejdet.

Jacobsen fra lytteposten i Rude Skov har lovet 
at komme og holde foredrag for os, ligesom vi
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eventuelt kan tå lov til at komme derud. End
videre foreligger der mulighed for, at vi kan kom
me ud og se en raketstation på Vestsjælland en 
søndag formiddag.

Formanden efterlyste emner til foredrag i den 
kommende vinter. Han kunne i tilslutning hertil 
oplyse, at DL1QW vil komme inden længe og holde 
foredrag om SSB.

Videre fremgik det, at afdelingen nu til novem
ber vil starte et nyt teknisk kursus for licenserede 
amatører. Det vil blive på 15X2 timer. Han anmo
dede yderligere interesserede om omgående at 
melde sig.

Dirigenten efterlyste herefter kommentarer til 
formandens beretning.

„Lille Peter" vidste ikke, om der kunne komme 
diagrammer i PUNKT 1, og OZ5GB studsede over, 
at der indtil nu kun var udkommet eet nummer. 
Mange ser og læser og får ideer fra udenlandske 
tidsskrifter. Han fandt ikke, at bladet skulle være 
absolut journalistisk korrekt, idet det skal skrives 
af amatører for amatører. Han anbefalede en fort
sættelse af bladet. OZ3WQ oplyste, at OZ4KY og 
OZ8KN ved sidste generalforsamling havde lovet 
deres støtte, men at begge havde glimret ved 
deres totale fravær. I det første halve år var det 
eneste stof, man havde modtaget, 6 vittigheder. 
(Munterhed). OZ3WQ lovede at stencilere bladet, 
men stoffet måtte han have. OZ8KN beklagede det 
skete og oplyste, at han stadig i sin skuffe havde 
en del af et udkast. Han var positivt indstillet. 
Claus mente, at det første nummer var godt, og han 
opfordrede bestyrelsen til at fortsætte — så ville 
der automatisk komme bidrag udefra.

OZ6PA tolkede forsamlingens tak til bestyrelsen 
for det store arbejde, der var blevet udført. Han 
udtrykte sin beundring over det store antal kursus
deltagere, og han fandt det betydningsfuldt for 
EDR, at den københavnske afdeling kører virke
lig godt.

Herefter blev formandens beretning vedtaget.
Kassereren OZ4AO forelagde regnskabet. OZ5RO 

henledte i denne forbindelse opmærksomheden 
mod, at udgifterne til møder tidligere lå på 15— 
1600 kr. mod nu 819 kr. Man har indkøbt mange 
ting på trods af, at afdelingens kontingent kun er 
på 10 kr. årligt. I visse provinsafdelinger er man 
oppe på 60 kroner. Et medlem fandt det forkert at 
belaste afdelingen med 10 kr. pr. aften til Esther 
for kaffebrygning, mens et andet medlem fandt, 
at det var et latterligt lille beløb. Efter nogle be
mærkninger fra OZ4AO og OZ9SN blev regnska
bet godkendt.

Der forelå ingen forslag til vedtægtsændringer.
OZ5RO blev genvalgt til formand med akkla

mation.
3 bestyrelsesmedlemmer, OZ7LM, OZ8NP samt 

Hanne Nielsen, ønskede at trække sig tilbage. 
OZ3WQ, OZ4AO og OZ9SN blev genvalgt til besty
relsen, hvorefter følgende blev nyvalgt: OZ5IH, 
OZ5IS samt OZ8PV. Mogens blev suppleant. — 
OZ5RO takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer 
for deres arbejde. Som revisor og revisorsuppleant 
genvalgtes OZ4KI og Kaj Sand.

Angående byggefonden oplyste formanden 
OZ5RO, at den nu nærmede sig 20.000 kr., samt at 
man agter at skaffe sig faste værdier for pengene. 
Byggefondens kasserer forelagde det reviderede 
regnskab. I forbindelse med formandens beretning 
oplyste OZ1LE, at man ville søge at finde en min
dre ejendom, som man kunne investere pengene 
i evt. med støtte fra andre medlemmer og det

offentlige. Beretning og regnskab vedrørende byg
gefonden blev godkendt.

Under eventuelt ville OZ1LE gerne anbefale en 
fortsættelse af PUNKT 1, ligesom han gerne så 
VHF-arbejdet lagt ind i nye og bedre baner. Kurt 
Elvekær fandt, at der burde gøres noget mere for 
de nye medlemmer, når de for første gang kom
mer i afdelingen, selv om det ikke just skulle 
være bestyrelsen, der skulle lave alt arbejdet. 
OZ9SN mente, at der på denne front var sket gode 
fremskridt i forhold til tidligere, ligesom der kom 
kommentarer fra „Lille Peter“ og OZ3WQ. OZ5GB 
oplyste, at dette var et almindeligt problem i for
eninger. OZ9JE syntes, at vore kurser måtte danne 
et udmærket grundlag for den første introduktion. 
OZ5RO oplæste en hilsen fra OZ2CL, der p. t. op
holder sig i Monaco. 2CL stemmer i sit brev på de 
3 bestyrelsesmedlemmer, der bliver siddende. Vi
dere fremhævede OZ5RO endnu en gang, at vi 
måtte have medarbejdere til PUNKT 1 udefra. 
Med hensyn til VHF-arbejdet fortalte OZ5RO, at 
man endnu ikke havde nået til enighed om det 
fremtidige arbejde. Endvidere oplyste han, at man 
stadig ikke havde fået tilladelse til at opsætte 
VHF-antennen på taget. løvrigt takkede OZ5RO 
OZ6PA for de venlige ord.

