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Transfiltre
Af Jakob Engberg, OZ2JE,

Et transfilter består af en keramisk plade,
hvis mekaniske resonans man udnytter, idet
de elektriske svingninger omdannes til me
kaniske og vice versa ved udnyttelse af den
piezoelektriske effekt. Transfiltre har været
1 handelen i flere år og synes at have mange
fordele, som gør dem anvendelige til amatør
formål. F. eks. skal de ikke trimmes, ligesom
de ikke fylder mere end et frimærke, der er
4—5 mm tykt. Se fig. 1.
Transfiltrene er velegnede til transistorop
stillinger, idet både ind- og udgangsimpedan
serne er tilpasset transistorer. En normal an
bringelse er vist i fig. 2. Første transistors
kollektormodstand udgør generatorimpedan
sen Re, da transistorens udgangsimpedans
normalt er stor i forhold til kollektormodstanden, medens belastningsimpedansen R l
består af R1, R2 og den anden transistors
indgangsimpedans i parallel. (Denne er ca.
(1 + β) • 25/Ic ohm, når Ic er i mA).
Der findes to transfiltertyper, der kan an
vendes som vist i fig. 2. TO—01 typen er be
regnet til at blive belastet af transistorer med
indgangsimpedanser under 9300 ohm, og TO—
02 typen skal belastes af impedanser mellem
680 ohm og 3000 ohm. Begge typer findes
med resonansfrekvenser på 455 kHz (TO—
01 A, TO—02 A), 465 kHz (B) og 500 kHz (C).
Fabrikanten angiver i nogle a p p l i c a t i o n
d a t a nogle formler, hvormed man kan ud

regne 3 dB-båndbredden B3db som funktion
af generator- og belastningsimpedanserne.
Disse formler gengives her med al mulig for
behold, da mine målinger på type TO—02 A
filtre ikke bekræfter dem, men tilbage til
dette senere.
Her i landet fås bl. a. Clevite’s transfiltre,
der forhandles af Intermetall. Clevite angi
ver følgende:

Fig. 1.

Data for transfilter type TO—01:
Indgangskapacitet: >= 180 pF.
Udgangskapacitet: >= 800 pF.
Indgangskapacitet: 2000 ohm.
Udgangsimpedans: 300 ohm.
Effekttab: max. 2 dB.
Frekvensstabilitet:
Tid: 0,2 pct. i 10 år.
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Temperatur: 0,1 pct. i området - 20° til
+ 60° C.
Til beregning af båndbredden angives føl
gende formler:

Data for transfilter type TO—02:
Indgangskapacitet: 480 pF + 20 - 10 pct.
Udgangskapacitet: 2650 pF + 20 - 10 pct.
Indgangsimpedans: 3,9 kohm — 15 kohm.
Udgangsimpedans: 680 ohm — 3 kohm.
Effekttab: max. 3 dB.
Frekvensstabilitet som TO—01.
Til beregning af båndbredden angives føl
gende formler:
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Målinger på filtre af typen TO—02 A.
Som forundersøgelser til en modtagerkon
struktion har jeg undersøgt indflydelsen af
Rg og Rl på båndbredden samt overførings
karakteristikken for flere transfiltre koblet
sammen på forskellig måde. Kurverne 1—9
viser klart Rg og RL/s indflydelse på selek
tiviteten — jo højere impedanser, desto mere
selektivt bliver filtret. Til hjælp ved bereg
ning af B3 dB har jeg tegnet kurve 10, der
afviger en del fra de resultater, man får ved
anvendelse af ovennævnte formler. Ind- og
udgangsimpedanserne blev også målt, og
værdierne fremgår af følgende skema:
Rin, når RL er
Rout , når Rg er
2,6 kohm
750 ohm
830 ohm 3,3 kohm
3,9 kohm
1,5 kohm
1,9 kohm 10 kohm
6,2 kohm
3,0 kohm
7,4 kohm 33 kohm

Fig. 2.
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Fig. 5.

Fig. 6.

Ved at koble filtrene sammen
kan man få enheder, der har
egenskaber, som er acceptable til
selv ret avancerede amatørmodta
gere. Et par forsøg blev udført, og
de to bedste resultater ses på kur
verne 11 og 12, hvortil fig. 3 og 4
svarer. Forsøg med sammenkob
linger, inspireret af et par tyske
modtagerkonstruktioner, som fig.
5 og 6, faldt uheldigt ud. Det ses,
at det højere impedansniveau gi
ver et smallere filter. Dette blev
til en sen aften og blev ikke helt
færdigtrimmet. Med lidt mere tål
modighed kunne toppen nok blive

Fig. 7.

