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Topmodtagerens dimensionering IV
Nogle strøtanker
om AGC-tidskonstanterne, antenneattenuator og S-meterjustering
Af OZ6NF.

AGC.
Princippet og virkemåden af AGC i mod
tagere er grundigt beskrevet af OZ7AQ i OZ
for maj 1963. Jeg vil derfor kun omtale nogle
forhold, som man må overveje ved dimen
sioneringen af en topmodtager. Ligesom de
små ting, der gør en Mercedes-Benz 300 for
skellig fra 220-modellen!
Lad os sige, at modtageren er tunet til et
roligt sted på båndet, og at der kommer en
prik fra en station. Vi antager, at denne prik
har lodret for- og bagkant. Hvad sker i mod
tageren?
Stige- og faldetid.
Der går en vis tid, inden priksignalet kom
mer igennem til modtagerens detektor, fordi
det skal passere de forskellige frekvensfiltre.
Desuden vil flankerne blive fladet lidt ud på
grund af, at modtagerbåndbredden ikke er
uendelig. Man taler om flankernes stige- og
faldetid, d. v. s. den tid, flanken optager mel
lem 10 % og 90 % af hele dens højde. Disse
tider er ca. 1/3 af den reciprokke modtager
båndbredde, d. v. s. ca. 100 μsek. for B =
3 kHz, og ca. 1 μsek. for B = 300 Hz. — Et

eller andet sted omkring detektoren tages
lidt af signalet til AGC-forstærkeren, som
skal bruge det til at regulere forstærknin
gen med. Det er klart, at hvis AGC-forstær
keren er 10 msek. om det, vil modtageren
helt sikkert blive overstyret af prikkens for
reste del. Den skal altså være lige så hurtig
til at regulere, som signalet er om at vokse
op. Egentlig burde den være endnu hurtige
re, for at signalet ikke skal ændre sig for
meget, medens AGC’en har travlt med at
regulere. Den tid, AGC’en er om at regulere,
kaldes ofte angrebstiden (attack-tiden). Da
denne som regel afhænger af en enkelt tids
konstant i et RC-led, bruger man ofte i ste
det at tale om attack-tidskonstanten.
Hang-AGC.
Medens prikken varer, er modtagerens for
stærkning så konstant. Når prikken forsvin
der, er det ubehageligt at høre på, hvis for
stærkningen straks reguleres op igen, og man
tilstræber derfor, at forstærkningen forbliver
på samme niveau et lille stykke tid endnu,
for det kunne jo være, at det samme signal
kom igen. Hvis signalet bliver væk, eller det
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varer for længe, inden det kommer igen, op
giver kredsløbet at vente, og forstærkningen
reguleres fuldt op igen. Dette er princippet i
„hang-AGC“. Ventetiden benævnes: Hængetiden eller hang-tiden, og den tid, regulerin
gen er om at retablere forstærkningen, kal
des decay-tiden eller release-tiden. Ved hur-

ste er det bedste, og en stærkt medvirkende
årsag til Drake 2B modtagerens berømmelse,
hvor man netop har gjort noget ud af dette.
— Man kan således sige, at en topmodtager
bør have to tidskonstanter i attack-kredsløbet, een til AGC-linien og een til hang’et.
Denne sidste bør ikke være mindre end 10
msek. og ikke større end ca. 25 msek. — Har
man kun een attack-tidskonstant, bør den
erfaringsmæssigt vælges til 1—5 msek. som
et passende kompromis. Nogle pulser vil så
kunne slå modtageren død, men kun få. Og
der når på den anden side ikke at komme så
megen energi ud af højttaleren, at øret bliver
døvet en tid. — Men jeg vil helst køre i Mer
cedes 300!

Fig. 1.

tig CW kan prikmellemrummene være helt
nede på 25 msek., medens hang-tiden helst
skal kunne gøres større end 0,5 sek. ved ESB.
Ved ESB sker der nøjagtigt det samme med
forstærkningsreguleringen,
blot
bestemmes
forstærkningen af signalets største ampli
tude, når attack-tiden er lille nok.
På fig. 1 er vist et eksempel på begivenhe
dernes forløb, når der modtages to prikker.
Det er meget skematisk stillet op, men illu
strerer de ovenfor nævnte begreber. — Man
ser, at nr. to prik kommer tids nok til, at
hang’et kan holde AGC-spændingen, og der
med forstærkningen konstant.
Vi ser, at AGC’ens attack-tid helst skal
være så kort som mulig, og at hang-tiden
bør kunne varieres over et område, 25 msek.
til 2 sek., hvis det skal være rigtig godt. Nu
er det sådan, at de RC-produkter, der be
stemmer de forskellige tider, ikke behøver at
afhænge af hinanden, og jeg vil derfor dis
kutere dem hver for sig.
Angrebstiden.
Attack-tiden har vi dømt til at skulle være
så lille som mulig. Men dette er ikke betin
gelsesløst heldigt. Det duer ikke, hvis hang
kredsløbet fungerer, hver gang AGC’en får
et signal. Tænk blot det tilfælde, hvor en
støjimpuls kommer ind gennem modtageren.
Hvis attack-tiden er lille nok til, at pulsen
kan aktivere AGC’en, bliver forstærkningen
jo hængende nede måske et sekund til ingen
nytte. Et sådant kredsløb er ret generende i
modtageren, fordi hyppige støjimpulser kan
slå modtageren død alt for ofte. Man må der
for enten forlænge attack-tiden, så støjim
pulsen holder op, inden hang’et aktiveres,
eller lave en forsinkelse af hang’et. Det sid
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Decay-tiden.
Det er nærliggende at mene, at decay-ti
den også burde være så lille som mulig. Men
praksis viser, at den udmærket kan blive for
lille, så modtageren for pludseligt smider
noget ukendt i hovedet på een. Jeg synes
selv, at decay-tidskonstanten bør være netop
sa stor som hang-tiden, det giver det bedste
kompromis. Modtagerfabrikanterne må også
have fundet ud af noget i den retning, for
går man et lille skridt videre, kan man ræ
sonnere som så: Hvis man så fordobler decaytiden og udelader hang’et, vil modtageren
være ca. den samme tid om at få sin for
stærkning igen efter et signal. Godt nok vil
forstærkningen
begynde
at
vende
tilbage
straks efter signalets forsvinden, men kan
man affinde sig med det, bliver AGC-kredsløbet meget simplere. Øjensynligt synes mod
tagerfabrikanterne, at man kan affinde sig,
for til dato har jeg ikke hørt om een eneste
kommerciel modtager med hang-AGC.
Men selv om man så laver AGC’en uden
hang, kun med lang decay-tid, bør man alli
gevel have en separat attack-tid til opladning
af
decay-tidskonstanten,
idet
modtageren
ellers reagerer på impulsstøjen. — Det ekstra
besvær skal man nu ikke være så ked af, for
en AGC, der er indrettet således, at signalet
skal have en vis længde, før det begynder
at „vente", virker som en ganske udmærket
støjbegrænser. Hvis signalet skal vare f. eks.
10 msek. for at den lange decay-tid træder
i funktion, vil forstærkningen vende tilbage
med en decay-tid af samme størrelse som
attack-tiden, når signalet varer kortere. Støj
pulser vil således ikke slå modtageren død,,
men vil blive reduceret til normal højttaler
styrke,
idet
forstærkningsreguleringen
vil
følge pulsens form. De fleste støjpulser er
under 0,5 msek., og meget få er mere end af

nogle millisekunders varighed, så selv om
der skulle komme 50 i sekundet, vil de kun
optage max. 5 % af tiden. Signalet skulle
være til at læse alligevel.
Selvsving.

Jo kortere attack-tid og jo større forstærk
ning i et AGC-system, desto større er faren
for selvsving i det. Selvsving ytrer sig ved,
at modtageren pludselig, med et lille blob,
bliver død, og langsomt kommer til live igen,
for atter at blive død o. s. v. Det sker ved, at
AGC’en opfatter ændringen i signalets styr
ke på grund af reguleringen som et signal,
der skal reguleres. På grund af tidsforsinkel
sen i modtagerens filterkredse kan dette bli
ve til medkobling, og dermed selvsving. Ku-

ren består i enten at reducere AGC-forstærkningen eller at forlænge attack-tiden.
MF-eller LF-styring?
Der har været mange diskussioner om,
hvorvidt
AGC-signalet
skulle
tages
fra
MF’en eller LF’en. Den eneste forskel er
egentlig kun, at man er nødt til at bruge en
dobbeltensretter overfor LF-signalet, medens
en simpel enkeltensretning er nok for MFsignalet. I en transistormodtager er MF-signalet ofte for lille til at kunne styre AGCforstærkeren direkte, da man ved produkt
detektering bør holde signalniveauet på stør
relsesordenen 10 mV ved detektoren. Et trin
LF giver en gratis forstærkning af AGC-sig
nalet, og gør derfor AGC-forstærkeren min
dre kompliceret.
Det er ganske pudsigt at tænke på, at pro
blemerne
vedrørende
en
automatisk
for
stærkningsregulering i en kommunikations
modtager og affjedringen af en personbil er
nøjagtig analoge, den ene side elektrisk og
den anden mekanisk. Således svarer en nor

mal „gammeldags" AGC, som vi kender den
fra BCL-spiller, til Ford T-stadiet, medens
forskellen i attack- og decay-tiderne svarer
til støddæmpernes virkning. Og den variable
hang-tid svarer til Mercedes 300’s mulighed
for at indrette fjedringskarakteristikken til
vejen og vægten. Med den Antikke Modula
tions stadig mindre benyttelse burde Ford TAGC snart være en sjældenhed!
ATTENUATOR FØR MODTAGEREN
Jeg har tidligere omtalt det ønskelige i at
have en attenuator indskudt i antennekablet,
altså mellem TR-switchen og modtageren.
På fig. 2 ses, hvordan jeg med en Il-stil
lings omskifter med to dæk har lavet en
attenuator med 10 spring på hver 6 dB. I ne
denstående tabel ses, hvor langt den følger
med, når frekvensen stiger.

Fig. 2.
Attenuator for 50 ohm.
Alle modstande: Vitrohm SBT, ½ W, 10 %.
Omskifter: MEC O—12, 2X11 stillinger.
Modstandene monteres på det bageste dæk, og
deres kolde ende samles i et stelpunkt over mid
ten af dækket. Hertil loddes også coax-kablernes
skærme.

For værdierne under stregen gælder pro
portionaliteten,
og
dermed
kalibreringen,
ikke længere.
Det nytter altså ikke, at man på 15 m dre
jer attenuatoren op på 54 dB-stillingen i den
tro, at nu bliver signalet dæmpet 54 dB, for
den kan overhovedet ikke dæmpe 15 m-sig
naler mere end 40 dB. Under zig-zag-linien
skal man derfor ikke regne med dens kali
brering.
(Sluttes næste side).
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Med fremkomsten af ESB er der sket en
radikal ændring i opbygningen og dimensio
neringen af udgangsforstærkere til sendere.
I tidligere tid var det næsten altid den for
håndenværende
modulator,
der
bestemte,
hvor stort et udgangstrin man kunne lave; i
dag er det næsten kun et spørgsmål om, hvor
stort et powersupply man er i besiddelse af.
En anden ændring, der er sket, er overgan
gen fra at anvende et ulineært udgangstrin
til at anvende et lineært udgangstrin. Denne
overgang er nok det, der kan give anledning
til mest besvær, når man skifter fra AM til
ESB, idet det er forbundet med temmelig
mange vanskeligheder at få en forstærker til
at køre helt lineært, og fordi det er langt mere
kritisk at indstille en lineær forstærker, end
det er med et tilsvarende moduleret trin.
Der har i tidernes løb været ført en liden
skabelig diskussion om, hvilke former for li
neære forstærkere, der var de bedste eller
de letteste at få til at virke. Man er efterhån
den ved at gå over til kun to forskellige ty
per, nemlig den jordede gitter- og den uaf
stemte gittertype. Begge typer har de åben

bare mangler, at de kræver temmelig meget
styring, men til gengæld kan man på grund
af de lave indgangimpedanser opnå mere kon
stant belastning af drivertrinet og dermed et
mindre forvrænget signal. Samtidig kan man
ved at koble udgangstrinet ud på en simpel
måde få en reduktion på ca. 10—13 dB af sig
nalets styrke uden at skulle ændre ved nogen
indstillinger. En anden betydelig fordel er, at
man på grund af den lave indgangsimpedans
er fri for at skulle neutrodynstabilisere ud
gangstrinet. Parasitter skal man naturligvis
stadig tage forholdsregler imod. For at sen
deren skal køre forvrængningsfrit, er det nød
vendigt, at udgangstrinet er helt stabilt, og
det kan være svært at opnå i et almindeligt
gitterstyret trin med en af de moderne pentoder. Fabrikanterne af disse rør er som regel
meget ivrige efter at understrege, at det ikke
er
nødvendigt
med
neutrodynstabilisering.
Det er det måske heller ikke, når trinet kører
i klasse C; men der skal ikke mange målinger
til for at vise, at det ikke kan køre lineært
uden en stabilisering, hvis man da ikke er
meget omhyggelig med indstillingen.
Det udgangstrin, der skal beskrives i denne
artikel, er en variant af de uafstemte gitter
forstærkere. Da de rør (6DQ5), jeg var i be
siddelse af, var forsynet med en indvendig
forbindelse mellem fanggitter, beamplader og
katode, kunne de ikke anvendes i et jordet
gittertrin. For at kunne slippe for at have
forskellige stabiliserede lavspændinger, måt
te det første skridt være at eliminere den ne-

Kalibrering af S-meter.
Foruden nytten ved bekæmpelse af IM og
KM giver attenuatoren også en anden fordel.
Man kan nemlig med dens hjælp kalibrere
sit S-meter, endda efter båndets konditio
ner. Der har jo altid været strid om, hvordan
S-meter skalaen blev fastlagt. Jeg synes, at
de sædvanlige 6 dB mellem S-graderne
egentlig er fyldestgørende, blot man ser i
øjnene, at mange, ja måske de fleste signaler,
er S9. At de fleste kommercielle modtagere
kun har 3—4 dB pr. S-grad, må man accepte
re som det salgsgas, det er. — Hvilken sig
nalspænding på modtagerens indgang, S-gra
derne repræsenterer, svinger lidt. Ifølge sa
gens natur kan S-metret ikke flytte nålen,
før AGC-spændingen begynder at røre på
sig, d. v. s. i de modtagere 2—10 μV. Det er
ofte noget misvisende, for da kan SNR godt
være 20—30 dB, og så er signalet jo noget
mere læseligt end svarende til S1. — Jeg

foreslår, at S1 sættes til båndstøjens signal
niveau. Det passer nemlig bedre med, at S1
er et næppe læseligt signal ifølge definitio
nen på S-graderne. Det er muligt, at mange
modtagere så vil komme til at mangle S1—
2 og 3, men i topmodtageren må det blot
være et spørgsmål om forstærkningens stør
relse og fordeling at få S-metret til at virke
korrekt også ved signaler umiddelbart over
egenstøjen.
Når man starter lytningen på et bånd, ju
sterer man så sine rapporter på følgende
måde: Man finder et tomt sted på båndet.
Attenuatoren drejes, indtil S-metrets viser
står på S1. Så er man klar. Så vil styrkerap
porterne få relation til signalkonditionerne,
og derved blive mere ærlige. — Det forud
sætter naturligvis, at modtagerens egenstøj
alene ikke får viseren op på SI, men det
skulle være til at finde ud af for de læsere,
der er fulgt med så langt!
*

En lineær forstærker
efter et nyt princip
Af OZ7BQ, H. J. K. Rasmusen,
P. O. Pedersens Kollegium,
Haraldslundsvej 38, 145, Kgs. Lyngby.
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tivt
store
HF-spænding
er det desværre ikke mu
ligt at anvende halvle
dere, da de ikke er i
stand til samtidig at kla
re den store strøm og
den høje frekvens. Man
er i stedet nødt til at
anvende de såkaldte boosterdioder, f. eks.
af typen EY 81, der udmærket er i stand til
at klare opgaven.

gative gitterspænding, dette gøres ved at for
binde gitter 1 til jord gennem en drosselspole.
Nu kan man ikke i almindelighed i højstejle
pentoder jorde styregitteret, uden at pentoden trækker en enorm anodestrøm, med min
dre man samtidig sænker skærmgitterspændingen. Dette er i store træk ideen i denne
konstruktion, der er udtænkt af G2DAF. An
dre har gjort krav på at have fået samme idé,
men det er G2DAF, der er den første, som
har beskrevet virkemåden nøjere, samtidig
med at han har udtaget patent på opstillin
gen. Se RSGB bulletin april 1963.
Den videre idé er så, at man ved at ensrette
noget af styreeffekten er i stand til at få den
nødvendige skærmgitterspænding og samtidig
få den til at variere proportionalt med gitterspændingen; man opnår derved altid at ar
bejde på den lige del af udstyringskarakteri
stikken og ikke som ved trin med konstant
skærmgitterspænding på den krumme del,
når der styres svagt. Der skulle således være
mulighed for at opnå en større linearitet. For
at få et passende forhold mellem styrespæn
ding og skærmgitterspænding er der anvendt
en spændingsfordobler i ensretterkredsløbet.
Man kan også opnå den nødvendige forskel
i spændingerne ved at lave udtag på belast
ningsmodstanden; men så vil der let blive
vanskelighed med at holde indgangsimpedan
sen passende lav. Til ensretning af den rela