En kort diskussion om PUNKT 1 og kontakten 
med de nye medlemmer fulgte. OZ4AO var meget 
positivt stemt over for bladet, og han oplyste, at 
det var ham, der i sin tid var imod diagrammer i 
PUNKT 1, fordi de fremkomne diagrammer ikke 
var egnede.

Claus takkede bestyrelsen, og han føjede til, at 
vort blad burde udkomme på bestemte tidspunkter, 
hvilket OZ5GB mente ikke var muligt.

OZ3WQ takkede OZ4AO og Esther for deres 
store arbejde i afdelingen.

OZ5RO takkede for deltagelsen, hvorefter diri
genten OZ5GB sluttede generalforsamlingen med 
et trefoldigt leve for afdelingen.
Programmet:
16. november:

Som omtalt i sidste nummer af OZ vil OZ7T, 
Steen Hasselbalch, i aften tale om filterteknik. Af 
erfaring ved vi, at der vil blive trængsel, og vi 
henstiller derfor til medlemmerne at komme i god 
tid for at sikre sig siddeplads!
23. november:

Klubaften.
30. november:

Vi erindrer alle OZ4BD, Preben Landler, som en 
fremragende „rejsefører". OZ4BUS Driver er i bog
staveligste forstand altid på farten. Normalt er det 
mellem Toftegårds Pads og Hellerup, men i sin 
sommerferie i år har han været lidt videre om
kring — for ikke at sige m e g e t  videre! Han har 
nemlig gæstet Rhodos, Athen, Skotland, Island og 
kontrasternes by: Berlin. Undervejs har han taget 
ca. 150 farvelysbilleder, som han vil vise os i aften 
— med diverse kommentarer om både dit og så dat!
7. december:

Klubaften.
14. december:

Denne aften vil blive den sidste mødeaften inden 
jul. Som bekendt plejer vi at lave lidt ekstra ud af 
denne aften, og det er jo ikke utænkeligt, at Svend 
Aage også har lidt ud over det sædvanlige i sit 
skab. Vi håber, at vi får en rigtig hyggelig aften 
ud af det.
Vy 73! P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.
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AMAGER
Mødeaften: Hver torsdag kl. 1930, Strandlodsvej 

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

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

gade 6, 1., tlf. AM 3812v.
Sekretær: Bent Yt, Vogtervej 3 S.
Morsekursus: Tirsdag kl. 1900 på Kastrupvej 168. 

Torsdag kl. 1900 på Strandlodsvej 17.
2 m-klubbens besøg i afdelingen i sidste måned 

var en mægtig idé, de mødte talrigt op, de travle 
2 m-folk. OZ6BP havde en masse at fortælle. Det 
var en hyggelig aften. Tak fordi I ville kigge ud 
til os.

Program:
Torsdag d. 26. november: Ekstraordiær general

forsamling.
Torsdag d. 3. december: Klubaften.
Torsdag d. 10. december: Auktion. Normalt ple

jer vi at opfordre medlemmerne til at komme med 
det grej, som de vil have solgt; men det viser sig 
som regel, at der næsten ikke er nogen, som har 
noget, de vil af med. Denne gang ser det imidler
tid anderledes ud; vi har siden sidste år modtaget 
adskillige fine ting fra medlemmerne; men har du 
noget, du særlig gerne vil af med, så kom bare 
med det, vi skal nok få plads til det.

Torsdag d. 17. december: Traditionen tro hygger 
vi os over en kop kaffe denne sidste aften før jul. 
Der plejer at være mange medlemmer, der kan 
finde Strandlodsvej denne aften. Vi håber, det 
også sker i år.

Vy 73 Bent Yt. 

Arhus
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.
24. november: Begyndermøde, Ungdomsgården 

kl. 2000.
10. dec.: VHF-møde, Ungdomsgården kl. 2000.

73’s OZ2WO. 

ÅLBORG OG OMEGN
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen, Nykærvej 1, 

Nørresundby.
Kasserer: OZ1MJ, Mogens Jensen, Nørregade o, 

Ålborg.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, Himmerlands- 

gade 13, Ålborg.
Jubilæet d. 18. oktober, afdelingens 25 års stiftel

sesfest, forløb glat og roligt.
Der var åbent hus i klubben fra kl. 1200—1600, 

hvor vi mødtes fra fjern og nær, her var gavebor
det med lykønskninger og gaver, og her hyggede 
vi os, medens vi tænkte på en lille klub med 40 
medlemmer af ca. 150 radiointeresserede i hele 
Ålborg, som vi stræber efter at samle, en klub vi 
vil værne om.

