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Diagrammer og symboler
Hjælp tegneren!
Det sker desværre ikke så helt sjældent, at
der er fejl i tegningerne her i OZ, ligesom
også trykfejl hyppigt sniger sig ind. For at
tage trykfejlene først, så kan disse desværre
ikke helt undgås. Red. ser nemlig ikke nogen
2. korrektur af satsen og har derfor ikke
mulighed for at sikre, at rettelserne på 1.
korrektur virkelig bliver udført. Trykfejl i
overskrifter, forkerte forfatternavne og om
byttede bogstaver i kaldesignaler hører til
de mest kedelige, men heldigvis også til de
sjældnest forekommende, som vi kun kan
undskylde, men ikke sikre os imod.
Fejl på tegningerne er ikke altid tegnerens
skyld, for mange skitser kan være meget
vanskelige at tyde, og der er ikke altid tid
til at konsultere forfatteren, for bladet skal
jo helst ud til tiden. TR burde naturligvis
fange'de fejl, som kan fanges, men kontrol
af tegninger er et vanskeligt og tidsrøvende
job, som ikke altid kan nås. Det eneste vir
kelig (næsten) sikre middel til at undgå fejl
ved rentegningen, er at artiklens forfatter
udfører sin skitse således, at den kan kalke
res direkte af. Skal et strømskema først kom
poneres helt om, kommer der let fejl af den
kedelige art, vi kan se omtalt andetsteds i
bladet.
Symboler.
Det er til meget stor hjælp for tegneren,
hvis alle strømskemaer tegnes med de her i

OZ standardiserede symboler. Hvis du derfor
af en eller anden grund har forkærlighed for
symboler, der afviger frå OZ-standard, så
lad venligst være at bruge dem i stof til OZ.
Det eneste, du opnår ved at bruge outsider
symboler, er at gøre livet mere surt end nød
vendigt for den stakkels tegner, som allige
vel ændrer dem til standard!
Fig. 1 viser OZ’s standard-symboler, figur
teksten giver forklaringen. Nogle af dem
skal dog lige have et ord med på vejen.
Transistorer. Når vi så stædigt holder fast
ved det gode, gamle transistorsymbol, er det
ikke, fordi vi er reaktionære, men af følgen
de to grunde. 1) Det er international stan
dard og forstås overalt. Englændere og sven
skere har i misforstået reformationsiver ind
ført et andet symbol, vistnok med den moti
vering, at det skulle være lettere at tegne.
Selv om dette var tilfældet, hvad rolle spil
ler det så, om det tager et par minutter læn
gere at tegne et strømskema, hvis det gør
tegningen let læselig for 3000 EDR-medlemmer, der er vant til det internationale sym
bol? 2) Det er mere fleksibelt og lader sig
tilpasse til andre halvledertyper. Et enkelt
eksempel er nok: se på dobbeltbasistransistoren — hvordan skulle den tegnes med det
svenske symbol?
Zenerdioden tegnes som en normal diode,
blot med en hage på tværstregen i overens
stemmelse med international vedtægt.
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Fig. 1. Symboler,
a: potentiometer, b: kontinuer
ligt variabel (knap på forplade),
c: variabel med værktøj (trimmer), d: variabel i spring
(med omskifter).

e og f: elektrolytkondensatorer.
Brug fortrinsvis f.

gr: PNP-transistor, h: NPNtransistor. Bemærk, at pilen
i k k e berører basis ell. cirklen.

i: dobbeltbasistransistor
(unijunctiontransistor).

k:
almindelig
diode,
l:
zenerdiode. Dioden leder fra + til -5i
pilens
retning.
Zenerdioden
skal
vende
„omvendt",
således
at polen peger mod plus, m: ka
pacitetsdiode
(varaktor).
For
spændes
også
i
spærreretnin
gen (pilen mod plus).

n og o: HF-spoler med og uden
jgrnkerne. p: transformer med
jernkerne.

q og r: relæspoler.

s: sluttekontakt (åben i hvile
stillingen), t: brydekontakt
(sluttet i hvilestillingen),
u: skiftekontakt.
Kontakterne
kan
anbringes
hvor
som
helst
på
tegningen,
spolen
mærkes
da
med
stort
bogstav (f. eks. A), kontakterne
med små bogstaver (f. eks. al,
a2 o. s. v.).
Fig. 2.
Krydsende ledninger har aldrig
forbindelse (a). Hvis der skal
være forbindelse, parallelfor
skydes den ene ledning (b).
PS. I nogle artikler kan det (som i dette nummer)
være
nødvendigt
at
fremstille
klicheer
efter
for
fatterens originale tegninger, for der er jo grænser
for, hvad tegneren kan overkomme på kort tid.
Endnu en grund til at bruge de her givne oplysnin
ger i praksis!
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Dioder tegnes symmetrisk om lederen og
udfyldt med sort. Jeg har undret mig over,
hvordan den „halve" diode, man ser visse
steder, er kommet til verden og kan kun
finde den forklaring, at hvis dioden tegnes
„åben", skal den gennemgående linie ikke
brydes, hvilket er en tegneteknisk lettelse.
Som regel er dioden imidlertid udfyldt med
sort, og så bortfalder dette argument.
Modstande tegnes som kasser, idet det
amerikanske
zig-zag-symbol
vitterligt
e
r
meget besværligt at tegne pænt, og vi har jo
vænnet os til kasserne.
Elektrolytkondensatorer
tegnes
med
den
negative side udfyldt med sort.
Lay-out.
Alle tegninger bør helst være i dobbelt
størrelse. Større diagrammer kan fylde en
helside, men normalt bør tilstræbes en mak
simal bredde svarende til to spalter i OZ.
Dette svarer meget nøje til, at tegningen
skal kunne være på et ark i størrelse A4.
Komponenterne bør ikke mases for meget
sammen, gør dem hellere noget mindre, så
der bliver „luft" imellem, det gør tegningen
lettere at læse, og så bliver der bedre plads
til påskriften..Der er ingen grund til at mær
ke komponenterne med referencenumre, med
mindre der henvises til dem i teksten, og
værdier bør altid skrives på — og undgå så
vidt muligt styklister.
Undgå så vidt muligt krydsende ledninger
i diagrammer. Er det nødvendigt at lade to
ledninger krydse hinanden, bør de ikke
have forbindelse. Skal krydsende ledninger
have forbindelse, bør den ene tegnes som to
parallelle streger med lidt afstand, se fig. 2.
Følger man dette princip konsekvent, bliver
de små klatter, der angiver forbindelse, over
flødige, og man vil aldrig være i tvivl om,
hvorvidt der er forbindelse eller ej. Prin
cippet er altså: et samlingspunkt må kun
have tre udgående ledere, aldrig fire eller
flere.
Ovenstående retningslinier skal tjene til at
gøre tegningerne lettere at forstå og at redu
cere antallet af fejl, men må ikke opfattes
som en betingelse! Det skal absolut ikke
være afgørende for, om en artikel kommer
i OZ eller ej, at manuskriptet er maskinskre
vet med dobbelt linieafstand og rigelig mar
gin, eller om tegningerne er udført „profes
sionelt". Men tænk alligevel på, at den halve
time, du evt. skal ofre mere, kommer mange
fold igen hos tegneren, hos TR — og i sidste
instans hos de mange tusind læsere af OZ.
7AQ.

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

Foto 1.

Lineært transistor PA-trin til 80 m
Maximalt output 20 watt PEP
MOTOROLA’s 2N2832 er en germanium
HF POWER TRANSISTOR, som er forholds
vis billig — den koster ca. 60 kroner hos
Friis Mikkelsen i Bagsværd — og som ikke
desto mindre kan bringes til at aflevere
mere end 20 watt PEP på 80 meter med en
effektforstærkning på omkring 10 dB. Den
er derfor glimrende egnet til de første ekspe
rimenter med lineære transistor PA-trin, idet
man — selv ved at køre den „forsigtigt" —
kan opnå et betragteligt output (8—10 watt
PEP) og så til gengæld har praktisk taget
fuld sikkerhed imod aflivning af transistoren
ved et uheld. For at rendyrke transistorlinien
og samle nogle erfaringer har jeg anvendt
en 2N2832 i en lineær klasse B-forstærker,
som arbejder sammen med og styres af den
lille transistor ESB-transceiver fra OZ sep
tember 1964, således at de to enheder tilsam
men danner en effektiv transportabel station
af små ydre dimensioner (foto 1).
Anvendelsen af transistorer i transporta
belt udstyr er tiltrækkende, fordi man kan
køre det hele på en lav spænding, og fordi
strømforbruget i stand-by reduceres til om
kring 100 mA. Transistorerne udvikler ingen
nævneværdig varme — end ikke en effekt

transistor i et lineært PA-trin vil varme un
der normal drift, fordi den kun bruges til
sending i korte perioder og ellers står uden
spænding —• og udstyret kan derfor bygges
ganske kompakt, idet man ikke, som når man
blander rør og transistorer sammen, behøver
at tage hensyn til opvarmning.
Det er da helt indlysende, at bygningen af
et enkelt PA-trin med een enkelt transistor
giver et ret spinkelt erfaringsgrundlag. Imid
lertid er der for tiden en vis mangel på be
skrivelser af transistoriserede PA-trin, så
at der trods alt kan være en vis berettigelse
i at fremkomme med nogle sider om emnet.
2N2832’s DATA.
De absolutte maksimaldata for 2N2832 er:
Kollektor-basisspænding: 80 volt.
Kollektor-emitterspænding: 50 volt.
Emitter-basisspænding: 2 volt.
Kollektorstrøm (kontinuert): 20 ampere.
Basisstrøm (kontinuert): 5 ampere.
Tilladt effekttab v. 25° C: 85 watt.
Samtidig anbefales det kraftigt fra fabri
kantens side at studere de „Safe Operating
Areas“ — sikre arbejdsområder — som om
tales i de datablade, der følger med transi
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Fig. 1.
Strømskemaet.

storen, når man køber den. Heri gengives
kurver over sammenhørende værdier af kollektorstrøm
og
kollektor-emitterspænding,
som ikke bør overskrides, hvis man ønsker
at undgå at ødelægge transistoren ved sekun
dær nedbrydning (secondary breakdown).
Der gengives i databladene intetsteds no
get om, hvad 2N2832 kan præstere som line
ær klasse B-forstærker, men der står en
masse andre oplysninger, som man så kan
bruge til at udregne det forventede maksi
male output ved hjælp af gængse formler.
Her kommer man imidlertid til særprægede
resultater — som for eksempel at max. out
put skulle kunne være små 75 watts PEP
— og kurverne ,pver sikre arbejdsområder
giver ikke umiddelbart nogen hjælp, når der
er tale om et klasse B-trin, idet de gælder
transistorens anvendelse som switch, så vidt
jeg kan forstå. I den situation er der ikke
andet at gøre end at foranstalte et forsøg for
derigennem at finde ud af, hvor stort et out
put, transistoren kan præstere i den pågæl
dende opstilling. Altså spændes et trin, som
kan levere rigelig styring (i mit tilfælde var
det 2 stk. 6146), foran 2N2832, og så tilføres
styreeffekt, mens man kontrollerer output
fra 2N2832 med et rørvoltmeter. Styretrinet
skal selvfølgelig køre meget stille, og man
har kun brug for omkring 2—3 watt eff.
Efterhånden som man forøger styringen, sti
ger output indtil 22 watt PEP fra 2N2832.
Det er en hårdhændet metode, og der er
skam ikke grund til at opfordre til at gøre
forsøget med andre typer transistorer. Til
gengæld
rører
det
tilsyneladende
ikke
2N2832 at køre med konstant maksimalt out
put (bærebølge), og selv efter en halv time
med konstant 20 watt PEP output er den ikke
varmere, end at man let kan holde en finger
på den, så længe det skal være. Jeg har kørt
mange QSO’er med ESB og fuldt maksimalt
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output fra trinet og med en rørsender til at
afgive de fornødne 2—3 watt PEP som sty
ring, og kvalitetsrapporterne har været sær
deles opmuntrende.
Der er imidlertid grund til at gøre op
mærksom på, at det er meget vigtigt, at kollektorkredsen er i resonans, for ellers varie
rer kollektorstrøm og kollektor-emitterspæn
ding ikke længere modsat af hinanden (såle
des som de gør, når der er resonans i kred
sen), og så brænder transistoren antagelig af,
ikke på grund af overopvarmning, men fordi
kollektorstrømmen for den givne kollektoremitterspænding bliver for stor.
Den
situation,
hvor
antennebelastningen
mangler, er derimod ikke nær så ubehagelig
— det er ikke til at drive strøm igennem
transistoren, såfremt kollektorkredsen er i
resonans, og den kan ikke varmemæssigt
overbelastes. Derimod kan den sikkert øde
lægges, hvis man tilfører for stor styreeffekt.
Disse ting er fremhævet, fordi det er godt
på forhånd at gøre sig klart, hvad det er,
man skal passe på, når man giver sig til at
køre trinet med et stort output. Betragtnin
gerne er rent teoretiske, idet der heldigvis
ikke ligger sørgelige, praktiske erfaringer
bag.
Kender man sin antenne og dens tilpas
ning — antenneleddet kan jo godt forskyde
resonanspunktet
i kollektorkredsen
—
og
arbejder man under vante forhold, synes der
ikke at være større risiko forbundet med at
køre fuldt output.
Imidlertid kan man også bestemme sig til
at køre trinet moderat. Denne bestemmelse
kan man simpelthen blive tvunget til at tage,
hvis man ikke har styreeffekt nok — jeg tør
godt indrømme, at det endnu ikke er lykke
des mig at bygge et transistor-drivertrin, som
kan udstyre 2N2832 til fuldt output (det skal
utvivlsomt køre i klasse A, og man bliver

Foto nr. 2
viser den mekaniske
opbygning.

muligvis nødt til at bruge endnu en 2N2832)
— men samtidig er det indlysende, at man
med moderat udstyring kan tillade sig en
betydelig mere sløset behandling af trinet,
og risikoen for afbrænding af transistoren
på grund af en fejlbetjening bliver praktisk
taget lig nul.
Valg af arbejdsspænding ( V s ) .
Når man kun har en begrænset styreeffekt
til rådighed, er man naturligvis interesseret
i at få denne styreeffekt forstærket så meget
som muligt i trinet. Med den 2N2832, som jeg
har anvendt, er det i kl. B således, at effektforstærkningen for Vs = 25 volt ligger om
kring 11 dB, medens den for Vg = 12 volt
er ca. 8 dB. Der er ikke spor i vejen for at
få det samme output med 12 og med 25 volt,
men der skal altså omkring dobbelt så stor
styreeffekt til ved 12 volt som ved 25 volt. Da
den
maksimalt
tilladte
kollektor-emitter
spænding for 2N2832 er 50 volt, bør Vs ikke
vælges højere end 25 volt, selvom der er
tale om moderat udstyring. Da output fra
drivertrinet i transceiveren — en 1613 — er
givet til ca. 0,8 watt PEP og ikke lader sig
forhøje, har jeg valgt 25 volt arbejdsspæn
ding for PA-trinet for herigennem at nå det
maksimale output med den styreeffekt, der
er til rådighed. Med en styreeffekt på 0,8
watt PEP og Vs = 25 volt opnås et output
på 8,5 watt PEP.
Med en styreeffekt på 0,8 watt PEP og
V s = 12 volt opnås et output på 4,3 watt
PEP.

Diagrammet.
Opstillingen har plus på stel, ligesom exciteren, og transistoren kører i jordet emitterkobling.
Indgangen er en lille ferrittransformer,
som
omsætter
drivertrinets
udgangsimpe
dans på omkring 70 ohm til 2N2832’s meget
lave indgangsimpedans. Tabet i en sådan
transformer er meget lille, og med den viste
kobling opnår man at udnytte hele styreef
fekten til dens egentlige formål i stedet for
at tabe en del af den i basisdeleren. Trans
formeren er viklet på et ferritrør (materiale
4 B), der er ca. 1,3 cm langt og med en ydre
diameter på 10 mm og en indre diameter på
6 mm. Primæren har 22 vindinger og sekun
dæren 2X5 vindinger, som er parallelforbun
det. Fig. 2 viser en tegning af ferrittransformeren. Tværstrømmen i basisdeleren er sat
til 100 mA.
Kollektorkredsen er også viklet på en ferritkerne, som imidlertid er massiv. Den ses
til højre i foto 2. Diameteren er 9 mm, og
kredsen består af 10 vindinger 1 mm kobber
tråd. Kredsens selvinduktion er omkring 6
mikrohenry. Udtaget til kollektoren sidder
på den tredie vinding (når trinet skal køre
med et output på 8 watt. For output på 20
watt ligger udtaget på den 1. vinding), og an
tennen sidder på den femte, hvis man ønsker
en impedans på omkring 60 ohm. Spolens
længde er 2,5 cm. Afstanden mellem en statorplade og en rotorplade i dr ejekondensato
ren er ca. 1/4 mm. Begge komponenter holder
fint til fuldt output.
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Tanken med at anvende en ferritkreds i
kollektoren er den at fremskaffe den bedst
mulige kobling mellem kollektor, svingnings
kreds og antenne, da dette er af betydning
for lineariteten.

Fig. 2.
Ferritr ansformer.

Trinet er neutraliseret ved hjælp af en
link, anbragt ud for den kolde ende af kol
lektorkredsen. Ved hjælp af en modstand og
en kondensator, anbragt i serie med linken,
der er på 2 vindinger, kan man regulere til
bagekoblingen. Der hersker i faglitteraturen
en del uenighed om nytten af en neutralise
ring. Trinet var i sig selv stabilt og ikke til
at formå til at selvsvinge. Men når det blev
koblet sammen med en exciter, gav det sig
en gang imellem til at svinge, og det er ikke
særlig heldigt, ideF'kollektorstrømmen så sti
ger ud over de planlagte grænser. Derfor
indførtes en neutralisering af trinet, hvor
ved sandelig effektforstærkningen steg ret
betydeligt, samtidig med at forvrængningen
blev mindre.
Strømmen igennem 2N2832 måles i emitteren med et instrument, som ikke bestiller
andet. Dette som en sikkerhedsforanstalt
ning. Emitterstrømmen uden styring tilført
er 200 mA. Når der tilføres 0,75 watt PEP i
styring, stiger emitterstrømmen til omkring
600 mA for konstant bærebølge.
Det andet instrument på trinet måler
Vs for PA-trin og exciter. Det indbyggede
antennerelæ styres fra transceiverens VOX,
idet denne i sendestilling giver basisspæn
ding til en stor transistor, som skal kunne
tåle den fulde spænding fra strømforsynin
gen samt strømmen igennem relæet. Der er
hele tiden spænding til relæet og dens styre
transistor, medens 2N2832 først får spænding
via en sluttekontakt på antennerelæet. Her
ved spares strøm i stand-by, og man undgår
opvarmning af basisdeleren og 2N2832.
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Mekanisk opbygning.
PA-trinet rummes i en kasse, som har
samme størrelse som transceiveren, nemlig
15X25X5 cm. I denne kasse fylder HF-delen
lidt under halvdelen, mens resten kan ud
nyttes til netstrømforsyning eller akkumu
latorer. 2N2832 skal monteres med hele
chassiset som køleflade, således som det kan
ses på foto 2. Transistorens hus er forbundet
med kollektoren, men da denne elektrisk skal
være isoleret fra chassiset, men termisk i
forbindelse med dette, må man montere
2N2832 på en glimmerplade af samme form
som husets anlægsflade. Denne glimmerplade
indsmøres først i f. eks. børnevaseline for at
udfylde alle porerne og små huller i de sam
menstødende overflader for derigennem at
opnå en bedre afledning af varmen. Proble
met skal nu ikke overdimensioneres, for der
bliver jo ikke tale om at efterlade megen
effekt i transistoren i denne opstilling.
Kollektorkredsen med de 10 vindinger,
som kan ses til højre i foto 2, ser vist temme
lig vanvittig ud i betragtning af, at trinet
kører på 80 meter, men det må erindres, at
der er ferrit som kerne. At denne kerne er
rigeligt
dimensioneret, viser
sig ved
en
manglende opvarmning selv ved vedvarende
fuldt output.
Målinger.
Nedenstående
målinger
er
udført
med
transistor-transceiveren
som
styresender
og
med Vs = 25 volt.
Tilført styreeffekt = 0,75 watt eff.
Målt output = 8,5 watt eff. (23 volt over
62 ohm).
Effektforstærkning = 11,3 gange svarende
til ca. 11 dB.
Input for konstant bærebølge = 25 voltX
0,6 A = 15 watt.

Hos OZ1FB har vi målt forvrængningen
ved at lægge en sinustone på transceiverens
mikrofonindgang og se den albildet på et
oscilloskop koblet til PA-trinets antenneud
gang. For et output på 8 watt PEP var den
samlede forvrængning 8—10 °/o. Der er intet,
der tyder på forøget forvrængning ved fuldt
output (20 watt PEP), men dette er ikke målt
og beror udelukkende på monitoring og rap
porter, som alle, for så vidt angår kvalite
ten, har været særdeles tilfredsstillende.
Til sidst vil jeg anføre, at OZ1FB har bi
draget væsentligt til gennemførelsen af projektet med praktisk bistand og adskillige
særdeles nyttige ideer.
ti

Hvordan regnes det ud?

Pi-led til senderen
Af OZ7AQ.