Lad os herefter gå over til at se nærmere
på denne konstruktion. I indgangskredsløbet
er der, direkte over indgangen, anbragt en be
lastningsmodstand på 100 ohm, 20 W. Den
er sammensat af 20 stk. 2 kilohms 1 W mod
stande; der må naturligvis ikke anvendes
trådviklede
modstande.
Indgangsmodstanden
er ikke lavet lige så stor som den nødvendige
spidsstyreeffekt, som er ca. 30 W, da mod
standen kun skal være i stand til at optage
den gennemsnitlige styreffekt. Dette medfø
rer så naturligvis, at man ikke igennem lan
ge perioder kan køre med fuldt input, uden
at modstandene bliver for varme; man må
derfor begrænse sin indstillingsperiode til et
halvt minut eller så ad gangen. Fra belast
ningsmodstanden går signalet gennem to soli
de glimmerblokke på 10 nF til styregitrene
og til spændingsfordobleren. Styregitrene er
DC-jordede gennem en drosselspole, der skal
være i stand til at bære en strøm på op til
100 mA, der så nogenlunde er den maksimale
gitterstrøm i mit tilfælde. I serie med drossel
spolen er indskudt en modstand, over hvilken
man er i stand til at måle gitterstrømmen. I
hvert gitter er indskudt en 10 ohms modstand
som parasitstopper. De rør, der er anvendt i
denne konstruktion, er RCA 6DQ5, der min
der en del om rør som EL 36 eller EL 500. Vil
man anskaffe de originale rør, er det nødven
digt at anskaffe RCA-rør, idet de er de ene
ste, der er i stand til at arbejde ordentligt på
HF. Til spændingsfordobleren er der som
sagt anvendt to EY 81, der er velegnede til
dette formål, da de er i stand til at arbejde
på HF og samtidig klare en betydelig strøm.
På udgangsiden af fordobleren er anbragt en
kondensator på 10 nF til stel, dens opgave er
at aflede LF-komponenterne i den ensrettede
HF til stel. Tværs over denne kondensator
ligger en modstand på 1 kiloohm, der alene
her til formål at forhindre rørene i at løbe
løbsk på grund af sekundæremission Den
skal altså sikre, at trinet er termisk stabilt.
Det er noget, som de fleste nok er fortrolig
med fra transistorteknikken, men at sådanne
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problemer også skulle kunne opstå inden for
rørteknikken, var der sikkert ikke så mange,
der var klar over.
I disse højstejle pentoder, som anvendes til
afbøjningsforstærkere
i
TV-modtagere,
kan
der løbe en anodestrøm på flere hundrede
mA selv ved en relativt beskeden styring; det
er én af grundene til, at de er velegnede til
lineære forstærkere. Men desværre sker der
det, at når katoden pludselig udsender et
bundt hurtige elektroner, er anoden ikke i
stand til at opfange dem alle, og nogle enkelte
kastes tilbage. De vil i stedet blive opfanget
af skærmgitteret og herfra løbe tilbage til ka
toden som en negativ skærmgitterstrøm. Nu
er det ret almindeligt, at der i højstejle pen
toder kan løbe en sådan negativ skærmgitter
strøm, men normalt er impedansen i strøm
forsyningen så lav, at det ikke kan give an
ledning til noget besvær. I denne konstruk
tion derimod er impedansen i skærmgitterkredsløbet stort set bestemt af denne stabili
seringsmodstand, Udelades den, eller er den
meget stor, vil spændingen stige, hver gang
der kastes elektroner tilbage på skærmgitte
ret. Det vil igen medføre, at anodestrømmen
vil stige, og så vil skærmgitterspændingen
vokse o. s. v. Når processen først er kommet
i gang, vil det kun tage kort tid, før anodestrømmen har antaget katastrofalt høje vær
dier. For at undgå disse ubehageligheder er
det derfor nødvendigt at gøre modstandens
værdi så lav, at problemet ikke forekommer;
i mit tilfælde skulle modstanden være 500 til
1000 ohm, for at en passende stabilitet kunne
opnås. Andre rør vil kræve en anden mod
standsværdi. I hver skærmgitterledning er
der ligeledes indskudt en 10 ohm parasitstop
per, og begge gitrene er afkoblet til stel med
en 10 nF glimmerblok.
Til afstemning af anodekredsen er anvendt
et almindeligt pi-led. Alle tre komponenter i
pi-ledet er variable, således at man er i stand
til at tilpasse udgangstrinet til forskellige an
tenner uden at skulle til at lave en antenne
kobler. Da der er anvendt en forholdsvis lav
anodespænding, ca. 700 volt, men til gengæld
trækkes en betydelig anodestrøm, ca. 500
mA i spidserne, er anodeimpedansen temme
lig lav. Man er derfor nødt til at anvende en
stor anodekondensator, op til 400—500 pF,
for at kunne belaste trinet ordentligt på firs
meter; til gengæld behøver man så ikke at
anvende en speciel højspændingskondensator.
Direkte over tilledningerne til hver anode er
indskudt et ferritrør på ca. 14 mm’s længde
som parasitstopper. Jeg prøvede at anvende
normale modstande, men de kunne ikke helt
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forhindre selvsving. Pi-ledet er skilt fra ano
derne med en solid højspændingskondensator
på 10 nF 5kV. I anodestrømsledningen er der
indskudt et mA meter til måling af anode
strømmen.
Strømforsyningen er en normal brokoblet
ensretter med halvlederdioder. Da transfor
matoren, der var til rådighed, kunne afgive
700 volt AC, var det nødvendigt at anvende
choke-indgang i filtret for at undgå, at spæn
dingen uden belastning skulle stige alt for
meget. Udglatningskondensatoren er sammen
sat af to serieforbundne ellytter på 2X50 μF,
450 volt, hver kondensator er shuntet med en
modstand på 470 kiloohm 2 W, der er nød
vendig for at fordele spændingen ligeligt over
de to kondensatorer. Ensretteren er beregnet
til at arbejde med en kontinuerlig belastning
på ca. 300 mA, hvilket vil sige, at man sagtens
vil kunne trække en spidsstrøm, der er 3—4
gange større, uden at der skulle blive tale
om overbelastning; dioderne kan jo normalt
holde til 1—2 A i en brokobling, så det bliver
mest et spørgsmål om, hvor meget varme der
vil kunne afsættes i transformer og choke. Der
er anvendt 8 dioder af typen BY 100, to i hver
gren. Dioderne er shuntede med modstande
på 100 kiloohm 1 W til fordeling af spærre
strømmen. Der er naturligvis intet i vejen
for, at man i stedet for en brokoblet ensretter
kan anvende en spændingsfordobler i lighed
med den, OZ8KX har beskrevet i OZ for ok
tober 1964, det er kun et spørgsmål om, hvil
ke komponenter man er i besiddelse af, eller
hvilke man let kan få fat i. Ensretteren afgi
ver ubelastet ca. 700 volt, og med en belast
ning på 0,5 A er spændingen 600 volt, sva
rende til et input på 300 watt.
Opbygningen af dette udgangstrin adskil
ler sig ikke væsentligt fra andre i den sam
me effektklasse. Både i anode- og gitterkred
sen skal man anvende solide og kraftige led
ninger. Der skal være ordentlig afskærmning
af anode- og gitterkredse for at undgå uhel
dige
tilbagekoblinger.
Spændingsfordoblerne
er anbragt på et lille stykke ombukket plade,
der er monteret under chassiset, således at de
to EY 81 kommer til at sidde vandret. I po
wersupplyet skal man være omhyggelig med
montagen af de to ellytter, man skal sørge
for en god isolation for den kondensator, der
er hævet 350 volt over stel. Ligeledes skal
man sørge for en passende køleflade for dio
derne, det er bedst at spænde dem op på
chassiset ved brug af glimmerskiver. For at
få en ordentlig køling af udgangstrinet er der
anbragt en lille blæser over rørene, således
at der kan skaffes en passende cirkulation.

Et stationsur der også er frekvensnormal
Af Ole Hasselbalch, ex OZ6OH,
Büttenbergstrasse 26, Biel Bienne, Schweiz.

Foto 1.

Her er så en konstruktion, der ikke før er
vist i OZ. Engang imellem er det jo morsomt
med en virkelig nyhed. Mange af os har et
100 kHz krystal liggende, men bliver det da
også brugt? I alle tilfælde har jeg set mange
amatører, der ikke rigtig har villet gøre
noget ud af en god oscillator. Man kan nem
lig lave noget virkeligt godt med sådan et
krystal. Det- er derfor, jeg er kommet med
denne artikel. Det er langt fra noget viden
skabeligt at gå i gang med. Man må tænke
sig lidt om, så skal det nok komme til at
virke. Jeg har til indstillingen af alt brugt
et Heathkit oscilloskop 0—12 samt et lille
hollandsk universalinstrument med 1000 ohm
/volt. Mere skal der ikke til. Jeg vil ikke an
befale konstruktionen for begyndere, men
selv de kan dog have fornøjelse af at læse
artiklen, for jeg vil omtale de forskellige en
heder således, at man kan lave nogle af dem.
Det er muligt at bruge strømforsyningen
til nogle andre ting, der skal være under
strøm hele tiden. Transistorerne der er brugt,
kan uden videre udskiftes med andre. Hvor
jeg har angivet siliciumtransistorer, skal de
bruges, men det er kun i frekvensdeleren.
Grunden kommer under omtalen af den del.
Apparatet består af forskellige blokke, der
er opbygget på „Vero Board" (se OZ aug.).
Det er en virkelig nem måde at lave et pænt
trykt kredsløb på. Strømforsyningen er ikke
helt indbygget. De 6 volt til frekvensdeleren
er bygget sammen med den enhed.
Lad mig så kort omtale, hvad det er, jeg
laver med krystallet: Normalt lader vi over
tonerne fra vores krystal gå ind i modtage
ren. Her går jeg den vej, at jeg deler frekven
sen ned, til jeg som slutprodukt har 2,5 Hz.
Disse 2,5 Hz lader jeg så trække et ur, der på
denne måde går herlig nøjagtigt. Ved at tem
peraturkompensere er det lykkedes mig at få

Uret set forfra. Fra venstre imod højre ses bøs
ningerne med 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz,
10 Hz og 2,5 Hz. Bøsningen i midten er fælles.

uret til at gå ± et par sek. galt i løbet af en
uge. I de sidste 8 måneder har jeg ikke juste
ret på krystallet, og nøjagtigheden er stadig
lige stor. Det er den gennemsnitlige nøjag
tighed, jeg hentyder til, for af og til er afvi
gelsen op til 4 sekunder, men de bliver ind
hentet i de følgende uger, afhængigt af tem
peraturen. Jeg vil forsøge at bygge krystallet
ind i en lille termostat. Det er under kon
struktion, men strømforbruget stiger da tem
melig stærkt. Til normalt brug er sådan et
ur nøjagtigt nok.
Oscillatoren er bygget med en transistor
af ukendt fabrikat, men der kan uden videre
bruges mange andre typer, f. eks. BSY 38 fra
Philips eller OC44-45. I det hele taget er der
masser af fabrikater at vælge imellem. Jeg
viser en ekstra ose., der er virkelig nem at få
til at køre. I princippet er det en normal mul
tivibrator, der er stærkt modkoblet, undta
gen på krystallets frekvens. Med denne ose.
vil selv meget døde krystaller svinge. Her er
6 V stabiliseret

Fig. 1.
En 100 kHz x-tal-oscillator.
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Fig. 2.
Strømskema for oscillator og frekvensdelere.

der fine muligheder for at temperaturkom
pensere, da kondensatoren i serie med kry
stallet kan trække krystallet adskillige Hz.
Det krystal, jeg bruger, er indbygget i et
novalrør. Det er vist nok fra Philips.
Fra krystallet går vi så til den første fre
kvensdeler. Det er en blokeringsoscillator.
Den har praktisk talt intet strømforbrug, og
udgangsspændingen er en sylespids spæn
ding på et par volt. Den delte frekvens
tager jeg ud over emitteren. Der sidder 18
kohm i serie for ikke at forstyrre blokerings
oscillatoren, når der stikkes en måleledning i
bøsningen.
Hvordan en blokeringsoscillator virker er
nemt forklaret: I det øjeblik, der tilsluttes
spænding, vil der flyde en svag strøm gen
nem modstanden, der sidder i basis. Denne
strøm bliver forstærket i transistoren, og den
vil da flyde gennem primæren. I samme øje
blik kernen er mættet, vil spændingen for
svinde, men før dette er sket, er kondensato
ren C blevet opladet. Viklingerne skal være
vendt således, at der opstår tilbagekobling.
Frekvensen afhænger af tidskonstanten RC.
Det vil altså sige, at jo større RC bliver, desto
lavere bliver frekvensen. Som det ses, er de
fem frekvensdelere også ens med undtagelse
af R og C. Der må ubetinget anvendes sili
ciumtransistorer til de fem trin. Da frekven
sen er afhængig af ladetiden for R og C, vil
nulstrømmen virke skadelig. Jeg vil stærkt
anbefale BSY38 fra Philips. Det er en tran
sistor, der er meget fin til dette formål.
Indstillingen
af
blokeringsoscillatorerne
foregår på følgende måde. Først må vi være
sikre på, at krystallet svinger. Derefter for
bindes oscilloskopets måleklemme over ud
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gangsbøsningen for de 100 kHz. Det skal nu
ved at dreje på potentiometret være muligt
at få plads til 9 små impulser til at lægge sig
imellem 2 store. De højeste impulser vil da
være de 10 kHz. Er det ikke muligt, må man
forsøge at ændre på den modstand, der sid
der i serie med potentiometret. Når det er
lykkedes at få første blokeringsosc. til at løbe
synkront, går man videre til næste udgangs
bøsning, 1000 Hz. Ved tilstrækkelig stor for
stærkning i oscilloskopet skal der også her
komme 9 små impulser mellem 2 store. Så
gås tilbage til de 10 kHz, og her må man så
finde de to yderste stillinger af potentiome
tret. Midt imellem disse stillinger skal ind
stillingen være. Man skal være meget om
hyggelig med disse indstillinger, for det me
ste af stabiliteten er at hente i frekvensdele
ren. Krystallet er jo intet værd, hvis fre
kvensen ikke bliver holdt fast i synkronisme.
Når man kommer til de 100 Hz, må man af
bøje med netfrekvensen. Billedet skal se ud
som vist på figuren. De 2,5 Hz må man høre
sig til, men det er ikke svært.
De 2,5 Hz i udgangen er en ganske kort
impuls, der ikke kan trække et relæ direkte.
Derfor har jeg tilbygget en monostabil multivibrator, der omdanner dette signal til en
længere firkantspænding. Denne impuls bli
ver til sidst forstærket i en AC126. Tværs
over spolen er der anbragt en diode, der be
skytter
transistoren mod spændingsspidser.
Dette princip beskytter mangen en god tran
sistor. Der er nemlig temmelig høje spæn
dinger, der kan opstå over en selvinduktion,
når strømmen bliver afbrudt hurtigt. Prøv
selv at forbinde et ohmmeter over en spole
på nogle Henry. Man får et stød, når strøm

12 V stabiliseret

Fig. 3.
Monostabil multivibrator og udgangstrin for urrelæ.

men bliver afbrudt, hvis man har mod til at
holde fingrene over spolen.
Strømforsyningen er stabiliseret og afgi
ver først 12 volt, som derefter endnu en
gang bliver stabiliseret. De 12 volt er bygget
uden for apparatet på et chassis for sig. På
billedet ses denne del til højre for de 2 store
runde instrumenter. Det er forresten den
strømforsyning, jeg har beskrevet i et tidli
gere OZ. Under dette chassis ses en aflang
kasse, der indeholder et antal nikkel-cad
mium akkumulatorer. Spændingen fra disse
akkumulatorer er ca. 16 volt. Denne del er
beregnet til at virke som reserve, hvis net
spændingen forsvinder. Disse akkumulatorer
bliver hele tiden gennemløbet af en svag
strøm på ca. 10 mA. Denne del har været til

megen nytte, for netspændingen er mange
gange forsvundet på grund af lynnedslag.
En af gangene var der ingen strøm i over
6 timer.
Uret er et ombygget elektrisk værk. Der
er indbygget en lille motor, der automatisk
trækker fjederen op. I stedet for uroen har
jeg tilbygget et lille Kacorelæ. Alle kontak
terne er fjernet, og på relæets anker er der
fastloddet en fosforbronzefjeder, der griber
ind i ankeret, der hører til stighjulet. Se på
tegningen. Den skulle kunne hjælpe på for
ståelsen. I stedet for en fjeder i relæet er
der en lille magnet, der trækker ankeret til
bage. Husk på, at dette relæ skal bevæge sig
adskillige millioner gange frem og tilbage
i løbet af et år.

Stighjul

Fig. 4.
Urrelæets mekaniske udførelse og tilkobling
til uret.

Foto 2.
Til
venstre
sidder
den
monostabile
multivibrator.
Så
følger
spændingsstabilisatoren.
De
5
transfor
mere skimtes i baggrunden. Jeg har dyppet dem
i en silikonsubstans, der beskytter dem imod fugt.
I uret ses tydeligt relæet samt den lille magnet.
De komponenter, der skimtes skråt til højre for
relæet,
er
et
støjfilter
for
motoren.
Krystalosc.
sidder til højre på siden. Krystallet er indpakket
i et stykke kobberfolie.

Hvis man vil gøre det helt rigtige, kan
man købe et ur, der er beregnet til at gå
med impulser. Det er da muligt, at udgangs
frekvensen må ændres tilsvarende, men det
er bare en omstilling af den sidste frekvens
deler. Får man fat i et ur, der skal drives
med sekundimpulser, må man ændre ud
gangsfrekvensen til 2 Hz og danne den ene
Hz ved hjælp af en flip-flop.
Alt, hvad jeg har brugt af komponenter,
er af normalt fabrikat. Det er alså kun trans
formerne, der kan give lidt besvær, men selv
de er nemme at vikle.*)

*) Dynamoblik IV uden luftspalte. Primær 200
vindinger CuL 0,12. Sekundær 600 vindinger CuL
0,12. De 600 vindinger føres til basis. Alle 5 trans
formere er ens.
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2N 525

2x2N4004

Fig. 5.
Strømforsyning.
Herunder

Foto

nr.

Forfatterens hobbyrum.

Jeg håber, at dette måleapparat kan være
til nytte ved specielle eksperimenter. I alle
tilfælde har man altid nogle dejligt lige
frekvenser til rådighed, hvis man vil se, om
ens tonegenerator passer. Bøsningen med de
100 kHz giver fine 10 kHz punkter i mod
tageren sammen med de 100 kHz.
På billedet med mit hobbyrum ses uret
placeret imellem tonegeneratoren og oscillo
skopet. Oven på tonegeneratoren står den
transistoriserede tonegenerator, jeg har be
skrevet i OZ fra august. Til højre for tone
generatoren står et rørvoltmeter, og det sid
ste instrument er den RC-målebro, der er
beskrevet af OZ2PV i OZ fra maj 1963. Det
er et nemt bygget instrument, der har været
til megen nytte.

Litteratur:
gave 1962/4.

Intermetall Schaltungsbeispiele. Ud-

Tips
Når en printplade skal påføres lak inden
ætsningen, kan det ofte være besværligt at
sidde med en pensel el. lign. Det er meget let
tere med en „Speed-Marker“, en pen, som
har en filtagtig spids, der skriver en tyk
blækstreg. Filtstumpen kan let spidses til
den ønskede stregtykkelse, og med en lineal
kan man let lave pæne linier.
Der findes flere mærker på markedet (ko
ster kun få kroner), men en af de bedst eg
nede viste sig at være Rønnings „Tip-Top
Marker"; men sandsynligvis findes der an
dre, der er ligeså gode. Blækket er bestandig
overfor både ferriclorid og syre, og det kan
fjernes igen med sprit.
Per Wesley Hansen,
Dalgas Avenue 8, Århus C.

Kommentar: Af egen erfaring ved jeg, at
nogle af de såkaldte „Speed-markere" er ab
solut uegnede, så prøv hellere først på en
lille stump afklip, inden et større print op
tegnes og ætses, hvis ovenstående metode
ønskes anvendt.
7AQ.
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En glædelig jul
og et godt og radiomæssigt
frugtbart nytår
ønskes
alle OZ’s læsere
af redaktionen
Poul Andersen Bent Johansen
OZ6PA

OZ7AQ

3.

Af OZ6AI,
Asbjørn Jørgensen,
Holstebrovej 129, Viborg.

Transistoriseret
fase-exciter
En ny fase-exciter har længe stået på pro
grammet her, og i august påbegyndte jeg to, én
med rør og én med transistorer!
De to excitere skulle være alternativer, og
hvis den ene (den med transistorer) ikke ville
virke, så ville den anden vel.
Alt mekanisk arbejde på rør-exciteren er fær
digt, så er alting sagt — den kom nemlig aldrig
længere. Derimod fik jeg transistor-exciteren i
luften, en sen lørdag aften, i oktober.
Det har været et spændende og meget belæ
rende eksperiment at lave min første store kon
struktion med transistorer.
Ofte er klokken blevet 3 om natten, inden der
er blevet tid til sengen, og når jeg jeg af og til
kom i seng i ordentlig tid, er natten ofte blevet
søvnløs på grund af spekulationer.
Lad mig lige sige til dem, der eventuelt kunne
tænke sig at bygge en fase-exciter: det er en
næsten håbløs opgave, hvis man ikke har en
målebro og et rørvoltmeter samt en tonegene
rator. Et oscilloskop med identiske X og Y for
stærkere er god at have, men ingen betingelse.
Desuden vil man få brug for en HF-indikator,
det kan f. eks. være stationsmodtageren.
Exciteren består af 7 enheder, der er opbygget
hver for sig.

Til venstre nederst ses VOX’en, øverst er mike
forstcerkeren.
Bagved
(nedenunder
—
etagebyggeri)
befinder PSN og balanceret LF-forst. sig. I midten
øverst sidder balancepotmetrene og 9 MHz sum
kredsen, og nederst VFO’en med 9 MHz x-tallet
bagved.
Til
højre
ses
senderforstærkeren,
med
udgangen øverst.