Efter en hyggelig stund på „Ungdomsgården" 
kørte hele styrken på 40—50 mand med bus ud til 
Fa. H. Ulf Nielsen (tæpper en gros), hvor vi så et 
bogholderi på to „Friden" kodebåndsmaskiner. — 
OZ6JS holdt et foredrag, forklarede og demon
strerede maskinernes „hjerner".

Derfra kørtes til Diskontobanken (Kastet afd),

hvor vi har en udstilling i det ene vindue, og 
herfra til A/S Regnecentralen, der demonstrerede 
den danskbyggede „Gier" og en hurtigskriver, der 
kan skrive 625 tegn i sekundet.

Dagens højdepunkt var vel nok det „store kolde 
bord", der ventede os i „Kilden". Det var en hyg
gelig stund, omkring 40 mand var samlet om det 
store bord.

OZ3PS bød velkommen, og bordet blev ligeså 
stille ryddet, medens taler og div. snak florerede. 
OZ6PA takkede på HB’s vegne for afdelingens ar
bejde og understregede den betydning, afdelin
gerne havde.

OZ3FM holdt også en tale og bemærkede også 
det arbejde, afdelingerne gør.

Der blev i dagens anledning overrakt en fin 
sølvdirigentklokke med inskription og et pålimet 
emblem. Vi vil ved klokkens hjælp nu prøve på at 
få større klublokaler evt. klubhus, og det er på 
tale at oprette en „byggefond".

Om andre gaver kan jeg her fortælle:
Af OZ1BP fik vi foræret en stor klubmodtager, 

hjemmebygget og afleveret på sommerlejren, hvor 
vi havde stor fornøjelse af den. Af OZ6JS og un
dertegnede fik klubben en arbejdslampe. Af OZ3PS 
fik klubben et gavekort lydende på en 2 meter 
beam efter ønske. Af OZ2LM, Århus, fik vi for
æret .et el-ur med alarm til stationen. Af OZ6SM 
fik vi tre 2 meter krystaller. Af OZ8QW fik vi et 
telegram, da han desværre ikke kunne komme. 
Københavns afd. bestyrelse sendte os et telegram 
og lykønskede i anledning af dagen. OZ8NJ og XYL 
sendte ligeså et telegram med ønske om alt godt 
fremover. OZ2NU forærede en modtager på den 
måde, at den skal gå fra begynder til begynder til 
begynder, som hjælp til han får sin egen modta
ger.

Dette var et referat af jubilæet, et lille udsnit 
af den store, hyggelige fest.

Hermed takker afdelingen alle, der kom, 
sendte hilsner og gav gaver, vi takker for 
den interesse, der blev vist afd. En særlig 
tak til HB for klokken, et minde der aldrig 
vil glemmes.

Bestyrelsen.

Programmet for november—december:
Søndag den 22. november kl. 1500: Månedens 

foredrag. OZ2BB fortæller om ESB, et emne ikke 
mange er nær nok inde i. Her er også din chance 
til at lære noget, det er d i g ,  vi venter. Kaffe og 
brød vil som altid også være til stede, så kig op!

Der vil fremover stadig være klubaften om tors
dagen. Men! vi har tænkt at prøve en ny form for 
klubaften. Der vil blive brugt en ny taktik, der 
skulle kunne få alle ud af krogen, der er ingen 
undskyldning for ikke at møde op, ikke en gang 
den med, at den kaffe kan jeg da få hjemme.

Det vil blive forsøgt arrangeret således, at der 
vil blive en halv times foredrag og derefter en 
diskussion om emnet. Det skulle medføre, at vi 
igennem vinteren skulle nå igennem en række 
emner for både begynder og old hams. Dette skulle 
give vore aftener en anden kulør.

Teknisk kursus
er stadig om tirsdagen, og vi kører frem efter 
VTS, som nu er udkommet i en ny udgave.
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NB. Der vil blive afholdt ekstraordinær general
forsamling, hvor der blandt andet vil blive drøftet 
byggefond, teknisk bibliotek i klubben, målein
strumenter, økonomi og regnskab o. m. a. Der vil 
blive sendt meddelelse ud til medlemmerne senest 
14 dage før.

Vy 73 de OZ4X.

ÅBENRÅ
Ja, så lykkedes det endelig at få afsluttet den 

lokale rævejagtsdyst efter forskellige uheld med 
senderne, jægerne og rævene, hi, hi.