Det hænder jo, at en eller anden amatør
vil bygge sig en ny sender, og det er jo mor
somst selv at kunne foretage de nødvendige
små udregninger, der sikrer, at der kommer
et brugeligt resultat ud af anstrengelserne —
og det er jo ikke sikkert, at man kan hitte
en konstruktion i de numre af OZ, man har,
som lige netop passer.
Meget ofte starter man med at vælge et
passende senderrør, og så må man allerførst
finde ud af, hvilke strømme og spændinger,
det skal køre med. Det kan også være, at
man har en strømforsyning i forvejen, og så
gælder det naturligvis om at finde et rør, der
kan køre med den forhåndenværende anode
spænding, og som kan tåle at trække den
strøm, som ensretteren kan afgive. Lad os
her forudsætte det første, og vi kan som
eksempel tage et rør, hvis data har været
bragt i OZ, nemlig TT21 (OZ marts 1964,
side 73).

C W-sender.
Til en ren telegrafisender vil vi vælge føl
gende data, hvis vi ønsker at udnytte røret
bedst muligt: anode jævnspænding 1000 V,
skærmgitterspænding 300 V, negativ gitterspænding 60 V, anodestrøm 175 mA, skærmgitterstrøm 20 mA, styregitterstrøm 4 mA,
udgangseffekt 130 W. Input bliver således
1000 V gange 175 mA = 175 W. Har vi kun
en B-licens, må vi reducere inputtet til 100
W, hvilket i praksis gøres ved at dividere
alle strømme og spændinger med sqr(1,75). Ano
despændingen skal herefter være ca. 750 V,
og anodestrømmen 130 mA.
Før pi-leddet kan beregnes, må vi kende
den modstand Ra, som røret skal belastes
med for at komme til at køre med disse data.
Den finder vi med tilstrækkelig stor nøjag

tighed ved at indsætte Ia = 0,13 A og Va =
750 V i udtrykket

Vi får her Ra = 2900 ohm. Laver vi en god
afstemningskreds
og
parallelforbinder
den
med en ohmsk modstand på 2900 ohm, som
fig. 1 viser, kommer røret til at arbejde kor
rekt. Det var ganske vist et pi-led, vi ville
bruge, og effekten skal ikke afsættes i en
modstand, men i antennen, men det er røret
lige glad med, så derfor kan vi bruge fig. 1
til at illustrere forholdene med.
Vi bliver ved fig. 1 lidt endnu og kan nu
spørge: hvordan skal vi egentlig vælge L og
C? For det er vel ikke ligegyldigt, hvor stor
C er — og der er jo uendelig mange kombina
tioner af L og C, der giver resonans på den
frekvens, vi vil sende på.
Svaret er, at det er temmelig vigtigt at
vælge den korrekte værdi af C. Gøres C for
lille, bliver kredsens Q også lille:
Q = Ra • 6,28 • f • C,
hvor f er frekvensen (i Hz), og C er konden
satorens kapacitet (i farad). Indsættes f i

MHz, skal C være i μF. Er Q for lille (under
10), bliver de harmoniske af sendefrekvensen
dæmpet dårligt, og trinets virkningsgrad kan
gå hen og blive for lille. Hvis Q derimod
gøres større end nødvendigt, vil kredsen æde
for meget af udgangseffekten. Dels er vi jo
interesseret i at få mest muligt ud af det, vi
putter ind, og dels kan spolen blive for varm.
Vi skal derfor vælge et Q, der hverken er
for stort eller for lille, og sædvanligvis væl
ger man Q til 12—15.
Når tabene kan gå hen og stige, når Q gø
res større, er det ikke fordi, de sædvanlige
naturlove ikke gælder for senderudgangs
trin, men fordi vi regner med belastet QKredsens eget ubelastede Q, som vi kan kalde
Qo , er måske det samme hele tiden, men gør
vi C større og L mindre, vil kredsens tabs
modstand, der kan opfattes som en modstand
i parallel med Ra, blive mindre, og vil derfor
shunte Ra og overtage en del af udgangs
effekten.
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Nu har vi samlet alle ingredienserne og
kan koge suppen, d. v. s. finde værdien af C:

idet vi meget snedigt vælger Q = 12,54, så
ledes at vi får et pænt, rundt tal at regne
med. Så mangler vi bare at få orden på enhe
derne, så regningen bliver til at udføre i
praksis, idet det jo ikke er særlig bekvemt
at regne med farad og Hz på HF. Det klarer
vi ved at skrive

idet Ra nu skal være i kohm og frekvensen
f i MHz.
Med Ra = 2,9 kohm og f = 3,5 MHz bliver
kapaciteten så

Pi-led.
Nu kommer så omsider turen til pi-leddet.
Vi går nu ud fra det faktum, at røret er gan
ske ligeglad med, hvordan spole og belast
ningsmodstand arrangeres, så længe det blot
har en ohmsk modstand på 2,9 kohm at af
levere effekten til. I fig. 2 er anskueliggjort
det lille kredsløbstekniske fif, vi benytter,
når vi skal have ændret kredsen i fig. 1 til et
pi-led. I fig. 2 a og b er det, der findes til
højre for den punkterede streg, indrettet så-

ledes, at det i alle måder opfører sig fuld
stændig ens på sendefrekvensen, og røret
mærker derfor ikke forskellen. Vi har altså
allerede i det ovenstående beregnet pi-led
dets indgangskondensator C1. Hvorledes vi
får L1, C2 og r til at erstatte L og Ra, behø
ver vi ikke at komme nærmere ind på, ud
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RETTELSER
til „Telegrafisender for begynderen"
i februar OZ.
Desværre har der indsneget sig nogle fejl
i diagrammet. De bedes rettet, som følger:
C-l skal være C-2 og omvendt. Derefter fjer
nes C-2’s forbindelse til skærmgitteret og
lægges i stedet til stel.
Drivertrinet, V-3, er vist med fanggitteret
ført både til stel og katode samtidig — det
kan ikke lade sig gøre — slet stelforbindel
sen. PA-rørene er vist uden styregitter og
med styringen tilført skærmgitrene. Indtegn
venligst styregitrene og indfør styringen her
via C-12. Gitteraflederen, R-8, og ferritperlen skal naturligvis også tilsluttes styregit
rene. Der skal også sidde en ferritperle ved
glødetrådsafkoblingen på samtlige rør. Be
skyttelsesmodstanden R-11 på 5 ohm skal
kunne bære anodestrømmen (hos mig passer
modstanden netop med modstanden i HFnetdroslen, og R-11 er derfor udeladt).
Jeg fik rapporter på kraftig mellemrums
bølge hidrørende fra driveren. Det blev kla
ret ved at nøgle driverrørets katode sammen
med PA-katoderne, idet jeg bibeholdt drive
rens
katodekompleks
og
blot
lagde
den
„kolde" ende af katodemodstanden til PAkatoderne.
Det anførte call skal rettelig være OZ4ZO.

Converter
for
432 MHzbåndet
Af OZ9BS, J. H. Sørensen.
Nordre Strandvej 109, Hellebæk.

I det følgende er det hensigten at omtale
en fuldtransistoriseret converter til 70 cm
amatørbåndet nærmere. Converteren er godt
og vel 2 år gammel og vil sikkert være kendt
af en hel del amatører i og omkring Køben
havn samt i SM7, thi den har været demon
streret begge steder. Den har også bestået
sin ildprøve i den tid, den har set dagens
lys. 9AC og undertegnede har anvendt con
verteren i diverse tests i de forgangne par
år med et overmåde tilfredsstillende resul
tat.
Da det i sin tid nærmede sig det mulige
at konstruere en modtager med transistorer
til 432 MHz, var det ikke uden visse betæn
keligheder, det blev besluttet at prøve et så
dant projekt.

Den største hovedpine var unægtelig mod
tagerens HF-trin. Hvad skal man anvende?
Hvis der skulle være nogen mening med tin
gene, måtte følsomheden være mindst lige
så god som en modtager med EC88 i indgan
gen og helst bedre. AF139 kunne ikke fås
dengang, de første prøver fandtes i Tysk
land; men det var helt umuligt at fremskaffe
nogle. I stedet for viste det sig, at Philco
havde udviklet en transistor under betegnel
sen T2028, som nok kan siges at være over
ordentlig skrap og i særdeleshed set med
datidens øjne.
Når man begynder at planlægge en con
verter, tages der vel ikke særlige hensyn til,
om der skal anvendes rør eller transisto
rer, thi nedenstående krav stilles sikkert i
alle tilfælde:
1. Lav støj faktor.
2. Stor spuriousundertrykkelse.
3. God frekvensstabilitet.
4. Ringe oscillatorudstråling.
Nedenstående blokdiagram giver en over
sigt over converteren, som den er udformet
under hensyntagen til de nævnte punkter.
Ad punkt 1: HF-trin med T2028 (i dag kan
man lige så godt anvende AF139).
Ad punkt 2 og 4: Anvendelsen af et 4kredsbåndfilter mellem HF- og blandertrin.
Ad punkt 3: Krystalstyring af første oscil
lator.
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HF-forstærkeren.
Converteren er forsynet med to HF-trin
for at få forstærkning nok før blanderen, da
der tabes noget i båndfilteret.
Ved hjælp af et ret fyldigt datamateriale
over T2028 er det en let sag at dimensionere
et
HF-trin,
der
arbejder
tilfredsstillende.
Når indgangstrinet er lagt i faste rammer,
skulle det være muligt at løse de problemer,
der trænger sig på ved fremstillingen af en
modtager til 432 MHz.
Antennen tilkoless gennem en Belling-Lee
coaxfatning. Indgangssignalet føres ind på
emitteren af første transistor via kondensa
toren Cl på 39 pF, trimmeren C2 er anbragt
parallelt med indgangen for at udbalancere
den induktive del af indgangsimpedansen.
Med en kollektorstrøm på ca. 2 mA og ca.
12 volt kollektorspænding arbejder T2028
med 12 dB’s gain og lavt støjtal. Indstilles
C2 til ca. 5 pF, er indgangsimpedansen i det
valgte arbejdspunkt rent ohmsk og meget
nær 75 ohm, således at antennen kan tilkob
les direkte. Forstærkerens kollektorkreds er
udformet som et μ-led, der er beregnet, så
det giver tilpasning mellem kollektorimpedansen på TI og emitterimpedansen på T2.
L2 er en simpel HF-drossel, hvis tilstedevæ
relse kun tjener det ene formål at forsyne
TI
med
kollektorstrøm.
Basisafkoblingerne
C4 og C9 er nogle små skivekondensatorer
på 250 pF. Ledningslængden på disse kon
densatorer skal reduceres til et minimum,
hvis effektiv afkobling skal opnås; hvis ikke
vil det gå ud over forstærkningen. Det vil
være god politik at gøre ledningsenderne så
korte som forsvarligt, uden at de ødelægges
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ved indlodningen, men her kan en lille spids
tang gøre god nytte som varmeshunt.
Kollektorkredsen på T2 er ligesom på T1
en jr-kreds. Transistorerne er anbragt i fat
ninger. Så kan man give sig til at diskutere
for og imod disses anvendelse; men det giver
en bekvem mulighed for at prøve andre
transistorer i opstillingen. Endvidere risike
rer man ikke at brænde en dyr transistor af
ved indlodningen, hvis man er lidt fummel
fingret.
Trimmere.
C24, C29 og C30; 25 pF Philips type: C005BA/25E
C2, C5, CIO, C12, C13, C15, C16, C34, C36 og C40;
6 pF Philips type: C004 EA/6E.
Den kapacitive topkobling C14 mellem kreds 2
og 3 i båndfiltret består af to forsølvede plader
Spoledata.
11/4 vdg. 1 mm sølvtråd, dorn: 10 mm.
13 vdg. 0,4 mm Cu Em. 10 Mohm ½ W
Vitrohm modstand.
L3
— P/2 vdg. 1 mm sølvtråd, dom: 10 mm.
L4
— 9 vdg. 0,2 mm Cu Em. tætviklet på 7
mm
form med jernkerne.
L5 — 2 vdg. 0,2 mm Cu Em. viklet i forlængelse
af L4, i den kolde ende.
L6 — 26 vdg. 0,2 mm Cu Em. på 10 Mohm 1h W
Vitrohm modstand.
L7 — 5 vdg. 1 mm Cu Em. tap 1 vdg. fra stel,
dorn: 10 mm.
L8 — 3 vdg. 1 mm Cu Em. tap 1 vdg. fra stel,
dorn: 10 mm.
L9 — 3 vdg. 1 mm Cu Em. tap SU vdg. fra stel,
dorn: 10 mm.
L10 — 2 vdg. 1 mm Cu Em., dorn: 10 mm.
L11—
2 vdg. 1 mm Cu Em. tap Vs vdg. fra
stel,
dorn: 10 mm.
L12 — 1 vdg. 1 mm sølvtråd, dom: 10 mm.
L13 — 15 vdg. 0,2 mm Cu Em. på 10 Mohm ½ W
Vitrohm modstand.

L1
L2

—
—

Fig. 2.
Den mekaniske opbygning fremgår af fotoet samt
for filtrets vedkommende af tegningen nederst
til højre.

Herunder: Fig. 3. Diodevoltmeter til indstilling af
converteren.

Imellem HF-trinene og blanderen er ind
skudt et båndfilter bestående af fire koblede
kvartbølge-coaxialkredse.
Med
dette
bånd
filter fås en god spejlundertrykkelse, reduk
tion i oscillatorudstrålingen via antennen
samt dæmpning af spurious. Filtrets opbyg
ning er vist på tegningen i fig. 2. Der er
ikke anvendt induktiv kobling hele vejen i
filtret, men et enkelt sted er der benyttet
kapacitiv kobling. Det viser sig nemlig, at
det ellers ikke er muligt at opnå den for
ventede dæmpning udenfor filtrets gennem
gangsområde, da ind- og udgang i givet fald
kan se hinanden gennem koblingssløjferne.
Nu får man jo som bekendt ikke noget i
denne verden uden at give noget til gen
gæld, og i dette tilfælde betyder det, at man
som tak for filtret må affinde sig med en
dæmpning af HF-signalet på 6 dB. Det vil
sige, at den resulterende forstærkning fra
antenneindgangen til blanderen er på ca.
18 dB, hvilket er nok til at eliminere ind
flydelsen af støjen fra selv en ret dårlig
blander.

Blandingstrinet.
Som blander er der her anvendt transisto
ren 2N1742. Det er givetvis ikke den bedste
transistor til formålet, men i kraft af den
gode HF-forstærker, der er foran, har det
mindre betydning med et par dB fra eller
til i blandingsstøj. AF139 har på et senere
tidspunkt været prøvet i blanderen, men det
resulterede kun i forøget forstærkning og
ingen mærkbar ændring i den samlede støj
faktor for converteren.
Fra coaxialbåndfiltret føres signalet fra en
tap på sidste kreds ind på blanderens emitter gennem C17, 820 pF. Blandertransistoren
er indstillet således, at kollektorstrømmen
er ca. 0,8 mA, og spændingen er 8 volt. Dette
er et passende kompromis mellem blandings
forstærkning og støj faktor, da disse ting jo
desværre ikke altid er optimale i samme
arbejdspunkt. Oscillatorinjektionen føres ind
på basis gennem C19 på 4,7 pF. Blanderen
virker bedst med en injektionsspænding på
200—250 V eff, d. v. s. sammenholdt med
det angivne arbejdspunkt. Kollektorkredsen
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Oscillatorkanalen
er
op
bygget på et chassis for
sig selv. Herpå er så HFforstærker
og
blandings
trin monteret, sml. fig. 2.

er afstemt midt i MF-området 28—30 MHz
med C20 og L4. Kredsen skulle være bred
nok til at dække hele båndet, da L5 er kob
let ret hårdt til L4; men man kan dæmpe
kredsen, hvis det belastede Q er for stort.
Oscillatorkanalen.
Der anvendes en colpitts-oscillator med
krystallet i serie med basis, efterfulgt af tre
doblere. Oscillatorfrekvensen er 50,5 MHz,
så udgangsfrekvensen fra sidste dobler er
404 MHz.
Oscillatortransistoren er en AF115 koblet
med jordet emitter. Den første doblertransistor er en AF114, den anden og tredie er
AF102, alle i jordet basis-opstilling.
Den første dobler er koblet til et udtag på
oscillatorspolen. Mellem den første og anden
dobler er der indsat to afstemte kredse med
udtag både på primær og sekundær.
Koblingen mellem anden og tredie dobler
er foretaget på samme måde, men her er der
kun udtag på sekundærspolen.
Det er nødvendigt at bruge dobbelt af
stemte kredse for at opnå tilstrækkelig høj
spuriousdæmpning.
Sidste dobler er koblet til blandertransi
storens basis ved hjælp af et rc-led. En kon
densator C19 på 4,7 pF er indsat mellem
π-leddet og basis for at spærre for DC-spændingen. Hvis der ikke er nogen styreeffekt
på indgangen af dobierne, vil emitter-basis
DC-spændingen være omkring + 300 mV.
Når styreeffekten tilsluttes, vil denne spæn
ding aftage og endog blive negativ.
I nedenstående tabel er givet en oversigt
over den omtrentlige emitter-basisspænding
for de respektive doblere.
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AF114 (50,5 —
AF102 (101 —
AF102 (202 —

101 MHz) — 400 mV.
202 MHz) — 200 mV.
404 MHz) — 80 mV.

Trimning af converteren.
Når converteren skal sættes i drift, kan
det betale sig at starte med at få injektion
på blanderen. Med et gitterdykmeter lægges
så mange kredse groft på plads, som fre
kvensområdet nu tillader. Kører oscillatoren
først, kan man med et hjemmelavet diode
voltmeter trimme hele oscillatorkanalen til
maximum. Et diodevoltmeter kan laves af
en diode som f. eks. OA160 og et instrument
med fuldt udslag for 50—100 μA. På neden
stående tegning har jeg vist et sådant instru
ment, som jeg i mange år har haft megen
fornøjelse af. Har man fået injektion på
blanderen og trimmet udgangskredsen til
mellemfrekvensen, er der ikke andet at gøre
end at tilslutte antenneindgangen til en til
strækkelig kraftig signalkilde, til man kan
høre et svagt signal igennem modtageren.
Efterhånden som de forskellige kredse kom
mer i resonans, må man reducere indgangs
signalet, så HF-trin og blander ikke er over
styret under den afsluttende trimning; men
det vil sikkert ikke volde vanskeligheder.
Målinger.
Converteren
arbejder
sammen
med
en
transistoriseret grundmodtager, der samtidig
anvendes i forbindelse med en 2 meter con
verter. Modtagerens samlede støjtal er målt
til 4,4 dB med en Rohde & Schwarz støjgene
rator. Dette er en mærkbar forbedring i for
hold til en forhåndenværende modtager med
EC86 i indgangen, der måler 7—8 dB.*

Af OZ9AC,
Kaj Nielsen,
Kai Lippmannsallé
Dragør.

6,

Converter og strømforsyning.

Transistoriseret converter til 432-434 MHz
I dag, hvor det er muligt til en rimelig pris
at købe transistorer, der er anvendelige på
432 MHz, er det nærliggende ved planlægnin
gen af modtageudstyr til 432 MHz at tran
sistorisere dette.
Converteren, som jeg i det følgende vil
beskrive, er konstrueret til at opfylde de
krav, som amatører med rimelighed kan
stille til transistoriseret modtageudstyr på
432 MHz.
Mine krav til en 432 MHz converter ser
ud, som følger:
To 70 cm-convertere.
Når vi i dette nummer bringer to
konstruktioner,
der
opfylder
samme
formål, er det fordi de gør det på for
skellig måde, og så kan man jo vælge
den, der bedst svarer til ens eget behov.
Print til elbuggen.
Når dette læses, skulle alle interesse
rede, der har henvendt sig angående
print til min elbug i februar-nummeret,
forlængst have modtaget det bestilte.
Takket være særdeles stor velvilje fra
OZ5KH fra firmaet Mathias og Feddersen, har udgifterne kunnet reduce
res til ekspeditionsomkostningerne, idet
provenuet er indgået i EDR’s kasse til
fælles gavn.
Vy 73, TR.

1. Så godt signal/støj forhold som muligt.
2. God følsomhed.
3. Med et MF område, der findes „i huset".
4. Opbygget med standardkomponenter.
5. Let at bygge og trimme op til topydelse.
6. At den økonomiske indsats er rimelig.
Converteren består af et HF-trin med
AF 139 — en blander med en 1N21A diode
— MF forforstærker med AF 106 — krystal
oscillator med AF 115 efterfulgt af 2 stk.
AF 102 som frekvensmultiplikatorer.
Converteren er signal/støj mæssigt ca. 3—4
dB bedre end en tilsvarende med rør — fre
kvensstabiliteten med det anvendte krystal
er bedre end de sendere, der normalt høres
på 432 MHz.
MF-området er valgt til 144—146 MHz, da
de fleste 432 MHz-interesserede jo har udstyr
til dette område — der kan ved brug af et
MF-frekvensområde, der ligger i harmonisk
relation til det ønskede modtageområde, op
træde visse uheldige ustabilitetsfænomener,
disse er i denne converter undgået ved at
afskærme alle kredsløb samt ved at anbringe
en skærm i bunden, der er fastskruet til alle
skærmvægge. Ved denne foranstaltning for
svandt alle tendenser til ustabilitet.
Converteren er opbygget på et messing
chassis, hvori alle afskærmninger er indlod
det, inden chassiset er forsølvet.
Nu over til selve beskrivelsen:
85

1N21A

Converterens strømskema.