1) Mikrofonforstærker.
2) LF-fasedrejer (PSN) og balanceret LF-forstærker.
3) Bærebølgeoscillator og HF-fasedrejer.
4) Balanceret modulator.
5) VFO.
6) HF-blander.
7) 3,8 MHz senderforstærker.
1) Mikrofonforstærker.
Indgangen

er

beregnet

for

en

højimpedanset

x-talmikrofon.
Modstanden
i
serie
med
indgan
gen danner med kondensatoren på 1nF et lavpasfilter, som forhindrer HF i at nå ind i forstærke
ren. Q1 arbejder som emitterfølger og har kun til
opgave
fonen

at
og

give
den

impedanstilpasning mellem mikro
egentlige
forstærker.
Kollektor

strømmen i Q1 og Q2 er sat til ca. 500 for at
få så lille støj som muligt. Mellem Q2 og Q3
reguleres

forstærkningen,

udtages her.
Den anvendte
malt
og
mål
tages

anvendes
enhver
kan

til

at

anvendes
hele

i

signalet
af
er

styre

transformator

over

og

Q3 belastes
transformator

VOX’en

PP-udgangstrin

beregnet

stedet.

til

transformatoren TI.
en type, der nor
til

Signalet

sekundærsiden.

med,

dette
til

for

PSN

af

Transformatoren

er dæmpet med 10 kohm for at sikre en god
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Ql AC 107

Strømskemaet.

frekvensgang. Forstærkeren skal kunne afgive
mindst 1,5 volt over T1’s sekundær, inden for
vrængning indtræder.
2) LF-fasedrejer (PSN) og balanceret LFforstærker.
Denne del er den mest kritiske og i øvrigt
også den, der gav anledning til flest søvnløse
nætter. PSN-komponenterne skal udmåles på
målebro, og jo mere nøjagtige de er, jo bedre
bliver sidebåndsdæmpningen. Kapaciteterne er
sammensat af styroflexkondensatorer. Disse må
gerne have været anvendt før, således at man
er nogenlunde sikker på, at de har »sat sig«.
Hvis man, som jeg, kun vil tolerere en afvi
gelse på ½ %, så kan man være næsten sikker
på en sidebåndsundertrykkelse på ca. 45 dB.
Modstandene er sammensat af Vitrohm-modstande type HSS på 100 kohm, 130 kohm og 3,3 kohm.
Der er ingen grund til at måle modstandene,
hvis man bruger denne type, de holder garan
teret de værdier, de er påstemplet.
Et sådant PSN må absolut ikke belastes, der
for anvendes det også normalt i forbindelse med
klasse A-rørforstærkere uden gitterafledere. Nu
lader transistorer sig ikke spise af med spæn
ding alene, de bruger strøm, hvilket vil sige, at
de udgør en belastning af PSN i normale op
stillinger. Der findes PSN, der er belastbare,
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uden at det går ud over sidebåndsundertrykkel
sen, men jeg kan ikke finde noget diagram,
hverken i ARRL : SSB Handbook eller i CQ:
New Sideband Handbook, og dér findes et Inte
grated Circuit: type MC 1515 fra Motorola, med
en impedans på 5 Mohm og en spændingsfor
stærkning på 40 dB. Det belastbare PSN kan
sandsynligvis anvendes i forbindelse med alm.
transistoropstillinger, og MC 1515 kan anvendes
i forbindelse med det ikke-belastbare PSN.
Henvendelser angående- det belastbare PSN
har endnu ikke givet bonus, det har derimod
henvendelse angående MC 1515 : 1706,40 kroner
pr. stk.
Et forsøg med en enkelt modkoblet emitterfølger efter PSN var en dårlig løsning, den
belaster for meget, selv med en udsøgt transi
stor med et beta på omkring 300.
To emitterfølgere efter hinanden; det måtte
kunne anvendes. Det blev forsøgt, det hjalp og
så, men ikke nok. Medkobling måtte være løs
ningen. Altså blev en opstilling lavet: to kraftigt
medkoblede emitterfølgere efter hinanden, med
DC-kobling mellem trinene for at undgå utilsig
tet fasedrejning, en god stod modstand i serie
med indgangen og en høj-beta transistor (lidt
strømmodkoblet) i udgangen, og alle mine pro
blemer var løst. Opstillingen har tilstrækkelig
høj indgangsimpedans, hvilket en sidebånds

Fasedrejningsnetværk (PSN).

undertrykkelse på 45 dB viser, og forstærknin
gen er tilstrækkelig, selv om der er nogen spæn
dingsdeling i indgangen (mellem indgangsimpe
dansen og seriemodstanden på 3,3 Mohm). Første
og andet forsøg gav sidebåndsundertrykkelse på
hhv. 12 og 30 dB.
Balancen i de to kanaler justeres med P3 og
P4, som skal stilles ca. halvt opdrejet.
Transformatoren T2 og T3 skal monteres vin
kelret på hinanden for ikke at give problemer
med spredningsfelterne. Hvis de står i samme
retning, kan det gå alvorligt ud over sidebånds
undertrykkelsen, viste det sig.
3) Bærebølgeoscillator og HF-fasedrejer.

Denne oscillatortype skulle efterhånden være
velkendt, den er meget let at få til at virke,
her er komponenterne valgt således, at outputtet
bliver så stort som muligt. HF-fasedrejeren, der
består af RI—Cl og R2—C2, er ligeledes ret
normal, her gælder det blot om at anvende nogle
kondensatorer, hvis reaktans er lig med mod
standsværdien ved arbejdsfrekvensen. Hvis man
har andre høj stabile modstande end de her
angivne, ændres kondensatorerne blot i over
ensstemmelse hermed. Hvis linken til RC-leddene vikles over den kolde ende af spolen, er
det nødvendigt at bifilarvikle den af hensyn til
korrekt amplitude; hvis den plaeees nøjagtigt
midt på spolen, er det ikke nødvendigt, men man
risikerer da, at oscillatoren trækkes ud af sving,
når man justerer balancen. Modstandene er
almindelige Philips 100 ohm 5 °/o, som er udmålt
til nøjagtigt 100 ohm. Kondensatorerne skal være
på 177 pF, disse er udmålt blandt 20 stk. Philips
keramiske kondensatorer type C304AH/A180E,
altså 180 pF. Af disse 20 var 14 på nøjagtig 177
pF, der er øjensynlig ikke grund til at købe så
mange for at finde to, der kan anvendes. Bære
bølgeundertrykkelsens størrelse afhænger hoved
sagelig af disse komponenters nøjagtighed, så det
er nødvendigt at være kritisk her. Desuden skal

VOX og anti-trip kredsløb.

de to RC-led monteres symmetrisk på en støttebuk, for at forskellige spredningskapaciteter ikke
skal ødelægge resultatet. Overføringskondensa
torerne på 360 pF til den balancerede modulator
skal også være lige store, men det er ligegyldigt,
om de er nøjagtigt 360 pF.
4) Balanceret modulator.
Denne type balanceret modulator er efterhån
den kendt til trivialitet. Jeg skal dog lige gøre
forskellige ting klart. Dioderne skal ligge inden
for 10 °/o med hensyn til »modstand«, både i
lede- og spærreretning. Sum-kredsen L2 skal
bifilarvikles, og det skal gøres meget omhyg
geligt, således at de to spolehalvdele er fuld
stændig indentiske. Ligeledes skal C3 og C4 være
nøjagtig lige store, de behøver dog ikke at være
netop 1000 pF. Her anvendes styroflex efter
samme retningslinier som i PSN. Balancepoten
tiometrene P5 og P6 bør være trådviklede, her
anvendes Philips E199 A lk 1W.
Banerne på kulpotentiometre slides ret hurtigt,
hvorved de bliver ustabile. Desuden er kul ret
temperaturafhængigt, således at de »skrider« i
balancen, når temperaturen varierer.

SPOLEDATA
LI: 18 vdg., l/rille 0,25 mm CuL, link 3+3 vdg.
bifilarviklet over kolde ende. Form: Prahn 5013 med
pulver j ernkerne.
L2: 2+2 vdg. tæt bifilarviklet 0,25 CuL, link 2 vdg.
over midten. Form: B&O 6 mm ferritkerne.
L3: 12 vdg. i midterste kammer, 0,25 CuL. Form:
haspelkerne med pulver jernkerne.
L4: 40 vdg. 2/rille 0,25 mm CuL, link 6 vdg. over
kolde ende. Form: Prahn 5013 med pulverjernkerne.
L5: 20 vdg. x-viklet 0,15 CuL/silke. Form:
6 mm med ferritkerne. Induktion 10
max.
L6: som L5.

B&O

L7: 30 vindinger, 3/rille 0,25 CuL, udtag 7 vdg.
fra stel. Form: Keramisk med ribber, 20 mm dia.
30 mm lang. 10 riller.
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5) VFO (VACKAK)
Oscillatoren arbejder i området fra 5,2 til 5,3
MHz, og stabiliteten er imponerende, jeg kan
ikke konstatere drift på trods af, at der ikke er
anvendt specielle komponenter. Som tankkapa
citet anvender jeg en 75 pF koblingskondensator
med udefinerbar temp.coeff., og spolen L3 er
viklet på en gammel haspelkærne. VFO’en blev
egentlig lavet i januar som et eksperiment, og
alle de dengang benyttede komponenter anven
des endnu. Tankkapaciteten og C5—C6 burde vel
egentlig udkiftes med mikrostabile glimmerkon
densatorer. C5 og C6 er styroflex, som man nor
malt holder sig langt borte fra i oscillatorer,
de virker fint her. Det kan i øvrigt være en
særdeles vanskelig affære at temperaturkom
pensere en transistor-oscillator, idet den skal
kompenseres for ændringer i rumtemperatur,
og ikke for naturlig opvarmning som med rør.
Temperaturen kan jo både stige og falde. Af
samme grund i øvrigt er min rævemodtager ikke
transistoriseret. Bufferen er en emitterfølger, og
med den anvendte overføringskondensator på
8 pF er udgangsspændingen ca. 0,5 volt. Bufferen
bør kobles til oscillatoren så svagt som muligt
for at undgå tilbagevirkning. Der er ikke antyd
ning af tilbagevirkning med overføringskapaci
teter under 15 pF.
6) HF-blander.
Blandingen af ESB-signalet på 9 MHz og VFOsignalet på ca. 5 MHz foretages additivt i Q 13.
Her var det egentlig min plan at gøre brug af
fordelen ved at anvende hhv. 9 og 5 MHz signa
lernes sum og differensfrekvens direkte fra blan

Til højre ses pladen,
der bærer PSN og den
balancerede
LF-forst.
—
Næste
afdeling
indehol
der HF-blander øverst og
balanceret
modulator
ne
derst. Øverst i næste af
deling
ses
VOX-relæet,
og
nederst
bærebølgeos
cillatoren. Til venstre ses
senderforstærkeren
med
indgangen øverst og ud
gangen nederst. Ud gangs
transistoren
med
køle
plade
ses
tydeligt
over
udgangskredsen.
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deren til udstyring af et PA-trin, men det lod sig
desværre ikke gøre. Oprindelig anvendte jeg
multiplikativ blanding, men denne metode gav
en masse støj, og VFO-signalet var næsten lige
så kraftigt som det ønskede signal, når jeg ar
bejdede på 3,8 MHz. Naturligvis kan man lave en
balanceret blander og dermed slippe for VFOsignalet. Jeg lavede en forstærker til 3,8 MHz og
tog den fordel, at exciteren nu kan anvendes
direkte på antennen. Der vil iøvrigt senere blive
lavet en tilsvarende til 14 MHz. Blanderen får
spænding hele tiden, dette giver et meget svagt
signal i modtageren p. gr. af kapacitiv kobling
gennem hele senderforstærkeren. Herved har
man mulighed for at »tale sig ind« på den sta
tion, man er i QSO med. Man skal vænne sig
til at tale moderat til miken, når man fore
tager denne form for tuning, ellers tripper
VOX’en.
7) 3,8 MHz senderforstærker.
Her kom OZ1QM’s artikel i OZ meget tilpas,
og min senderforstærker er samme opstilling, dog
en smule modificeret. For at bringe signalet fra
blanderen op på et antageligt niveau (ca. 1 watt),
kræves et trin foruden driver og PA. Dette trin
skal køre med impedanstilpasning og højt Q. Da
højt Q er direkte uønsket, anvendes to trins
forstærkning med lavt Q og dårlig impedanstil
pasning, forstærkningen bliver rigelig endda. Q
14 er strømmodkoblet for at holde forstærknin
gen nede, således at Q 15 ikke overstyres. Driv
transistoren Q16 er en emitterfølger for at få
impedanstilpasning til udgangstransistoren. Ud
gangstransistoren er en Intermetall BSY 53, der

er

presset

fast

i

16

cm2

1,5

mm

blank

kobber-

plade. Husk, at kollektoren er i forbindelse med
huset, således at kølepladen skal monteres iso
leret
fra
chassis.
Med
denne
køleanordning
er
transistoren kun lunken efter flere timers drift.
Udgangseffekten
er
ca
ning«, og denne effekt
af antennen på ca. 75 ohm.

1,2
watt
inden
opnås med en

»fladtopimpedans

Justering.

Med en tonegenerator på 1250 Hz tilsluttet ind
gangen og P 1 halvt opdrejet, justeres spændin
gen fra generatoren således, at der er 0,9 volt
over T1’s sekundær. P 2 justeres nu således, at
der er 0,2 volt på terminal 1 og 0,7 volt på ter
minal 2 af PSN. Dette er meget kritisk, og man
skal være helt sikker på, at spændingerne er
justeret i dette forhold, altså 2/7. Har man et
oscilloskop med identiske X- og Y-forstærkere,
kan man nu kontrollere fasedrejningen i PSN.
Oscilloskopet tilsluttes terminalerne 3 og 4, og
det skal nu vise en perfekt cirkel indenfor tone
området 300—3000 Hz. Dette viser, at såvel PSN
som spændingsdelingen er OK. Oscilloskopet
eller rørvoltmeteret tilsluttes nu kollektorerne
på Q8 og Q9, og P3 eller P4 justeres således, at
der her måles samme LF-spænding. Med oscillo
skop kan man sikre sig, at der ikke er nogen
utilsigtet facedrejning, idet der også her skal
vise sig en perfekt cirkel. Over T2 og T3 skal
der kunne måles nøjagtig samme spænding, af
vigelser paa blot l% kan faktisk ikke tolereres,
idet det går kraftigt ud over sidebåndsundertryk
kelsen, hvis der er afvigelser. Bærebølgeoscilla
toren skulle ikke give problemer, dog kan man,
hvis signalet ikke forsvinder fuldstændig under
balancering, forsøge at trække frekvensen lidt
med jernet i spolen. Eventuelt kan man forsøge
med en trimmer over x-tallet, men det var der
ingen grund til her. Hvis man forsøger at trække
frekvensen med jernet, skal man passe på ikke
at komme for nær den lodrette kant i dykket,
idet der kan forekomme ustabilitet under balan
ceringen derved. Med bærebølge justeres L2 til
max. HF på basis af Q 13. Med VFO’en på 5,250
MHz drejes jernet i L 4 til max. output på 3,750
MHz. L 5 justeres til max output på 3,725 MHz
og L 6 justeres til max. på 3,775 MHz. Denne
staggertuning sikrer et lige stort output over
hele området fra 3,7 til 3,8 MHz. Nu skulle exciteren være klar til brug. Belastet med en dipol og
med LF-styrken 3/4 opdrejet svinger strømmen
i udgangstransistoren fra 40 mA i tomgang til
140 mA i talespidserne. Exciterens totale forbrug
med VOX er 90 mA uden udstyring, stigende til
290 mA ved fuld udstyring. Dette er målt med
VOX-relæet mekanisk trukket uden udstyring,

og med voxrelæet elektrisk trukket under ud
styring. Strømforsyningen besørges af en 12
volt nikkelakkumulator.

Opbygning.

Opbygningen er desværre ret uhensigtsmæssig
på nuværende tidspunkt. LF-kredsløbene er op
bygget på Veroboard-plade, og HF-delen er op
bygget på 1 mm kobberplade. Alle enheder er
opbygget seperat og derefter monteret sammen
på et chassis, der er 30X20X5,5 cm. YFO’en er
loddet ovenpå det hele, så den mekaniske opbyg
ning er ikke anbefalelsesværdig. Veroboard-plade
er meget fint til LF-delen, men det er uegnet til
HF-delen, så denne del vil blive ombygget på en
stor kobberplade, som iøvrigt allerede er frem
stillet.

Resultater.
Første gang, senderen blev afprøven, var en
søndag eftermiddag. 80 meter søndag eftermiddag
-------------sandkasse. På trods af det lavede jeg
med 130 mW (skriver ét hundrede tredive milliwatt) i antennen følgende: DL 9-Hannover 5/5,
GM3-Aberdeen 5/7, G5-London 5/5, SM 2-Luleå
4/6 samt diverse SM 5—6—7 og OZ. Alle kontak
ter blev lavet med denne lille fyr alene, og jeg
var nok den, der var mest imponeret. Alle
rapporterede samstemmende, at kvaliteten var
meget fin, karakteristisk for en fase-exciter.
SM7CZ var den eneste, der direkte gav en
sidebåndsrapport. RX var en Collins 75S3, og han
rapporterede sidebåndsundertrykkelsen til 7 Sgrader, altsaa 42 dB. Dette stemmer godt over
ens med mine målinger, som viser sidebånd og
bærebølge undertrykket hhv. 45 og 60 dB ved
1250 Hz. Disse rapporter tyder på, at det er
metoden og ikke effekten, det kommer an på. En
gennemgang af min log fra OX viser det samme.
4000 QSO er kørt med hhv. fase-sender, Heath
HX-20, Eldico SB-100, og KWM-2, viser med
al ønskelig tydelighed, at fase-princippet er at
foretrække.
Iøvrigt er det jo sådan, at man ved ESB efter
filtermetoden kun kan høre, at der snakkes,
medens man ved ESB efter fasemetoden både
kan høre, a t der snakkes, og h v e m der snakker.
Af disse årsager siger det sig selv, at fase
metoden må være bedst, hvis man er i stand til
at modulere sin stemme således, at det ud
sendte frekvensspektrum bliver så smalt som
muligt. Ved filterteknikken bestemmes toneom
rådet af bærebølgens placering i forhold til fil
terets båndpas, og her er der jo som bekendt
ikke frit valg.
Udgangseffekten er imidlertid blevet forøget
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Regnestokken
POTENSOPLØFTNING
an kaldes en potensstørrelse, a kaldes ro
den og n eksponenten.
a og n kan være hvilke som helst tal.
42 læses 4 i 2den potens og betyder 4 • 4
= 16.
43 læses 4 i 3die potens og betyder 4 • 4 • 4
= 64.
44 læses 4 i 4de potens og betyder 4 • 4 • 4
• 4 = 256.
o. s. v.
Almindeligst er det 2den og 3die potens,
der bruges.
En potensopløftning kan altid udføres som
en multiplikation.
Øvelseseksempler i 2den potens:
1) 342. 2) 7,42. 3) 0,1822. 4) 0,0732. 5) 7652.
Til brug ved opløftning til 2den potens
bruger vi skala D og A. Vi ser, ved at skyde
skyderen hen på D’s 2, og aflæse på A under
skyderstregen, at resultatet er 4, d. v. s. 22 =
2-2 = 4. Prøver vi nogle tal hen ad skala D,
som f. eks. 3, 4, 5 ... o. s. v., som vi på for
hånd kender 2den potensen af, og aflæser
resultatet på D, henholdsvis 9, 16, 25 . . .
o. s. v., kan vi på denne måde se, hvordan
skala A er opdelt i to inddelinger fra 1—10
(1). Den nemmeste måde er også her at be
stemme kommaets plads ved hovedregning
med simple tal.
1)
Stil skyderen over D’s 34 og aflæs, uden
at røre tungen, på skala A: en, en, seks.
Resultatet er da: (hovedregn 30 • 30 = 900)
1160.