Resultaterne for de 4 etapevindere kom til at se 
således ud:

„Åbenråmester 1964,, OZ5WK og XYL.
Nr. 2 Rudi Schmidt, Falle.
Nr. 3 Søren Adolphsen og XYL.
Nr. 4 OZ8JV og Ib.
Dermed er den slidsomme del af rævejagterne 

afsluttet, og den mere gemytlige del, nemlig ræve
jagtsafslutningsfesten med præmieuddeling, ligger 
forude, nærmere betegnet den 7. november på 
Hotel Royal, og dette er meddelt alle medlemmer 
direkte.

Vi vil heller ikke her undlade at takke alle del
tagere for deres store interesse og det gode kam
meratskab, der som sædvanlig har præget somme
rens jagter, og derfor på gensyn ved ræven, når 
den kalder igen næste år.

Mødeaftenerne skrider støt og roligt fremad, der 
bygges nu ensrettere til 2 meter modtagere, og teo
rien er nu lagt ind i rammerne af den nye VTS.

Vi har påtænkt at arrangere en filmaften med 
teknisk film, men dette vil blive meddelt senere 
enten i OZ eller til medlemmerne direkte.

På gensyn hver torsdag kl. 1930 prc.
Vy 73 5WK.

BORNHOLM
Klubhus: Galløkken, ved Rønne.
Klubstation: OZ4EDR.
Formand: OZ4HF, Frans Hermansen, Åkirkeby.
Kasserer: Henning Knoblauch, Rø.
Sekretær: OZ4FF, K. Tranberg, Rønne.
0IZ40V, Ole Juul Pedersen, Segen pr. Årsballe.
OZ1IF, Ib Andreasen, Åkirkeby.
Foruden den teoretiske undervisning, som vi sam

les om på Østre skole i Rønne hver tirsdag kl. 1930, 
er vi nu gået i gang med praktiske aftener i klub
huset hver torsdag kl. 20. Takket være en stor of
fervilje og energisk arbejdsindsats fra mange med
lemmers side, er vi nu kommet så vidt, at vi har 
to klubsendere til hhv. 3,5 MHz CW og 144 MHz 
fone.

Den 15. oktober holdtes ordinær generalforsam
ling i klubhuset. Til bestyrelsen genvalgtes 4FF, 
medens Henning Knoblauch og OZ1IF nyvalgtes 
som afløsere for hhv. 4EM og Finn Bødtker. Som 
bestyrelsessuppleanter Frede Larsen, Årsballe, og 
OZ4MT, Rønne. Revisor er fortsat Helge K. Ander
sen med OZ4PM som suppleant. Dirigenten, OFR 
Rasmussen, havde et let job, da samtlige valg var 
eenstemmige.

Det skal nævnes, at old timer OZ3AP, som nylig 
er flyttet hertil, med sine gode forslag under den 
påfølgende diskussion om afdelingens arbejde, bi
drog til at skabe den rigtige EDR-stemning.

Må jeg lige gentage min opfordring til medlem
merne om at indsende bidrag til vort blad „Kon
takt", så næste nummer kan blive noget mere alsi
digt, og endelig: Kom på torsdag og hver torsdag 
i klubhuset.

Vy 73 4HF.

GIVE OG OMEGN
Den sidste tid har vi med afdelingsenderen op

nået en del DX-forbindelser på 20 m telefoni. Vi 
konstaterer med glæde, at forholdene er ved at 
bedres efter de sidste lange tiders elendige forhold 
på båndet.

Såvel byggeaftener som morse- og teknisk kursus 
forløber planmæssigt og har siden sommerferien 
været godt besøgte.

Vi ser frem til, at begynderne får deres påbe
gyndte modtagere færdige, ligesom vi håber på, at 
alle afdelingens licenserede medlemmer snart bli
ver køreklare med hver sin station.
Mødeaften:

Hver torsdag kl. 1930 i klubhuset på Gyvelvej.
Vy 73 Svend Aage Lauridsen, OZ4RJ.

HADERSLEV
Sæsonen indledes med flytning til de nye lokaler 

Gåskærgade 38, hvor vi i løbet af kort tid vil få 
OZ7HDR QRV på 80 og 20 m.

Til stor glæde for afd. mødte på den første klub
aften mange nye medlemmer op, derfor starter vi 
et komb. morse- og teknikkursus.

Tirsdag d. 17. november: 2JT holder foredrag om 
ESB.

Torsdag d. 19. november: Morse- og. teknikkursus.
Tirsdag d. 24. november: Klubaften.
Torsdag d. 26. november: Morse- og teknikkursus.
Tirsdag d. 1. december: Filmaften.
Torsdag d. 3. december: Morse- og teknikkursus.
Tirsdag d. 8. december: Julematine på hotel 

Harmonien.
Som det fremgår af programmet, forsøger vi at få 

mødeaftenerne i lidt faste rammer, derfor tilstræ
bes det at kunne begynde møderne kl. 1930, men 
med det kendskab, vi har til medlemmernes præ
cisionsevne, når det gælder mødetider, vil vi blot 
oplyse, at møderne slutter kl. 2200.