Spoledata.
L1: Antennelink, 20 mm lang, 1 mm forsølvet Cu,
1,5 mm afstand fra L2.
L2: Emitterkreds, 70 mm lang, 3 mm forsølvet
messing, udtag til emitter 12 mm fra stel, se
foto og tegning.
L3: Kollektorkreds, 70 mm lang, 3 mm forsølvet
messing, udtag til kollektor 10 mm fra top,
se foto og tegning.
L4: Link til mixerdiode, 13 mm lang, 1 mm for
sølvet Cu, 1 mm afstand fra L3.
L5:
Link
til
injektionsfrekvens,
fortsættelse
af
L4, 35 mm lang, 1 mm forsølvet Cu, 1 mm
afstand fra L6.
L6: Kreds til injektionsfrekvensen, 115 mm lang,
3 mm forsølvet messing, udtag til kollektor
12 mm fra top, se foto og tegning.
L7: Link, 2 vdg.,-0,60 mm PVC, viklet om kolde
ende af L8.

HF-trin.
Transistoren AF 139 er koblet i fælles
basiskobling — fra coaxkredsen er signalet
koblet ind på emitteren — for at sikre tran
sistoren mod afbrænding ved start af sende
ren er der mellem emitter og basis anbragt
en diode OA 90. Basis er afkoblet med en
gennemføringskondensator på 500 pF. Kol
lektoren er ført til et udtag på coaxkred
sen L3.
Krystaloscillator og multiplikationstrin.
I krystaloscillatoren anvendes et 32 MHz
HC-18/U
overtonekrystal
fra
Teletronic
i
Odense — krystallet er anbragt i en oscilla
tor med AF 115, tilbagekoblingen sker fra en
kapacitiv spændingsdeler gennem krystallet
til emitteren på AF 115. Forsyningsspændin
gen er stabiliseret med en zenerdiode Z6 til
6 volt. 32 MHz-outputtet fra L14 kobles med
linken L13 ind på emitteren af den første
tripler — i kollektoren på AF 102 udtages
96 MHz i L12 og kobles med linken Lll til
86

L8: Emitterkreds, 6 vdg., 0,8 mm em. Cu, viklings
diameter 6,5 mm, længde 10 mm, udtag 1 vdg.
fra kolde ende.
L9: Kollektorkreds, 6 vdg., 0,8 mm em. Cu, vik
lingsdiameter 6,5 mm, længde 8 mm.
L10: Udgangskreds, 6 vindinger, 0,8 mm em. Cu,
viklingsdiameter 6,5 mm, længde 8 mm, udtag
1,5
vdg. fra stel, afstand mellem L9—L10 er
14 mm center/center.
L11: Link, 2 vdg., 0,8 mm em. Cu, viklingsdiame
ter 9 mm, viklet om kolde ende af L12.
L12: Kollektorkreds, 7 vindinger, 0,8 mm em. Cu,
viklingsdiameter 9 mm, længde 10 mm.
L13: Link, 2 vdg., 0,4 mm em. Cu, viklet om kolde
ende af L14.
L14: Kollektorkreds, 10 vdg., 0,4 mm em. Cu, tætviklet på 7 mm form, er forsynet med jern
kerne.
_
DB: 20 vdg., 0,4 em. Cu, tætviklet på 4,7 Mohm —
0,5 W modstand.

den sidste tripler, der også er en AF 102.
Kollektorkredsen i den sidste tripler er ud
ført som en coaxkreds på 288 MHz.
Blandingstrin og MF forforstærker.
Blandingsdioden 1N21A (også fra Teletro
nic) er anbragt med den ene ende direkte på
stel — den anden ende er gennem linken L4
koblet til coaxkredsen L3, der fører 432 MHzsignal — L4 fortsætter som L5 og er koblet
til 288 MHz-coaxkredsen L6 — på denne
måde tilføres dioden både 432 MHz- og 288
MHz-signal, d. v. s. at den ønskede MF på
144 MHz forefindes ved den åbne ende af
L5, og er via linken L7 koblet til 144 MHzkredsen L8 — fra denne kreds går signalet
via et udtag ind på emitteren af AF 106, der
er koblet i fællesbasiskobling. I kollektor
kredsen er der anbragt et båndfilter, der er
koblet, så båndbredden er 2 MHz. Det har
været nødvendigt at anvende både kapacitiv
og induktiv kobling for at få den ønskede
båndbredde — begge kredse er dæmpet med

Converteren
set fra bunden.

Arbejdstegning
for
frem
stilling af 9AC’s conver
ter. Materialet er 1 mm
messingplade,
indloddede
skærme er 0,5 mm do.
Alt er forsølvet.
Chassishøjde 25 mm.

modstande på 9,1 kohm. Båndfilteret kan
sikkert udelades, da det er svært at trimme
på plads uden en sweepgenerator og et oscil
loskop — hvis det udelades, anbringes udta
get til MF’en på kollektorkredsen.

Mekanisk opbygning.
Som tidligere nævnt er converteren op
bygget på et messingchassis — der er an
vendt MS-blik på 1 mm — skærmene er
fremstillet af 0,5 mm MS-blik — alt er lod

det sammen. Transistorerne er anbragt i fat
ninger, således at udskiftninger er lette at
foretage ved eksperimenter og lignende. Dio
den er anbragt i en holder, der i al sin sim
pelhed består af et stykke 5 mm fladmessing,
der er påloddet chassiset, hvorefter der er bo
ret hul til dioden — dioden holdes på plads
med en lille lap 0,5 mm MS-blik. Den meka
niske og elektriske opbygning skulle fremgå
af tegningerne og fotos — bemærk, at alle
afskærmninger er forsynet med en kant,
hvori der er gevindhuller til brug ved fast

Converteren
set skråt forfra.
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Til sender
stop-start

Strømforsyning.

spændingen af den tidligere omtalte skærm
plade. De tre coaxkredse er alle forkortede
Vi-bølgekredse, der er kapacitivt belastede.
Netdel.
Den kræver vist ingen kommentarer, da
den er lige ud af landevejen — instrumentet
til at måle diodestrømmen med er et af de
billige japanske med fuldt udslag for 1 mA.
Ensretteren afgiver 9 volt til converteren —
der kan selvfølgelig anvendes tørbatterier,
hvis man ikke har lyst til at ofre en net
transformer og de dertil hørende dele for at
få lavet en ensretter.
I netdelen er anbragt en vippeomskifter,
der anvendes til stop og start af senderen —
samt sluk og tænd for converteren, da det
er nødvendigt at -'afbryde de 9 volt til den,
når der sendes, da blandingsdioden ellers vil
brænde af.
Igangsætning.
Først bringes injektionskanalen til at fun
gere •—• krystaloscillatoren bringes til at
svinge på 32 MHz ved at trimme på jernker
nen i L14, til indikatoren kan der anvendes
et gitterdykmeter. L12 trimmes med tilhø
rende trimmer til resonans på 96 MHz, brug
også gitterdykmeteret her. L6 trimmes i re
sonans på 288 MHz med trimmeren — her
kan der også bruges et gitterdykmeter til in
dikation, hvis det kan gå så højt op i fre
kvens — ellers bruges instrumentet, der må
ler injektionsstrømmen til diodeblanderen.
Der er i de to triplertrin anvendt AF 102
for at få tilstrækkelig injektionsstrøm. Kob
lingerne mellem L14/L13 og L12/L11 indstil
les, til der max. går 5 mA i kollektorstrøm
i hver af de to AF 102.
Koblingen mellem L5/L6 indstilles, til der
går 0,5 mA i injektionsstrøm til dioden.
L8 trimmes til 145 MHz v. hj. af trimme
ren på 10 pF — båndfilteret L9/L10 trimmes
også til 145 MHz v. hj. af trimmerne på 10
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pF; koblingen indstilles, så båndbredden bli
ver 2 MHz. Trimningen på 145 MHz kan ud
føres ved, at der tilføres et 145 MHz signal
til L4 — dioden udtages, og den fri ende af
L4 forbindes til en 145 MHz antenne, og ved
opsøgning af signaler er det muligt at trim
me kredsene til den rigtige frekvens. Hvis
man har en sweepgenerator og et oscilloskop,
er proceduren den samme, og arbejdet bliver
herved meget lettere!
Kollektorstrømmen i AF 106 er indstillet
til 1,5 mA — indstillingen foretages ved
hjælp af spændingsdeleren til basisforspændingen.
Ved at tilføre 433 MHz-signal til converterens antennebøsning kan de to coaxkredse
L2 og L3 trimmes til maximum signalstyrke.
Kollektorstrømmen i AF 139 er indstillet til
1,7 mA.
For at få det bedste signal/støjforhold kan
der eksperimenteres med tilkoblingspunkter
ne for emitter og kollektor på L2 og L3, og
med Ll’s kobling til L2 -— desuden med af
standen mellem L3 og L4, samt størrelsen af
injektionsstrømmen til dioden.
Ved montering af udstyr til 432 MHz gæl
der kun een regel: så korte ledninger som
muligt.
I denne konstruktion er der anvendt en del
gennemføringskondensatorer,
og
disse
giver
mulighed for at få anbragt modstandene
ovenpå chassiset. De brugte g-kondensatorer
er af fabrikat Siemens. Trimmerne, der er
anvendt til afstemning af coaxialkredsene, er
keramiske rørtrimmere fra Philips — trim
merne på 10 pF er Pola mini-lufttrimmere.
Følges de angivne spoledata etc., skulle
der ikke være vanskeligheder med at få
converteren til at fungere tilfredsstillende —
skulle det alligevel være tilfældet, så send
mig et par ord om problemerne, så vi kan
løse dem og få nok en station i gang på
432 MHz.
God fornøjelse og på genhør på 432 MHz.

Tunneldioden
Af OZ9JB, J. Badstue,
Kastrupvej 168, København S.

Jeg vil med denne artikel fortælle lidt om,
hvordan man kobler tunneldioden i et kreds
løb. Det skal ikke være en konstruktionsarti
kel, men en beskrivelse af, hvad man skal
tage hensyn til, når man vil lave en kon
struktion. Nu må man ikke tro, at det er me
get vanskeligt at arbejde med tunneldioder.
Det er det ikke. Der skal ikke engang så
mange komponenter til, som der skal til et
transistortrin. Men der er naturligvis visse
henyn, man må tage.
En tunneldiode er en fladediode. Den blev
opfundet i 1958 af den japanske videnskabs
mand L. Esaki.
Lad os først kigge lidt på tunneldiodens
karakteristik. (Fig. 1).
Man ser, at hvis man lader spænddingen
stige fra nul, vil strømmen først stige ret
stejlt, op til en værdi af Is (spidsstrømmen),
herefter vil den falde til værdien Imin (mini
mumsstrømmen). Forøges spændingen yder
ligere, vil strømmen atter stige, og karakte
ristikken vil nærme sig til en almindelig dio
des. Til spidsstrømmen og minimumsstrøm
men
svarer
henholdsvis
spidsspændingen
(Us ) og minimumsspændingen (Umin). Be
mærk at Umin er større end U g. Når man
arbejder med tunneldioden, ligger arbejdspunktet på den del af karakteristikken (mel
lem Us og Umin), som har negativ hældning.
Den negative modstand er

hvor k er en konstant, der er karakteristisk

(galliumarsenid). Nu kan man desværre ikke
nøjes med at regne tunneldioden for en ne
gativ modstand; man må se på ækvivalent
diagrammet, og det er vist i fig. 2. C er tun
neldiodens kapacitet, Ls er dens serieselvin
duktion, der stammer fra tilledninger. Rs er
seriemodstanden, og H- R er den negative
modstand..
Hvis en tunneldiode forbindes i serie med
en modstand, som vist i fig. 3, kan man ind
tegne arbejdslinien for den pågældende mod
stand i karakteristikken i fig. 1. Der er vist
to arbejdslinier a og b for henholdsvis
R1<| - R| og R1>| - R [. Det ses, at a kun
skærer
tunneldiodens
karakteristik
i
ét
punkt, mens b skærer den i 3 punkter. Det
kan vises, at opstillingen kun er stabil for en
arbejdslinie svarende til a, altså hvor Ri<
| - R|. For R1>| - R| er opstillingen usta
bil, svarende til en linie b. Dette gælder kun,

eventuelt selvinduktion i serie med tunnel
dioden. Alt i alt bliver betingelsen for at op
stillingen arbeider stabilt:

Forstærker med negativ modstand.
I fig. 4 har jeg tegnet en opstilling, som
består af en generator med en tomgangs
spænding på E volt og en indre modstand
på R1 ohm. Alt på den højre side af den punk
terede linie er den ydre belastning, der be
står af den negative modstand - R og be
lastningsmodstanden Rb . Vi vil nu beregne
spændingen over Rb for at se, om opstillin
gen forstærker.

for materialet, tunneldioden er fremstillet af
k <= 0,43 for Ge, 0,45 for Si og 0,50 for GaAs
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Generatoren afgiver effekten Pg — E • I

Dernæst beregner vi den effekt, der afsæt-

Oscillatorer.
Det, at en opstilling bliver ustabil, hvis
selvinduktionen overstiger en vis størrelse,
kan udnyttes til at fremstille en oscillator.
Dette er vist i fig. 6. Svingningsfrekvensen

Effektforstærkningen bliver:

som er større end 1 for R>Ri. — Ja, men det
kan da ikke passe, man kan da ikke få mere
effekt ud af en opstilling, end man kommer
ind i den, vel? Forklaringen er den, at man
kan ikke frembringe en negativ modstand,
uden det koster noget. Hvis man ser på fig. 1,
ser man, at tunneldiodens modstand i virke
ligheden ikke er negativ. For en positiv
spænding i lederetningen er strømmen også
positiv. Tunneldioden har kun negativ mod
stand
overfor
ændringer
i
spænding
og
strøm. Man er nødt til at give tunneldioden
en forspænding i lederretningen for at få
arbejdspunktet til at ligge i det negative om
råde af karakteristikken.

Den ekstra effekt, som effektforstærkeren
skal bruge, tages fra den spændingskilde,
som opretholder den negative modstand. Man
kan derfor ikke anvende diagrammet i fig. 4
til at fremstille en tunneldiodef or stærker
efter. Et mere anvendeligt diagram ses i
fig. 5. Her sker strømforsyningen gennem
Ra . Spændingsforsyningen kan f. eks. være
et tørbatteri. Da diodens seriemodstand skal
være mindre end | - R |, må man påse, at
Ra parallelt med R1 er mindre end [ - R [,
og' at L er mindre end seriemodstanden gange
tunneldiodens negative modstand.
Som HF-forstærker egner tunneldioden sig
udmærket. Man kan afstemme en selvinduk
tion, som er serieforbundet med tunneldio
den, til resonans med diodens egenkapacitet,
og derved få en seriesvingningskreds, som er
lavimpedanset og derfor passer godt til tun
neldiodens impedans. Dog må man ikke
bruge en for stor selvinduktion, da forstær
keren jo så bliver ustabil. Man må da lægge
en kapacitet over dioden.
90

afhænig af belastningsmodstandens størrelse
og af tunneldiodens negative modstand. En
større frekvensstabilitet fås, hvis man sætter
en kondensator parallelt med selvinduktio
nen, således at tunneldiodens egenkapacitet
kun udgør en lille del af den samlede kapaci
tet. Ligesom andre oscillatorer svinger tunneldiodeoscillatoren med den pæneste kurve
form, hvis den svinger svagt. Derfor skal
man ikke gøre selvinduktionen større end
nødvendigt.
Backwarddioden.
Backwarddioden er en tunneldiode, hvis
spidsstrøm er mindre end 300 juA, og hvis
negative modstand er større end én kiloohm,

således at den ikke mere kan benyttes som
tunneldiode.
Forspændes backwarddioden som en nor
mal tunneldiode, ses (se fig. 7), at selv for
en relativ stor forspænding løber der kun
en ringe strøm (max. 300 μA). Forspændes
backwarddioden
derimod
med
en
negativ
spænding, vil der for en lille spænding løbe
en stor strøm. Derfor kan backwarddioden
anvendes som ensretter, detektor eller mixer,
ganske som en konventionel diode, men blot
til mindre spændinger (under ca. 0,5 V).
Backwarddioden har gode HF-egenskaber og
kan anvendes som ensretter for små HFspændinger, for eksempel i HF-måleinstrumenter.
Hidtil har tunneldioden ikke haft en særlig
stor udbredelse blandt radioamatører, men
den vil sikkert vinde større indpas fremover,
blandt andet på grund af de simple forstær
ker- og oscillatorkredsløb, den høje grænse
frekvens (teoretisk ca. 1013 Hz >= 10.000.000
MHz) og dens lave effektforbrug.
Hk

Teknisk Brevkasse
Spørgsmål: 1) Er der nogen forskel, enten man
bruger et 1710 kHz eller et 2000 kHz krystal til
Torotor spolecentralen 3-OFSA-5?
(1. MF:
1800
kHz). — 2) Er det almindeligt, at denne central
driver temmelig stærkt i frekvens? — 3) Min midtpunktsfødede Zepp er 20 m lang og har 10 m 600
ohm feeder. Kan jeg forlænge feederen et vilkår
ligt antal meter, f. eks. 4 m, uden at forringe an
tennens effektivitet?
Svar: Ad 1) Bortset fra, at man må tilpasse fre
kvensen for første eller anden MF til den valgte
krystalfrekvens,
er
det
ligegyldigt,
hvilken
kry
stalfrekvens
man
anvender.
Men
der
foresvæver
mig noget om, at Torotor lavede sine amatørcen
traler til 1600/110 kHz MF, og så vil det naturligvis
være nemmere at anvende et krystal på 1710 kHz,
idet man da med den angivne kondensator til
spolecentralen
får
den
rette
båndspredning.
—
Ad 2) Ja, med „ESB-øjne“ må det siges, at spole
centralen er ret uegnet til amatørbrug, både fordi
dens frekvensstabilitet er væsentlig dårligere, end
man er vant til i dag, og fordi dens ydeevne på 15
og 10 m er noget diskutabel. — Ad 3) Ja. Anten
nens effektivitet berøres ikke deraf, men det kan
blive nødvendigt at ændre antennetuneren til at
klare den nye feederlængde. Der forestår dig et
stykke eksperimentelt arbejde med at finde den
rigtige kobling og L/C-forhold i tuneren til hvert
bånd.
Spørgsmål:
Et
par
spørgsmål
angående
den i
håndbogen på side 411 og fig. beskrevne 75 W flerbåndssénder: 1) Er det ikke muligt at anvende
siliciumdioder i 600 V—250 V spændingsforsynin
gen i stedet for 6X5 og 5V4G? — 2) Hvad forstår
man ved, DR2 skal være 50 ohm? —- Jeg har 3 stk.
transformere, een til gløde spændingen 6,3 V, 5 A,
een på 250 V, 75 mA, som tænkes anvendt til neg.
gitterfor spænding, og een på 2X350 V, 250 mA, som
jeg kunne tænke mig anvendt til 600 V—250 V for
syningen. Men da jeg ikke er interesseret i ensret
terrør, ville jeg som sagt gerne have dioder i stedet.
Mon ikke det kan lade sig gøre?
Svar: Jo, det kan du tro. Hvis du for hvert 6X5
sætter een, og for 5V4G to dioder af typen BY100,
5A8, 10DE8, 1N4006 o. s. v., er sagen klar. Du må
blot være forberedt på, at du får en ret høj spæn
ding ud af det, for dioderne har jo kun een volts
spændingsfald i modsætning til rørenes ca. 20 volt.
Ydermere er din transformer på 2X350 V, så du
lander på 1000 V i tomgang. Lytterne skal derfor
kunne tåle 500 V arbejdsspænding. — Ad 2 Det be
tyder blot, at droslens ohmske modstand er 50
ohm; det siger ikke noget om droslens filtrerings
evne, der er det selvinduktionen, der tæller. Men
jeg gætter på, at 3FL nok ikke har kunnet se andre
data på droslen end modstanden. Droslen bør være
nogle henry og kunne virke ved 150 mA. Det gør
ikke noget, om modstanden er op til 250 ohm, der
bliver rigelig spænding tilbage til rørene.
Spørgsmål: Jeg har en netdel, som jeg vil have
bygget om. Jeg skal have ensrettet 2 X 500 V, 300
mA, og jeg regner sådan set med at bruge fire stk.
BY100, men hvis jeg kunne nøjes med to silicium
dioder, ville jeg hellere det. Kan du anbefale en
type, der kan klare den spænding? — Jeg vil også
gerne have ensrettet 1000 V, 150 mA ved en bro
kobling. Kan du anbefale en type hertil? Hvis du

ved noget om prisen på dem, vil
det at vide.
Svar: 1N1131 kan klare jobbet.
15 gange højere end for BY100, så
kold fidus. 4 stk. BY100, og du er
De koster vist omkring en femmer
de 1000 V kan 4 stk. 1N1131 eller 8
tilsvarende klare jobbet.
2xA00V-200mA
AxBY 100