Det nøjagtige resultat er 1156.
2) Stil skyderen over D’s 74 og aflæs på A:
fem, fire, otte.
Resultatet er da: 54,8.
Det nøjagtige resultat er 54,76.
3) Stil skyderen over D’s 182 og aflæs på
A: tre, tre, en.
Resultatet er da: 0,331.
Det nøjagtige resultat er 0,33124.
Tal som dette kan sommetider med fordel
multipliceres, idet det giver nøjagtigere af
læsning.
4) Stil skyderen over D’s 73 og aflæs på A:
fem, tre, tre.
Resultatet er da: 0,00533.
Det nøjagtige resultat er 0,005329.
5) Stil skyderen over D’s 765 og aflæs på
A: fem, otte, fem.
Resultatet er da: 585000.
Det nøjagtige resultat er 585225.
Øvelseseksempler i 3die potens:
1) 1,23. 2) 8,43. 3) 0,173. 4) 0,053. 5) 623.
Til brug for opløftning til 3die potens bru
ger vi skala D og K.
Prøver vi, som ved opløftning til 2den po
tens, hvor vi så på skala D’s 2, 3, 4, 5 . . .
o. s. v. og aflæste på skala A, nu at aflæse
på K, ses resultaterne nu at blive henholds
vis 8, 27, 64, 125 ... o. s. v.
På denne måde ser man, hvordan skala K
er opdelt i tre inddelinger fra 1—10 (1).
1) Stil skyderen over D’s 12 og aflæs, uden
at røre tungen, på skala K: en, syv, tre.
Resultatet er da: 1,73.
Det nøjagtige resultat er 1,728.
2) Stil skyderen over D’s 84 og aflæs på K:
fem, ni, to.

til 1,2 watt, og nu har exciteren fået »træsko« på
i form af 2 stk. 6GJ5. Styrkerapporterne er nu
af ganske anderledes dimensioner, medens kva
litets- og læselighedsrapporterne er det samme.
Jeg har udstyret 2 stk. Intermetall BLY 15 til
7 watt output, men det er alt for dyrt at forøge
effekten på denne måde. Et prisoverslag, der vi
ser; hvad der må betales pr. watt udgangs
effekt med hhv. BLY 15 og 6GJ5, viser, at
det koster 24 kr./watt med transistorer og 60 øre/
watt med rør. For denne difference vil el-værket
meget gerne levere glødestrøm til rørene resten
af livet. Rørenes eller mit.
Hvor fantastiske transistorer end er, lader de
i mine øjne sig stadig ikke anvende, uden at man
foretager enkelte målinger og beregninger først,
hertil er spredningen alt for stor. Jeg har målt
beta på Philips AF 116; det varierede fra ca. 30

til over 300. Hvis man har beregnet et kredsløb
til en transistor med et beta på f. eks. 150, som
AF 116 opgives til, og sætter en af yderligheder
ne i, så er fornemmelsen den samme, som med
en kugle ophængt i 3 elastikker; elastikkerne og
ikke kuglens vægt eller størrelse bestemmer,
hvor den skal befinde sig, når vi slipper. Dette
har bevirket, at jeg nu er ejer af en hel kasse
afklippede, udloddede modstande. HI.
Må jeg her benytte lejligheden til at takke
OZ8XU og XYL. 8XU for hjælp af mekanisk art,
specielt ved brug af pladesaksen, således at jeg
skåner mit maveskind, Edith for hjælp af kuli
narisk art, medens eksperimenterne stod på.
I øvrigt held og lykke, hvis der er nogen, der
vil forsøge sig. Skulle der opstå problemer for
en og anden, så skriv, det er ikke usandsynligt,
vi kan klare dem i fællesskab.

(Fortsat).

Af N. G. Dausell.

7.
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Resultatet er da; 592.
Det nøjagtige resultat er 592,704.
3) Stil skyderen over D’s 17 og aflæs på K:
fire, ni, en.
Resultatet er da: 0,00491.
Det nøjagtige resultat er 0,004913.
4) Stil skyderen over D’s 5 og aflæs på K;
en, to, fem.
Resultatet er da: 0,000125.
5) Stil skyderen over D’s 62 og aflæs på K:
to, tre, otte.
Resultatet er da; 238000.
Det nøjagtige resultat er 238328.
Har regnestokken nu ikke nogen skala K,
kan 3die potens opløftninger samt potensop
løftninger udover denne potens udføres, som
følger.
Øvelseseksempler:
1) 1,28. 2) 1,84. 3) 2,15.
1) Stil skyderen over D’s 12 og skyd tun
gens lv (B-skalaens) hen under skyderstre
gen. Skyd skyderen hen på B’s 12 og aflæs
på A: en, syv, tre.
Resultatet er da: 1,73.
Potensopløftningen er udført som 1,22 • 1,2
= 1,23.

2) Stil skyderen over D’s 18 og skyd tun
gens lv hen under skyderstregen. Skyd sky
deren hen på B’s 18, skyd igen tungens lv
hen under skyderstregen, skyd endelig sky
deren hen over 18 på B og aflæs på A: en,
nul, fem.
Resultatet er da: 10,5.
Det nøjagtige resultat er 10,4976.
Potensopløftningen er udført som 1,82 • 1,8
• 1,8 = 1 ,8 .
3) Stil skyderen over D’s 21 og skyd tun
gens lv hen under skyderstregen. Aflæs på
A, uden at skrive ned, og skyd skyderen hen
over det aflæste tal (fire, fire) på B-skalaen.
Skyd nu tungens lv hen under skyderstregen
og skyd skyderen hen over B’s 21, aflæs på
A: fire, nul, ni.
Resultatet er da: 40,9.
Det nøjagtige resultat er 40,84101.
Potensopløftningen er udført som 2,12 • 2,12
4

•

Eks.: 402 = 1600 (ligger på anden del, 40/40
= 4 cifre d. v. s. 1600).
Kommasætning ved 3die potens.
Resultatets ciffertal bliver 3 gange rodens
ciffertal minus 2 eller 1, alt efter om resul
tatet læses på den tredelte skalas første eller
anden del.
8. KVADRATROD

Tal som 4, 9, 16, 25 ... o. s. v. kaldes
kvadrattal.
Hvis radikanten ikke er et kvadrattal, kan
roden kun findes tilnærmelsesvis.
Ved uddragning af kvadratroden bruger vi
skala A, hvor radikanten opsøges, resultatet,
roden, aflæses på skala D. Tungen skal altså
ikke bruges.
Vi skal nu se på, hvordan man „uden at
bruge hovedregning" kan finde kommaets
plads. Kvadratskalaen A er, som før nævnt,
opdelt i to ens afdelinger, og vi skal nu lære
at bestemme, hvilken af de to skaladele vi
skal bruge. Dette bestemmer man ved at op
dele radikanten i grupper med to cifre i hver
gruppe.
Man begynder ved decimalkommaet og ar
bejder sig mod venstre, hvis tallet er større
end 1, og mod højre, hvis tallet er mindre
end 1.
Hvis gruppen nærmest rodtegnet indehol
der et nul og et ciffer, er gruppen „ulige", og
tallet indstilles på skalaen til venstre. Inde
holder gruppen derimod to cifre, er den
„lige" og indstilles på højre del.
Eks. 4. Stil skyderen på skala A’s 4 (første
halvdel) og aflæs under skyderstregen på
skala D: to.
Resultatet er da 2,0, fordi 22 = 2 • 2 = 4.
Øvelseseksempler:

2,1 = 2,1 .
5

Kommasætning ved 2den potens.
Man kan, som nævnt ovenfor, enten be
stemme kommaets plads ved simpel hoved
regning eller benytte følgende regel:
Er resultatet aflæst på første del af skala
A, er dets ciffertal 1 mindre end det dobbelte
af rodens ciffertal, er resultatet derimod af
læst på anden del, bliver ciffertallet det dob
belte af rodens ciffertal.
Eks.: 252 = 625 (ligger på første del, 25/25
= 4 cifre minus 1 = 3 d. v. s. 625).
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Spørgsmål
Tingskrivervej

sendes

til

14,

København

4.,

OZ6NF,

G.
NV.

Juul-Nyholm,
Sammen

med

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

Spørgsmål:
Hermed
det
efterlyste
diagram
og
stykliste for T8PL39. Til låns, selvfølgelig. Kan du
så samtidig fortælle mig, hvordan jeg kan sætte
S-meter i den? — Som du ser, sidder volumen
kontrollen jo i HF og 1. MF, og der er måske ikke
andet at gøre end at flytte potmetret til LF og
sætte modstande i førstnævnte? Forresten en stor
og klodset, men meget fin og selektiv modtager. —
Med hensyn til alskens mærkelige diagrammer kan
jeg henvise til:
Ing. Heinz Lange,
Berlin 10,
Otto Suhr Allee 59. (Vestberlin).
Der findes næsten ikke det diagram, han ikke kan
skaffe. Og så er han både billig og hurtig i ven
dingen.
Svar: Tak for tilsendelse af diagrammet og styk
listen. Desværre havde du ret i din fodnote, jeg
kunne ikke kopiere det. Men jeg er næsten endnu
gladere for adressen, for der er øjensynligt et be
hov for surplus-diagrammer. — Modtageren er ikke
velegnet til S-meter. Et brugeligt S-meter kan kun
laves, hvis modtageren har et godt virkende AGCsystem, og det har T8PL39 jo ikke. Men den skulle
være ret nem at forsyne med AGC, og så kan me
tret jo sættes ind i den sædvanlige brokoblings
metode ved eet af de regulerede rør. Så får du
brug for en LF-volumenkontrol. Skulle det volde
problemer, så skriv igen.

Spørgsmål: Da du sikkert ikke er i besiddelse af
et diagram til den tyske modtager KWE.a, men
jeg ser i OZ, at du har fremtryllet diagram til en
anden tysker, vil jeg bede dig efterlyse diagram og
beskrivelser
til
KWE.a’en,
eventuelt
til
affotogra
fering.
Svar: Helt rigtigt, jeg mangler endog et diagram
til min egen E10K, men jeg vil også prøve oven
nævnte adresse. Jeg er forøvrigt lidt misundelig
på dig for den KWE.a. Det er een af de bedste
modtagere, der nogensinde er blevet lavet. Endda
på trods af nogle dødssyge batterirør.

Spørgsmål: Var det ikke muligt, at der i brev
kassen ved lejlighed kunne komme et skema over
bølgelængder i meter og kilohertz fra 100 meter og
op til 4—6000 meter. Jeg har forhørt flere steder,
men med negativt resultat. For mange år siden
havde jeg en lille lommebog med de omtalte bølge
længdetabeller, men den har de ikke mere i bog
handelen, lader det til. — Den modtager, jeg har,
går fra 3000 til 6000 kHz, og det ville være rart at
vide, hvordan det ligger i forhold til meter. På for
hånd tak.
Svar: På figuren har jeg tegnet en oversigt over
sammenhængen
mellem
bølgelængde
og
frekvens.
Hvis du vil vide det mere nøjagtigt, skal du blot
dividere frekvensen (i MHz) op i 300, så får du
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bølgelængden i meter. Og omvendt, 300 delt med
bølgelængden giver frekvensen, også i MHz. — Din
modtager dækker altså fra 50 til 100 meter, og ama
tørernes 80 m bånd ligger fra 3500 til 3800 kHz.

Spørgsmål: Du har tidligere givet et forslag til et
PA-trin med TT21, hvor gitterkredsen er erstattet
med en 75 ohm modstand, og du opgiver styreeffek
ten til 45 W. Jeg påtænker et PA-trin med 2 stk.
4CX250B lineær. Vg i = - 55V, Vgpp — 50 V, det
giver ca. 16 W over 75 ohm. Hvori ligger den store
forskel?
Svar: Av ja, det var ikke så godt. Der kræves
nemlig kun 5,4 W til styringen af det TT21 trin over
150 ohms modstanden (ikke 75 ohm, men det er kun
et spørgsmål om at have styreeffekt nok). TT21 skal
normalt køre med Vg = -f 40 V, og det giver jo
mindre effekt end til 4CX250B. — Forresten, jeg
tror ikke, du får brug for alle 16 W, for så trækker
dit PA jo et input på ca. 1 kW, eller næsten 7 gange
for meget? Jeg ville bruge det ene rør som reserve,
det kan være rart at have i en contest eller om
kring terminen.
Vy 73 og glædelig jul fra OZ6NF.

Fra INDUSTRI OG
ved oz6pa

VIDENSKAB

Nye veje i elektronikundervisningen.
Philips lære- og elevtræner.
Ved OZ6PA.
En hel verdens opmærksomhed er i øjeblikket
rettet mod ungdommens uddannelse, og både i de
højt industrialiserede samfund som i de under
udviklede lande går regeringers og Industriers an
strengelser ud på at dygtiggøre de unge, så de kan
udfylde de krav, tekniken stiller til dem.
Den eksplosive udvikling af den tekniske viden
med
deraf
flydende
sociale
omvæltninger
giver
efterspørgsel
efter
uddannede
og
erfarne
folk.
Aldrig har der været så hårdt brug for teknikere,
ingeniører og videnskabsmænd som netop nu, og
hvert år står industrien på vagt ved undervisnings
anstalternes døre for at få tag i de mænd, der for
står at behandle det videnskabelige og tekniske
værktøj, og som vil stille deres viden i udviklin
gens tjeneste og derigennem opbygge for sig selv
en lovende og betrygget fremtid.
Men der er en ting, man ikke må være blind for,
når det gælder ungdommens uddannelse, og det er,
at både kvalitet og kvantitet af ungdommens viden
i høj grad er afhængig af lærerstaben.
Det er ikke her alene lærerstabens tekniske kun
nen og evne til at lære fra sig, men det er også
det „læreværktøj", der er for hånden; et problem
læreanstalterne ikke er blinde for, og som de vel
altid kæmper med de bevilgende myndigheder om
at få bevilget i tilstrækkelig grad. Med „læreværktøjet" tænkes her ikke alene på bøger og
apparater,
men
også
på
undervisningsformer
der
støtter læreren i hans gerning. Her er et område,
der for tiden er i støbeskeen, og her igen i særlig
grad lægger man an på undervisning gennem visu
el tilegnelse, altså lade øjet være med ved stof
fets tilegnelse.
Det er begyndt at gå op for industrien, at også
de har interesse i at hjælpe med på dette punkt og
fremskaffe og udvikle læremidler, som evner at

stimulere interessen og at fremskynde den billed
lige opfattelse og dermed at hjælpe med til en hur
tigere og bedre overføring af kundskaber fra lærer
til studerende.
Det ligger vidst efterhånden klart for alle, at den
elektroniske viden er nøglen til den videre udvik
ling af industrien og dens produkter og derigen
nem til transport, kommunikation og andre menne
skelige aktiviteter.
De
elektroniske
opfindelser
kræver
uddannede
folk
både
som
mellemteknikere,
værkstedsteknikere
eller som videnskabeligt uddannede folk, som for
mår at trænge dybere ind i den unge elektroniske
og fysiske videnskab. Den sorte tavle og skrive
kridtet har indenfor elektroniken til dato været
den eneste form for information. Denne form for
elektronisk
tilegnelse
er
både
langsommelig
og
ufuldkommen.
Det er derfor en stor landvinding, at Philips nu
har udviklet et „elektronisk læresystem".
Det er en tavle med skiftende elementer, der
hver
for
sig
erstatter
kridtsymboler.
Symbolernes
farve og mønstre virker kraftigt på øjet, og man
har altså at gøre med et undervisningssystem af
visuel art.
Man går lige ind i et diagram og en arbejdskreds.
Systemet dækker det fulde elektroniske område og
tillader til enhver tid læreren at følge sit specielle
felt. Studenten ser for sit vedkommende et synligt
farvebillede
af
teorien,
og
det
levende
diagram
forbereder ham til en praktisk anvendelse af sine
kundskaber.
Disse velkonstruerede paneler, som systemet in
debærer,
og
alle
dets
udskiftelige
elementer
og
underkredse gør det muligt for læreren at konstru
ere mange hundrede opstillingskredse.
Det er vigtigt, at et visuelt undervisningshjælpe
middel inden for elektroniken skal være i stand

Fig. 2.
til at udtrykke ethvert specifikt kredsløb. Philips
flerpanelsystem
er
netop
konstrueret
med
dette
mål for øje. Frihed i kredsvalget er i høj grad
givet instruktøren i forbindelse med systemets 450
kredselementer og de mange panelgrupper. Det er
iøjnefaldende, at mange kredse, der ikke er inde
holdt i de almindelige instruktionsbøger, vil antyde
sin eksistens, når brugeren arbejder med systemet.
Philips
undervisningssystemet
består
af
to
ho
veddele. Først den såkaldte læretræner, den tavle
læreren
underviser
efter,
og
dels
elevtræneren,
den tavle af betydeligt mindre format som eleven
Fig. 1.
Den elektroniske „sorte tavle“ er af visuel
elektroniske elementer erstatter kridtsy mb olerne.

art.
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arbejder med, og hvorpå han laver sine konstruk
tioner i overensstemmelse med lærerens anvisnin
ger på læretavle.
Læretavlen ses på fig. 1. Figuren anviser en
tavle med ti panelplader. Tavlen står ovenpå et
skab,
der
indeholder
powersupply,
paneler,
ele
mentsymboler o. s. v. Poweranlægget er stabilise
ret, og der findes et til rør med 250 volt ved 450
mA, glødestrøm 6,3 volt, 10 amp o. s. v. og et ude
lukkende til brug for transistorarbejde. Panelerne
indgår nøjagtigt i hver ramme, og ved hjælp af et
24-stiks kabel får hvert panel de nødvendige spæn
dinger, som der er brug for til de forskellige formål.
Flexibiliteten
af
flerkredspanelsystemerne
er
gjort
mulig ved brug af „plug in“ elementer fig. 2. Det
er disse „plug in“ elementer, der omdanner grund
panelet til komplet arbejdende kredse. På yder
siden af disse plug in-elementer er symbolerne op
tegnet i stærke farver, men under skallen ligger
selve den enhed, symbolet angiver, altså en kon
densator, modstand o. s. v. (fig. 3).

Fig. 3.
Snit af „plug in“ elementerne.

Fig. 4.
Læretræneren uden paneler.
Gennem disse paneler og grupper af paneler fø
rer læreren nu sine elever ind i enkle opstillingers
virkemåde, og derefter arbejder man sig videre til
hele samlede kredsløb. Hvert enkelt panel har sin
særlige udformning til brug for undervisningseks
emplerne, og disse paneler indgår hver for sig
eller i kombination med flere andre som eksemp
ler
på
elektroniske
arbejdende
byggesæt.
Pane
lerne har numre fra 2 til 26. For eks. indeholder
panelerne 2 og 3 et stabiliseret „powersupply", og
med panelerne fra 4 til 10 kan man gennemgå og
opbygge en meget stor række opstillinger for at
ende
med
en
komplet
superheterodynmodtager,
men så har man ved lærerens hjælp også været
igennem
kraftforstærkere,
forforstærkere,
feed
back, tretrinsforstærker, antennekredse, HF-for-
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forstærkning,
blandingstrin,
oscillatorkredse,
mel•
lemfrekvensbåndfiltre,
detektion,
følsomhed,
selek
tivitet, spejlfrekvens o. s. v. o. s. v.
På
særlige
paneler
demonstrerer
læreren
de
mere
grundlæggende
teorier,
som
f.
eks.
ohms
lov,
resonanskredse,
spændingsdelere,
tidskonstan
ter o. s. v. Og endelig er der paneler, hvorpå lære
ren
opbygger
og
demonstrerer
HF-oscillatorer,
Hartley, Colpitts, Clap T. P. T. C., ECO og krystal.