Vy 73 de OZ2TV.

HELSINGØR
Formand: OZ8NJ, N. Rudberg Jørgensen, Søn

dermarken 46, 1., Espergærde, tlf. 23 25 40.
Næstformand: OZ8OM, Ole Maymand Hansen, 

Skt. Knudsvej 6, Helsingør.
Kasserer: OZ8OF, Ole Liitzhøft, Frej asvej 1 K, 

Helsingør, tlf. 21 25 55.
Bestyrelsesmedlem: OZ7FI, Ole Koefoed Olsen, 

Nørrevænget 4, Snekkersten, tlf. 21 54 35.
Lokale: „Lænken“s hytte på GI. Hellebækvej.

Foreløbigt program for vinterens arbejde:
20. november kl. 20: Vi snakker lidt om tran

sistorer.
19. december kl. 20: Julekomsammen.
10. januar kl. ??: Nytårs-skægrævejagt.
15. januar kl. 20: Møde, nærmere senere.
19. februar kl. 20: Auktion — skal du have skiftet 

brokkassens indhold ud, så mød op. Grej kan sæl
ges enten til fordel for afdelingen eller for egen 
regning mod en afgift til afdelingen.

19. marts kl. 20: Møde, nærmere senere.
16. april kl. 20: Møde, nærmere senere.

Rævejagterne:
Ræveudvalget: J. Dragø, Gylfesvej 2, Helsingør, 

tlf. 21 47 09.
OZ8MX, Sv. Larsen, Wesselsvej 6, Helsingør, 

tlf. 21 30 88.
OZ8FG, F. Primdahl, Ritavej 2 A, Espergærde, 

tlf. 23 26 46.
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Vi starter søndag den 8. november med vinter
sæsonens gå-jagter. Nærmere oplysninger kan fås 
hos ræveudvalget.

73 8NJ.

HOLBÆK
Næste møde bliver mandag d. 23. november kl. 20 

i Klosterskolen.
TV-tekniker John Lauritzen kommer og fortæl

ler om TV og specielt amatør-TV. Så mød op til 
en spændende aften.

Best 73 de 6VF, Vagn.

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

tlf. 2 18 54.
Næstformand: OZ9SH, Søren Hansen, Kragsvej 49, 

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

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

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

tlf. 2 47 01.

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

Månedens arrangement, december:
Torsdag d. 10. december kl. 20,15: Film og pølse

aften.
Vy 73 9ER.

KOLDING
Generalforsamling blev afholdt d. 30. oktober 

1964 på Borgerkroen kl. 20. 6PX valgtes til dirigent. 
2JA aflagde beretning og oplyste bl. andet, at 
5CM og 5VY havde været lærere ved et afholdt 
teknisk kursus, og alle 6 deltagere havde bestået 
prøven. Beretningen godkendtes eenstemmigt. 8EV 
fremlagde regnskabet, der ligeledes godkendtes. 
2JA genvalgtes til formand, til kasserer valgtes 
5LG og sekretær 5VY. Revisor blev 8EV med 6PX 
som suppleant. Der blev drøftet eget lokale sam
men med båndamatørerne.

Aftenen sluttede med den sædvanlige kaffe og 
ostemad, hvorved foreningen var vært.

Vy 73 de 3RQ.

LOLLAND-FALSTER
Tirsdag den 24. november kl. 20 mødes vi hos 

Thal Jensen (konditoriet ved torvet i Nykøbing F.).
6KJ vil denne aften fortælle om måleinstrumen

ter, og vi har grund til at vente os meget af denne 
aften, da 6KJ på dette felt er en kapacitet.

Så derfor en appel til alle, men i særlig grad til 
de unge radiointeresserede: mød op denne aften 
og få med dig hjem, hvad der kan gøre din hobby 
endnu bedre.

PS. Skulle du kende een, der interesserer sig for 
radio, så tag ham med. Vel mødt.

Vy 73 OZ1BG.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Lokale: Præstøremissen, Skyllemarksvej.
Vi er nu færdige med ombygningen af vore

klublokaler. Vi siger tak til alle de medlemmer, 
der har hjulpet til med arbejdet.

Vi slutter året med et julearrangement tirsdag 
d. 8. december, hvor vi samtidig holder klubbens 
15 års fødselsdag. Vi indbyder medlemmerne samt 
deres XYL’s til et hyggeligt samvær i klubben. 
OZ6PA vil denne aften aflægge os et besøg. Til
melding kan ske i klubben eller ved telefonisk 
henvendelse til OZ6ME, tlf. 72 29 48. Seneste til
meldingsdag er tirsdag d. 24. november.

P. b. v. Vy 73 OZ8VN.

NYBORG
Lokale: Tårnvej 4.
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllervænget 3, 

Nyborg.
Afdelingen havde torsdag d. 29. oktober besøg af 

radioforhandler Helge Lund, Nyborg. Han viste os, 
hvordan man bruger en oscillograf. Vi vil gerne 
sige mange tak til Helge Lund, fordi han ofrede en 
aften til os.