i00v

190mA

jeg

gerne

have

Men prisen er
det er en lidt
sluppet billigst.
stykket. — Til
stk. BY100 eller

370v

250V

2mA

4mA

Spørgsmål: 1) Ovenstående (fig. 1) viser en strøm
forsyning til en Hl-FI-forstærker, som jeg er gået
igang med at bygge. Selve ensrettersystemet har
du selv vist mig. Hvad gavner modstandene samt
kondensatorerne over dioderne, er det til beskyt
telse mod spændingsspidser? Kan de undværes? —
2) Er lytterne af en passende størrelse — evt. et
andet forslag til filtreringen? — 3) Der sidder en
modstand på 3300 ohm i tilbagekoblingskredsløbet
gående fra en separat 5 ohms vikling. Hvilken
størrelse skal den have i det foreliggende tilfælde,
hvor
jeg
tager
tilbagekoblingssignalet
direkte
fra
højttalerviklingen, der i dette tilfælde er på 3,2
ohm. Kan det passe med ca. 1500 ohm? (Wo: 25 W).
— 4) Hvilken europæisk rørtype kommer nærmest
det amerikanske 7025? Er det helt i skoven at an
vende et ECC83?
Svar: Yep, de sidder dér for at beskytte dio
derne
mod
de
spændingsspidser,
der
kan
opstå
over
transformerens
viklinger,
når
man
slukker
for apparatet. Disse spændingsspidser kommer ikke
hver eneste gang, man slukker, men kun når der
slukkes på et tidspunkt af sinuskurven, hvor pri
mærstrømmen er stor. Så det kan gå godt at stykke
tid. Men på et tidspunkt vil det gå galt, hvis dio
derne ikke er beskyttede, og så kortslutter de. Og
går først den ene, så går den anden i samme gren
som regel også. Brændt transformer lugter ilde.
Ja, det er ikke så meget det, at det svider i øjnene,
som at det sætter sig på tænderne. — Ad 2) Ja, det
synes jeg. Jeg sidder og tænker på, at 1/5 A igen
nem DR på 210 ohm giver 42 V spændingsfald,
altså ikke nogen særlig stiv ensretter. Jeg ville
prøve at kortslutte DR, og høre om brummet blev
for kraftigt. Jeg tror det ikke — Ad 3) Ja, sådan
da. 2700 ohm er bedre, idet det giver samme til
bagekobling.
Spændingen
over
3,2
ohm
viklingen
er jo (3,2/5)0,5 gange mindre end over 5 ohm vik
lingen, og disse 0,8 gange skal kompenseres med
spændingsdelingen
over
tilbagekoblingsmodstande
ne, d. v. s. de 3300 ohm skal reduceres med 20 '“/o,
hvilket giver 2640 ohm. — Ad 4) Jeg kender ikke
7025, men jeg gætter på, at ECC83 vil være egnet
alligevel, hvis det er det forreste rør i kraftfor
stærkeren.
Vort lokale sogneråd er meget flittigt. Det har nu
fundet ud af, at jeg hverken bor i Hirse vænget
eller på Hirsevej eller i Hirsevangen eller ved
Smørumvej nr. 20. Næh, jeg bor skam på HIRSE
BAKKEN nr. 7, Måløv. Hvorefter alle haver sig at
rette. Indtil videre.
Vy 73 de OZ6NF.
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Elektronen,
den lille partikel med den store virkning.
Muligvis
er
udtrykket
partikel
en
vurdering,
der ikke dækker de faktiske forhold. Trods vor
større viden må det jo erkendes, at mange af de
begreber,
den
moderne
videnskab
beskæftiger
sig
med, både er ufuldkomne og stadig delvis uopkla
rede.
Nogle
forskere
karakteriserer
elektronerne
som smådele af form som kugler, andre som elek
triske
skyer
etc.
etc.
Alle
disse
forskelligartede
forklaringer
hænger
delvis
sammen
med
elektro
nernes meget forskelligartede opførsel, der set fra
et traditionelt synspunkt ofte er direkte selvmod
sigende.
Vi vil da heller ikke her beskæftige os med
disse
mere
eller
mindre
specielle
synspunkter,
men blot antage at elektronet er en „partikel"
med en udstrækning på en milliontedel af en mil
liontedel
millimeter,
en
vægt
af
størrelsesordenen
10-=-2 8 g og bærende en negativ ladning på om
kring 1,7XlO^-19 Coulomb.
Som bekendt består verden omkring os af mole
kyler. Disse molekyler er igen bygget op af ato
mer, der ligeledes igen kan adskilles i enkelte små
dele. Disse elementære byggesten er neutronerne,
der er uden elektrisk, ladning, protonerne, der er
positivt ladede, samt elektronerne der er negativt
ladede.
Tilsammen
danner
neutroner
og
protoner
en positiv kerne, og uden om denne bevæger elek
tronerne sig i bestemte baner. Antallet af protoner
og elektroner er det samme, ligesom den ladning
de hver for sig bærer er den samme. Atomet er
derfor udadtil elektrisk neutralt. Skal vi sammen
ligne atomet med noget mere konkret, synes det
at danne et lilleput planetsystem.
Hvis en elektron spaltes fra atomet, opstår to
ladede dele, nemlig en fri elektron og en positiv
ladet atomrest, en såkaldt ion.
De senere års opdagelser har givet os et stort
indblik i atomernes opbygning. Vi ved nu, at det
for
grundstofferne
opstillede
såkaldte
periodiske
system (der oprindeligt var opstillet udfra deres
masse) også er en placering efter deres elektron
antal. Således indeholder brint kun en proton og
altså også kun en elektron, der går i bane uden
om kernen. Det følgende grundstof, helium, inde
holder to elektroner. Det er en ædelgas, hvilket
vil sige, at den ikke danner forbindelser med an
dre grundstoffer. De to elektroner er derfor så
fast bundet til kernen, at de ikke har tilbøjelighed
til forandring.
Det følgende grundstof, lithium, har tre elektro
ner, men her synes det, som om den ene elektron
er mindre fast knyttet til kernen, og at den i mod
sætning til i helium nemmere lader sig fraspalte.
For nu at forklare dette forhold, tænker man sig,
at elektronerne er fordelt i forskellige fra hinanden
afgrænsede skaller. I disse skaller foretager elek
tronerne deres bevægelser, og hver skal kan kun
indeholde et bestemt antal elektroner. Har en skal
for få elektroner, vil den tilstræbe enten at smide
de overskydende elektroner væk, d. v. s. blive til
en positiv ion, eller optage det manglende antal
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elektroner ved enten at indgå i en kemisk forbin
delse eller blive til en negativt ladet ion. Lithium
har således tre elektroner, hvoraf de to findes i
den første skal, den tredie i den anden. Da den
anden skal kan indeholde ialt 8 elektroner, må
lithium for at opnå en mere stabil tilstand enten
smide en elektron væk fra sig eller optage 7 an
dre. Da det sidste er adskillige gange sværere end
det første, vil lithium altså fraspalte en elektron
og blive til en positiv ion.
Tager vi grundstoffet neon, så har det otte elek
troner i sin anden skal foruden de to i den før
ste. Dermed er der lukket af for flere elektroner
i anden skal, idet der ikke kan være flere. Tager
vi grundstoffet natrium, det følgende, har vi nu
to elektroner i første skal, otte i anden skal og så
en enkelt elektron i tredie skal. Her ude i tredie
skal er der fortsat plads til flere elektroner, og der
er først fyldt op, når vi kommer til grundstoffet
argon, men forinden har vi passeret andre grund
stoffer med 2, 3, 4 og så videre elektroner i den
yderste skal.

Medens brintatomet kun har en elektron vandrende
rundt om kernen, har man her det velkendte germaniumatom
efter
Niels
Bohrs
opfattelse.
Inderst
kernen, derefter to elektroner i første skal, videre
otte elektroner i den følgende, derefter 18 elektro
ner i tredie skal, medens fire elektroner sidder
i den yderste skal. I alt er der 32 elektroner i
germaniumatomet.

Den følgende skal kan optage indtil 18 elektro
ner, den næste igen 18 elektroner og den sidste
skal 32 elektroner.
På dette tidspunkt har vi også været hele grund
stofrækken igennem, og vi ser, at det, der bygger
vore grundstoffer op og giver dem deres stærkt
varierende særpræg, er antallet af de små ilsomme
elektroner, ligefra brintens ene elektron til ura
nets 92 elektroner og lidt videre endnu med de i
laboratoriet
nye
fremstillede
grundstoffer
såsom
einsteinium
og
mendelevium
med
henholdsvis
99
og 101 elektroner.
Hvis et atoms elektroner ikke tilføres energi, vil
atomet findes i en slags hviletilstand, der beteg
nes som grundtilstanden. Påvirkes derimod atomet
ved, at man tilfører det energi f. eks. varme, vil
elektronerne kunne optage noget af denne energi.
Derved
sker
der
en
forandring
i
elektronernes
bevægelse
omkring
atomkernen.
Tilføres
nu
en
ganske
bestemt
mængde
energi,
er
elektronerne
i stand til at „hoppe" fra den ene elektronskal til
den anden. Elektronerne siges da at være blevet
anslået.
Tilføres
en
ganske
lille
smule
mindre
energi end der er nødvendig for at anslå atomet,
vil elektronen nok bevæge sig hurtigere, men den
vil ikke skifte „bane". Den anslåede tilstand varer

dog ikke længe, i løbet af en milliarddel af et se
kund vender elektronen tilbage til sin oprindelige
stilling og afleverer den energi, som den modtog
ved
anslåningen.
Denne
energiaflevering
følger
i
reglen i form af elektromagnetisk stråling, for eks.
lys.
Hvordan elektronerne frigøres.
Elektronerne kan frigøres fra deres normale stil
ling i atomet på flere måder. Velkendt er det for
hold, at ultraviolette stråler river elektroner løs
fra en blank metaloverflade, den såkaldte fotoelek
triske effekt.
Den fotoelektriske effekt har i vore dage fundet
stor anvendelse i tekniken i de såkaldte fotoceller.
Her er der også sket en stor udvikling, idet man
har undersøgt metaller og metallegeringer for at
finde frem til stoffer, der yder den mindst mulige
modstand mod, at en elektron bevæger sig fra sit
sammenhæng ud over metaloverfladen.
Oftest benyttes et alkalimetal som lysfølsom over
flade. I en alkalicelle er katoden et lag af alkali
metal, der er indkapslet i en lufttom glasbeholder,
anoden er en enkelt sløjfe af metaltråd.
Den vigtigste kilde til elektronfrigørelse er ved
at benytte opvarmning af metaller. Man har længe
vidst,
at
der
frigjortes
elektricitet
fra
glødende
metallers overflade, men først de senere år har
givet os indsigt i denne vigtige proces.
Det er i denne forbindelse vigtigt at fastslå, at
det for såvidt er ligegyldigt, om opvarmningen sker
ad elektrisk eller anden vej. Det, der er af be
tydning, er, at man tilfører nogle elektroner så
megen varme (energi!), at de springer så langt ud
af deres normale „baner“, at de, populært sagt, ikke
kan finde „hjem“ igen.
Vi radioamatører ved, at sætter man strøm på en
metaltråd, der befinder sig i det højst mulige
vacuum, sker der ingen afgivelse af elektroner, før
rørene bliver tilpas varme, så varme at de gløder.
Nu udvikles der en strøm af elektroner, og elek
tronstrømmen stiger med temperaturen. Det er den
såkaldte elektronemission. Det er helt fantastiske
elektrontal, det drejer sig om. Medens der ved en
wolframtråd
ikke
frigøres
elektroner
overhovedet
ved almindelig temperatur, så vil der ved 3000° C.
pr. kvadratcentimeter af wolframets overflade fri
gøres 80 ampere eller 4,8X1020 elektroner pr. se
kund. Et sådant tal, 4,8 efterfulgt af 20 nuller, er
så ufatteligt, at man tager sig til hovedet.
Foruden af temperaturen (det vil sige den til
førte energi)
afhænger elektronemissionen også af
metallets natur. Det arbejde, der kræves til selve
løsrivelsen
af
elektronen,
kaldes
frigørelseseller
løsrivelsesarbejdet.
Jo
fastere
metallet
holder
på
sine elektroner, jo større er arbejdet, og jo højere
temperatur kræves for at opnå den bestemte elek
tronemission.
De veje, man går for at spare på frigørelsesar
bejdet og dermed temperaturen, er f. eks. at man
belægger emissionsrørenes varmetråd med et tyndt
lag af metaller, som har lav elektronaffinitet. Virk
ningsgraden bliver nu større, men på den anden
side bliver rørets levetid mindre, da fordampnin
gen af det tynde emissionslag sker forholdsvis hur
tigt.
Der er vist ikke grund til at komme længere
ind på disse forhold. Radioamatørerne er jo i for
vejen godt orienterede om, hvad der sker, når
elektronrørene arbejder. Det er jo også velkendt,
at man ved indførelse af gitteret kan styre elek
tronstrømmen. Det er videre velkendt, at gitteret

fungerer som en ventil eller hane, ved hvis hjælp
man efter behag kan lukke mere eller mindre op
for pladestrømmen. Da elektronerne samtidig er så
„letbevægelige",
at
tilstandene
i
røret
kan
følge
med, om man så skifter variationer 100 millioner
gange i sekundet og derover, ja, så er det jo ikke
underligt, at man her er i besiddelse af en trylle
stav, der har givet os, og fremover yderligere vil
give os fantastiske muligheder.

Elektronemissionen fra Wolfram.

T

°C

Elektronemissionens
afhængighed
af
temperaturen
fremgår af denne kurve. Udad til højre er afsat
wolframtrådens temperatur i celciusgrader, og opad
er angivet, hvor mange ampere der ved disse tem
peraturer udsendes fra hver cm2 af tråden.
10-6 er det samme som en milliontedel, 10-3 en,
tusindedel, medens 10- 2 er lig 100 o. s. v.
Elektronhastigheder.
Der er et forhold vedrørende elektronerne, som
vi ganske kort må beskæftige os med. Vi kan acce
lerere dem op i enorme hastigheder. I et elektrisk
felt vil et elektron ved at gennemløbe en spæn
ding på 1 volt opnå en hastighed på ca. 600 km i
sekundet. Er den gennemløbne spænding 9 volt,
bliver hastigheden 1800 km og for 16 volt 2400 km,
idet den „levende" kraft vokser med kvadratet på
hastigheden, og bliver vi ved, nærmer vi os lysets
hastighed.
Sådanne hastigheder giver elektronerne slagkraft,
hvorved de bliver i stand til at påvirke deres om
givelser.
Lysudsendelse.
Et atom, der befinder sig i elektrodemellemrum
met i et elektrisk udladningsrør, vil kunne blive
ramt af en elektron, der således har erhvervet stor
hastighed i det elektriske felt.
Denne elektron har altså fået stor kinetisk energi
og er således i stand til at anslå atomet. Ved den
anslåede
tilstands
slutning
vil
atomets
elektroner
afgive deres overskydende energi og falde tilbage
til grundtilstanden (eller måske en lavere d. v. s.
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mindre energikrævende, anslået tilstand). Den der
ved afgivne energi med ganske bestemt frekvens
opfattes nu i form af lys. Da der altid vil være
mange elektroner, der anslås til forskellige energi
niveauer, vil lyskilden udsende hele serier af fre
kvenser.
Anbringer vi et metal i en flamme med høj tem
peratur, ser vi, at metallet udsender lys. Særlig
velkendt er den gule farve, som grundstoffet na
trium
udsender.
Grundstoffet
strontium
udsender
en rød farve, bor en grøn, kalium en blå og så
videre. Grunden til natriumlysets stærke intensi
tet er, at medens de andre nævnte grundstoffer ud
sender flere forskellige frekvenser af lys i det syn
lige
område,
udsender
natrium
kun
en.
Derved
opnås en koncentration af lysenergien og dermed
en større intensitet af lyset.
I
almindelighed
indeholder
disse
lysudsendelser
en
stor
mændge
forskellige
bølgelængder
af
lys
indenfor et bredt område, hvorfor de fleste glø
dende og faste og gasformige stoffer ofte ses som
gulligt eller gullighvidt lys.
I vore dage tilstræber man belysningsaggregater,
der udsender lys, som nogenlunde ligner dagslyset,
og kun til ganske bestemte formål benytter man
ensfarvet lys, sådan som man ser det i neon- og
argonrørene.

Gasudladningsrørene.
Medens metallerne er ledende, er dette ikke til
fældet med luftarterne i gasudladningsrørene. Det
er imidlertid muligt at bringe luften i en sådan til
stand, at den leder elektricitet. For at fremkalde
denne tilstand, må man omdanne en del af luft
molekylerne til ioner. Disse ioner besørger så led
ningstransporten.
Herved
anslås
atomerne,
elek
tronerne slås ud af deres baner og vender tilbage
under afgivelse af -lys. For at kunne opnå denne
ioniseringstilstand må vi have en mindstespænding,
den såkaldte tændspænding.
Et
produkt
af
gasudladningsrørene
er de så
kaldte lysstofrør. Her tilstræber man en lysudvik
ling, der kommer meget nær dagslyset, selv om
også specielle ønsker imødekommes, såsom varmt
dagslys, gylden tone eller blåhvid nuance.
Lysstofrørene
er
meget
økonomiske
belysningsgivere. Ved at tilsende den indvendige belægning
sjældne metaller eller deres salte — zirkonium for
eks. — varieres lysets tone, medens for eks. kvik
sølv er hovedlysgiveren.
Det vil føre for vidt at komme nærmere ind på
gasudladningsrørene,
der
er
mange
specielle
for
hold at tage i betragtning for hver enkelt gruppe,
om det er neonrør, kviksølvrør, dagslysrør o. s. v.
Elektronernes
bølgeegenskaber
blev
konstatert
ved den omstændighed (192Y), at elektronstråler li
gesom lysstråler viser interferens. Dette er ganske
uforeneligt
med
vor
opfattelse
af
elektronstråler
som en strøm af partikler.
Her er videnskaben inde på noget, der ikke kan
forklares udfra en almindelig fysisk klassisk op
fattelse.
Et elektron vil nok ved visse forsøg opføre sig
som en partikel, men ikke som en partikel i klas
sisk forstand. Hvis dette var tilfældet, ville man
samtidig
kunne
bestemme
dens
bevægelseshastig
hed, retning og sted med nøjagtighed, men dette
viser sig umuligt. Her kommer vi ind på den højere
kvantemekanik, som vi almindelige mennesker har
svært ved at følge med i.
Det har været formålet med denne artikel at
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angive, hvor vigtig en tjener vi har i det lille
usynlige elektron.
I al vor færd, under solens skin, i vor stues lys,
på gader
og veje, fra butiker og trafikmidler,
strømmer mod os elektronets lysenergi.
Uden elektronet intet lys, uden lys intet liv. Så
vigtig for alt og alle er elektronet.
Poul Andersen.

SILENT KEY
OZ2HA er gået. De ældre amatører min
des hans karakteristiske stemme, når han
sendte sit opkald: 2HA i Stinesminde over
for Mariager. Han hørte til den gamle garde
fra før krigen og kørte i mange år med sin
gamle Hartley selvsvinger.
Selv om sygdommen plagede ham, var
han meget aktiv i årene lige efter krigen,
men efterhånden blev han en sjælden gæst
på 80 m båndet.
Han blev 51 år og var ugift. Atter er en
særpræget stemme i vort kor forstummet.
Vi vil ære hans minde.
OZ7EM, Ejv. Madsen.
Prøver for radioamatører.
Til underretning meddeles, at der vil blive af
holdt prøver for radioamatører i maj måned d. å.
Sidste frist for tilmelding til disse prøver er
den 24. april d. å. for ansøgere øst for Storebælt
og den 20. april d. å. for ansøgere fra den øvrige
del af landet.
Tilmelding
sker
ved
indsendelse
af
skemaet
„Ansøgning om sendetilladelse" i udfyldt og under
skrevet stand; ansøgere, der har været indstillet
til en tidligere prøve, må indsende fornyet anmod
ning på et brevkort.
Tilmeldinger,
der
indkommer
efter
ovennævnte
datoer, vil blive henført til de næstfølgende prø
ver.
Overtrædelse af forbudet mod befordring af med
delelser for trediemand over amatør-radiostationer.
Til underretning skal man herved meddele, at
man har inddraget sendetilladelsen for en radio
amatør ved Århus for en periode af eet år, efter
at det er konstateret, at den pågældende har over
trådt de gældende bestemmelser ved at lade en
uvedkommende tilkalde til amatørstationen og la
det denne benytte stationen til gennemførelse af
en privat samtale med en bekendt i udlandet, som
var blevet tilkaldt til en udenlandsk amatørstation
på tilsvarende måde.

Har du husket
dit
kontingent ?

VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.