Fig. 5.
Et enkelt panel med indstikningshuller og enkelte
ledningsføringer.
Det vil føre for vidt her at følge systemet videre
i al sin overvældende mangfoldighed. Lad mig lige
nævne de særlige transistorpaneler og en gruppe
paneler omhandlende television, hvor man på 10
paneler gennemgår og opbygger et komplet arbej
dende 19 tommers fjernsynsapparat.
Så vidt læreren og hans læretræner. Men hvad
med eleven? Jo, her har Philips konstrueret den
såkaldte „elevtræner". Et system, der i et og alt
nede i undervisningssalen gør det muligt for eleven
at følge læreren i hans forklaringer og rent ma
nuelt at udføre de funktioner, som læreren giver
anvisning på.
Elevtræneren er det ideelle oplæringssystem for
elektronikstuderende. Det baseres på samme teknik
og layout som læretræneren. Med dette kursus kan
der undervises på alle stadier af uddannelse, lige
fra det enkleste orienteringskursus til universitets
uddannelse.
Elevtræneren fås som læretræneren med rammer,
der indeholder tre paneler eller ti paneler. De sid
ste er nødvendige til opbygning af større arbej
dende opstillinger som f. eks. en komplet super
modtager.
Elevtrænerens
paneler
er
af
mindre
størrelse end læretræneren. For eks. har en ram
me med 10 paneler størrelsen 1145X671 mm.
Elevernes paneler indsættes i en svingbar ramme
som i fig. 7. Komponenterne fastskrues med sær
ligt magnetisk værktøj, og selve komponenterne er
alle af almindelig størrelse og alle forsynet med
faste øjer til hurtig montering. Til monteringspla
derne 1—17 findes ca. 450 komponenter, modstande,
kondensatorer, spoler, transformatorer o. s. v.
o.
s. v. Alle disse komponenter er tydeligt mær
kede med farver eller signaturer, således at eleven

mindre uddannelseskursus, men en kommende mas
sefabrikation af dette system og eventuelt kom
mende konkurrence vil vel nok billiggøre systemet.
For
radioamatørerne
ville
dette
system
betyde
en afgjort lettelse i tilegnelsen af elektronisk viden.
Vore mange kursusdeltagere landet over ville få
lettere ved at følge, hvad der sker, og hvorfor det

Fig. 7.
Fig. 6.
Elevtrænerpanel i svingbar holder. (Se fig. 7).
i alle forhold nøjagtigt kan følge lærerens anvis
ninger og få det samme udslag af målinger etc.
Til hvert panel hører en skabelon med det kreds
løb, der svarer til lærerens, og med dette bag ele
vens
akrylmonteringsplade
kan
arbejdet
kontrol
leres. Det vil føre for vidt at komme ind på detal
jer om strømforsyning, målinger o. s. v.
Philips
læreog
elevtrænersystemer
vil
betyde
en stor lettelse for den kommende tids uddannelse
af
teknikere
indenfor
elektroniken.
Systemet
vil
vel sandsynligvis for tiden være for dyrt for de

sker. Særlig fordi så mange af os mangler de for
nødne matematiske og fysiske forkundskaber. Det
er klart, at denne undervisningsform, hvor øjet i
så høj grad er med i undervisningen, vil lette til
egnelsen og gøre stoffet levende og interessant.
Poul Andersen.

Den fuldt færdige supermodtager
bygget af eleven efter læretræneren.

op
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V ÆRKSTEDSTEKNI K
Ved OZ6PA.
Lidt om orden
i ledningsbeholdningen,
og om hvordan man
arkiverer OZ.

i en bogbinder, så det er ikke underligt, at også
rubrikken værkstedsteknik får henvendelser om en
eller anden god måde til arkivering af denne så
længselsfuldt ventede og flittige brugte tryksag.
En læser skriver til mig, at han plejer at bruge
et samlehæfte fra et andet tidsskrift, men „nu da
OZ er blevet så stort, kan der kun være 10 numre
i hæftet". „Er der ikke en eller anden god måde,
man kan opbevare OZ-hæfterne på“, spørger man.
Her ligger altså et lille problem, og da det drejer
sig om vort kære OZ, har jeg forsøgt at lave en
lille nødløsning for den fingernemme, der godt vil

Hold orden i prøveledningerne.
Det er en god ting altid at have orden og overblik
over de mange forskellige ledninger, man bruger
i påkommende tilfælde til måling, jord, forlængelse
o.
s. v. Også de mange multistik til strømforsyning
etc. er det værd at vide, hvor man har. Der er
ikke noget så tidkrævende som at lede efter den
ledning, man netop har brug for i et virvar af alle
slags ledninger sammenknyttede i et enkelt bundt
på bunden af skuffen.
Figuren viser en nem og praktisk anordning til
ordenens
opretholdelse
i
måleledningsbeholdningen.
Det er et stykke 2 mm aluminiumsplade, der er
bukket op i vinkel og forsynet med en række riller
af forskellig størrelse, eftersom det er ledninger
med
bananstik
eller
multistikledninger,
der
skal
anbringes i holderen.

Inden
aluminium’et
bukkes
i
vinkel,
opridses
antallet af udskæringer. Hver udskæring afsluttes
med en runding bagi, som fremkommer ved, at man
bagest borer et hul med et bor, hvis diameter svarer
til rillebredden. Efter boringen skæres rillebredden
ud med en løvsav. Inden man bukker hylden op i
vinkel,
borer
man
huller
til
ophængning.
Borer
man to huller oven over hinanden og gør det nederste større end skruehovedet på den skrue, der skal
ind i væggen, så kan man ved at fjerne væggen
mellem de to borehuller få et aflangt hul, der er
størst i den nederste ende. Derved bliver det let at
tage hylden ned og anbringe ledningerne på plads.
Hvor lang hylden skal være, afhænger naturligvis
af behovet, der behøver vel ikke nærmere tegning
for at kunne udføre det stykke arbejde.
Sådan en hylde med ledninger fylder ikke meget
og kan diskret anbringes bag en dør eller lignende.
Har man et højt skab, kan hylden anbringes på
skabsdørens bagside.
6PA.
Arkivering af OZ
De løse OZ’er fylder godt i årets løb, og skal
man bruge en artikel i et enkelt nummer, så gen
tager historien sig hver eneste gang. Man leder og
leder og finder tilsidst, hvad man søger allernederst
i bunken. For tiden er det også vanskeligt at få fat
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sidde og pusle med et eller andet i julen. Men
medens jeg har puslet med nødløsningen, har vor
gode bekendt og „gamle" EDR medlem, boghandler
Ahrent Flensborg i Ringsted, også været ude for
forespørgsler, og han har løst opgaven på en måde,
der helt igennem tilfredsstiller amatørernes behov
for en samlemappe. Jeg gengiver nu her min egen
version af sagen og Flensborgs samlemappe, og så
kan læserne selv vælge om de vil betale sig fra
problemet eller gå i gang med den mere primitive
form, som her angives.
Jeg foreslår følgende: Vi laver en tidskriftsæske,

sådan som den er gengivet i fig. 1. På tegningen ses
til venstre den færdige æske med OZ-indhold, og
til højre en mere perspektivisk gengivelse. Man
lægger mærke til de to sideflader a og b. De er
180X255 mm og skråt afskåret i forkanten, som
tegningen viser. Ryggen c er 255X45 mm (bredden
45 mm svarer til 12 stk. OZ). Fortil er der 45 mm i
bredde, og højden op til den skrå kant kan man
selv bestemme, i dette tilfælde er den 140 mm.
Videre kommer bunden d, der er 45X180 mm.
Disse mål udskærer vi nu med en skarp kniv af
et stykke tykt hvidt pap. Det gælder nu om at få
stykkerne samlet op i æskefacon. Vi gør det ved
hjælp af det såkaldte falslærred, en slags bog
binderlærred, men da dette vel kun kan fås i
specialforretningerne, vil jeg anbefale det selv-

plads i mappen ved hjælp af nogle tynde stålpinde,
således at de ikke falder ud. Det er en meget til
talende
konstruktion,
som
OZ1D
sikkert
vil
få
megen glæde af. På fotografierne vil man let kunne
følge mappernes konstruktion og virkemåde. Flens
borgs boghandel sælger disse OZ-mapper i partier
på mindst 2 stk. Med sit kendskab til OZ og ama
tørerne har Ahrendt Flensborg her været i stand
til at yde en virkelig god indsats til gavn for alle
OZ-læsere.

Ensartethed udbedes.

Flensborgs samlemapper.
klæbende „Tex tape". Det er selvklæbende lærred,
som fås i mange forskellige bredder og farver hos
enhver boghandler. Endelig er der den udvej, at
man kan lime sammen med det kendte crown papir,
men da dette kun er rent papir uden lærred, får
vi ikke den stærke konstruktion. Man skal være
meget omhyggelig med hjørnelimningen, sørge for
at alt ligger tæt mod hinanden, når der klæbes med
lærred eller papir.
Efter at ryg og sideflader er forbundet, limes
bunden og forstykket. Så sætter vi til tørring inden
næste proces. Samlemappen skal til slut beklædes
med papir. Til dette brug anbefaler fagkundskaben
plastietapet. Det er selvklæbende og meget stærkt.
Det kan fås hos enhver farvehandler i 30 til 40
farver. Man kan vælge en diskret mørk farve eller
en strålende stærk dito. Ja, man kan sågar beklæde
med det skønneste „teaktræ", hvis man synes.
Alt i alt et hyggeligt og taknemligt stykke jule
arbejde, og vil man ikke selv, er der jo de større
børn, som nok har lyst til at prøve kræfter på
denne opgave.
Foruden OZ er der jo regelen et eller flere tids
skrifter, man får ind ad døren hver måned, som
man kan lave mapper til efter ovenstående princip.
Ahrent
Flensborgs
konstruktion
er
naturligvis
meget mere alsidig og gennemført. Det er en rigtig
brevmappekonstruktion, stærk og solidt udført med
smagfuld OZ-navn på ryggen, således at der ikke
er noget at tage fejl af. OZ-hæfterne anbringes på

Da langt de fleste transistorkonstruktioner i OZ
og andre steder har plus på stel, hvilket iøvrigt
er tosset set fra rørkonstruktioner, er det efter
hånden blevet en vane, at plus er på stel, og det
virker
derfor
distraherende,
når
en
konstruktion
er med minus på stel, således som OZ7AQ bruger
det. For det første giver det besvær med at sam
arbejde forskellige konstruktioner, for det andet er
der nemt en eller anden, der går i vandet, jeg var
selv ved at gøre det med 7AQ’s forforstærker til
krystalmikrofon.
Altså, enten eller, pse.
Chr. Rahe, OZ7HR, Bakkesvinget 19, Måløv.
Ak ja, hvor ville det ikke være dejligt, hvis vi
kunne vedtage en standard og holde denne, men
det lader sig næppe gøre. 6NF og undertegnede har
forlængst fundet ud af, at det er mest bekvemt at
have kollektorsiden på stel, hvilket ved opstillinger
med PNP-transistorer er det samme som minus til
stel. I fremtiden vil vi imidlertid komme til at
bruge mange NPN-transistorer, og så er det mest
praktisk at have + på stel! Til mange formål har
man endvidere brug for både + og - spændinger
i forhold til stel. Forøvrigt er problemerne vel ikke
større, end at man med lidt øvelse i at holde ørene
stive kan tillempe enhver foreliggende konstruktion
til at arbejde sammen med andre opstillinger.
7AQ.

KØB DEN NYE

Vejen III sendetilladelsen
En god julegave
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Hovedbestyrelsesmøde den 20. september 1964.
På dette møde blev økonomien for den nye ud
gave af Vejen til sendetilladelsen drøftet. Kassere
ren OZ3FM kunne herefter afregne med teknisk
redaktør, OZ6NF og OZ7CA, hvis honorarer var
fastsat på et tidligere møde.
7DR’s formand OZ6PA skulle sammen med 3FM
forhandle med Fyns Tidendes Bogtrykkeri om en
betalingsordning.
Det blev vedtaget, at EDR betaler brevporto for
alle „OZ“ til Grønland.
Danmarksmesterskabet i rævejagt 1964 havde gi
vet et underskud på 139 kr. HB vedtog at betale,
men kun for denne ene gang.
OZ2NU tilbød at skrive stencil af HB referaterne,
5RO ville derefter duplikere og sende ud til HB.
EDR kan herved spare en del penge.
Hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober 1964.
Da det var første møde efter generalforsamlin
gen, skulle bestyrelsen konstituerer sig. Alle blev
dog genindsat i embederne, d. v. s. kasserer, næst
formand,
også
3FM,
sekretær,
teknisk
redaktør,
Trafik
Department,
QSL-expeditør,
landskredsle
der m. fl.
6PA anmodede sine medarbejdere om at få et
skriftligt tilsagn om medarbejderskabet, således at
en evt. opsigelse af arbejdet kom med ½ års var
sel, til 1. januar eller 1. juli. Til gengæld måtte
EDR forpligtige sig til samme opsigelighed overfor
sine medarbejdere. Dette blev godkendt af HB.
Den nye udgave af Vejen til sendetilladelsen var
nu på markedet, der var bestilt mange fra afde
lingerne og forskellige kurser.
I en opgørelse fra QSL-centralen oplystes det,
at der var ekspederet ialt 108.212 kort i det for
gangne år.
Fra EDR’s VHF manager OZ9AC havde hoved
bestyrelsen fået en redegørelse om den påtænkte
intensivering af VHF-arbejdet i hele landet.
9AC håbede, at alle afdelinger ville oprette VHFgrupper, således at det bedst mulige samarbejde
kunne komme frem.
Hovedbestyrelsen gav sin tilslutning til dette ar
bejdsområdes aktivisering.
OZ2NU
anmodede
hovedbestyrelsen
om,
at
der
snarest blev møde med Post- og Telegrafvæsenet
ang. 150 m båndets fremtid for EDR, flere lande i
Europa havde allerede fået visse tilladelser på dette
bånd.
Ligeledes måtte vi føre nye forhandlinger om de
nordiske amatørers adgang til at få licens i Dan
mark.
Hovedbestyrelsen
vedtog,
at
der
skulle
trykkes
en ny QTH-liste snarest i det nye år, når de nye
licenser fra december forelå, således at QTH-listen
kunne udsendes ca. 1. marts.
OZ2MI blev anmodet om at indhente tilbud på et
EDR-flag i lighed med det, som blev udsendt til
25 års jubilæet.
Det blev vedtaget, at EDR’s kasserer OZ3FM
skulle undersøge muligheden af at købe en god
brugt duplikator, efterhånden var der mange skri
velser, som skulle mangfoldiggøres, og det er dyrt
at få duplikeret hos bureauerne.
Kassereren
OZ3FM
lovede
hovedbestyrelsen
at
fortsætte som kasserer til 1. oktober 1965.
EDR’s formand OZ6PA takkede 3FM for denne
beslutning, og håbede at finde en kvalificeret mand
til denne post, det blev ikke let.
Vy 73 OZ5RO, sekretær.

410

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

vedrørende Traffic Department
Endelig foreligger resultaterne fra dette års OZCCA-test,
der
for
CW-afdelingens
vedkommende
fik en rigtig god tilslutning.
Fone-afdelingen
blev
imidlertid
som
de
foregå
ende år en kummerlig foreteelse. Hvorfor der år
efter år er denne forskel på disse to afdelinger er
uforståeligt.
I denne forbindelse skal meddeles, at den fælles
indbydelse er sendt til alle organisationer under
I ARU, og den har været offentliggjort i Region I’s
bulletin i sin fulde ordlyd, såvelsom i mange tids
skrifter.
Men her begynder vi så offentliggørelsen af re
sultaterne, og lader tallene selv tale:
Juletesten 1964.
Som traditionen byder, kalder vi atter ud til den
altid velkomne juletest — 2. juledag d. 26. decem
ber — med testperioder:

Kun 80
således:

Kl.
Kl.

Telefoni:
0815 — 0915 DNT
1530 — 1630 DNT

Kl.
Kl.

Telegrafi:
0930 — 1030 DNT
1645 — 1745 DNT

m-båndet

må

benyttes,

og

det

opdeles

Telefoni: 3695 — 3795 kc/s
Telegrafi: 3500 — 3600 kc/s
Testen er opdelt i en telefoni- og en telegrafi
klasse, der bedømmes hver for sig.
I
telefoniklassen
anvendes
4-cifrede
kontrolgrup
per, hvor de to første tal angiver RS-rapport, me
dens de to sidste angiver QSO-nr., begyndende med
01 for den første QSO.
I
telegrafiklassen
anvendes
5-cifrede
kodegrupper, hvor de første 3 tal angiver RST-rapport, me
dens de to sidste angiver QSO-nr., som for telefoni
klassen.
Der tillades kun een QSO med hver station i hver
testperiode. Hver rigtig gruppe giver 1 point — en
komplet QSO altså 2 points til hver af deltagerne.
Der udskrives samtidig en aflytningstest for ikke
licenserede medlemmer af EDR, hvor det gælder
om at aflytte flest mulige QSO’s og rapportere de
af begge stationer afsendte kontrolgrupper.
De fem bedste i hver afdeling modtager diplom,
ligesom
EDR’s
hovedbestyrelse
udsætter
et
par
enkelte præmier i hver af telefoni- og telegrafi
klasserne.
Logs skal sendes til EDR’s Traffic Department,
Box
335,
Ålborg,
med
seneste
poststemplingsdato
d. 29. dec. 1964, da loggene ellers ikke kommer med
i bedømmelsen.
Loggene skal blandt andet indeholde følgende op
lysninger for at blive godkendt: Tid, call, afsendt
og modtaget kodegruppe samt en rubrik for Traffic
Departments udregninger.

Desuden skal loggen foroven angive den pågæl
dende stations call og QTH samt stationsbeskri
velse.
Dette gælder for såvel sender- som lytterama
tører.
Det er ingen betingelse, men en stor lettelse for
dem, der skal kontrollere loggene, at disse er ført
på de af EDR’s Tr. Dept. anerkendte logblade (A4format på højkant), der fås hos boghandler Ahrent
Flensborg, Ringsted.
Til slut ønsker Traffic Department alle medlem
mer af EDR en glædelig jul og et godt nytår
— samt en god juletest.
N. R. A. U.-testen 1965.
EDR står som arrangør af den næste nordiske
test, der finder sted den 2. og 3. januar 1965 efter
samme regler som hidtil.
1. Tider.

deltagere

fra

8. Testlogs.
Loggene
føres
på
de
sædvanlige
internationale
logblade (A4-format på højkant) og skal sendes til

OZ2NU.