Nu er det byggetid, og på afdelingens foran
ledning er der 8—9 mand, der skal i gang med at 
bygge den første rævemodtager. Det bliver med 
transistorer. De skulle være QRV, når ræven læg
ges ud til foråret.

Det går særdeles godt med aftenskolen Igen i vin
ter. Som lærebog bruger vi den nye VTS, og som 
lærer 9FR fra Odense.

Torsdag d. 26. har 4WR foredrag om stationsbe
tjening samt DX-jagt på den rette måde (se pro
grammet).

Programmet for den følgende måned:
Torsdag d. 19. november: Klubaften.
Torsdag d. 26. november: Stationsbetjening ved 

OZ4WR.
Torsdag d. 10. december: Juleafslutning. Tag YL 

og XYL med, de er hjertelig velkomne. Iøvrigt 
film, tone- og farvefilm, lotteri samt et ultra 
kaffebord. Til slut er der sidst på aftenen øl (P35) 
og pølser.

Vy 73 de OZ6MI/Per.

ODENSE
Torsdag den 22. oktober havde afd. besøg af 

OZ1QM, der holdt foredrag om emnet HF-krystal- 
filtre. 1QM er en virkelig kapacitet på området, 
og det blev til en meget interessant aften. Der 
blev redegjort for bl. a. ætsning, slibning og andre 
finesser ved dette arbejde samt filtrenes anven
delse og virkemåde, fordele og mangler og meget 
mere. Til mødet var fremmødt ca. 25 deltagere.

Tak for besøget 1QM!

Torsdag den 19. november kl. 1930
sammenkaldes der til auktion i lokalerne på Ras- 
mindegården. Det plejer at være lidt af en ople
velse at være med her, så snyd ikke dig selv for 
denne aften. Kig godt efter i gemmerne og rode
kassen, alt har interesse (sådan da). For dem, der 
har grej til auktion, henstilles det at møde kl. 1900 
for at få grejet registreret. Der tilfalder afd. 10 °/o 
af de indkomne beløb i auktionsgebyr. Iøvrigt 
gøres der visse regler på auktionen. 7KV er op
råber. Vel mødt!

Vy 73 de 2RH.

VIBORG
Viborg-mesterskabet i rævejagt 1964 er afsluttet. 

Der er kørt 10 jagter, hvoraf de 4 bedste er be
stemmende for resultaterne.
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Nr. 1. OZ3JE og K. Madsen, 292 points.
Nr. 2. OZ5LD og OZ4JE, 305 points.
Nr. 3. OZ8XU og OZ1AU, 374 points. 
Medlemsmøde tirsdag den 24. november på Ål- 

kjærs Konditori kl. 2000.
Vy 73 OZ5LD, Leo Dam.

NORDALS
Formand: OZ6EI, E. Hougaard, Havnbjerg, Nord

borg. Tlf. (044) 5 14 60.
Kasserer: OZ5CJ, Cresten Jørgensen, Oksbøl,

Nordborg.
Sekretær: B. Damkjær, Drejøvej 5, Kirkeby, 

Nordborg. Tlf. (044) 5 01 33.
Mødet den 28. var mere end vellykket. 2JT fra 

Haderslev førte os ind 1 mysteriet om ESB. Det var 
et virkeligt godt og interessant foredrag, som gav 
os et godt grundlag at bygge videre på, og vi siger 
2JT tak for en prima aften.

2JT havde følgeskab af nogle medlemmer fra 
Haderslev-afdelingen, som viste noget spændende 
og meget velbygget grej frem.

Det næste og sidste medlemsmøde før juleferien 
bliver onsdag den 25. november i fysiksalen på 
Havnbjerg skole. Vi skal høre om transistorer, så 
der bliver sikkert igen noget nyt og spændende at 
hente for de fleste.

Vel mødt. Vy 73 Bernt.

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. okt. 1964: 
Medl. Dr. 

nr. nr.
9228 1328 P. Chr. Christensen, Kildensmindevej 

20, Assens.
9296 1329 Jørgen Juncker, Willemoesgade 17, 

København Ø.
9292 1330 Dan Madsen, Strandboulevarden 46,

København Ø.
9293 1331 Per Frede Kock, Østertoften 3 A,

Sønderborg.
9221 1332 Niels Henning Andersen, Assendrup pr. 