Mikro Switches kan
bruges til mange ting

De mange venlige breve fra interesserede læsere
er jeg naturligvis glad for at modtage, men jeg
kan desværre ikke opfylde ønsker, der går ud på
personlige besvarelser af dette eller hint problem.
Udførlige
vejledninger
og
fremstillingsmetoder
er
lige så tidskrævende som artikler her i bladet, så
man må have mig undskyldt, når man ikke mod
tager sådanne besvarelser fra mig. Tiden er ikke
til det.
Derimod
imødekommer
jeg
gerne
ønsker,
der
egner sig til behandling her i værkstedsteknik, så
en større kreds kan få gavn heraf. Jeg har liggende
sådanne ønsker og skal af og til behandle nogle af
dem. Denne gang tager jeg to af dem.
løvrigt vil jeg gerne sige, inden vi går over til
dagens tekst, at vi i OZ’s redaktion er lige så
glade for tilkendegivelser udenfor EDRs medlems
kreds som indenfor. Vi forstår efterhånden, 7AQ
og jeg, at vort blad bliver flittigt læst på biblio
tekerne, og det er vi glade for. Skulle biblioteks
besøgene resultere i et abonnement på OZ, bliver
vi ekstra glade. Tænk over dette. Det er slet ikke
dyrt.
Kassererens
adresse
står
bagest
i
bladet,
skriv til ham, han modtager indmeldelser. Det er
virkelig rart at få bladet fast og til tiden, at det
er ens ejendom, og at det kan indbindes, når året
drejer.
Lars H. spørger mig, hvor man kan få den pla
stikmasse til indstøbning af transistorer og kom
ponentkredse, som jeg har omtalt i et tidligere
nummer.
Læseren
har
været
hos
Struers
kern.
lab., der har tilbudt ham en klar masse til ind
støbning af sommerfugle og lign. Han spørger, om
det kan være den.
Jeg tror godt, at omtalte plastikmasse kan bru
ges, det er sikkert den samme substans, som jeg
har omtalt under andre navne. Kemisk set er stof
fet en såkaldt polyester. Når denne iblandes en
hærder, polymericerer stoffet, den kemiske struk
tur forandres, og stoffet bliver hårdt og uopløse
ligt.
Slutproduktet
er
højisolerende
og
absorberer
ikke
vand,
altså
en
fortrinlig
indstøbningsmasse
for
transistorkomponenter.
løvrigt
kan
De
prøve
at ringe eller skrive til firmaet E. Schjerning,
Lykkesholmsallé 20, Kbh. F. Bed om prisliste og
brugsanvisning på polyester til indstøbning.
Hærdning af stål.
En læser i Hjørring har på baggrund af en arti
kel, jeg har skrevet i OZ, forsøgt sig med noget
udhuggerværktøj
til
chassisfremstilling.
Han
er
blevet skuffet over de meget få gange, værktøjet
kunne benyttes, idet kanterne fik dybe mærker, så
de ikke kunne skære. Endelig har han lavet noget
nitteværktøj af meterstål, men dette blev meget
skørt og „sprang i tusinde stykker".
Beskrivelsen tyder på, at udhuggeværktøj et ikke
har været ordentligt hærdet, samt at der ikke har

været
tilstrækkeligt
styr
på
overstemplets
føring
ned i understemplets snitring. Jeg forstår også på
brevet, at der ikke er forståelse for, hvilket stål
der skal anvendes. Må jeg først sige, at ganske
almindeligt smedejern ikke kan anvendes til skæ
rende
værktøj.
Der
skal
anvendes
det
såkaldte
værktøjsstål,
en
stållegering
der
er
hærdbar
og
har stor brudstyrke. Værktøjsstål behandles af de
store jernfirmaer, såsom Lemvig Muller, Rahr &
Co. etc. Stålet føres i stænger af forskellig bredde
og tykkelse eller i runde dimensioner med mange
forskellige
diametre.
Man
kan
købe
større
eller
mindre afskæringer af disse dimensioner. Priserne
ligger fra ca. 4 til 10 kr. pr. kg. Lemvig Muller
fører
stålsorter
fra
Deutsche
Edelstahlwerke,
de
såkaldte DEW stålsorter. Rahr fører de østrigske
Bohler stål, og der findes svenske stålsorter som
Dannemora og Uddeholm.
Blandt stålfabrikaterne er der sorter, som an
vendes til værktøj, der ikke kræver særlig hård
hed, såsom stemmejern, sakse o. s. v., og der fin
des stål, som kræver stor se'jhed og styrke, så
danne som bruges til snit- og stanse værktøj, bor,
snittappe,
fræsere,
stenværktøj,
mejsler
o.
s.
v.
Til
sådan
værktøjsfremstilling
benyttes
for
eks.
DEW stålet SS2 og SS3.
Sålænge stålet ikke er hærdet, kan det bearbej
des. Man kan med lethed file, bore og dreje i det.

A
understempel
udført
i
værktøjsstål.
C
over
stempel. Styret B og understemplet samles inden
udboring med styrestifter og skruer. Pladen, der
skal udstanses, lægges ind mellem B og A, og et
slag med hammeren D er tilstrækkelig til udhug
af huller i chassispladen. Firkantede huller kan
fremstilles på samme måde. Med god pasning i
styret kan et sådant stempel bruges i lange tider,
men til produktion i større stil er det uegnet.

Når det derimod er hærdet, er hårdheden så stor,
at bor og file er fuldstændig virkningsløse overfor
det. Hvordan opnås da denne hærdning? Jo, den
almindelige fremgangsmåde er den, at det færdigt
bearbejdede
stål
opvarmes
til
glødning,
hvorefter
det afkøles ved neddypning i olie. Denne chok
behandling gør, at molekylerne i stålet omlejres,
og stålet får helt nye egenskaber.
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Nu
kan
det
være
meget
forskelligt,
hvilken
glødetemperatur den særlige stålsort skal have til
sin hærdning. Et stål hærder bedst ved en tempe
ratur, en anden sort kræver en helt anden varme
grad. Temperaturerne ligger altid omkring gløde
temperatur, men glødetemperatur er et meget om
fattende begreb. Fra stålet begynder at gløde ved
mørk rødvarme, og til det lyser op helt hvidglø
dende, er der et spring fra 550 grader til 1400 gra
der, og indenfor dette spring ligger et eller andet
sted netop den temperatur, der giver stålet den
største hårdhed.
Nedenstående lille tabel, der angiver varmegra
der ved de forskellige glødefarver, er den eneste
vejledning, man bruger i praksis i den lille be
drift.
500 grader C.
Mørkebrun c.
630 grader C.
Brunrød c.
680 grader C.
Mørkerød c.
740 grader c.
Mørk kirsebærrød c.
780 grader c.
Kirsebærrød c.
810 grader c.
Lys kirsebærrød c.
850 grader c.
Lyserød c.
900 grader c.
Kraftig lyserød c.
950 grader c.
Gulrød c.
1000 grader c.
Lys gulrød c.
1100 grader c.
Gul c.
1200 grader c.
Lysegul c.
1300 grader c.
Hvidgul c.
Til enhver stålsort fås en tabel over den varme,
stålet kræver. For eks. skal stålet SS2 opvarmes
til c. 760 til 790 grader, det vil sige til kirsebærrød
farve.
Glødetemperaturen
kan
opnås
ved
op
varmning i gas eller kulfyr.
Når værktøjet har opnået den rigtige glødetemperatur og derefter dyppet i olie, vil vor læser
ikke mere kunne klage over, at værktøjet bliver
stumpt eller deformeret, han vil netop indse, at
det har fået en hårdhed og en uangribelighed, han
ikke havde tænkt mulig.
Når værktøjet er hærdet, kan det i mange til
fælde være nødvendigt at varme det svagt op til
c. 200 grader. Herved borttages de indre spændin
ger. Man kalder det anløbning. Anløbning viser sig
også ved farver. Har man slebet værktøjet blankt
med lidt smergellærred og varmer det svagt op,
vil man se det blanke metal antage forskellige far
ver efter temperaturen. Når det begynder at blive
strågult, er vi oppe på 220 grader, gulbrun 240,
brunrød 250, rød 260, violet 280, mørkeblå 290,
kornblomstblå 300 grader o. s. v. Vort værktøj skal
helst ikke have mere end c. 250 grader.
Her er vi ved fejlen i det ovenfor omtalte meter
stål. Dette var sikkert hærdet efter alle kunstens
regler, men en let anløbning bagefter til mellem
gulbrun og rød ville have ophævet de indre spæn
dinger, og stålet var ikke gået i stykker.
Den
tredie
mulighed,
hvorfor
læseren
havde
uheld med sit værktøj, er endelig den, at over
stemplet
ikke
har
det
nødvendige
styr.
Over
stemplet skal gå glat ned i understemplet og må
selvfølgelig ikke træde på kanten. Derfor er det
nødvendigt med et godt styr. I læserens tilfælde
vil jeg lave et styr som angivet i illustrationen.
Muligvis
er
denne
redegørelse
for
et
stykke
chassisværktøj
temmelig
omfattende,
men
jeg
vil
alligevel
bede
de
interesserede
grundigt
studere,
hvad jeg her har skrevet. I det følgende nummer
vil jeg beskrive et gælleværktøj, og det er vigtigt
for et godt resultat, at fremgangsmåden følges.
Poul Andersen, 6PA.
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Anmeldelse:
World Radio TV Handbook.
Denne fortræffelige håndbog i alverdens TV- og
radioforhold er nu kommet i sin nittende udgave.
Bogen, der er på over 300 sider, indeholder et
væld af interessante og nyttige oplysninger om alt,
der har med radio og TV at gøre. Det er forbløffen
de, hvad der er af viden i denne bog, og man må
undres over det arbejde, der må være gået forud
for sådan en bogs fremkomst. Side op og side ned
er så tæt beskrevet med facts, at man forbløffes.
For den, der interesserer sig for at lytte efter,
hvad der foregår ude omkring, er bogen et oplys
ningsværk af rang.
Alverdens kaldesignaler er sat i musik i denne
bog, alle de nye stater træder frem for os i deres
mangfoldighed. At verden er en broget myreture,
det fornemmer man ved læsningen.
Det er en bog, der varmt er anbefalet af Forenede
Nationer, det er en bog, der yder sit bidrag til for
ståelse mellem nationerne, alene ved at gøre op
mærksom på at vi gennem radioen kan komme
hinanden nærmere, lære af hinanden.
Og så er bogen dansk. Ganske vist skrevet på
engelsk og sælges over hele verden, men det er en
dansker, der har skabt den. Det er et kunststykke,
der her er gjort. En dansker skriver for hele ver
den, så hjemmevant i hver en krog af vor klode,
som var den ikke større end det land, han skriver
fra.

Kære 6PA.
Nu da du alligevel skriver så meget i OZ om
både det ene og det andet, kunne det så ikke
være en god idé, at gøre de brave 20 m amatører
opmærksom på ikke at bruge variabel VFO, nu
har vi flere gange hørt deres tuneri frem og til
bage, og det lyder langt fra godt. Vi er flere 2 m
amatører her i Vestjylland, som synes, det er en
god idé med at bruge fast frekvens såsom 145.000
MHz til at kalde op på, det kunne også gøre det
meget lettere for os, der kører på dette bånd, så
skulle man blot lytte eller kalde på 145.000 MHz
for at komme i QSO. Begynder vi alle at køre
med variabel VFO, kan der jo blive et frygteligt
hylerl og tuneri, og så vil dette bånd også snart
blive ødelagt.
Ja, det var blot et forslag, og så er det blot, hvad
du siger til dette?
De bedste hilsener fra Kis og Koger Pennerup,
OZ4PY.

*
Østermarie, d. 16-2-65.
Kjære venner udi amatørstanden.
Har I nogensinde set en mand gå op i en spiral?
— Nå, men til sagen, den sag, der bringer dette
frem. I går kaldte jeg op på 80 m — først på 3780,
så på 3750, så på 3720 og endelig på 3680. Hvert
eneste sted blev jeg indhentet af en bærebølge,
der lige blev lagt i nulstød, I ved, hiiiuut. Et øje
blik efter var der plus/minus 40 kHz modulation på
et sprog, der efter min ringe mening var polsk, og
det med en feltstyrke, der på min G.124 (der ellers
er ret fedtet med s-rtp), blev indikeret til 9+20 dB.
Jeg blev kaldt af flere stationer hvert sted, som,
når de kom ind, viste S9, men deres r. — var på 2
eller 3 takket være den aldeles forrykte splatter.
Derfor blev enhver form for kontakt opgivet!!!
Da jeg har adskillige QSL-kort fra de øvrige

verdensdele på ufb gennemførte QSO’s med gen
sidige rapporter på 5—4/5, er jeg „stor" nok til at
mene, at det ikke er min stationsbetjening, det er
galt med.
Ved I hvad, vi er nødt til at gøre noget — og
allesammen. Dette skulle gerne være et startskud.
80 meteren bliver så hånligt kaldt sandkassebån
det (som regel af dem, der ikke kan føre en QSO
der), men der har dog i den sidste tid, ganske vist
på de små timer, været adskillige DX’er på det
(f. eks. VE 1 og 3 og 8), og de har præsenteret deres
st. m. 60 W fone og ganske almindelig AM.
Ved I hvad vi skylder de unge, der går i gang
virkelig som begyndere? At der er en plads til
dem. Når vi, der har råd til at købe en modtager,
der vel nok ligger på højde med de bedre af de
amatørfremstillede, ikke kan høre S9 plus 10 dBstationer, hvad så med dem. Vi er mange, der her
på båndet har drøftet sagen, og ingen kan se anden
løsning end at skaffe modtagere i 10.000 kr.-klassen, eller også overdøve støjen, hvilket bare kræ
ver, at vi kører med 2—10 kwt, eller at vi bliver
væk. Det er nu sølle, at der bliver (rimeligt) stillet
stadig krav til amatørernes kunnen og viden, og
der samtidig ikke bliver givet dem mulighed for,
af erfaringens vej, at opnå nogle af delene. Jeg har
i de sidste år „sat godt en snes nye amatører i ver
den", og disse, der for det meste er skoleelever og
lærlinge, har afgjort ikke nogen stor pengepung.
Jeg forsøger at indprente dem, at man skal kunne
krybe, før man kan gå, og det betyder, at de star
ter med grej, de selv kan overse, for derefter at
komme og sige: Vi kan ikke opnå noget, er der
ikke et diagram med et par P35 i? Der er ganske
enkelte undtagelser, f. eks. 4CG (undskyld jeg bru
ger dig, Carsten). Han fik for halvandet år siden
sin C-licens og gik i gang med en 0-V-1 og en sen
der bestående af en colp.-PA med et EL84 som udg.,
kørt i kl. A for at undgå TVI og med et output på
ca. 3 W. Det er lykkedes ham på en antenne af
hegnstråd at køre 15 prefixer, ialt 100 QSO’s, men
hvor mange timer er der mon gået med bare at
„blive kvalt"? Tænk tilbage på jeres eget første
biks, og så hånden på hjertet, hvor mange af jer,
der stadig fremstiller jeres eget grej, ville kunne
undvære den erfaring, I har opnået ved stadig
større opgaver? Dette er efterhånden umuligt; der
kan, med rimelighed, ikke startes småt i dag, og
det betyder, at man er henvist til 1) at købe hjæl
pemåleudstyr i den store stil, eller 2) hente dyrt
færdigstrikket grej frem. Hvor mange har hjælpe
midler til at komme TVI til livs forresten? Nej
vel. Hvad vej vil man så logisk skulle gå? Ned
med inputtet selvfølgelig, så eventuelle harm. bli
ver dæmpet nok til ikke at genere naboerne, og
dette kunne sagtens gå, hvis vi kunne nøjes med
sendere, der kunne gennemføre en QSO med S6/7.
At komme derfra og op til en 9 plus 10, betyder jo
en forøgelse på 20—25 dB af senderens effekt, hvil
ket jo altså svarer til fra 5 til 500 W. Kort og godt,
vi skal være udlærte og helst også noget af nogle
opfindere, før vi må begynde at vise os på båndene
med de dyre sager, som er nødvendige. Jeg synes,
det smager af, at vi er nogle aldeles uønskede
snyltere, som ganske vist ikke kan affejes (i kraft
af vores antal), men som man systematisk kan
slukke livsgnisten i ved at antage en passiv holdniiig overfor de ting, der truer vores eksistens på
båndet.
Da hovedindholdet af vore licensbest. er baseret
(så vidt jeg ved) på internationale aftaler, måtte vi
så ikke kunne forvente, at andre landes telebesty-

relser ville gøre det samme, som vores P&T gjorde,
da de begyndte at skride alvorligt ind f. eks. over
for kuttere mell. 3,6 og 3,8 MHz?
Skal vore henstillinger tages alvorligt, skal vi
være mange, der bakker op bag dem, og så kan
både EDR’s hovedbestyrelse og P&T tillade sig at
rette henvendelser de rette steder for at få vore
forhold
forbedret.
Jeg
personlig
mener
nemlig
ikke, man overhovedet kan tillade sig at negligere
en henvendelse, hvis den kommer fra et forholds
vis stort antal licensbetalende amatører. På opfor
dring vil der herfra udgå lister til alle lokalafde
lingerne herhjemme, og alle de mange, der dag
ligt beklager sig over forholdenes uudholdelighed,
får da en chance for at være med til (måske) at
ændre denne tingenes tilstand. Alle interesserede,
som ikke er med i lokalafdelingerne, kan selvføl
gelig rekvirere en hos mig også, og ellers kan jeg
foreslå, at de blot selv tilkendegiver deres stand
punkt overfor hovedbestyrelsen, til hvem jeg i før
ste instans retter henvendelserne.
Der bliver vist normalt passet godt på, at vi ikke
kommer uden for frekvenserne, at vi ikke breder
os for meget, at vi ikke forstyrrer nogle, at vi ikke
kører med for stor en effekt, at vi ik...., derfor må
det være en hovedbestyrelsesopgave at lade vores
suk gå videre til rette vedkommende og så forfølge
sagen, så den ikke bliver syltet et eller andet sted,
men skal vi forlange et sådant krav taget til følge,
så s k a l der være mange underskrifter fra os til
at støtte sagen. Jeg vil antage, at dette er en sag,
hvor selv de „uforsonlige" CW- og fonefolk kan
mødes. Det er i hvert fald' en skam, at det bånd,
hvor vi havde mulighederne for mere eller mindre
lokalt at få rettet alle de små „skønhedspletter",
der ikke må være på senderen, nu ganske stille
glider væk mellem fingrene på os.
Jeg gad vide, om den energi, der bliver ofret på
at hindre en økonomisk selvbærende station på
FM-båndet, der iøvrigt ikke forhindrer anden lov
lig bestående trafik i at blive forstyrrelsesfrit ud
sendt, nu også vil komme os, æterens husmænd,
til gode?
73 og vel mødt på 80 m om eftermiddagen.
OZ4ME, Mogens.

*
Dr. OZ6PA.
Som OZ6EG skrev i sidste „OZ“, er det blevet
mere og mere vanskeligt at føre en ordentlig QSO
på 80 m, især efter kl. 18, og det er derfor natur
ligt, at adskillige amatører harmes over denne ud
vikling, thi mange af de støjkilder, der er på 80 m,
kunne med lethed lægges hen på andre frekven
ser.
Det
gælder
således
kommercielle
RTTY-stationer,
adskillige
kommercielle
CW-stationer
m.m.
Årsagen til, at denne flytning ikke finder sted, må
vel være, at P&T ikke anser det for påkrævet.
Imidlertid er der vil ikke mange amatører, som
skriver direkte til P&T; men derimod skriver de til
dig i stedet. Jeg er naturligvis godt klar over, at
du er magtesløs overfor P&T, og jeg mener da hel
ler ikke, at du alene har til opgave at få P&T til at
prøve at fjerne disse i mange tilfælde uvedkom
mende
stationer,
selvom
du
som
formand
skal
varetage vore interesser.
Imidlertid ville det vel nok få ret stor virkning,
dersom der til P&T blev indsendt en anmodning
med underskrifter fra utilfredse amatører om fjer
nelse af støjkilder. Vi er dog adskillige, som hel
lere end gerne vil skrive under på en sådan an
modning, lad os blot sige 1000, og så mange under-
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Ålborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department

RTTY-Contest.
Traffic Department vil gerne på grundlag af nogle
meddelelser i „SHORT WAVE MAGAZINE" brin
ge lidt omtale af RTTY kommunikation m. m. Der
har
hidtil
eksisteret
to
internationale
RTTY-DXcontester, der hver afholdes een gang årligt.
Den ene er den meget velkendte og uhyre popu
lære
„World
Wide
RTTY
Sweepstakes
Competition“, og den anden er kendt som „Anniversary
Sweepstakes Contest“. — Dette sidste arrangement
er tilrettelagt for at mindes overdragelsen af FSKapparater fra FCC til de amerikanske amatører.
Testen finder sted hvert år omkring den tredie
week-end i februar. Den var tænkt som en intern
US-test, og reglerne var udformede med henblik
herpå. Der er ikke noget tillokkende i disse for at
få DX-stationer til at deltage ■— eller for XJS-stationer til at forsøge at kontakte DX, skønt der på
den anden side ikke er noget i reglerne, der for
byder dette. Det er derfor ikke forbavsende, at den
ikke har nogen større tilslutning udenfor USA.
Initiativet til at organisere en ren DX-contest er
nu kommet fra British Amateur Radio Teleprinter
Group, og reglerne er følgende:
B. A. R. T. G. Forårs RTTY Contest.
Marts 1965.
Testen vil finde sted fra kl. 0200 GMT den 20.
marts til kl. 0200 GMT den 22. marts 1965.
Testen dækker følgende bånd: 3,5—7—14—21 og
28 Mo/s båndene.

skrifter må man ganske enkelt tage hensyn til, når
mån tager i betragtning, at der kun kræves ????
gange så mange for at få opstillet et parti på folketingets valgliste.
Jeg vil derfor foreslå, at du, eventuelt efter at
du først har undersøgt, om der er interesse for
dette, sørger for at få udarbejdet en skrivelse, som
kan udsendes til samtlige medlemmer af EDR med
en anmodning til P&T om fjernelse af de uved
kommende stationer i 80 m båndet. EDR’s med
lemmer kan så, forudsat at de er af samme mening
som jeg, skrive under på denne anmodning, hvor
efter de kan sende den tilbage til dig. Du kan så
sende alle underskrifterne til P&T, og jeg håber,
at disse vil give P&T stof til nærmere eftertanke.
Naturligvis er der mange stationer, som vi ama
tører
kalder
„uvedkommende",
der
vitterligt
har
lov til at være i 80 m båndet; men med den gode
plads, der er uden for dette, skulle det end ikke
for disse være nødvendigt at tage det i brug. Det
kan vente til en dag, hvor der virkelig er brug for
80 m området til særlige formål, og som det er nu,
skal man vist lede længe efter blot én fornuftig
grund til disse stationers indtrængen på 80 m.
P&T kan muligvis henvise til, at det er stationer
fra østlandene, som generer os, og at man fra
P&T’s side ikke har mulighed for at skride ind
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Landene
er efter den officielle landsliste med
undtagelse af, at VO, KL7 og KH6 vil tælle som
separate lande i denne test.
Forbindelse må kun etableres een gang på hvert
bånd med samme station.
En
meddelelse
indeholdende
følgende
data
skal
udveksles på RTTY:
1. Meddelelse nr.
2. Rapport (RST).
3. Tid (GMT).
4. Land (i hvilket stationen er beliggende).
Scoring:
Alle
2-vejs
RTTY-forbindelser
mellem
stationer
i det samme land tæller 2 points.
Alle
2-vejs
RTTY-forbindelser
mellem
stationer
i forskellige lande tæller 10 points.
Alle stationer vil modtage 200 bonus-points for
hvert kontaktet land — inklusive deres eget.
Slutsum:
Denne
fremkommer
ved
at
multiplicere
QSOpoints med antallet af kontaktede lande og addere
denne sum med summen opnået ved at multiplicere
bonus-points med antallet af kontaktede kontinen
ter.
Logs:
For at blive accepterede må contest-logs være
modtaget
af
BARTG’s
contestmanager
senest
den
1. maj 1965.
Hans adresse er:
Mr. A. Walmsley G 2HIO.
The Woodlands, Bath Lane.
Moira. Nr. Burton-on-Trent.
Staffordshire.
England.
14. OZ-CCA Contest 1965.
Traffic
Department
har
fornøjelsen
at
indbyde
til den 14. OZ-CCA Contest 1965, der afholdes i føl
gende perioder:
(Fortsættes næste side).

overfor disse. Her mener jeg, at man i det mindste
kunne foretage en henvendelse til de pågældende
lande; men det har man måske allerede gjort?
Vi kunne naturligvis gribe til at anvende højere
effekt
for
simpelthen
at
kvæle de
kommercielle
stationer, for eksempel vil 2 kW og en god antenne
vel nok kunne „ordne" de fleste støjkilder, men
hverken vi eller P&T kan vel være interesserede
i, at vi bliver lovovertrædere. Jeg vil her blot
sige, at jeg selv ikke overskrider de tilladte 150
watt; men den dag kunne jo komme, hvor man
føler sig tvunget af omstændighederne til at „putte
lid ekstra ind", og det er vel ikke det, P&T er ude
efter, eller er det?
73 de OZ8BV, Benny Møller, Mariagervej 15, Hel
singør. Medl. nr. 8695.