Søndag d. 3. januar 1965:
Kl. 0600 — 0800 GMT
Kl. 1400 — 1600 GMT
2. Bånd.
3,5 og 7 Mc/s.

efter

behag,

4. Opkald.
N. R. A. U. de . . .
5. Kode.
Der anvendes kodegrupper 09579 KARLO, hvor
de to første tal angiver forbindelsens løbende num
mer og de tre sidste rapporten. Ingen deltager må
anvende tallet 01 som nr. for den første qso, hvilket
som helst andet nr. skal anvendes i stedet og der
efter kontinuerligt stigende indtil nr. 99, hvorefter
der skrives 00—01—02 o. s. v. Tallet 100 anvendes
ikke.
Bogstavgruppen består af tilfældigt valgte bog
staver, dog ikke Æ, 0 og Å og sendes ved første
qso. Ved den næste qso sendes den gruppe, der blev
modtaget ved første qso og således fremdeles. Er
en bogstavgruppe ikke modtaget korrekt sendes den
sidst modtagne rigtige gruppe. Ved første qso bør
ingen
anvende
ovennævnte
eksempel
på
bogstav
gruppe.
6. Points.
I samme periode må samme station kun kontaktes
een gang på hvert bånd. Krydsbåndskontakter og
forbindelser med eget lands stationer tæller ikke.
Hver godkendt sendt og modtaget gruppe giver
eet point. Hver qso kan altså give 2 points til hver
deltager.
Deltagere, der har haft qso med en station, der
ikke har indsendt log, godskrives for 1 point, for
udsat at også andre stationer har haft forbindelse
med den pågældende station.
Landskampen.
For at deltage i landskampen skal
mindst 25 deltagere.
Points i landskampen udregnes således:

7. Præmier.
Vandrepræmie til det sejrende land.
Diplomer til de 5 bedst placerede
hvert land.

E. D. R.s Traffic Department,
Postbox 335,
Ålborg,
med seneste poststemplingsdato den 21. januar 1964.

Lørdag d. 2. januar 1965:
Kl. 1400 — 1600 GMT
Kl. 2200 — 2400 GMT

3. Telefoni og telegrafi.
Telefoni og telegrafi kan benyttes
men der er ingen speciel klasseopdeling.

Hvert land får som grundsum det samlede points
tal for sine 25 bedst placerede deltagere — hertil
lægges:
Testens samlede pointstal minus testens grund
sum og multipliceret med landets resterende del
tagertal og divideret med testens samlede del
tagerantal.
Vinder er det land, der på denne måde opnår
flest points.

et

land

stille

På given foranledning
skal vi meddele, at manageren for SSA’s bulletin
udsendelser har bedt os anmode alle danske sender
amatører om at holde frekvenserne frie under bul
letinudsendelserne. Det har vist sig, at de svenske
bulletinudsendelser ofte bliver forstyrrede af danske
amatører, og naturligvis er dette mest generende i
SM7, SM6, SM5 og SM4.
Følgende tider, frekvenser og kaldesignaler gæl
der for disse udsendelser:
GMT 0800
„
0830
„
0900
0930

SM6SSA
SM7SSA
SM5SSA
SM2SSA

SSB
AM
AM
AM

3750 kHz
ca. 3650 oftest 3643kHz
ca. 3650 oftest 3643 „
ca. 3650 oftest 3655 „

SSA håber, at denne påmindelse hjælper og tak
ker på forhånd.
Foranlediget heraf skal EDR selv anmode om, at
frekvensen for udsendelsen af „QST fra EDR“ søn
dag morgen kl. 0800 GMT (kl. 0900 DNT) omkring
3600 kHz ligeledes må være frigjort for unødvendig
qrm i den ca. V« time, udsendelsen med telegrafi
står på.
Vær i øvrigt venlig at afgive rapport ved udsen
delsens afslutning.
OZ2NU.

70 cm convertere:
I OZ for maj 1964 side 142 har jeg beskrevet et
HF-trin til 432 Mc/s — gmndet TR’s redaktionelle
forhold

er

styklisten

komponentværdierne

udeladt,

anført

på

men

til

gengæld

diagrammet

—

er
des

værre er afstemningskondensatoren opgivet til 8 pF
— dete er ikke rigtigt — kondensatoren består af
en PRAHN 8 pF minitrimmer, der er ændret, så
der kun er en rotor- og 2 statorplader tilbage. Jeg
håber ikke, der er alt for mange, der har haft
afstemningsproblemer i denne opstilling.
OZ9AC.
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E. D. R.s 13. OZ-CCA Contest 1934
Results:
Experimenterende Danske Radioamatører.
Danish member-society of th. IARU.
Contest manager:
OZ2NU: Borge Petersen,
P. O. Box 335,
Aalborg,
Denmark.
TOP TEN
SCANDINAVIANS

1. OH5VD
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OZ1LO
OZ2NU
OZ1TL
LA6CF
SM2RI
OH2BH
SM6BXV
SM3TW
SM5BDY

64.064
56.398
48.240
45.570
35.468
35.310
34.716
25.850
25.452
24.924

TOP TEN NON:
SCANDINAVIANS
1. F3CY
132.165
2. SP1HU
81.969
72.957
3. G3EYN
4. OK1AGI
56.000
44.688
5. OK2CAG
43.290
6. DJ3ZV
7. G6RJ
40.068
39.162
8. SP8AJK
9. YU4LW
38.619
33.480
10. UW4HWO

TOP TEN
CLUBSTATIONS

1. OK3KAG
2.
3.
4.
5.

UP2KBC
UP2KCF
UM8KAA
YU2AAU

168.198
90.000
73.272
48.300
40.712

6. OH2AA
7. UB5KUJ
8. UH8KAA
9. OK3KNO
10. YU1DVW

34.776
31.635
25.764
25.438
22.320

RESULTS CW SECTION
W. Germany.
1. DJ3ZV
2. DL7CS
3. DJ5GG
4. DJ5GW
5. DL1JC
6. DL1IP

209 665
166 540
78 246
84 270
53 162
30 90

65
60
42
33
18
14

points
43.290
32.400
10.332
8.910
2.916
1.260

E. Germany.
1. DM4YPL
2. DM3NBL
3. DM2ATL
4. DM3SF

170 525
109 348
21 66
26

57
36
11
2

points
29.925
12.528
726
12

France.
1. F3CY
2. F2PO

485 1485
75 243

89
38

points
132.165
9.234

277 879
250 756
174 555
72 232
37 123
26 90
5 30

83
53
51
27
20
21
1

points
72.957
40.068
28.305
6.264
2.460
1.890
30

England.
1. G3EYN
2. G6RJ
3. G3SYL
4. G3NSY
5. G3RJB
6. G3JFY
7. G2WQ
Hungary.
1. HA5BY
2. HA5BN
3. HA5AF
4. HA5FQ

43 141
30 93
28 90
10 39

13
15
15
9

points
1.833
1.395
1.350
351

Columbia.
1. HK7ZT

12 36

10

points
360

Norway.
1. LA6CF

204 624

57

points
35.468
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2. LA2Q
3. LA7H
4. LA9TG

155
23
11

481
84
36

50
15
9

24.050
1.260
324

Bulgaria.
1. LZ1SS

38

114

11

points
1.254

270
165
85
77
73
70
60
74
41
37
40
30
27
25
21
26
15
17
7
1

832
526
282
232
222
210
201
248
123
147
120
93
96
75
63
82
48
66
24
3

77
66
41
40
28
27
19
15
25
20
21
16
13
14
16
12
13
7
7
1

points
64.064
43.716
11.562
9.280
6.216
6.670
3.819
3.720
3.075
2.940
2.540
1.488
1.248
1.050
1.008
984
624
396
168
3

Finland.
1. OH5VD
2. OH2BH
3. OH7NW
4. OH1SS
5. OH7QN
6. OH7NM
7. OH3ZN
8. OH6VR
9. OH6RV
10. OH5PT
11. OH2VZ
12. OH7QX
13. OM2BDA
14. OH3TA
15. OH2YL
16. OH2BO
17. OH5UX
18. OH3XR
19. OH1WP
20. OH2BCC

Checklog: OH3XI.
Clubstations.
1. OH2AA
2. OH5AF

174
128

552
409

63
49

points
34.776
20.041

Czechoslovakia.
1. OK1AGI
2. OK2CAG
3. OK1AFC
4. OK1AFN
5. OK1UQ
6. OK1DK
7. OK2QX
8. OK3CBU
9. OK1AJN
10. OK2BDS
11. OK3BFT
12. OK3CCI
13. OK2BEJ
14. OK3SK
15. OK1NK
16. OK2BCN
17. OK1FP
18. OK3CDY
19. OK2BBJ
20. OK3CEX
21. OK1BN
22. OK2AJ
23. OK1AEH

266
254
187
226
120
91
76
89
70
73
76
54
58
36
32
31
47
42
28
27
14
6
3

800
798
582
679
381
285
246
282
233
231
240
178
195
111
108
93
156
132
84
81
45
36
18

70
56
47
39
38
34
27
18
15
15
14
19
16
21
18
19
11
11
14
7
10
1
1

points
56.000
44.688
27.354
26.481
14.478
9.690
6.682
4.976
3.495
3.465
3:360
3.306
3.120
2.331
1.944
1.767
1.716
1.452
1.176
567
450
36
18

Checklogs: OH1AHR — OK2BEV — OK2NS.
Clubstations.
1. OK3KAG
2. OK3KNO
3. OK2KMB
4. OK2KGV
5. OK2KGP
6. OK1KOK
7. OK1KCD
8. OK1KLX
9. OK2KFK

550
178
124
135
64
59
24
26
5

1734
553
384
441
207
180
72
78
18

97
46
42
20
18
13
16
6
5

points
168.198
25.438
16.128
8.820
3.726
2.340
1.152
468
90

Denmark.
1. OZ1LO
2. OZ2NU
3. OZ1TL
4. OZ7TF
5. OZ4FF
6. OZ4DX
7. OZ7CF
8. OZ4RT
9. OZ3JR
10. QZ7HF
11. OZ8BZ
Netherland.
1. FAØPAN

303
240
245
229
112
142
89
57
58
53
47

909
720
735
687
336
426
267
171
174
159
141

62
67
62
43
40
31
30
26
24
25
18

points
567398
48.240
45.570
16.641
13.440
13.206
8.010
4.446
4.176
3.975
2.538

38

114

24

points
2.736

5

points
120

Checklog:
Brazil.
1. PY7AOD
Sweden.
1. SM2R I
2. SM6BXV
3. SM3TW
4. SM5BDY
5. SM5KY
6. SM5CCT
7. SM5DXE
8. SM1CUH
9. SM7AXP
10. SM5DHK
11. SM5CMF
12. SM5FT
13. SM3UL
.14. SM7BUE
15. SM5BDS
16. SM5DRL
SM4CHM
18. SM4DCI
19. SM5ACQ
20. SM5BT
21. SM5CMG
22. SM6JY
Poland.
1. SP1HU
2. SP8AJK
3. SP9APV
4. SP9PT
5. SP2LV
6. SP4AJG
7. SP9AJT
8. SP9AAB

8

PAØMAR.
24

642
206
55
555
17.9
47
187
606
42
402
126
62
429
138
36
125
402
37
150
462
31
146
456
31
116
357
35
91
297
34
113
357
22
52
234
32
67
225
25
53
165
27
46
144
26
44
135
19
52
171
15
43
129
18
38
12.3
16
29
87
13
15
45
7
2
6
2
Checklogs: SM4DXL — SM5CON.
921
300
201
642
211
675
141
447
92
300
85
270
220
76
39
126
Checklog: SP5AHL.

89
61
39
47
23
25
19
16

points
35.310
25.850
25.452
24.924
15.444
14.874
14.322
14.136
12.495
10.098
7.854
7.488
5.625
4.455
3.744
2.565
2.565
2.322
1.968
1.131
315
12
points
81.969
39.162
26.325
21.009
6.900
5.700
4.180
2.016

(Resultatlisten fortsættes i næste nummer).

Ekspeditionen til Péskeøen vil tage af sted i be
gyndelsen
af
december.
Calls
vil
blive
CEØA.T
(W4QVJ)
og
CEØAK
(W6UF)
samt
CEØAG
(VE3DGX). Sidstnævnte vil dog først komme til
øen senere. De vil arbejde på frekvenserne 3502,
7002, 14002, 21002 med Cff og med SSB på 7098,
14125, 21397/400. QSL sendes til W4QVJ. De bedste
tider til Europa er for 14 Mc: 09—14 og 17—19 og
for 21 Mc 14—17 z.
ON4VL forlod Bruxelles den 21. november med
den belgiske Trans Sahara ekspedition, de vil kom

me igennem CN2, CN8, 7X2, 5U7, TT8, ST og HZ.
De vil kun anvende AM og SSB og normalt på fre
kvenserne 3505, 3700, 7040 og 14250 kc. QSL kan
sendes gennem ON4MC, og man kan evt. arran
gere sked gennem ON4OC.
DL9HF, der er på rejse i det sydlige Afrika, har
endnu ikke fået licens i ZS9 og ZS3, men han har
fået licens i Angola som CR6WP. Han vil ligeledes
komme
i
gang
som
DL9HF/ZE.
QSL
gennem
DL3BK.
Ekspeditionen til Rodriques Isl. med VQ8AM er
udsat indtil marts næste år, da der har været be
svær med at få skaffet en passende strømforsy
ning. Det er muligt, at VE8CO ex VS1BB vil kom
me til øen i december.
Endnu en ekspedition er blevet udsat, nemlig
VU2NR’s tur til Andaman Isl. Han ventes først at
ville komme af sted engang i løbet af december.
Call vil stadig bliver VU2NRA.
Den 24. oktober blev Nordrhodesia selvstændigt
under navnet Zambia, og prefixet blev samtidigt
ændret til 9J2. Der er temmelig mange stationer
i gang, cg de kan findes på 15 og af og til på 10
meter.
Det meddeles fra ARRL, at man til DXCC vil
godtage FB8WW AM forbindelser i 15 meter CW
båndet. Hvad der jo i grunden er ganske morsomt,
når man betænker al den vrøvl, der var, dengang
WØMLY kørte med SSB på 14002 på sin tur gen
nem Afrika for nogle år siden.
Mere DXCC nyt. Det forlyder ligeledes, at man
er begyndt at tvivle på, om HZ2AMS nu også var
i den neutrale zone ved Iraq, resultatet er blevet,
at man indtil videre har trukket alle godkendelser
af 8Z4 forbindelserne tilbage.
På trods af at næsten alle lande i Det fjerne
Østen er på FCC’s „ban list", har DXCC alligevel
besluttet
at
give
kredit
for
forbindelser
med
W9WNV/6 og K7LMU fra de forskellige steder, de
kom i gang fra.
Hvis der kan opnås DXCC accept for Rockall
Isl., vil en gruppe amatører fra RAF forsøge at
komme til øen. Da man kun kan komme dertil med
helikopter, er det ikke sandsynligt, at der er man
ge, der vil kunne komme derud.
Båndrapporter:
3,5 Mc CW:
OZ8GF: OK1KSE - ON5FA—5EG
- SM6QB—7DA - DJ8NL—9YM.

-

LA6SI—4MH

7 Mc CW:
OZ4DX: ZC4GB 18.
14 Mc CW:
OZ4DX: CR4BB 10 - UM8KAA. Rudy har også
været aktiv lytter, og her er det særlig 15 meter,
der har noget at byde på. Bemærk stationerne og
tiderne og tag så og kom op på 15 meter, der er
faktisk mange stationer og DX’er. VK3AZY 10 VK3BW 11
- LU1ZC 10 - 4X4NN 10 - KP4AOO 12ZC4GB 12
- KZ5ES 12 - VQ8BY 14
- CR4BB 14ZE1AS 15
- 5A5TR 15 - 9Q5AB 09
- XE1PJ 14CR6AI 14
- EL2AM 12 - DJ9LJ/M1 09 plus meget
mere på CW.
Det var det hele for denne gang. Tak for rappor
terne og god DX. Jægerne ønskes glædelig jul og
good DX i det nye år.
73 de OZ7BQ'Joe,
Hans Jørgen Rasmusen, P. O. Pedersens Kollegium,
Haraldslundsvej 38/145, Lyngby.
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Der er fra flere sider blevet talt om, at en fælles
kalde- og lyttekanal på 2 meter området var ønske
lig — hvorfor nu det? Jo, da aktiviteten ikke er alt
for god, samt da interessen for mobilt grej er vok
sende, vil en sådan fælles kanal betyde, at vi kun
skal starte modtageren og Indstille den på den
fælles kanal og så afvente, at en eller anden kalder
— dette kan ikke være nødvendigt for de fastbo
ende amatører, så vidt jeg kan se, men systemet kan
være befordrende for ens magelighed og dermed
lysten til ikke at „jagte“ stationer i „døde“ perio
der. Det var det negative — det positive er, at man
fritages for at lytte over båndet hele tiden for at
få en enkelt forbindelse — nu indstilles modtage
ren på lyttekanalen, og vi hører alle opkald og kan
derved lettere få forbindelser — dog kræver syste
met en vis portion disciplin m. h. t. at forlade
kalde- og lyttekanalen, når man har fået „bid“,
således at den ikke er blokeret af QSO. For mobilt
arbejde vil det være lettere at få QSO, da den
mobile blot kalder på den fælles frekvens og der
med gør sig bemærket for de fastboende amatører.
For at opnå succes for en kalde- og lyttekanal må
den nødvendigvis være fælles for hele landet —
desuden må der være enighed om, hvilken form
for modulation, der skal benyttes, og
da der er tale om bl. a. mobile sta
tioner, kan der næsten kun være tale
om PM eller FM.
Det
med
modulationsformerne
kan
altid løses, når der er blevet enighed
om den frekvens, der kunne tænkes
anvendt til kanalen — jeg vil foreslå,
at der til den fælles lytte- og kalde
kanal anvendes 145,980 Mc/s, da den
høje ende af båndet jo er tyndt trafi
keret.
Kan der opnås enighed om denne
frekvens, vil der blive forsøgt at ind
købe et antal 8 Mc/s krystaller, der
passer til 145,980 Mc/s. Jeg vil gerne
høre 2 meter folkets mening om denne
idé samt have oplyst, hvor mange der
vil være med — så vær venlig at til
skrive mig ang. denne sag — min
QTH kan findes senere i denne spalte.

PM modulator:
Med den stigende interesse for PM på 2 meter
er der behov for sendere og modtagere, der kan
udsende og modtage PM — jeg vil her vise en let
PM modulator, som jeg har stor fornøjelse af at
anvende — en MF del til en PM demodulator vil
blive vist i et senere nummer.
Opstillingen viser krystaloscillatoren og PM modulatoren
—
oscillatorens
virkemåde
forudsættes
kendt — PM modulatoren virker på følgende måde:
Den ene halvdel af dobbelttrioden ECC85 er ved
hjælp
af
den
uafkoblede
katodemodstand
på 22
kohm modkoblet så hårdt, at den populært sagt
ikke lader mere HF fremkomme på anoden som
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følge af sin forstærkning, end den HF, der frem
kommer sammesteds som følge af gitter/anodekapa
citeten.
Disse
to
HF
spændinger
vil
imidlertid
være næsten 180 grader ude af fase med hinanden,
og den totale HF spænding vil være vektorkom
binationen af disse to. Når gitteret påtrykkes et LFsignal, vil gitterets forspænding variere i takt her
med, og herved ændres „forstærkningen". Den re
sulterende HF spænding undergår således en æn
dring — i takt med LF spændingen — i såvel fase
som amplitude. Amplitudespændingen kan der ses
bort fra, da den udjævnes helt i de efterfølgende
trin, men faseændringen bibeholdes.
Spolen i anodekredsen er afstemt til krystalfre
kvensen (helst 6 Mc/s eller 8 Mc/s) — det kan i visse
tilfælde være nødvendigt at supplere gitter/anode
kapaciteten med en lille udvendig kondensator. Ved
opstillingens igangsætning må det påses, at der ikke
går gitterstrøm i modulatorens gitter. Der skal an
vendes en dobbelttriode med skærm mellem de to
systemer som f. eks. ECC85. Opstillingen er frit
efter W2GDG i QST januar 1947.
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V

stab.