Hovedgård.
9113 1333 Knud Th. Weber, Østrigsgade 3, 

København S.
9313 1334 Niels Thernøe, Hunderupvej 124 B, 

Odense.
8952 1335 B. Scholz, Hornstrupvej 15, Vanløse. 
9241 1336 Svend Frank, Set. Annægade 7, Kbh. K. 
9067 1337 Erik Clausen, Nurnberggade 48, 

København S.
9357 1338 Ole Mathias Olesen, Ved Skoven 41, 

Esbjerg.
9331 1339 Erik Bendtsen, Maltagade Kbh. S. 
9J.79 1340 V. Christiansen, Fredensgade 18, 

Århus C.
8532 1341 Regnar T. Kjær, P. Skramsgade 5, 

Århus N.
9018 1342 Svend-Erik Jensen, Schleppegrellsgade 

28, Arhus.
9091 1343 Jens Sejer Johansen, Strandboulevar

den 23, København Ø.
9192 1344 Niels Kristian Pedersen, Grundtvigs- 

vej 34, Herning.
9367 1345 John Lindahl, Østergade 1, Hadsten.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedrørende amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:

B 4109, OZ3UD, Richard Maule Frederiksen,
S vej bæk.
(Har OX3UD på Grønland).

C 8923, OZ5DT, Ole Glibstrup, Birkelund, Knag
strup, Hornslet.

C 8256, OZ5SW, Sigvald Graversen, Kalvø, Genner. 
C 7451, OZ6HP, Hans Henrik Poulsen, Jernbane 

Alle 1, Vildbjerg.
C 8124, OZ6JT, Johan Eduard Marek, Tråsbøl, 

Bovrup.
C 8748, OZ6TG, Tommy Grejsen Hansen, Ndr.

Fasanvej 178, 4. th., København V.
C 9036, OZ8GF, Poul Erik Thomassen, Solvæn

get 50, Herning.
C 9055, OZ9EX, Ejner Peter Jensen, Felsted.
B OY2GHK, VHF-Grup Havnar Klubbi, Bøgøta 4, 

Thorshavn.
(Ansvarshavende: OY7ML, M. Haasen, 
Bøgøta 4, Thorshavn).

OX3BK, Benny Haagen Kristensen, Egedesminde.
(Tidligere OZ6BK — inddraget 20. 3. 1963). 

OX3IG, Ib Bang, Grønnedal.
(Tidligere OZ7IG).

B 8026, OZ1CK, Kjeld Kisbye Christensen, Slots
herrens Have 189, Vanløse.
(Genudstedelse).

C 9350, OZ1WB, Henrik Højlund Aschenbrenner, 
Strandfogedvej 6, Brøndby Strand.

B 8073, OZ2BS, Bent Schatter, Melstedvej, Gud
hjem.

B OZ2RE, Egon Emil Poulsen Rais, Skjørring, 
Galten.
(Genudstedelse). Tidligere adresse: Munke
gade 73, Århus C).

B OZ2TD, Torben Dyssegaard, Brysselgade 3, 3.
th., København S.

B OZ3EQ, Gunner Tejlgaard Olesen, Dons, 
Alminde.

B 9070, OZ4DF, Delmar Fryd, Rosenvej 3, 
Glostrup.

C 8029, OZ4PY, Roger Løgstrup Pennerup, Helgo- 
landsgade 46, Holstebro.

B OZ8KQ, Kjeld Bjørnholt Hansen, Agerbo 5, 
Lyngby.

B 9376, OZ9GN, Alfred Kirk Christensen, Sten
gade 23, København N.

Inddragelser:
B OZ1CH, Carl Trier Christensen Hylleberg, Kur

anstalten Hald, Viborg.
B OZ3U, Kai Edvard Julius Nielsen, Brogårds

vej 35, Gentofte.
A OZ7IG, Ib Bang, Alkmaar Allé 38, st., Magleby. 

(Nu OX3IG).
B OZ5L, Theodor Lorentzen, Østergade 51, Vojens.

JO.
NYE MEDLEMMER

Nye medlemmer.
9475 OZ4VK, P. W. Knaack, Roskildevænget 13,

2. tv., Roskilde.
9476 Edmund Jørgensen, St. Set. Hansgade 9, 

Viborg.
9477 Thyge Svensson, Will. Boothsvej 22, 

Hvidovre.
9478 FK C. R. Jensen, Bk. esk. 1137, FSN Karup, 

Kølvrå.
9479 Eigil D. Nielsen, Charlotte Munchsvej 10, 2., 

København NV. (A)
9480 Reinar T. Schwaen, Blommevej 10, Torsted, 

Horsens.
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9496 Lars Bohn Lorensen, Teglværksbakken 23, 
Hellerup.