*
Det
engelske
postvæsen
har
iflg.
ElektronikZeitung indtil slutningen af oktober 1964 udstedt
120
af
de
nye
UHF-licenser
til
radioamatører.
Denne licens kræver ikke kendskab til CW. Der
findes iøvrigt i England per samme dato 10.953
radioamatører, heraf 1735 med licens til transpor
tabelt grej og 170 licenser til amatørfjernsyn.
5RG.

CW-afdelingen:
Fra lørdag d.
Til søndag d.

1. maj
2. maj

1965 kl. 1200 GMT.
1965 kl. 2400 GMT.

Fone-afdelingen:
Fra lørdag d.
15. maj 1965 kl. 1200 GMT.
Til søndag d.
16. maj 1965 kl. 2400 GMT.
Amatørbåndene fra 3,5 til 28 Mc/s må benyttes.
Contest call er: CQ AW (CQ All World).
Kodegrupper:
Der
udveksles
kodegrupper
bestående
plus QSO nr., begyndende med 001 for
QSO og derefter 002 o. s. v.

af
RS(T)
den første

Points:
Hver korrekt gennemført QSO giver 3 points,
dog tæller forbindelser med OX-OY og OZ-stationer dobbelt.
Hvert
kontaktet
land
tæller
som
multiplikator,
og slutmultiplikatoren er summen af alle de kon
taktede lande på alle bånd.
Landene er de, der ifølge ARRL’s landsliste er
gældende på tidspunktet for testen, dog med føl
gende undtagelser:
Hvert af W/K - VE - PY - LU - VK og ZL
licensområder tæller som separate lande for denne
contest.
Slutsum opnås ved at multiplicere summen af
QSO-points med summen af multiplikatorer opnået
på alle bånd.
Logs:
Loggene, der skal føres på de almindelige inter
nationale logblade i A4-format (på højkant), skal
være poststemplede senest d. 15. juni 1965 og skal
sendes til:
EDRs Traffic Department.
P. O. Box 335.
Ålborg.
Diplomer:
Udover diplomerne til vindere udenfor
vil der blive diplomer til de 10 bedst
OX-OY eller OZ-stationer både på CW og fone.

Danmark
placerede

Note:
Traffic
Department
gør
på
forhånd
opmærksom
på, at såfremt fone-afdelingen ikke får væsent
lig større deltagelse end de foregående år, vil
denne afdeling fremtidigt udgå af contesten.
OZ2NU.
Russisk International CW-Contest.
Kortbølgeamatører over hele verden indbydes til
at deltage i ovennævnte contest, der arrangeres af
„The Radio SPORT Federation of the USSR“.
Contest-perioden er fra lørdag d. 8. maj 1965
kl. 2100 GMT til søndag d. 9. maj 1965 kl. 2100
GMT.
Deltagerne skal i deres logs anføre, hvilke 12
kontinuerligt
følgende
timer
de
ønsker
bedømt,
men loggen skal omfatte hele deltagelsen i conte
sten.
Amatørbåndene fra 3,5 til 28 Mc/s må anvendes.
Kodegruppe som for OZ-CCA (RST + QSO nr.).
Contest call: „CQM“.
Hver QSO tæller eet point, og slutsummen fås
ved
at
sammenlægge
QSO-points
og
multiplicere
disse med antallet af lande på alle bånd — alt
indenfor den ønskede 12 timers periode.
Loggene skal føres separat for hvert bånd og
sendes til

P. O. Box 88
Moscow — USSR
ikke senere end den 1. juni 1965.
SP BX Contest.
I sidste års polske DX-contest opnåede OZ1LO
432 points, medens OZ4UN nøjedes med 20.
I år finder den tilsvarende test sted fra lørdag
d. 10. april 1965 kl. 1500 GMT til søndag d. 11. april
1965 kl. 2200 GMT.
De
sædvanlige
amatørbånd
må
anvendes,
og
contest call er CQSP.
Hver QSO giver ét point. Som multiplikator tje
ner de polske call-distrikter SP1 til SP9, som tæl
ler separat på hvert bånd. Maksimum multiplika
torer bliver således 45.
Logs skal udfyldes for hvert bånd separat og
skal være modtaget af den polske contest-komite
senest d. 31. maj 1965.
I loggen skal findes en underskreven bekræft
else på, at testens regler bliver overholdt, samt at
deltageren har overholdt sine licensbetingelser.
Contest komiteens adresse er:
Polski Zwiazek Krotkofalowkow.
P. O. Box 320.
Warszawa 1.
Poland.
Motor-træf i Westfalen.
Distrikterne
Westfalen/Syd,
Westfalen/Nord,
Nordrhein,
Ruhrområdet
og
Køln/Aachen
inden
for D.A.R.C. foranstalter i påsken 1965 et Mobil
træf i Nordrhein-Westfalen.«''
Nærmere oplysninger om dette arrangement kan
fås ved henvendelse til Dipi. ing. Heinz Schifferdecker, DL7AC, Køln, Hohe Strasse 160—168, Vest
tyskland.
ITTJ’s 100-års dag.
International
Amateur
Radio
Club
vil
have
4U1ITU
i
luften
kontinuerligt
på
amatørbåndene
den 16 og 17. maj for at festligholde 100-års dagen
for
oprettelsen
af
International
Telecommunications Union. Specielle certifikater vil blive udstedt
til de gæstende operatører på stationen, og et minde-QSO vil blive benyttet til at bekræfte QSO’s.
Amatører, der ønsker at betjene 4U1ITU ved denne
lejlighed, skal skrive til stationsmanageren, IARC,
Geneva 20, Switzerland, så snart som muligt. En
timeplan vil blive annonceret senere.
Den hollandske amatørklub
„VERON“
sender
DX-nyheder
hver
fredag
aften
kl. 1915 og 2115 på 3600 kc/s og på 14,1 Mc/s og
145,14 Mc/s via klubstationen PA0AA.
Det 4. Bodensø-træf
arrangeres i år i dagene d. 26. og 27. juni i Konstanz, Lake Konstanz. Som i årene forud indbydes
amatører fra hele Europa til at tilbringe nogle her
lige dage i det meget smukke landskab ved den
skønne Lake Konstanz. De tyske amatører arran
gerer en omfattende „Amatør-Messe“ med de sid
ste nye rigs, kits, antenne og alt, hvad der er nød
vendigt for amatørarbejde. Desuden vil der blive
rævejagter
og
amatør-television.
Måske
kan
du
tænke dig at have et kortfristet DL-licens under
opholdet — det fås ved at vise dit danske amatør
licens til DJ1DR i Konstanz.
Yderligere
oplysninger
om
dette
traditionelle
arrangement fås ved henvendelse til: Konstanz 3,
P. O. Box 3029, Germ. Fed. Rep.
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Morsetræningsprogram fra Syd-Norge.
Vor gamle ven LA1P meddeler 1 sidste nr. af det
norske „Amatør Radio", at Hærens Samband/ Heimevernet
har
startet
en
morsetræningsudsendelse
via en militær radiostation på Østlandet efter føl
gende forsøgsvise plan:
Programmets varighed:
Indtil 9. april 1965.
Afstemningsopkald:
„v v v de LAA LAA LAA“.
Perioder:
1900—1940
1940—2020
2020—2100

DNT. Speed
5— 8 = 25—40 bogst.
DNT. Speed 8—12 = 40—60 bogst.
DNT. Speed 12—15 = 60—75 bogst.

Dagene:
Mandag, onsdag og fredag.
Sendetype:
Al, ca. 1 kw.
Frekvenser:
3816 kHz og 4030 kHz, samtidigt.
Vi nåede netop, medens vi
trollere udsendelsen fredag d.
2050 til 2100 på 3816 kHz, og
i Ålborg med 20 dB over S9.
udsendelser
og
send
rapport
Moesvej 1, Oslo 8, Norge.

skrev dette, at kon
26. februar fra kl.
signalerne gik ind her
Prøv at aflytte disse
til
LA1P,
Molkte
OZ2NTJ.

det. 9M6AB befinder sig 9000 fod oppe på Mount
Kinaalau.
HZ3TYA, der på den sidste tur til 8Z4 zonen la
vede 1300 QSO’er på fire dage, vil i nær fremtid
forsøge sig fra 8Z5 zonen med forhåbentligt samme
gode resultat. QSL-adresse er: V. Crawford, Aramco, Box 1721 Dhahran, Saudi Arabia.
Gus er nu kommet i gang igen under callet AC5H.
Det forventes, at han vil være aktiv det meste af
en måneds tid, inden han tager til AC3. Bedste fre
kvens er 14035 på CW omkring 13z.
CR4AJ har været meget aktiv i den sidste week
end, men det kniber med at få QSI-kort fra ham.
Hen er mest aktiv på 14 og 21 Mc med SSB. Sidste
meddelelser lyder på, at han skulle have fået
W2VCZ til QSL-manager.
KP6AZ/EA9 er Jay W6FAY fra Rio de Oro. Han
har bekræftet, at han ikke er i besiddelse af en
tilladelse til at være i luften, men at han gennem
en EA8 amatør, der flyver på Rio de Oro, regner
med at kunne få de nødvendige papirer i orden
inden længe. QSL kan sendes til W6 bureauet.
K2LAF er for tiden på en 6 ugers forretnings
rejse til Afrika. Han vil komme i gang fra alle de
steder, hvor han kan få licens eller sendetilladelse.
Han vil benytte 14005 for CW og 14275 for SSB.
Han vil QSL’le, når han kommer hjem igen.
Efter at have været QRT i snart 3 år har alle
OD5
stationerne
fået
deres
licens
igen.
Blandt
andre er OD5AI og 5BZ aktive med SSB i den
lave ende af 20 meter.
Båndrapporter:
3,8 Mc SSB:
OZ8GF: W2GW
HP9RG 01.

Det forlyder nu fra flere sider, at vi har nået
bunden i solpleteyklusen, og at det igen er begyndt
at gå nedad med solpletantallet. Minimum skulle
være nået allerede engang i oktober måned, hvor
man var nede på kun 5 stykker på en måned. I
løbet af foråret skulle vi nå op på ca. 10 stykker.
Der skulle således igen være muligheder for at
kunne tage de højere bånd, 15 og 10 meter, i brug
igen. Der har allerede været en del korte åbninger
på 15 meter, og i løbet af sommeren skulle for
holdene blive stabile igen. 10 meter vil nok lade
vente lidt på sig endnu, men nogle gode åbninger
i forårets og sommerens løb kan vi nok vente.
Tag jer derfor lidt sammen og prøv på disse fre
kvenser. BC stationerne lige over 15 meter er en
god vejviser på, hvorhen forholdene er gode, og
selv om I ikke kan høre nogle stationer, så prøv
alligevel at kalde CQ et par gange, der skal nok
være nogle, der lytter. Læg forøvrigt mærke til,
hvor mange stationer der kommer på 15 meter i de
store tester, dér er nok af sjældne stationer, og de
er ikke så svære at få fat på som på 20 meter.
Månedens nye prefixer er følgende:
Malta, der nylig er blevet selvstændigt, har fået
9HI i stedet for ZBI. Prefixet for Maldiverne vil
blive ændret fra VS9 til 4S9, det menes dog ikke,
at det vil komme til at gælde de engelske stationer
fra Gan, der kører under callet VS9M.
9M4LX venter at ville komme til Maldiverne et
par gange endnu for et par korte ture, call vil igen
blive VS9MG. I løbet af marts vil der muligvis også
blive tale om en kort tur til Sabah 9M6, hvor han
vil køre som 9M6LX. Hvis denne tur ikke skulle
blive til noget, vil grejet blive lånt til 9M6AB i ste

lOO

-1IE

-1BO

-

K1PYI

-2WR

-

7 Mc CW:
OZ8GF: CP5EZ - W samt Eu.
7 Mc SSB:
OZ8GF: VK2AVA.
14 Mc CW:
OZ5S: IS1VEA 12 - ZE8JW 15 - KP5AZ/EA9 VY5ACP 11 - YS1RFE 16 - W/K 1, 2, 3, 6 14—17,
hørt XE1AX 16 - QRG 14005.
OZ8GF: JAØDY - W2FR - VU2FS - UB5DV.
14 Mc SSB:
OZ3SK: KZ5AW 13 - KG6IT 9 - 5U7AG
VQ8BS 16 - 5V8AB 18 - W5HWR/VP9 - FG6XL
CR6GØ 7 - KP4AXM 11 - HR1SO 17 - 9J2FF
5Z4IX 18 - 9L1HX 18 - TG9GZ 17 - HK2AKG
TI2SS 18 - VP3HAG 19 - YA3TNC 12 - 9M2CP
VP9FK 18 - VEØMY 18.
OZ8GF: HZ1AB - XW8AL.

7
14
9
12
12

-

CR6JS

-

21 Mc SSB:
OZ5S: YA4A 11 - hørt 5N2AAB.
21 Mc CW:
OZ5S: UA6PC 11 9J2BC - MP4DAK 11—12.

ZE1BL

11

-

hørt

QSL-adresser:
KP6AZ/EA9 via W6-bureau.
YS1RFE via K7UCH.
YA4A via K4KMX.
5U7AG Box 201, Niamey, Niger Rep.
YA3TNC via KØRZJ.
73 es godt DX de OZ7BQ/Joe,
Hans Jørgen Rasmusen,
vær. 145, P. O. Pedersens Kollegium,
Haraldslundsvej 38, Lyngby.

Table I Predicted and Observed Orbits, Oscar II, December 1961.
Day
16
. 17

Night Passes
•2317

(0049)
0049

(2217)
N

(2349)
2344

(0121)
0117

—

—

.—.

Day Passes
(1024)
1023

(1156)
1155

(1328)
N

—•

(1055)
1049

(1227)
1221

(1400)
N

—

—

—

—

18

.—

(2343)
N

(0015)
0012

(0147)
0144

—

(0947)
0944

(1119)
1116

(1251)
N

19

—

(2307)
2306

(0039)
0037

(0211)
N

—

(1011)
1012

(1143)
1142

(1318)
N

—

20

(2202)
•N

(2334)
2332

(0106)
0105

—

(0907)
N

(1039)
1037

(1209)
1209

—

—

Predicted times are shown in parentheses. N = No signal heard.
VHF-amatøren

(Fortsat

fra forrige nummer).

Om at forudsige dag til nat og nat til dag.
For at forudsige en dagpassage ud fra en obser
veret natpassage bruges samme opskrift med den
undtagelse, at faktoren K lægges til på den nordlige
halvkugle og trækkes fra på den sydlige.
Vi ved, at Oscar III vil fuldføre 14 kredsløb på
en nat og en dag, eller ca. 24 timer. (Faktisk varer
14 kredsløb ved 100 minutters periode 1400 minutter
eller 23 timer og 20 minutter). Vi lader nu dag- og
nattiden af 14 kredsløb være D, tiden for den kræ
vede passage kalder vi T, og den foregående dag
eller natpassage kalder vi T1,

Denne ligning bruges til at forudsige natpassager
(syd-nord) ud fra dagpassager, og

bruges til at forudsige dagpassager (nord-syd) ud
fra natpassager. Alt i orden så vidt. Lad os nu for
udsætte, at Oscar III høres kl. 10,45 GMT på en
dagpassage, og vi ved, at perioden er 100 minutter.
Vi befinder os på 40° nordlig bredde, og ligning (1)
giver K = 27,8 minutter. Hvornår finder næste
passage sted?
Bruges (2) fås:

Hvornår finder
Bruges (3) fås:

den

næste

dagpassage

sted?

34 : 05 eller 10 : 05 GMT,
hvilket er 40 minutter tidligere end den tilsvarende
passage dagen før. Saaledes kan der opbygges en
tabel ved „bootstrap“ operation, idet man går fra
dag- til nat- til dagpassager og samtidig reviderer
tallene med de faktiske målinger.
Forudsigelser for lange afstande.
Den ovenanførte metode kan bruges til at forud
sige Oscar III’s kredsløb for flere dage i følge, da
man forudsiger fra den ene dag til den næste eller
fra den ene nat til den anden ved hjælp af lig
ning (4), vist herefter. Den er opnået ved at addere
(4)
ligning (2) og (3): t = t1 + D,

hvor t er den krævede tid for næste dag- eller nat
passage, t1 er tiden for den foregaaende dag- eller
natpassage, og D er tiden af et sæt af dag- eller
natkredsløb.
Bruger man t1 som 10 :45 GMT og et D på
23 : 20, giver en dag til dag beregning på t = 10 : 05
GMT,
hvilket
stemmer
med
tidligere
beregninger
lavet separat med ligningerne (2) og (3).
OSCAR III’s kredsløbsskift.
Under 14 kredsløb af Oscar lll (1400 min. eller
23 timer 20 min.) vil jorden have drejet sig 23,33/360
= 349°. Dette betyder, at hvis Oscar III passerer
direkte oven over os paa sin første passage, vil den
passere 11° længere mod vest (omkring 550 miles
ved 40° nord) på den næste dags passage 23,33 timer
senere. Således vil satellitten skifte 11° vestlig ved
hver
successive
dagpassage,
muligvis
uden
for
observatørens dækningsområde, og den næste pas
sage (den østlige) vil arbejde sig selv ind i området
igen og vil blive den, der bliver observeret. Bevæ
gelsen pr. kredsløb af Oscar I og II var mindre
bemærkelsesværdige, men denne dag til dag drift
var ret udtalt. En komplet „historie" af sådanne
forudsigelser for Oscar II er vist i tabel 1 og er
lavet af I1BMV.
Forudsigelser
udsendt
af
W6EE
vil
indeholde
kredsløbsdata,
ækvatorkrydsnings-tider
og
omtrent
lige tider for passage over større byer ud over jor
den. Husk, at længdegradsopgivelser er målt vest
for Greenwich, og østlige længdegrader bruges ikke
i disse udsendelser. Således er for eksempel 165° øst
givet som 195° vest, 90° øst er
givet som 270° vest
o. s. v. (1 mile = 1,6093 km).
Konklusion.
Er kredsløbsperioden for OSCAR III kendt med
god
nøjagtighed,
kan
kredsløbshøjden
bestemmes,
og (når man kender sin breddegrad) kan der laves
en tabel med forudsigelser. Efter som tiden går,
må tabellen korrigeres med de faktiske data „gre
bet ud af luften" ved at lytte på satellitten for at
opnå et maximum af nøjagtighed. Mere end nogen
sinde må vi lægge mærke til
det gamle ord, der
siger: „Du kan ikke kontakte
ham, hvis
du ikke
kan høre ham".
Følg disse simple ligninger, og du kan høre den!
Oversat efter QST feb. 1965.
OZ6BP.
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Desuden udsendes der impulser — tiden for 10 im
pulser bedes opgivet.
Husk ved kommunikation via ballonen at ved
hæfte /b efter kaldesignalet. Rapporter bedes sendt
til 9AC.