Aktivitetstesten:
Det må erkendes, at skal testens succes måles
med antallet af de indgåede logs, må den betegnes
som alle tiders fiasko, men ved aflytningen af 2
meter båndet den første tirsdag i november fik jeg
et helt andet indtryk. Så vær venlig at indsende
logs, så der bliver mulighed for at føre en liste over
aktivitetstestens
resultater
—
loggene
bedømmes
på den måde, at der gives 1 point pr. QSO.
OZ3NH — 15 points
8HV — 15 points
6AF — 13 points

9BS — 10 points
9CR — 10 points
2FD — 7 points
4RM — 6 points
1PQ — 5 points
Husk, at det er den første tirsdag i hver måned,
det foregår mellem kl. 2000—24000 DNT. Logs sen
des til undertegnede inden månedens udgang.
Aktivitet:
Ikke alle rapporter over de gode forhold i oktober
nåede frem før redaktionens slutning — så her
bringes resten:
OZ3GW har med en QQE03/12 sender og en 6 ele
ment antenne worked følgende: OK1WDS, -IDE/p
- SP3LHC - SP5XYL - UW1EZ - UR2CB - UP20N.
Desuden hørte 3GW UA1 - UR - UQ - DM - OH SM og LA. Hans klager over en slag QSL moral —
skal vi ikke være enige om, at på VHF udveksles
QSL 100 %.
OZ7LX har worked følgende: SM5CCH - SL5CB
- OH2RK, -2GY, - OH3RG - OK1AJU, -1KHI, -1RX
- SP1AAY, -2DX, -5ASF, -2RO - UA1DZ, -1MC,
-1KBW, -1WW, -1NA - UR22CB, -2NM, -2KAT,
-2KAC,
-2CQ,
-2HD,
-2RIG,
-2MG,
-2FR,
-2IP,
-2FU - UP2ABA, -2ON, -2KAB.
OZ9BS har worked følgende: LA6CS - LA8QC LA9UI, -9VF - SM5CLK, -5CNF, -5DAJ - SM6DAB
- ON2RK, -2GY - UP2ON, -2KCK - UR2GI, -2CQ,
-2AO - UQ2KWF, -2KGV - UA1KBW.
70 cm aktivitet:
Fra OZ7SP har jeg modtaget et brev, der for
tæller, at interessen for 70 cm er voksende i den
sydvestlige del af landet — 7SP har været QRV
på 70 cm siden foråret og har opnået fantastiske
resultater — d. 17. juli QSO med PAOLH og -AKD;
derefter har Peter observeret 6 åbninger på 70 cm,
der har givet ham QSO med 26 forskellige PAO
stationer, d. 27. august 1. ON QSO men ON4ZK og
-LP, d. 4. september G3LQR m. fl. — åbningen
d. 9.—10. november gav G3NOX/T, -2CIW, -3LTF,
-2WJ,
-3KEF,
-2FNW,
-3GWL,
-2XV,
-3JQI
og
3ILD.
G3NOX/T i London og G3ILD i Newcastle havde
TV-forbindelse på 70 cm med hinanden — afstan
den er ca. 200 miles — 7SP fortæller, at videosig
nalet, der blev sendt på 429 Mc/s, gik fint igennem
til ham.
7SP fik. d. 10. november den første OZ-GM for
bindelse på 70 cm med forbindelsen med GM3FYB.
Til lykke, 7SP, og vel mødt på 70 cm.
OZ6OV er nu klar med modtager til 70 cm og
lavede duplex forbindelse med PA0AKD d. 9. no
vember på 70cm/2 meter — 7SP skriver, at nu har
„feberen" også taget ham! Det er glædeligt at se,
hvordan 70 cm interessen vokser rundt omkring i
landet, men det er sjældent, der høres noget fra
nogen — derfor anmodes de aktive om at deltage
i aktivitetstimen hver søndag fra kl. 1100—1200
DNT.
Husk at indsende aktivitetsrapporter til under
tegnede — det er svært at skrive denne spalte
uden at få rapporter fra dem, der laver noget —
jeg er interesseret både i rapporter om, hvad ud
styr der køres med eller påtænkes fremstillet, samt
hvilke resultater I opnår.
1296 Mo/s:
Den 27. september kl. 0740 GMT lykkedes det at
etablere to-vejs QSO mellem Schweiz og USA ved
at anvende månen som reflektor. I HB land deltog
HB9RG, HB9RF, DJ4AU, DL9GW og DJ3EN — i

W
land
deltog
W1BU
bemandet
med
W1EHF,
W1HIV, 1FZJ, W1TQZ og K1IIE.
Hos HB9RG blev der anvendt en hjemmelavet
parabol på 5,2 meter samt en sendeeffekt på 350
watt — hos W1BU blev der anvendt en 10 meter
KENNEDY parabol samt en sendeeffekt på 400
watt — på begge stationer blev der anvendt lav
støj
smodtagere
forsynet
med
parametriske
for
stærkere og selektive filtre med en båndbredde på
100 perioder etc. Rapporterne, der udveksledes, var
RST 539 til HB9RG fra W1BU og RST 339 til W1BU
fra HB9RG. Dette fine resultat er opnået efter 2
års intensivt arbejde.
1. forbindelser på 1296 Mc/s:
G5NF — F8MX/A: 31.7.63
HB9RG/p — F2TU/p: 4.7.64
DJ3ENA — F2TU/M: 30.8.64
Tester:
Ref. resultatlisten for 2 meter klubbens julitest
1964 — efter protest fra OZ1FF/9KY må det med
beklagelse
konstateres,
at
resultatet
for
OZlFF/p
var fejlagtigt i resultatlisten — resultatlisten skal
se sådan ud:

OZ5HW,
rettidigt.

1. SM7BZX
2. OZ9OR
3. OZlFF/p
4. OZ7HJ
5. OZ6OL
-5PG og -2JT

9245 points
6349 points
6167 points
5666 points
5604 points
havde indsendt

checklog

For UK7, Arne Nilson/SM7AED.
Indbydelse til juletest på 144 Mc/s:
2 meter klubben og UK7 indbyder herved til test
på 144—146 Mc/s d. 27. december kl. 0800—1100 GMT.
1. Deltagere er licenserede amatører i Finland,
Norge, Sverige og Danmark. QSO med stationer i
andre lande medregnes.
2. Bølgetyper og effekt efter de gældende bestem
melser i respektive lande.
3. Pointberegningen er 1 point pr. km.
4. Koder: under hver QSO skal koder af typen
59916 GP26e udveksles. Koden betyder, at modsta
tionen høres RST 599, at det er afsenderens QSO
nr. 15, og at positionen er GP26e efter QRA locatorsystemet.
Testloggen
skal
indeholde
følgende
rubriker
fra
venstre til højre: dato, GMT, modstation, afsendt
kode, modtagen kode, afstand i km samt en tom
kolonne
for
testkomiteens
bemærkninger.
Delta
gerne udregner selv deres krævede points. Log
gen skrives på standard logblade og sendes inden
d. 10. januar 1965 til SM7AED, Arne Nilsson, Trumslagaregatan 3, Trelleborg, Sverige.
OSCAR III:
I november „CQ“ oplyses det, at O-III igen er
blevet forsinket — der skal foretages en grundigere
afprøvning af dens udstyr for at sikre den bedst
mulige kommunikation via den. Desuden ledes der
efter en egnet mulighed for dens opsendelse, da det
åbenbart er lidt småt med raketopsendelser p. t.!
Projekt OSCAR HQ meddeler, at opsendelsen først
vil ske sidst på vinteren.
Balloner:
Opsendelsen d. 22. november forløb strålende —
kommunikationen via ballonen forløb udmærket —
dog var feltstyrken noget mindre end ved de tid
ligere opsendelser, dette skyldtes, at outputtet var
faldet til 1 mW! Følgende blev hørt lave QSO over
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ballonen:
SM70SC - SM7BAE - OZ5RB/b OZ3FYN/b - OZ8OS/b - og selvfølgelig OZ7HB/b.
3GW forsøgte at få forbindelse, men det glippede
— jeg håber, det går næste gang, Hans.
DJ5HG rapporterer, at han hørte ballonen kl.
0940 GMT, hvor 7HB/b kaldte CQ — desuden har
Klaus hørt 80S/b kl. 1009 GMT— det sidste, Klaus
hørte til ballonen, var kl. 1026 GMT. Rapporten fra
OZ5RB fortæller, at han kunne høre ballonen ind
til kl. 1138 DNT — det må vist være det sidste, der
er hørt til den.
Ballonmæssigt skete der følgende: opsendelse kl.
1000, kl. 1025 højde 5,5 km, afstand 17 km fra Fa
rum, kl. 1043 højde 9,8 km, afstand 44 km, kl. 1100
højde 9,8 km, afstand 77 km, kr. 1122 højde 8,5 km,
afstand 112 km. Faldet i højden skyldes, at ballonen
på dette tidspunkt befandt sig ude over Østersøen.
Kursen var ca. S fra Farum. Ballonens maximale
stigehastighed var 230 meter/min. — dens maximale
flyvefart
var
2
km/min.
På
opsendelsetidspunktet
var vindhastigheden i 10 km højde opgivet til
140 km/t.
Næste opsendelse sker søndag d. 3. januar 1965
kl. 1000 DNT fra CAPE HERLUF i Farum. Sende
ren sender på 144,05 Mc/s med en effekt på 5 mW —
modtageren modtager AM på 28,5 Mc/s, og det mod
tagne udsendes på den opgivne 2 meter frekvens.
Antennen til senderen er en HALO, og antennen
til modtageren er en lodret dipol. Der udsendes
også impulser — der bedes givet rapport over tiden
for 10 impulser. De, der ønsker at kommunikere via
dette ballonudstyr, anmodes om at vedhæfte et /b
efter deres kaldesignal, f. eks. OZ7HB/b.
Rapporter sendes til:
Kaj Nielsen, OZ9AC, Kai Lippmannsalle 6, Dragør.
OZ9AC.
2-meter klubbens møde
den 26. november blev besøgt af 12—15 medlemmer,
der hørte OZ7LX fortælle om sin transistoriserede
2-meter
tranceiver.
Tranceiveren,
der
er
bygget
som en kopi af en i Tyskland tildels kommercielt
fremstillet
tranceiver,
kan
ved
„kærlig"
behand
ling bringes til at yde ca. 100 mW. Dog har den
en tendens til negativ modulation, men dette for
hold håber 7LX at få ændret.
Tranceiveren
blev
prøvet
under
„halvstationære"
forhold, det vil sige, den blev kørt med OZ5EDR’s
antenne, og QSO blev da også opnået.
Det var interessant at se den gedigent udførte
tranceiver, og 7LX skal have tak for sin demon
stration.
På den efterfølgende generalforsamling blev der
valgt ny bestyrelse:
Formand: Erik Peters.
Kasserer: OZ5AB.
Sekretær: OZ9AE.
Den nye bestyrelse vil være virksom fra 1. januar
1965.
OZ6BP.
2-meter klubbens julefest.
Klubben afholder, traditionen tro, også i år jule
fest, men da programmet endnu ikke er fastlagt, vil
meddelelse herom tilgå medlemmerne pr. brev.
OZ6BP.
OZ6BP,
der på grund af for meget arbejde til daglig ikke
mere kan skrive 2-meter klubbens referater, ønsker
læserne af „VHF-Amatøren“ en rigtig glædelig jul
og et godt nytår.
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FRA AFDELINGERNE
Afd.
holder
møde
hver mandag kl. 2000
i
lokalerne
Frederikssundsvej
123,
under
etagen,
nedgang
til
venstre
for
„ABC-cafeteriet“.
QSL-centralen er åben fra kl 1930. OZ5IS udle
verer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke QSLkort.
Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvéj 9,
2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902v, postgiro 59765.
Sekretær: OZ3WQ, Peter Lynggaard, postbox 198,
København K.
Som det fremgik af sidste nummer af OZ, har vi
den 14. afholdt vort sidste ordinære møde i det
gamle år, og bestyrelsen vil derfor gerne benytte
lejligheden til at ønske vore medlemmer og venner
i nær og fjern en rigtig glædelig jul og et godt og
lykkebringende nytår.
Programmet:
4. januar:
ESB pr. tråd og kabel" har OZ8PV, Jørgen Poul
sen, kaldt det causeri, som han i aften vil holde
for os, som en indledning til det nye år. Som det
vil vides, er OZ8PV til daglig beskæftiget i den
tekniske tjeneste hos P. & T., og han er meget
inde i telefon- og radiokædesystemerne. Alle, der
kender OZ8PV’s lune måde at fortælle på, er ikke
et øjeblik i tvivl om, at det skal blive en fornøjelig
aften.
11. januar:
I aften vil vi vise nogle tekniske film. Vore film
aftener plejer altid at være populære blandt med
lemmerne, og vi regner da også med at kunne
melde fuldt hus i aften. Da disse linier blev skre
vet, havde vi endnu ikke bestemt os for, hvilke
film, det skulle være, men nærmere meddelelse
herom vil komme på møderne.
18. januar:
Klubaften, og som sædvanlig
mindre foredrag og demonstrationer.

er

ordet

frit

for

VHF-mødet den 20. november, refereret af OZ5RO:
EDR’s københavnske afdeling havde den 20. no
vember indkaldt til VHF-møde, hvor man drøftede
fremtiden inden for VHF-arbejdet.
22 medlemmer var mødt frem med EDR’s VHFmanager
i spidsen.
Afdelingens formand,
OZ5RO,
bød velkommen til dette særlige møde.
Der blev af OZ7LX og OZ8KM fremsat ønsker
om at få en fast kaldefrekvens på 2 meter (se her
om andetsteds i bladet). Endvidere drøftede man
indkøb af 8 Mc/s krystaller samt en ny opstilling
af fasemodulerede sendere.
Det bestemtes, at næste møde skulle være den
18. december kl. 2000 (store sal). På dette møde vil
OZ9AC og OZ5RO forelægge det til den tid indkom
ne materiale fra hele landet. OZ7HB vil aflægge
beretning fra den seneste ballonopsendelse.
Velkommen til alle VHF-interesserede!
Der vil i januar måned blive indkaldt til et fæl
lesmøde for alle VHF-folk.
Vy 73! P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.

Kære afdelingssekretærer!
Redaktionen gør alt for at få bladet ud til
tiden.

Hjælp

os

i

lingsmeddelelser ind
i måneden. Arbejdet

dette

arbejde.

Send

afde

senest den sidste dag
skal jo gøres alligevel,

så hvorfor trække afleveringen ud.
Der er desværre en kedelig

tendens

til

at

vente, til det er for sent. Det må et par af
delinger konstatere denne gang.
I det nye år kommer meddelelserne ikke
e f t e r den første men før den f ø r s t e .
Og så iøvrigt god jul og godt nytår og tak
for alle de små venlige hilsener og kompli
menter i årets løb. Det luner.

6PA.

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:
OZ8OL,
H.
Olsen, Parnasvej 5,
tlf.
55 10 85.
Sekretær: Bent Yt, Vogtervej 3 S.
Morsekursus: 22. december på Kastrupvej 168 og
derefter flytter vi på Helikonsvej 10 efter nytår.
Månedens demonstration var fra Semier & Matthiassen. Hr. Mejer, som havde lovet os at komme,
var desværre forhindret. I stedet kom hr. Warmdahl, han beklagede, at han ikke havde så mange
instrumenter med, som han havde ønsket. Hvorfor
denne beklagelse? Aldrig har vi set så mange måle
instrumenter på én gang. Det var virkelig et im
ponerende syn. Der var alt, hvad man overhovedet
kunne tænke sig af måleinstrumenter, og vi takker
mange gange for den ulejlighed, firmaet gjorde sig
for denne aften.
Torsdag den 26. november afholdt vi ekstraordi
nær
generalforsamling.
På
generalforsamlingen
be
sluttedes det, at vi skulle pakke rygsækken og flytte
fra Strandlodsvej. Det var med vemod fra adskil
lige
medlemmers
side;
forståeligt
nok,
afdelingen
er jo faktisk født og opvokset på Strandlodsvej.
Men vore udfoldelsesmuligheder er i de sidste par
år blevet væsentlig begrænsede; aktiviteten i klub
ben er vokset, og disse to ting kan nu ikke rigtig
forliges. Vi ledte med lys og lygte efter en anden
hule, det lykkedes, og tilbudet om det nye lokale
blev
accepteret
på
generalforsamlingen.
Lejen
er
noget højere end den nuværende leje, men til gen
gæld har vi lokalerne til disposition hele ugen i
modsætning til vort nuværende, hvor vi kun kan
komme én gang om ugen.
Kontingentforhøjelse
blev
ligeledes
diskuteret,
der blev vedtaget, at man i stedet for en forhøjelse
af kontingentet
skulle erlægge et éngangskontin
gent på 10 kr. at regne som en investering i vore
nye lokaler.
Program:
Torsdag den 7. januar kl. 1900: Morsekursus. —
Kl. 1930 mødes vi for første gang i vore nye lokaler.
Bestyrelsen har bevilget en indvielsesbajer.
Tirsdag den 12. januar kl. 1900: Morsekursus.
Torsdag den 14. januar kl. 1900: Morsekursus. —
Kl. 1930 klubaften. Iøvrigt vil de første mødeaftener
være præget af indretningsbesværligheder. Vi hå