9497 Ole Christensen, Slangerupgade 16, I., 
København N. (A)

9498 Lizzie Christiansen, Lindebugten 39,
Valby. (A)

9499 Birger Petersen, Åbrinken 239, Virum. (A)
9500 Marcelino E. Jensen, Majbøl Allé 26, 

Kastrup. (A)
9501 Tom Eltzholtz, Herredsvej 44, Gentofte. (A)
9502 K. Normann Hansen, Ringstedgade 67, 

Roskilde.
9503 Finn Boe Hansen, Holbækvej 29, Roskilde.
9504 Bent Førster Hansen, Frederiksborgvej 36, 

Roskilde.
9505 Henning Winther, Skivevej 9, Vorup, 

Randers.
9506 Christian Thomsen, Kaløgade 1, 3. tv., 

Århus C.
9507 Erik Bergstrøm, Toftegårdsvej 23, Lille Vær

løse, Værløse.
9508 Gunnar Andersen, Tranegilde Strandvej 76, 

Ishøj, Greve Strand.
9509 Jørgen Nissen, Falkevej 15, Kolding.
9510 Eigil Cohrt, Paradishegnet 13, Holte.
9511 Per Bybjerg, Mosegårdsvej 10, 6.,

Gentofte. (A)
9512 John Meyer, Nordre Strandvej 15, Tjæreborg.
9513 Børge Nielsen, Klerkegade 38, 5., Kbh. K. (A)
9514 Robert Nielsen, Rønnebæk Huse, Næstved.
9515 Helge F. Jensen, Kærby, Kalundborg.
9516 R. Døssing Jensen, Lindevej 1, Viborg.
9517 Egon Johansson, Rosenkildevej 44, 1., 

Slagelse.
9518 Flemming Thulstrup, Nyvangsvej 11, 1., 

Kalundborg.
9519 R. Lykke Christensen, Hobrovej 5, Randers.
9520 Carsten Jensen, Årsballe, Rønne.
9521 Jørgen Mølgård, Sulsted.
9522 Bertel Buch-Larsen, Grønnevej 259, 13., 

Virum. (A)
9523 Bent Jørgensen, Tøndervej 111,1., Åbenrå.
9524 H. Chr. P. Lunderskov, Felsted Mark, 

Felsted.
9525 Bent Toftlund Jensen, Hønkys, Rødekro.
9526 V. Schønwandt, Jørgensgård 13, Åbenrå.
9527 Sv. Åge Carstensen, Tøndervej 195 B, Åbenrå.
9528 Flemming Hansen, Koldby Risvej 118, 

Næstved.

Atter medlem.
2896 OZ7UW, I. G. W. Ursin, Vindebyvej 56, 

Herlev.
3305 Leo Hemmingsen, Nørregade 51, Hundested.
5780 H. Frost, Farsø Møbelfabrik, Farsø.
5804 Ib Houby, Viborggade 30, 3., København Ø.
6237 Tage Roy, Ellevang 7, Vejle.
6337 OZ8IH, Ib Harslev, Marievej 12, Hellerup.
6428 OZ7JS, Jørn Straek, Kordilsgade 4, 

Kalundborg.
6508 OZ7DK, Klaus Jacobsen, Holstebrovej 39, 

Skive.
6705 Svend Guldberg Hansen, Emdrupvej 177, 

st. th., København NV.
7828 OZ3RV, Roland Viby, Farre Hede, Sporup.
9004 Erik Clausen, Stubberupholm, Fårevejle.
9481 Mads Erik Berg, Danmarksgade 48, Avlum.
9482 OY4M, Maison Mellemgaard, Uppsalir, 

Klaksvik.
9483 Mogens Petersen, Vigerslevvej 27, 1., Valby.
9484 Bent A. Korstgård, Østervangen, Hadsten.

9485 OZ3GV, J. G. Vestergaard, Humlegårdsvej 15, 
Hillerød.

9486 Bent Pedersen, Rosengade 10, 2., Kbh. K.
9487 Vitskøl Kloster, Ranum.
9488 Kirsten I. Nielsen, Vestergårdsvej 18, st. th., 

København NV.
9489 Leif Andersen, Kantorparken 8, st., Køben

havn NV. (A)
9490 Knud Jensen, Hove, Veksø, Sjælland. (A)
9491 Peter Rasmussen, Degnemose Allé 66, 

Brønshøj. (A)
9492 Erik B. Sørensen, Åboulevarden 34 D, 2., 

København N. (A)
9493 Birger Rhe Hansen, Alleen 129, 4. th., Kastrup.
9494 Tage Rasmussen, Valkyriegade 13, 2., Kbh. N.
9495 J. Vestergaard Hermann, Hermanshøj 26, 

Viborg.
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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, Ordrupvej 96, 
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.

Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO, Sv. Åge Olsen, Folkvarsvej 9 F., GO. 1902V. 
OZ9SN, Svend Nielsen, Hvidovrevej 468, Hvidovre. 
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 27, Nykø
bing F., tlf. 85 31 44.
OZ3Y, Hans Rossen, Svenstrup, Korsør, Frølunde 102. 
OZ7KV, Kaj Andersen, Enebærvej 76, Hjallese, 
tlf. 11 18 55.
OZ2KH, Chr. Hansen, Borchvej 9, Nørre Nebel, Nørre 
Nebel nr. 4.
OZ9SH, Søren Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf.
2 15 67.
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg, tlf.
3 53 50.
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, dag 
6111, aften 7652.

*
Annoncer:

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

Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
*

Afleveret til postvæsenet den 15. november 1964
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