Nu, da sæsonen for tester og anden VHF/UHF
aktivitet er ved at indledes, er det spændende,
hvad den vil bringe af nye stationer på 432 Mc.
Der er ved at ske en opblomstring af interessen
for 432 Mc ude omkring i landet — bl. a. vil rygter
vide, 9BS igen er ved at blive aktiv på dette fre
kvensområde. Der er snart gode muligheder for
at lave 432 Mc forbindelser mellem landsdelene, da
9SW i Hammerum er QRV på 433,32 Mc med 45
watt input på en QQE 03/20 (stakkels rør!), der både
kører med AM og PM, antennen er en 16 element
long yagi, og modtageren er med et EC88 som HFforstærker. 9SW foreslår, at der på en hverdag ind
føres en 432 Mc aktivitetstime f. eks. mellem kl.
2200—2300, ideen er god, nu da sommeren nærmer
sig, må det antages, at amatørerne bruger deres
søndag til ophold i det fri og derfor ikke kan være
aktive på 432 Mc, se nærmere om dette under akti
vitetsrubrikken.
På Fyn er der også grøde i 432 Mc arbejdet —
der er set indtil flere QQE 03/20’er på vej til Odense
— det ville være godt, hvis I i Odense fik lidt
mere effekt på jeres 1 watt sendere, men det lysner
åbenbart nu.
I den tekniske presse ses der nu annoncer for en
sjov lille „dims“, der må tiltale alle VHF/UHF
amatører,
nemlig
varaktordioden.
En
varaktordiode, som f. eks. Philips BAY66 kan som frekvenstripler give en virkningsgrad på op til 65 %, d.v.s.
at hvis vi tilfører den 10 watt fra 144 Mc senderen,
får vi 6,5 watt ud på 432 Mc. Disse varaktordioder
kan frekvenstriple lineært således, at det er mu
ligt at AM modufére sit tilførte styresignal og få
det ud igen, uden at forvrængningen er steget væ
sentligt. Varaktordiodens store fordel ligger i, at
den ikke skal tilføres gløde- eller anodespænding,
kun den tilførte styreeffekt.
Skal der i dag planlægges en 432 Mc sender med
moderat output, vil den billigste vej være at an
vende en BAY66 — dens output må sammenlignes
med, hvad der kan fås fra en opstilling med QQE
02/5 som tripler og PA, men den samlede udgift til
et tripler/PA trin med rør incl. strømforsyning vil
være større, end udgifterne til et trin med BAY66.
Jeg håber på et senere tidspunkt at kunne vise en
tripler med en BAY66 her i „OZ“.

Balloner:
Opsendelsen d. 21. februar måtte desværre afly
ses, fordi den nye container var blevet for tung,
ca. 1 kg, men yderst elegant. Aflysningen blev ud
sendt over OZ7EDR/p, men jeg har indtrykket af,
at det kun er et fåtal af VHF-amatørerne, der
lytter til denne udsendelse. I fremtiden vil aflys
ninger blive bragt denne vej — desuden tilstræbes
der udsendt påmindelse om, at det er den eller den
dag, opsendelsen sker. Så lyt venligst til 7EDR/p.
(I får samtidig træning i CW!).
Næste opsendelse er ansat til søndag d. 28. marts
kl. 1000 DNT fra CAPE HERLUF i Farum. Sen
deren sender på 144.050 Mc med en effekt på ca.
5 mW, der udstråles fra en HALO-antenne — mod
tageren modtager AM på 28.5 Mc med en lodret
dipol som antenne —• det modtagne AM-signal ud
sendes som PM på den opgivne 2 meter frekvens.
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Aktivitetstesten:
Stillingen efter februaromgangen er:
OZ4CT
OZ9CR — 46 points
8LH
6OL — 46 points
9OR — 43 points
1PQ
2FD — 38 points
3VO
6AF
8HV — 36 points
4RM
4EV — 35 points
9BS
4HZ — 34 points
8UX
7JN — 29 points
4EM
2PN — 27 points
8OP — 19 points
ILD
9JP — 18 points
5NT
9EO — 18 points
9KY
8SC — 17 points
5HW
5LK — 16 points
2SD
3NH — 15 points
6JI
9OT — 15 points
4ON

—■
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—
—
—
—

—

15
15
14
13
13
11
10
10
10
6
6
5
4
4
4
4

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

For at få størst mulig deltagelse i aktivitets
testen indføres der fra april den ændring, at testen
løber i tidsrummet fra kl. 1900—2400 DNT hver den
første tirsdag i måneden.
Århus
afdelingens
VHF-udvalg
har
en
aktivi
tetstest løbende parallelt med EDR’s — tiderne er
de samme den første tirsdag i månedén, men de
andre tirsdage er det mellem kl. 2200—2400 DNT,
det foregår.
For at øge interessen og aktiviteten på 432 Mc
flyttes den aktivitetstime, der har været om sønda
gen, til onsdag aften — tidsrum kl. 220—2300 DNT
— dette gælder fra april måned. Men lad os alli
gevel mødes til en sludder om søndagen på 432 Mc
i tidsrummet kl. 1130—1200, hvis man er hjemme
og har tid.
Rapporter over aktiviteten på både 144 og 432 Mc
bedes sendt til undertegnede.
Resultatlista från UK7 och 2 m-klubbens
jultest 1964.
26. OZ4HZ/P
3886
1. SM6CYZ/7
27. OZ9MO
3040
2. OZ3TS
28. OZ2KH
2784
3. OZ9OR
29. OZ4RM
1757
4. OZ6OV
30. SM5AGM
1564
5. OZ1FF
31. OZ8IS
6. OZ6OL
1281
32. OZ8JP
7. OZ7JN
1093
33. OZ5CG
8. SM7ANL
988
34. OZ4CT
9. OZ6JT
923
35. SM1BVQ
10. OZ7LX
906
36. SM5DAP
11. SM7CYL
846
37. OZ7HJ/P
819
12. OZ6WJ
38. SM5BNP
13. OZ6EI
780
39. OZ1RH
14. SM5ARR
708
40. OZ9VN
15. OZ9BT
691
41. OZ9EO
16. OZ4HX
681
42. OZ3UC
17. OZ3SZ
646
43. LA4ND
18. OZ9OT
593
44. OZ9HN
583
19. OZ9HU
45. SM2DXH
20. LA5EF
580
46. OZ7EW
21. OZ6AF
554
47. OZ8SC
22. OZ1HD
552
48. SM7AED
529
23. OZ8HV
49. OZ5NT
24. OZ8OP
525
25. OZ2LN
506

487
451
386
364
355
353
296
288
287
284
271
250
240
237
228
226
173
130
120
91
77
64
54
3

Checkloggar:
OZ1GF,
-1KZ,
-2JT,
-2PN,
-5BK,
-5DE, -5HF, -5HV, -6CP, -6FL, -7CR, -8FR, -8VN,
-9PZ och -9SW.
LA2VC, -5EF, -8MC.
SM5OR, -5UU, -6CSO, -6CTP.
Saknade loggar: 13 OZ, 2 LA och 16 SM.
Långsta QSO: SM6CYZ/7 — LA2VC = 370 km.
Flest QSO: OZ9OR = 37 st.
Testen pragades av dåliga konditioner men trots
detta
var
aktiviteten
relativt
stor.
Segraren
SM6CYZ/7, som var en av de få portabla stationerna i testen, gratuleras till en overlågsen seger.
Skåne i februari, testkommittén.
Testkalender:
3. og 4. april: SRKB — VHF test (alle VHF bånd).
1.
og 2. maj: SSA skandinaviske 144 og 432 Mc
Contest.
1. og 2. maj: Engelsk portabel 144 Mc test.
29. og 30. maj: Region 1, 432 Mc og 1296 Mc test.
12. og 13. juni: UK7 og 2 meter klubben, 144 og
432 Mc test.
144 Mc nyt:
9MO meddeler, at den d. 9. februar kl. 1530 havde
QSO med G3SPS på frekvensen 145,7 Mc — G3SPS
kørte med 30 watt og clamp modulation, modtager
med 6CW4 i indgangen, 3 element beam 20 meter
over Øresund, som var G3SPS’ QTH på dette tids
punkt. QSL sendes til m/s „British Seafarer", BP
Tanker Company, Finsbury Circus, London EC 2.
For ESB interesserede er der lejlighed til at lytte
efter PA stationer på 145.41 Mc, da denne frekvens
i Holland udelukkende bruges til ESB forbindel
ser. Efter hvad der er oplyst, skulle også DL og
HB bruge den samme frekcens ved ESB forbindel
ser. Hver fredag kl. 1915 DNT forsøger PAOIF i
Amstelveen at få ESB forbindelse med DJ5JB i
Wilhelmshafen — hvis der er nogen, der hører
noget til de to nævnte, så send mig venligst et par
ord derom.
X, der kører med ESB på VHF/UHF, bedes ven
ligst opgive mig jeres frekvenser, da udlandet er
meget interesseret i at få dem oplyst. De engelske
amatører
kører
ESB
i
frekvensområdet
145.1—
145.2 Mc.
432 Mc nyt:
Den 20. februar havde 9CR forbindelse med en
svensk station på 432 Mc — output fra 9CR’s sen
der max. 1 watt — det er en QQE 02/5, som tripler!
60L har med 1,5 watt’s output haft forbindelse
med SM6CSO, SM7AED og SM7BCX.
OSCAR III:
Der er ikke siden sidste „OZ“ indløbet noget nyt
om, hvornår opsendelsen forventes at ske. Det er
vist lige førend nedtællingen sker, så jeg håber, I
har udstyret klar til den store dag.
Landsfrekvensen:
Husk at landsfrekvensen er 145.000 Mc — det er
her, man laver sine opkald, og når der er etab
leret forbindelse, skiftes der til egen arbejdsfrekvens!
HUSK:
Hold frekvensområdet 144.065 — 144.135 Mc og
145.840 — 145.960 Mc fri for trafik, da de er
OSCAR III frekvenser — tak!
OZ9AC.

FRA AFDELINGERNE
Afd.
holder
møde
hver mandag kl. 2000
i
lokalerne
Frederikssundsvej 123, underetagen,
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, Folkvarsvej 9,
2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdhåb 1902v, postgiro 57965.
Sekretær: OZ3WQ, Peter Lynggaard, postbox 198,
København K.
København-afdelingens VHF-møde d. 19. januar,
refereret af OZ9SN, Svend Nielsen:
EDR’s
VHF-manager
OZ9AC
gav
en
oversigt
over mulighederne for opsendelse af OSCAR 3. Fra
velinformerede
kredse
var
oplyst,
at
opsendelsen
kunne ske omkring 15. marts.
OZ9AC efterlyste et lokale til de tilbageblevne
medlemmer
i
OSCAR-gruppen.
Som
situationen
var for øjeblikket, var det ikke let for gruppen at
arbejde.
OZ5IH, Ivan Hansen, fra afdelingens bestyrelse
var villig til at stille et kælderlokale til rådighed
til diverse installationer.
OZ9AC takkede OZ5IH for tilbudet og bad grup
pen omgående gå i gang med indretningen af loka
let, idet man måtte regne med, at der blev brug
for det omgående.
OZ7HB,
Herluf
Hansen,
aflagde
beretning
om
forsøgene
med
trykprøver
i
ballonhylstret,
der
havde vist tegn på visse utætheder især i de før
ste minutter efter påfyldningen. Man ville nu gå
i gang med forsøg med eventuelle nye materialer.
Med hensyn til opsendelsen af nye balloner mente
OZ7HB, at den værste vinter måtte overstås først.
Meddelelse om opsendelse vil blive givet i OZ.
Afdelingens
formand,
OZ5RO,
oplyste,
at
man
til næste møde havde formået OZ6I, Knud Han
sen, til at komme på trods af megen travlhed. Han
vil fortælle om det nyeste indenfor transportabelt
grej, såsom lommesendere m. v.
Næste
kl. 2000.

VHF-møde

bliver

fredag

den

19.

marts

Afdelingens
bestyrelse
opfordrer
alle,
der
har
interesse
for
VHF-arbejdet,
at
komme
til
vore
VHF-møder.
Alle
EDR-medlemmer
er
velkomne,
og vi gør opmærksom på, at der intet ekstra skal
betales for disse møder.
Herudover håber vi også at se alle de VHFfolk, som har arbejdet med fra den spæde begyn
delse af dette højst interessante område indenfor
radioamatørernes arbejde.
Programmet:
15. marts:
Klubaften.
19. marts:
VHF-møde. OZ6I kommer
tabelt grej. Se i øvrigt ovenfor!

og

fortæller

om

por
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22. marts:
„Standardisering af print" er titlen på den dis
kussion, vi skal have i aften. På det sidste møde
(25. januar) enedes man om at tage dette inter
essante emne op igen. I hvert fald har OZ7HB
noget på hjerte i denne sag, og vi tør vel også for
mode, at d’herrer tekniske redaktører OZ6NF og
OZ7AQ vil indfinde sig påny. I hvert fald havde vi
sidst et livligt møde, hvor der udover standardi
sering af prints også blev talt en hel del om
standardisering af komponenter, chassiser m. v.

ekstraordinære
generalforsamling
i
efteråret.
Be
løbet bedes betalt inden 15. april d. å.
Den 4. februar d. å. havde vi besøg af Villy Lau
ridsen, som holdt et fortræffeligt foredrag om tran
sistorer, hvori han kom ind på mange ting, som
amatørerne ikke beskæftiger sig med til daglig. Vi
glæder os til at se ham igen i vor afdeling, når han
kommer hjem fra Grønland.
Den 11. februar fik vi besøg af hr. Weidinger.
Han
demonstrerede
på
udmærket
vis
slaglodning
med Kosangas.

29. marts:
Klubaften. Har DU noget at vise? — så kom med
det i aften!

Program:
Torsdag d. 18. marts:
Foredrag om hjemmefremstilling af print.

5. april:
„Ballon-jubilæum" kan man vist passende kalde
foredraget i aften. Det er nu omkring eet år siden,
vi indledte vore ballonforsøg. En af dem, der me
get aktivt har deltaget i denne aktivitet, er OZ7HB.
Han
og
forhåbentlig det
meste
af OSCAR-gruppen vil komme i aften og gøre status. Det drejer
sig om de fleste af vore medlemmer, der ikke har
tid eller lejlighed til at følge dette spændende
project på nærmere hold. Mon ikke det vil blive
en morsom og interessant aften?

Torsdag d. 23. marts:
Rævemodtageraften. Der vil
diskussion
om
mulighederne
rævejagter i efteråret.

8. april:
Til orientering for dem, der ikke har en kalen
der ved hånden, vil vi oplyse, at det er TORSDAG
i aften. Sædvanligvis holder vi ikke møder om
torsdagen, men dette er heller ikke noget ordi
nært møde. I aften samles vi for at lykønske del
tagerne
på
morsekursus
med
deres
forhåbentlig
erhvervede
morseattester,
som
vil
blive
overrakt
i aften. Herudover håber vi også, at deltagerne fra
de tekniske kurser vil komme. Der vil blive fæl
les kaffebord med brød, og vi tør håbe på, at vi
alle vil få en hyggelig aften. YL’s og XYL’s er
hjertelig velkomne, ligesom døren naturligvis også
er åben for vore øvrige medlemmer.
12. april:
Klubaften
vi plejer.

—

antagelig

i

stopfulde

lokaler

—

som

19. april:
I aften er det 2. påskedag, og vi har derfor intet
møde.
Vy 73! P. b. v. OZ3WQ, Peer Lynggaard, sekretær.

2 METER KLUBBEN
afholder møde torsdag den 25. marts i lokalerne
Frederiksundsvej 123 kl. 20. Emnet bliver RÆVE
JAGT og modtager hertil. En paneldiskussion med
gæster udefra og medlemmer vil behandle de ind
komne
forslag.
Resultatet
skulle
gerne
blive
en
kombineret rævemodtager og „mobilspille".
Vy 73 OZ9AE.
AMAGER
Formand:
OZ9JB,
Jørgen
Badstue,
Kastrupvej
168, S., tlf. 55 25 01.
Kasserer: OZ8OL, Hans Olsen, Parnasvej 5, S.,
tlf. 55 10 85.
Sekretær: Bent Yt, Vogtervej 3, S.
Mødelokale: Helikonsvej 10, kid., S.
Nu er tiden kommet for betalingen af det ekstra
ordinære
kontingent,
som
blev
vedtaget
på
den
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i

aftenens løb blive
for
arrangering
af

Torsdag d. 1. april:
Klubaften.
Torsdag d. 8. april:
dB-aften, det bliver ikke nogen
aften, men en gennemgang af den
vendelse af dB-skalaen.

almindelig
lydmæssige

dBan

Lørdag d. 10. april:
Hyggeaften med fælles kaffebord.
Torsdag d. 15. april:
Intet møde.
Vy 73 Bent Yt.
ÅBENRÅ
Det er nu lykkedes os at få arrangeret en film
aften med et alsidigt udvalg af kortfilm omhand
lende
forskellige
temaer
indenfor
radioteknikken,
desforuden glimt fra EDR’s sommerlejr og ræve
jagt, kort sagt noget for enhver smag, så denne
aften må du reservere, der påbegyndes kl. 1930 på
Ungdomshjemmet,
og
dagen
er
tirsdag
den
23.
marts.
Generalforsamlingen vil i år blive afholdt den
17. marts ligeledes på Ungdomshjemmet kl. 1930,
hvortil alle, der er interesseret i afdelingens ve og
vel, er „pligtig" til at møde op.
Generalforsamlingen afvikles som sædvanlig efter
EDR’s vedtægter, og alle, der har noget på hjerte,
er velkomne til at fremkomme med dette.
Rævej ægerne begynder så småt at røre på sig,
og derfor indkalder vi hermed alle interesserede
medlemmer til at give møde onsdag den 24. marts
på Ungdomshjemmet kl. 2000, hvor årets jagter skal
diskuteres.
Bestyrelsen
har
udtænkt
nye
revolutionerende
rævejagtsregler, der skal diskuteres, foruden kort
områder m. m., så i egen interesse, mød talrigt,
når først jagterne er i gang, så er det for sent.
Har I nogen interesserede emner som rævej ægere,
så tag dem med, så de kan blive smittet af den at
mosfære, der svæver over alt, der har med ræve
jagt at gøre.
Angående
den
forestående
stiftelsesfest
henvises
til næste OZ, idet der på nuværende tidspunkt ikke
er vedtaget nogen endelig dato eller sted for festens
afholdelse.
Husk kurserne hver onsdag kl. 1930.
Vy 73 5WK.

GIVE OG OMEGN
Formand: OZ4SP, S. P. Knop, Møllegade 6, Give.
Næstformand:
OZ4RJ,
S.
A.
Lauridsen,
Skole
gade 9, Thyregod.
Kasserer: OZ3YF, F. H. Hansen, Møllegade 6,
Give.
Klubhuset, adresse: Gyvelvej 6, Give, OZ6EDR.

Dog var der 3 af de gamle elever, som bestod
morseprøven, hvilket resulterede i 3 nye licenser,
og deres call og QTH er:
2JR, Svend R. Jensen, Skolegade 15, Vemb.
6FI, Finn J. Pennerup, Nørregade 26, Vemb.
8BY, Bjarne Berthelsen, Bækmarksbro,
hvormed vi ønsker dem til lykke.

Fast mødeaften:
Hver torsdag kl. 1930.

Generalforsamling:
Der indkaldes herved til ordinær generalforsam
ling den 20. marts 1965 kl. 1930, og vi samles hos
formanden OZ4PY.
Dagsordenen er iflg. lovene:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af sekretær.
6. Eventuelt.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
den 18. marts.
Opmærksomheden
henledes
på
lovens
paragraf
fer, ifølge hvilke et medlem med kontingentrestance
udover 3 måneder har mistet sin stemmeret.
Vy 73 OZ4PY, R. Pennerup.