ber imidlertid, at medlemmerne vil tage dette med
godt humør.
Vor gode ven OZ8SM, Krantz, har foræret klub
ben to borde og seks stole. Vi takker ham for ini
tiativet.
Vor adresse pr. 1. januar er:
Helikonsvej 10, kid.
Vy 73 Bent Yt.
ÅRHUS
Formand: OZ5JT, J. Thomsen, Brinken 4, Viby J.,
tlf. 4 23 53.
Kasserer: OZ6CW, J. Cramer, Østergade 8, År
hus C., tlf. 2 59 85.
Sekretær: OZ2WO, E. Hauptmann, Gyvelvej 16,
Brabrand, tlf. 6 08 15.
Afdelingsadresse: Postbox 212, Århus C.
15. december:
5LO
fortæller
om
oscillatorer.
Ungdomsgården
kl. 2000.
14. januar:
VHF-møde. Ungdomsgården kl. 2000.
Husk VHF aktivitetstesten hver tirsdag kl. 2100
—2300 GMT, 144—146 Mc/s.
Afdelingens
bestyrelse
ønsker
medlemmer
og
venner nær og fjern en rigtig glædelig jul.
73’s OZ2WO.
ÅLBORG OG OMEGN
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen, Nykærvej 1,
Nørresundby.
Kasserer: OZ1MJ, Mogens Hejn Jansen, Nørre
gade 5, Ålborg.
Sekretær:
OZ4X, Erik Hansen, Himmerlandsgade 13, Ålborg.
Klublokale:
Ungdomsgården,
Kornblomstvej
18,
lokale 9.
Klubaften: Torsdag.
Før dette udkommer, har vi holdt ekstraordinær
generalforsamling. Nærmere herom i januar 1965.
Vi har ingen faste pogrammer her i december,
da alle har travlt så nær jul, men vi hygger os hver
torsdag, og om tirsdagen er der kursus (teori og
praksis).
Søndag den 22. november havde vi foredrag om
ESB ved OZ2BB, og vi vil gerne takke 2BB, og vi
håber, du vil komme igen en anden gang.
Herved ønsker EDR Ålborg og Omegns afd. alle
medlemmer og venner en glædelig jul og et godt
nytår.
Lad os håbe, 1965 vil blive et godt år for Ålborg
og omegns afd.
EDR og afdelingerne ønskes en god jul og et
godt nytår.
På gensyn i det nye år.
Vy 73 de OZ4X.
ÅBENRÅ
Ja, så er vi nået til årets sidste måned, og den
sidste mødeaften er tilbagelagt, og dermed kan vi se
tilbage over et i alle retninger udbytterigt år i af
delingen. Medlemstallet er steget betydeligt og der
med
selvfølgelig
kursus,
byggeog
rævejagtsakti
viteten, hvilket kan glæde enhver, der er inter
esseret i afd.arbejdet, og 1 håb om at dette vil
fortsætte i det nye år og mange år fremover, sen
des hermed alle en rigtig glædelig jul og et godt
nytår.
NB. Husk at starte det nye år på rigtig fugtig
amatørvis, da dette erfaringsmæssigt har stor be
tydning for afd. fremgang, hi, hi.‘
Vi ses igen på Ungdomshjemmet onsdag den 13.
januar 1965 prc. kl. 1930.
Vy 73 5WK.
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GIVE OG OMEGN
5.
november afholdtets den årlige generalforsam
ling med bestyrelsesvalg.
Kurt Findorf blev valgt til dirigent og gav med
det samme ordet til formanden OZ4SP, der aflagde
beretning. 4SP udtrykte tilfredshed med det for
løbne års fremskridt på alle områder og bragte en
tak
til
samtlige
klubbens
medlemmer
for
godt
kammeratskab og for den seneste tids voksende
initiativ. Flere af afdelingens medlemmer har fået
licens, og yderligere et par stykker vil få det inden
ret længe.
Kassereren OZ3YF aflagde det reviderede regn
skab,
der
viste
et
betydeligt
overskud.
Hans
beretning blev modtaget med kraftigt bifald. End
videre takkede han de to „falckmænd" OZ9AJ og
OZ2NS, der på hvert sit felt havde ydet en stor
indsats for egnens radioamatører.
Indkomne forslag:
Villy Nielsen, Vejle, stillede forslag om, at der
nedsættes et udvalg, der skulle udnytte forelig
gende muligheder for at skaffe licenserede med
lemmer tidssvarende grej, hvad enten det drejer
sig om løsdele eller om færdige enheder, som kunne
indgå i en station. Dertil kommer kollektiv frem
stilling og opsætning af antenner hos afdelingens
licenserede medlemmer.
Kurt Findorf stillede forslag om, at der ydes de
medlemmer, der har bestået teknisk prøve samt
morseprøve al mulig hjælp til opbygning af TVIsikre stationer. Han ønskede, at licenserede med
lemmer ad denne vej kunne få fuldt udbytte af
klubaftener, efter at de havde forladt det under
visningshold,
der
direkte
tog
sigte
mod
teknisk
prøve.
Næstformanden OZ4RJ støttede på det kraftig
ste de to indkomne forslag. 4RJ understregede be
tydningen af at være aktive på båndene med gode
stationer, og af at man ikke gav op over for TVI,
men hjalp hinanden med opbygning og planlæg
ning af stationer. Når vi nu får klublokalet udvi
det, har vi mulighed for at indrette en afdeling
til afprøvning af og forsøg med færdige stationer.
4RJ lovede at yde sin assistance til de medlemmer,
som skulle til at opbygge en station.
De to forslag gik til afstemning og blev vedtaget.
Endelig afholdtes bestyrelsesvalget, der gav føl
gende resultat:
Formand: S. P. Knop, OZ4SP (genvalg).
Næstformand: S. A. Lauritsen, OZ4RJ (genvalg).
Kasserer: F. H. Hansen, OZ3YF (genvalg).
Revisor: A. Jørgensen, OZ9AJ (genvalg).
Revisorsuppleant: N. P. Jepsen, OZ6NR.
Til sidst anmodede bestyrelsen Villy Nielsen, Kurt
Findorf, Niels Peter Jepsen 6NR om at være be
hjælpelig med indkøb af grej, planlægning af sta
tioner og opsætning af antenner hos medlemmerne.
Vores juleafslutning er fastsat til lørdag den 19.
december kl. 2000 i klubhuset på Gyvelvej. Skulle
udenbys amatører få lyst til at deltage, er de vel
komne, men bedes i så fald at skrive til OZ4SP,
Møllegade 6, Give, eller ringe til A. Jørgensen,
Give, tlf. 46.
Lad os så møde op til festen, nu har vi alle tiders
forhold, et udvidet lokale med permanent opvarm
ning og et godt indbyrdes sammenhold.
Endelig vil vi ved årets slutning bringe 9AJ og
XYL en tak for det gode samarbejde samt give
dem en påskønnelse for endnu bedre lokaleforhold
i form af fast oliefyrsopvarmning og en kærkom
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men udvidelse af klublokalet, der har kostet dem
næsten al fritid i lange tider.
Vy 73 S. A. Lauritsen, OZ4RJ.
ESBJERG
Formand:
B.
Elm-Larsen,
6LW,
Skrænten
59,
tlf. 2 45 00, priv. 2 44 86.
Klublokale:
Centralbiblioteket, personaleetagen
(brug elevatoren).
Møder: 1. og 3. onsdag hver måned kl. 1930.
Afdelingens
dristige
eksperiment
—
udstillingen
i dagene 6.—8. november — faldt heldigt ud. Arran
gementet var udmærket og samlede forholdsvis god
publikumstilslutning.
Afdelingen
sender
sin
varme
tak for den hjælp, amatører bl. a. i Horsens, Vejle
og Kolding ydede ved at udlåne forskelligt egnet
hjemmebygget grej. En speciel tak til oldtimeren
Wagner Petersen, Kolding, uden hvis hjælp vi ikke
havde kunnet opvise forbindelser med W, ZS og
en række UA-stationer samt en række nærmere
liggende lande. Også de af afdelingens medlem
mer, der ofrede tid og kræfter på arrangementet,
skal ad denne vej modtage en tak for råd, dåd og
udlån af materiel.
Program:
Møder: 16. december, 6. og 20. januar.
7BE og Nørgård tilrettelægger programmerne.
Og så ønsker afdelingsbestyrelsen alle medlem
mer og EDR’s øvrige medlemmer en fredfyldt jul
og et QSO-fyldt og QRM-frit 1965!
73 de 6LW.
KOLDING
Kolding-afdelingen
ønsker
alle
medlemmerne
en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Forhåbentlig lykkes det for os at få eget lokale,
så vi rigtig kan få gang i foreningsarbejdet, og vi
håber, at medlemmerne vil møde talrigt op til vore
møder i det nye år.
Vy 73 de 5VY.
KORSØR
Lokale: Svendstrup station.
Formand:
OZ4WI,
B.
Lykke
Frederiksen,
Frø
lunde, tlf. 168.
Kasserer: Niels Jørgen Bautz, Revvej 59, Korsør,
tlf. 5715 83.
Afdelingen har erhvervet lokale i tidligere Svendstrup Sj. stationsbygning, og indretning af lokale
er i fuld sving. Klubstation er under opsejling, ven
ligst udlånt af 7US (tak 7US).
Vi mødes foreløbig hver torsdag kl. 1930, og når
lokaliteterne er helt i orden, vil vi fastlægge vin
terens videre program.
Vy 73 4WI.
LOLLAND-FALSTER
Vi har normalt ikke møde i december, men 2MI
har lovet at have julekagerne færdige til tirsdag
den 15. december kl. 20, hvor vi med XYL’er og
YL’er mødes til en hyggelig radiosludder.
For kaffe, kager og den ulejlighed, vi påfører
2MI samt god behandling, erlægges der 2 kr. pro
persona.
I tilfælde af at OZ ikke skulle være fremme
den 15. dec., bekendtgjorde vi decembermødet ved
sidste møde i Nykøbing, der iøvrigt var en stor
succes, og vi siger dig tak 6KJ for den lærerige
aften.
Vi ønsker hermed alle medlemmerne en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
PS. 2MI’s adresse: Vesterskovsvej 47, NykøbingFalster.
Vy 73 OZ1BG.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Sundsvej 79,
tlf. 2 18 54.
Næstformand: OZ2SH, Søren Hansen, Kragsvej 49,
tlf. 2 15 67.
Kasserer:
OZ4GS,
Svend
Sørensen,
Borgmester
vej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær:
OZ9ER,
Erling
Nielsen,
Strandprome
naden 38, tlf. 2 71 71.
OZ9NK,
Jørgen
Nielsen,
Strandpromenaden
46,
tlf. 2 47 01.
Klubhuset har lukket indtil mandag den 11. jan.
1965, og derefter ser det faste ugeprogram således
ud:
Mandag kl. 2015: Byggeaften for begyndere.
Tirsdag kl. 2015: Teknisk kursus.
Onsdag kl. 2015: Morsekursus.
Torsdag kl. 2015: Byggeaften for begyndere.
Søndag kl. 825: Rævejagt.
Månedens arrangement, januar:
Torsdag den 21. januar kl. 2015: Foredrag med
klubbens projekterede ESB-sender som emne.
Vy 73 9ER.
NYBORG
Formand: OZ4WR.
Lokale: Tårn vej 4, Nyborg.
Der er særlig travlt i juleferien for 8—9 af med
lemmerne. De er i gang med at bygge rævemodta
ger. Det foregår med halvleder og som noget nyt
med transfilter i stedet for med alm. mellemfre
kvensdåser.
To af afd. medlemmer har bestået morseprøven,
det er Preben B. Thomsen og Leon B. Johannesen. Den tekniske prøve er forlængst bestået.
Den 14. januar har OZ5RO og XYL lovet at
komme herover og fortælle os noget om afdelingen
og selve EDR. Vi glæder os meget til deres besøg.
Jeg vil håbe, at alle kunne samles denne aften, og
det kan du gøre en hel masse for.
Programmet
for den følgende tid er:
Morsetræning hver onsdag aften.
Klubaften den 7. januar samt hver torsdag.
Torsdag den 14.: 5RO og XYL kommer på besøg.
Afdelingen i Nyborg vil gerne ønske sine med
lemmer samt andre amatører en glædelig jul samt
et godt nytår.
Vy 73 de OZ6MI per
NÆSTVED
C all: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Torsdag den 5. november afholdt vi et møde i
vores klublokale, hvortil vi havde indbudt omeg
nens „gamle" amatører. Vi var ialt mødt ca. 20
mand. Det blev til en hyggelig aften med ameri
kansk lotteri og fremvisning af grej. Vi blev op
fordret til at fortsætte med sådanne møder frem
over; nærmere herom i januar OZ.
Vi sluttede året den 8. december og begynder
i klubben igen den 5. januar 1965.
Klubbens medlemmer, deres XYL’s, venner og
bekendte ønskes en glædelig samt et godt nytår.
Vel mødt i det nye år.
vy 73 OZ8VN
SORØ
Lokale: Møllevej 5.
Formand: OZ3VO, Hans
bjerg, tlf. Kongskilde 155.

Olsen,

Tystrup

pr.

Fugle

Kasserer: Egon Petersen, Engtofttvej 15, Dianalund.
Af nyt er der ikke meget at berette. Vi mødes
som sædvanlig tirsdag aften kl. 2000 i lokalet Møl
levej 5, og jeg har lovet kassereren at meddele, at
der stadig er uafhentede medlemskort. Skal vi lige
se at få det overstået inden nytår?
Ja, så er tiden kommet, hvor vi atter skal ønske
glædelig jul og god nytår, og hvis vi skal se til
bage på året, der gik, kan vi jo ikke nægte, at det
rummede både fremgang og modgang for Sorø afd.
Fremgang, fordi vi fik en del nye medlemmer, vi
fik tre nye kaldesignaler i afd., og vi havde da også
lagt store planer for vinterens arbejde i år. De blev
jo desværre så brat ændret af branden, som totalt
udslettede vore lokaler.
Vi har jo fået tag over hovedet igen, og det kan
vist godt røbes, at det ikke varer længe, før vi igen
har planer klar. Hvis vi derfor skal ønske noget ved
årsskiftet, må det være, at vi må få støtte fra alle
vore medlemmer, når vi nu skal til at smøge ær
merne op og tage fat for alvor.
Må jeg på foreningens vegne rette en tak til alle,
der har hjulpet os på een eller anden måde, og til
slut ønske alle vore venner en rigtig glædelig jul
og et godt nytår.
Vy 73 de OZ6RC, Carl Aa. Christiansen.
SØNDERBORG
Formand:
Mads Jørgensen, OZ6MJ, Holger
Drachmannsgade 12, Sønderborg.
Kasserer: Leif Schmidt, OZ4IS, Kløvermarken 36,
Sønderborg.
Sekretær:
Sv.
Aage
Jørgensen,
OZ3SZ,
Kirkehørup.
Klublokale: Kælderen, Midtkobbel 5, Sønderborg.
Mandag den 23. november kl. 20 afholdtes ekstra
ordinær generalforsamling på „Strandpavillonen".
Dagsorden:
1. Valg af ny bestyrelse.
2. Kontingent.
3. Lokale.
På grund af manglende tid har den hidtidige for
mand OZ9SE måttet trække sig tilbage fra for
mandsposten.
Ny
formand
blev
Mads
Jørgensen,
OZ6MJ, Holger Drachmannsgade 12, Sønderborg.
Kasserer: Leif Schmidt, OZ4IS, Kløvermarken 36,
Sønderborg.
Sekretær:
Svend
Aa.
Jørgensen,
OZ3SZ,
Kirkehørup, Als.
Efter valget af ny bestyrelse gik vi i gang med
afstemning om kontingent, et beskedent beløb på
10,00 kr., som blev vedtaget næsten enstemmigt.
Valg af lokale voldte intet besvær, det blev ved
det gamle i kælderen Midtkobbel 5. Der vedtoges
også,
at
mødeaften
fremdeles
bliver
den
første
mandag i hver måned, for de CW interesserede
medlemmer kan jeg sige, at de ved henvendelse til
et af bestyrelsesmedlemmerne kan få oplyst tid og
sted, hvor der trænes CW. På bestyrelsens vegne
vil jeg gerne ønske alle medlemmer en glædelig
jul og et godt nytår.
Vy 73 3SZ.
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedrørende amatør-radios ende tilladelse.
Nye tilladelser:
C 8076, OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbøl,
Vestervig.
B 9022, OZ5QR, Marguerite Lydia Blavnsfeldt,
Ordrupvej 96, 3. th., Charlottenlund.
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C 9384, OZ6DU, William Frede Andersen, Maj
Allé 36, Herlev.
B 9386, OZ6DV, Flemming Aksel Nielsen, Niels
Ebbesens Vej 9, København V.
C 9051, OZ6TL, Henrik Møller, GI. Kirkevej 46 A,
Herning.
A 6558, OZ7ABC, Kollegianerforeningen (radio
gruppen), P. O. Pedersens Kollegium,
Haraldslundsvej 38, Lyngby.
(Ansvarshavende: OZ7BQ, H. J. K. Rasmus
sen, Borgevej 31, Lyngby).
C 5780, OZ8CF, Harald Kristian Frost, Tulipan
vej 9, Farsø.
B 9391, OZ8EE, Erik Aksel Eriksen, Holsteinsborgvej 29, 3., Vanløse.
B OZ8OC, Olav Steen Christensen, Skøjtevæn
get 16, Kastrup.
A 7970, OZ9OM, Ole Lading, Skråvej 11, Bagsværd.

9566 K. Hedegaard, Alderdomshjemmet, Vildbjerg.
9567 Sv. Aage Mortensen, Amagergade 9, 1.,
Ålborg.
9568 Jørgen A. Rasmussen, Langenæs Allé 55,
Århus C.
Atter medlem.
4913 OZ4CJ, Carl Aa. Jensen, Vang, Hasle.
4730 Erling Hansen, Sophus Bauditzvej 14, Odense.
5934 Erik A. Lund, Hotel „De la Ville", Latina,
Italia.
7623 H. P. Lorensen, Vojens.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen..
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.

NYE MEDLEMMER

*
Redaktører:

9529 Svend E. Bertelsen, Skovfennen 6, Åbenrå.
9530 Clemens Johansen, Tapdrup, Viborg.
9531 Jens-Kristian Søgård, Åsted-Skærum Cen
tralskole, Kvissel.
9532 Jørgen Brandt, Langagervej 43, Glostrup.
9533 Per Forst, Callesensgade 17, Åbenrå.
9534 Steen Petersen, Vestre Allé 38, Ålborg.
9535 Kaj Bentsen, Hovvejen 87, Kalundborg.
9536 Ole Sørrig, Albuen 3, Skagen.
9537 Kurt Bøge, Slotsgade 29, Åbenrå.
9538 Robert Sørensen, TV FYN, Sdr. Højrup,
Pederstrup.
9539 Peter Thiel Brask, Niels Skovsvej 17,
Mølholm, Vejle.
9540 Jørn Jensen, Parkvej 17, Odder.
9541 Karl H. Carstensen, Alnor skole, Gråsten.
9542 Poul Erik Jensen, Frejasvej 37, Grenå.
9543 Lærer Børge Hansen, Rødekro.
9544 Jens H. Bager, Asmussens Allé 2, 4.,
København V. (A)
9545 Gynter Berndt, Nygade 7, Gråsten.
9546 Finn Thordén, Tordenskjoldsgade 22, 4.,
Århus N.
9547 Ole Kastel, Mørkhøjvej 118, Herlev.
9548 Hans Kjelstrup, Tagensvej 154, st. tv.,
København N. (A)
9549 John B. Bøye, Forstalle 54, Åbenrå.
9550 Frank Pedersen, Vesterhavsgade 21, 1.,
Esbjerg.
9551 Henrik Steen Jensen, Vallensved, Næstved.
9552 Palle Geleff, Allégade 34, Odense.
9553 Børge Jensen, Ndr. Engvej, Nordby, Fanø.
9554 Ib Biel, Bodum, Åbenrå.
9555 Bent Madsen, Ringtoften 55, 1.,
Skovlunde. (A)
9556 Flemming Rasmussen, Egø Depot, Korsør.
9557 Per Lykke Pedersen, Kronprinsensgade 111,
Esbjerg.
9558 Frode Klok, Torvegade 138 B, Esbjerg.
9559 Erik Johansen, Jansvej 8, København S.
9560 Bent Brinkmann, Bomgaard, Indslev, Ejby.
9561 Viggo Jensen, Grønningen 24, Helsingør.
9562 OZ9IB, Ejner Duch, Skelhøje.
9563 Ole Karl Knudsen, Webersgade 42, Kbh. Ø.
9564 Hans-Jørgen Lembke, Østerled 16,
København Ø. (A)
9565 Henrik Fuglsang, Duevej 20, København F.
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Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden,
OZ6PA,
Poul
Andersen,
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Kasserer og næstformand: OZ3FM,
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.

Peder
Emil

Sekretær:
OZ5RO,
Ove
Blavnsfeldt,
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.

28,

Lykkes

Frederiksen,

Ordrupvej

96,

Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO, Sv. Åge Olsen, Folkvarsvej 9 F., GO. 1902V.
OZ2KP,
K.
Staack-Petersen,
Risbjerggårdsallé
63,
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 27, Nykø
bing F., tlf. 85 31 44.
OZ3Y, Hans Rossen, Svenstrup, Korsør, Frølunde 102.
OZ7KV,
Kaj
Andersen,
Enebærvej
76,
Hj
allese,
tlf. 11 18 55.
OZ5JT, Jens Thomsen, Brinken 4, Viby, tlf. 4 23 53.
OZ1BP, Bernhard Pedersen, Bornholmsgade 66, st.,
Ålborg.
OZ2NU,
Børge
Petersen,
Postbox
335,
Ålborg,
tlf.
3 53 50.
OZ8JM,
Berg
Madsen,
Hobrovej
32,
Randers,
dag
6111, aften 7652.

Landsaf deling sieder:
OZ8JM, J. Berg Madsen,
(dag) 6111, (aften) 7652.

Hobrovej

32,

Randers,

tlf.

Traffic-manager
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg.

QSL-centralen:
EDRs QSL-central: vi OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup, tlf. 6. (Drej 088) 5 75 11 — Saltum. QSL-centralens giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet ved enhver
indbetaling'.
Annoncer:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15,
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen,
kesvej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.

Horsens,
Peder

Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

*
Trykt 1 Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.

Afleveret til postvæsenet den 15. december 1964.

til.
Lyk