De sidste mødeaftener har haft et mere praktisk
præg, idet vi er begyndt med dels at samle mate
rialer til stationer og dels at opbygge disse.
3YF og Villy Nielsen, Vejle, nu OZ9VN, har
gjort et stort arbejde med at skaffe bl. a. trafoer
til afdelingens medlemmer, hvilket var hårdt til
trængt.
I månedens løb har følgende opnået sendetil
ladelse:
Villy Nielsen, Vejle, OZ9VN, Kurt Findorf, Give,
OZ9RU, Niels Christensen, Brande, OZ2NC.
Vy 73 S. A. Lauridsen, OZ4RJ.
GRENÅ
Lokale: Menighedshjemmet, Vestervej 1.
Formand:
Leif
Fytteroft,
Thorsvej
21,
telefon
(063) 2 0130.
Kasserer:
Hellmuth
Nielsen,
Glentevej
10,
tlf.
(063) 2 09 96.
23. marts kl. 2000:
Filmaften, hvor der vil blive vist filmene „Im
puls unserer Zeit", som er en interessant dokumen
tarfilm i farver fra Siemens om elektronikkens væ
sen og betydning med eksempler på elektricitetens
anvendelser over hele verden og dens betydning
for udviklingen — og „Elektronen im Vakuum",
der også er en farvefilm, som viser en radioudsen
delses vej fra studiet over postvæsenets forstær
keranlæg til senderen, og en rundvisning gennem
Siemens og Halske’s rørfabrik, hvor man ser frem
stillingen og monteringen af radiorør og især de
mange kvalitetsprøver disse må gennemgå, før de
får lov at forlade fabriken.
5. april kl. 2000:
Byggeaften.
Vi håber at se
vore arrangementer.

amatører

fra

hele

Djursland

til

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Sundsvej 79,
tlf. 2 18 54.
Næstformand: OZ9SH, S.
Chr. Hansen, Minde
gade 49, tlf. (066) 2 15 67.
Kasserer:
OZ4GS,
Svend.
Sørensen,
Borgmester
vej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær:
OZ9ER,
Erling
Nielsen,
Strandprome
naden 38, tlf. 2 71 71.
OZ9NK,
Jørgen
Nielsen,
Strandpromenaden
46,
tlf. 2 47 01.
Det faste ugeprogram:
Mandag kl. 2015: Byggeaften for begyndere.
Tirsdag kl. 2015: Teknisk kursus.
Onsdag kl. 2015: Morsekursus.
Torsdag kl. 2015: Byggeaften for seniorer.
Søndag kl. 825: Rævejagt.
Månedens arrangement, marts:
AUKTION torsdag den 25. marts kl. 2015.
Vy 73 9ER.

Vy 73 de OZ2LR.
HADERSLEV
Af programmet for den næste tid kan nævnes,
at vi har filmaften den 23. marts, og den 30. marts
holder vi stor auktion. Her har du mulighed for at
afhænde det grej, du har liggende og ikke skal
bruge, ligesom du evt. kan få de stumper, du
mangler.
Den 13. april kommer 3M og fortæller om an
tenner og udbredelsesforhold. (3M var på grund af
sygdom forhindret den 23. februar).
løvrigt er der hver tirsdag kl. 1900 teknisk kur
sus. Fra kl. 1945 har vi klubaften eller foredrag
iflg.
programmet.
Morsekursus
og
teknisk
kursus
fortsætter hver torsdag.
Vy 73 de 2TV.

KORSØR
Lokale: Svendstrup station.
Formand:
OZ4WI,
B.
Lykke
Frederiksen,
Frø
lunde, tlf. 168.
Kasserer: OZ5UJ, Niels Jørgen Bantz, Revvej 59,
Korsør, tlf. 57 — 1583.
Generalforsamling afholdes torsdag den 25. marts
med forelæggelse af regnskab og valg af kasserer.
Endvidere
bedes
interesserede
med
hensyn
til
bygning af før omtalte gitterdykmeter straks hen
vende sig til undertegnede af hensyn til bestil
ling af chassiser.
Tag også venligst evt. interesserede med til en
mødeaften for en frisk „saltvandsindsprøjtning", da
vi gerne skulle nå et lidt større medlemstal.
Vy 73 åWI.

HOLSTEBRO
Klublokale p. t.: Danmarksgade 1.
Den forløbne sæson er snart gået — som des
værre alt for mange af de foregående — stille og
roligt, uden at der er sket noget af betydning.

KOLDING
Vi afholdt møde den 26. februar på Borgerkroen.
Det var lykkedes os at formå 6NF til at holde fore
drag for os, og det resulterede i, at der mødte 25
medlemmer fra nær og fjern.
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Det var en vellykket aften, hvor vi fik lidt ind
sigt
i
elementær
transistorteknik.
Vi
vil
endnu
engang benytte lejligheden til at sige tak til både
6NF og de mange medlemmer, der trodsede det
dårlige vejr og mødte op, helt fra Vejle og Frede
ricia.
Det kan jo være svært at finde emner, der inter
esserer alle; men transistorer kommer vi vel efter
hånden
ikke
udenom.
Tilsyneladende
hører
det
allerede fortiden til at bygge med rør.
Vi holder vort næste møde den 19. marts på
Borgerkroen.
Vel mødt.
Vy 73 de OZ5VY.
LOLLAND-FALSTER
Mødet i Maribo den 23. februar med OZ7HB
havde samlet god tilslutning trods sne og spejl
glatte veje. På en levende måde, så vi følte, vi
næsten var med i arbejdet, fortalte 7HB om sine
forsøg og problemer med opsendelsen af balloner.
Man er klar over, at der er mange problemer, både
rent tekniske og også praktiske. 7HB’s foredrag
var ledsaget af en udmærket farvefilm om op
sendelserne. Vi siger dig tak 7HB, fordi du tog den
lange vej i det glatte føre for at fortælle os om
de interessante forsøg.
Mødet den 9. marts er jo overstået og blev aver
teret i OZ februar måned.
I april måned bliver der ikke meget møde på
grund
af
påske.
Generalforsamlingen
er
foreløbig
fastsat til søndag den 9. maj. — Nærmere herom
i OZ april måned.
Vy 73 OZ4AR.
ODENSE
Den 27. februar var der fest i afdelingen i for
bindelse med fastelavn. I det festligt udsmykkede
lokale i Bolbro samledes vi med YL og XYL’s og
nød vores medbragte mad og hvad dertil hører til
tonerne af Otto Ottosens duo. Derefter gik dansen
til ud på de små tiftier kun afbrudt af forskellige
sjove små julelege. Vi siger tak for sidst og for en
morsom aften, ikke mindst til de udenbys deltagere
fra København og Nyborg afdelinger.
Det viser sig, at vi kan beholde lokalerne på Rasmindegården lidt endnu, så kik ind på mandag fra
kl. 1930 og lad os få en sludder m. m.
Vi ligger p. t. i forhandling med forskellige fore
dragsholdere, så månedens foredrag bliver annon
ceret pr. brev.
Vy 73 2RH.
NORDALS
Formand: OZ6EI, E. Hougaard, Havnbjerg, Nord
borg, tlf. (044) 5 14 60.
Kasserer:
OZ5CJ,
C.
Jørgensen,
Oksbøl,
Nord
borg.
Sekretær: OZ9ND, B. Damkjær, Kirkeby, Nord
borg, tlf. (044) 5 01 33.
Vi havde en hyggelig aften i fysiksalen den 24.
februar, og der var mødt 15. Palle Jensen havde
medbragt
forskelligt
målegrej
—
universalinstru
ment, målesender og oscillograf m. m., og efter
gennemgang af princippet i de forskellige instru
menter trimmede han en modtager igennem. Tak
for din indsats, Palle.
I pausen fremvistes en masse rare sager, som
afdelingen har fået foræret, og hver mødedeltager
fik en rulle kobbertråd og en minikontakt med
hj em.
Det næste møde bliver onsdag den 24. marts. Vi
får besøg af OZ3NC Møller Christiansen, som vil
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fortælle om TVI- og BCI-problemer. 3NC er orien
teret om, at nogle af os kører med BCC25, så må
ske kan problemerne om disse „kasser" løses denne
aften.
For at være rettidig på vej indkalder afdelingen
herved
til
ordinær
generalforsamling
onsdag
den
21. april kl. 1930 i fysiksalen på Havnbjerg skole.
Foruden generalforsamling vil der blive holdt auk
tion over de mange ting, som afdelingen har fået,
så det gælder altså om at få sparet nogle skillinger
sammen til denne aften. Vi skulle jo gerne snart
have så mange penge i afdelingskassen, at der kan
blive råd til bygning af en afdelingsstation m. m.,
nu da vi har fået kaldesignal (OZ1ALS). Forman
den har sørget for, at vi også kan få en tår kaffe
mod betaling af 3 kr. pr. kaffedeltager. Tilmelding
til kaffetåren skal ske til formanden senest den
20. april.
Dagsordenen
for
generalforsamlingen
er
føl
gende:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskab.
4. Valg af formand.
5. Valg af 2 bestyrelsemedlemmer og 1 suppleant.
6. Valg af 2 revisorer.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde
senest den 10. april.
Vy 73 OZ9ND, Bernt.
NYBORG
Lokale: Tårnvej 4.
Formand: OZ4WR, Møllervænget 3.
Afd. har haft besøg af OZ7KV fra Odense. 7KV
fortalte os en hel del om strømforsyning og ens
retning. Vi vil gerne sige dig tak Kaj, fordi du
endnu engang har gjort turen til Nyborg. Vi er
glade, fordi vi altid kan trække på dig, og det er
nok ikke sidste gang, håber vi.
Af old man Peder OZ5U har afd. fået foræret
en dejlig gave. Det drejer sig om en komplet sam
ling OZ fra 1933 og op til 60. Bøgerne er indbundet
meget fint med læder og ikke mindst call signal
OZ5U i ryggen. Man kan dog se på disse gamle
bøger, at du har haft dem i dine hænder mange
gange, 5U. De har også, tror jeg, givet dig de bed
ste timer i dit kortbølgeliv, Peter. Endnu en gang
tak.
Programmet:
Torsdag d. 18. marts:
Klubaften.
Torsdag d. 25. marts:
Pakkefest. Alle medbringer
3 kr.

en

pakke

til

mindst

Torsdag d. 1. april:
Foredrag, demonstration af OZ6RL i Odense. —
Emnet er hans nye 5 bånds SSB exciter. OZ8JD
snakker om sin transistor VFO. Endvidere er der
mulighed for, at OZ2KT vil demonstrere os den
nye Geloso TX.
Torsdag d. 8. april:
Klubaften.
Torsdag d. 15. april:
Lukket.
Vy 73 de OZ6MI, Per.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Lokale: Præstøremissen, Skyttemarks vej.
Afdelingens møde torsdag d. 25 februar havde
samlet 20 mand, som overværede OZ3AL’s inter
essante
foredrag
om
transistorer.
OZ3AL
Lassen
viste os ved hjælp af tegninger transistorens op
bygning,
koblingsmåder
og
besvarede
forskellige
spørgsmål.
Ved kaffebordet trak vi et kinesisk lotteri, og
derefter blev der holdt en rask auktion over en
del grej.
Det var glædeligt at se, at nogle af amatørerne
havde fulgt vores opfordring om at medbringe no
get radiogrej, de ikke selv skulle bruge.
Vores næste møde er endnu ikke fastlagt, men
de amatører, som ikke møder regelmæssigt i klub
ben, vil få direkte invitation.
Der er fastsat klubaften hver tirsdag kl. 1900,
hvor der bl. a. undervises i teori og morsning.
Vy 73 OZ8VN.
ROSKILDE
Formand: OZ2UD, Ernst Olesen, Lejre, tlf. 53.
Afdelingens P. O. Box står til fri afbenyttelse
for QSL-korttrafik. Adresse: EDR P. O. Box 103,
Roskilde.
Den 23. februar havde vi klubaften, hvor Clifford Petersen holdt et foredrag over kabelteori med
mange gode illustrationer samt forskellige prakti
ske opstillinger. Det var en virkelig lærerig aften.
Tirsdag den 30. marts har vi OZ6OL med et
foredrag
over
forskellige
convertertyper
for
VHF.
Det bliver sikkert ikke mindre spændende, så der
for håber vi, at mange vil møde op. Morsekurset
kører stadig hver tirsdag kl. 1930 i bibliotekets
kælder.
Da vores formand, 2UD, skal giftes i nær frem
tid, vil han desværre være forhindret i at møde
op en måneds tid fremover.
Vy de 73 H. D. Andersen.
SILKEBORG
Klublokaler: „Lunden".
Formand: OZ9PF, Poul H. Laursen, Århusvej 56.
Kasserer:
OZ4DL,
Jørgen
Klostergård,
gen 38.
Sekretær: OZ7DQ, Jens Nielsen, Thorsgade 13.
Generalforsamling:
Afdelingen
afholder
ordinær
onsdag den 31. marts kl. 2000.

Nyvan

generalforsamling
Vy 73 OZ9PF.

SØNDERBORG
Adresse: Midtkobbel 5.
Mandag d. 1. februar forklarede 6MJ det funda
mentale i ESB og DSB, og det klarede han gan
ske udmærket, ikke bare „de gamle gutter" for
stod det, nej, mon ikke det blev så grundigt for
klaret, at alle kunne være med?
Mandag d. 22. var 6MJ igen på talerstolen for
at forklare, hvordan hans PA-trin virkede, og det
klarede han også med bravour. Samme aften af
lagde 2HE morseprøve og til sin store overraskelse
bestod han. Til lykke med det, Erik. Aftenen slut
tede med en kop kaffe og en kold P35 på Strand
pavillonen.
Næste møde bliver mandag den 22. marts.
Vy 73 3SZ.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
OZ1AF, Jørgen Haffgaard, c/o Skouboe-Hansen,
Danmarksvej 20, Lyngby.
B OZ1KE, Karl Rønberg Andersen, Lind, Herning.
(Genudstedelse).
B
9682,
OZ2UR,
Erik
Lintz
Christensen!,
Ry
bjerg Allé 42, Herlev.
B OZ3HK, Knud Konrad Hansen, Vestergade 13,
Ålestrup.
(Genudstedelse. Tidl. OX3HK).
C 9606, OZ5JX, Jørgen Christensen, Arnum.
B OZ5NJ, John Jørgen Nielsen, Enghavevej 100,
København SV.
(Genudstedelse).
C OZ6LL, Lars Hansen, Åbrinken 112, Virum.
C 7920, OZ6LN, Leo Christensen, Set. Jørgensvej
23, Svendborg.
B 7194, OZ6SA, Svend Aage Petersen, Slotsher
rensvej 39, Vanløse.
(Genudstedelse. Tidl. adresse: Maltagade 6, 3.,
København S.).
C OZ7GF, Per Mentz Bertelsen, P. O. Pedersens
kollegium,
værelse
44,
Haraldslundvej
38,
Lyngby.
B 4601, OZ8AH, Åge Henry Hansen, Østerbjerg,
Fousing, Struer.
(Genudstedelse.
Tidl.
adresse:
Carit
Etlarsvej 18, Horsens).
C 7843, OZ8HL, Niels Harsberg, P. O. Pedersens
kollegium,
værelse
284,
Haraldslundvej
38,
Lyngby.
C 7043, OZ8MG, Mogens Pinholt, Dallvej 10,
Skalborg.
C 8691, OZ9GE, Henning Grøntved Jensen,
Tybjergvej 41, Vanløse.
C OZ9GL, Gerhard Lohse, Artillerivej 63, vær. 89,
København S.
C

Inddragelser.
OZ1PF, Finn Therkild Petersen, Hjertingvej 36,
Esbjerg.
B OZ1SM, Svenning Mathiesen, Ellebakken 31-33,
Bistrup, Birkerød.
A 1350, OZ2AF, Kaj Grønbech, Jernbaneallé 27, 1.,
Vanløse.
B 4091, OZ3EF, Christian Emanuel Frovin, Vol
den 8, Slagelse.
C
OZ3RW,
Jørgen
Asger
Neimann,
Græsgangen
16 B, Hjørring.
B OZ5P, Martin Pedersen, Hemmersvej 11, Skive.
B 8544, OZ60D, Ole Dines Jakobsen, Arnold Niel
sens Boulevard 119, 1., Hvidovre.
B OZ7KZ, Niels Julius Albert Ejnar Kretzschmar,
Kronprinsessegade 62, København K.
B OZ70R, Henning Osvald Hansen, Lærkevej 46,
Roskilde.
B 6220, OZ7TZ, Leif Harry Laurentius Heidemann
Lorentzen, Frimestervej 11, 2., Kbh. NV.
B OZ7UK, Uffe Lind Kristiansen, Pilevangen 23,
Brøndby Strand.
B OZ8CM, Chr. Mathiasen, Ved Nylandsvej,
Skjern.
B
OZ8FN,
Helge
Albert
Nyberg,
Umanakvej
7,
Frederikshavn.
C OZ8NC, Niels Peter Hedegård Christoffersen,
Telegrafkompagniet, Sønderborg Kaserne,
Sønderborg.
B 7503, OZ9LG, Laust Iver Iversen Kristensen,
Burkal, Bylderup Bov.
C
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B OZ9NF, Finn Ole Nielsen, Skelhøje.
OX3HK, Knud Konrad Hansen, Daneborg.
(Nu OZ3HK).

NYE MEDLEMMER
9661 Ole G. Jørgensen, Carl Bemhardsvej 9,
Odense.
9662 Henning L. Iversen, Plantagebyen 2, Hjørring.
9663 OZ4MI, M. H. Jørgensen, Nørrebrogade 10,
København N.
9664 Ejnar Bøje, Mejerivej, Kolind.
9665 Herluf Nielsen, Jagtvej 14, Hammerum.
9666 SG Steen Kramer, 2. RKBT/13 LVA, Avedørelejren, Hvidovre.
9667 Morten Krarup, Hørsholmvej 22, Rungsted
Kyst.
9668 Mogens Lundahl, Fjelsted, Harndrup.
9669 Carsten E. Engell-Kofoed, Søndergade 11,
Øster Marie.
9670 Jørgen Skotte, Ypnastedgård, Øster Marie.
9671 Anton Jørgensen, Fjelsted, Harndrup.
9672 Henrik Bjørneboe, Slotsgade 61, Hillerød.
9673 Ernst Kjeldsen, Vestergade 7, Nørre Snede.
9674 Steen Hjort, Grønnevej 45, Virum. (A)
9675 Vagn Jendel, Parsbergsvej 58, Virum.
9676 Leif P. Christiansen, Kløvervej 59, Vojens.
9677 Poul Erik Jessen, Solsortvej 13, Viborg.
9678 Kaj Lynge Thomsen, Trædemark, Filskov.
9679 Holger Agerskov, „Kobbegård", Østerlars.
9680 Bruno Jørgensen, Melbyvej 1, Melby,
Kalundborg.
9681 Erik Laursen, Strøbyvej 3, Hvidovre.
9682 OZ2UR, Erik Lintz Christensen, Rybjerg Allé
42, Herlev.
9683 Otto Kløcker Hansen, Haldagerlille,
Fuglebjerg.
9684 Tom S. Larsen, „Varehuset", Skamby.
9685 Erik Nielsen, Holmevej 235, 1., Højbjerg.
9686 Ulrik Zimmermann, 0. Pennehavevej 25,
Rungsted Kyst.
9687 John Sørensen, Møllegade 84, Skanderborg.
9688 Svend-Erik Larsen Pedersen, Tulipanvej 11,
Vojens.
9689 F. Taulborg Madsen, Birkevej 22, Viborg.
9690 Kurt R. Rasmussen, Torpmagle, Dyssekilde.
9691 Richardt Bodholt, Lumsås.
9692 OZ7IT, Jørgen Balslev, Lunas Allé 35,
Esbjerg.
9693 Bent S. Osmark, Tornerosevej 53, st. th.,
Herlev.
9694 Hans E. Johansen, Kruusesvej 6, Korsør.
9695 Flemming Brandt Clausen, Højbjerg,
Fuglebjerg.
9696 Willy Johansen, Gothersgade 8, Viborg.
9697 Arvid Jessen, Sædding Skole, Esbjerg.
9698 Arne Mathiasen, Tourup, Esbjerg.
9699 Ole Gregersen, Grundtvigsvej 64, Herning.
9700 Knud F. Røder, P. S. Krøyersvej 14,
Højbjerg.
9701 Martin Næsted, Storegade 197, Esbjerg.
9702 Mogens Christensen, Skrænten 17, 2. tv.,
Esbjerg.
Atter medlem.
2273 OZ9KF, Karl Højrup, Knudsgade 5, 2. th.,
Esbjerg.
5376 OZ7ZD, K. Bruun Jensen, Snaphanevej 9,
Præstø.
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6646 OZ4JR, Jørgen Pryning, Kongelundsvej 100,
Parcel 9, København S.
7105 Sv. E. Brandt Hansen, Stenaldervej 3,
Ølby Lyng, Køge.
8694 H. Axelsen, Montanavej 4, Hobro.

HOLBÆK
Næste møde bliver mandag d. 22. marts. Vi mø
des hos 2PU, Aksel Henriksen, Godthåbsvej 3, så
mød op.
Obs. Har I noget grej, der ikke rigtig vil virke,
så tag det med og lad os kigge på det.
Best 73 de 6VF, Vagn, tlf. Ugerløse 128.
(Referat for sent indkommet).

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Ådr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.
Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen,
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.
Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO, Sv. Age Olsen, Folkvarsvej 9 F., GO. 1902V.
OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggårds allé 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,
Hjallese,
tlf. 11 18 55.
OZ5JT, Jens Thomsen, Brinken 4, Viby, tlf. 4 23 53.
OZ1BP, Bernhard Pedersen, Bomholmsgade 66, st.,
Ålborg. Tlf. (081) — 34119.
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg, tlf.
3 53 50.

OZ8JM, Berg Madsen,
6111, aften 7652.

Hobrovej

32,

Randers,

dag

Landsafdelingsleder:
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(dag) 6111, (aften) 7652.
Traffic-manager
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg.
QSL-centralen:
EDRs QSL-eentral: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup pr. Løkken.
Tlf. Ingstrup 6. Kaldenummer (088) 8 41 11.
QSL-centralens giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet
ved enhver indbetaling.
Annoncer:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf.
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lyk
kesvej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 15. marts 1965.