noget kønnere. Det smalle filter har B3db —
3,7 kHz og 1,5 dB’s ripple, medens der for det
brede gælder 8,5 kHz for båndbredden og 2,4
dB for ripplen.
Arbejdet med at finde de rigtige — og ret
kritiske — værdier for koblingskondensato
rerne og Kg er ret tidsrøvende. Selv brugte
jeg et forstærkerrørvoltmeter og en lille
trimmeoscillator, som hurtigt blev lavet af
forhåndenværende dele. Diagrammet er med
taget her, og oscillatoren dækker 430—490
kHz og giver konstant udgangsspænding.
Under forsøg må man passe på ikke at ud
styre transfiltrene med spændinger over 2
volt, da man så kan risikere, at de bliver
ødelagt.
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Af OZ5RM,
R. Meilstrup,
Søb. Parkallé 66,
Søborg.

Alle tiders modtager
I lange tider havde jeg ikke hørt min ven,
Victor/OZ4??*) på båndet, men en aften invi
terede han mig med hemmelighedsfulde mi
ner over til sig. Da vi havde bænket os i hans
hyggelige shack, rømmede han sig et par gan
ge, slog ud med hånden og sagde: „Her ser
du frugten af tre års hårdt arbejde'4. Han
pegede over på et kæmpemæssigt rack og
fortsatte: „Du ved jo lige så godt som jeg, at
alle de store radiofabrikker aldrig ville
drømme om at sende en virkelig god RX på
markedet. På den måde ville markedet hur
tigt være dækket, for hvorfor skulle amatø
rerne skifte deres RX’er ud, hvis de var vir
kelig tilfredse med dem? Næh, Drake og Collins og National og alt det andet bras er fak
tisk kun til brokkassen. Men jeg er ved at
lægge sidste hånd på en spille, der simpelt
hen trækker alt ind".
Jeg betragtede med ærefrygt de mange
skalaer og knapper og udbad mig nærmere
oplysninger om vidunderet.
„Jo, ser du", fortsatte han, idet han sæn
kede stemmen til en fortrolig hvisken, „dette
her er MF’erne: 8745, 465 og 35 kHz med 32
krystaller i hver filter. Det giver en selekti
vitet så skarp som et barberblad! AVC er
unødvendig, når båndbredden er så smal -—
men hjertet i det hele er HF-delen. Det er
her, de svage signaler forstærkes op, og min

*) Kaldesignal ulæseligt i manuskriptet. Red.
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fidus er, at i stedet for blot at sende signa
lerne gennem et par HF-trin og så detektere
dem, så har jeg 5 HF-trin med 5 stk. 813, og
lige før detektoren snupper jeg signalet ud
og sender det en gang til igennem HF-forstærkeren! Selv det svageste signal er nu
forstærket 5000 gange mere end i en almin
delig RX".
Jeg stirrede betaget på ham. „Og alt det har
du selv bygget og beregnet?" spurgte jeg og
pegede på regnestokken i hans brystlomme.
„Æh — den bruger jeg bare til at slå stre
ger med, men nu skal du høre, hvad en mod
tager kan præstere. Se her, 80 meter-båndet.
Der har du en VK4 med S9 + 12 dB. Og her
er en JA6 med S9 -j- 14,2 dB. Og antennen
er bare en strikkepind".
Vi sad tavse og lyttede andægtigt til
DX’erne.
Pludselig starter en naboamatør op lige på
frekvensen. Han bor 200 m borte og kører
med A-licens. 300 W input — til gitteret.
Et øresønderrivende CQ brager gennem
shacken: så flyver stumperne af højttaleren
til alle sider, en fed sort røg vælter ud af
modtageren, sikringerne i hele ejendommen
ryger, og shacken henligger i mørke.
PS. Jeg var ude og besøge Victor på hospi
talet forleden. Han har det ganske godt nu
og er blevet dygtig til at flette kurve. Over
lægen siger, at han nok kan komme hjem om
en 6—7 måneder og har anbefalet ham at
begynde med en lille kolonihave, når han
ikke ryster så meget på hænderne.
*

Af OZ2BB,
Bystrup,
Blenstrup.

Fig. la.

''ig. Ib.

Lidt om trimning af krystalfiltre med og uden oscilloskop
En masse amatører har fået fat i krystal
ler til filterbrug. Efter lang tids arbejde er
den drøm af en modtager eller sender, som
længe har været planlagt, færdig, og der
mangler egentlig kun at få filtret trimmet.
Hvad gør man så? Ja, man må vel klare sig
med de midler, man har, eller som man let
kan låne.
Nogle laver en lille oscillator og bruger
S-meteret som indikator. Det giver en ret
grov indstilling. Andre har rørvoltmeter og
måler den ensrettede spænding over modta
gerens diode. Andre har eller kan låne oscil
loskop, og mange nøjes med at tænke, at det
ville være forfærdelig rart at have sådan ét,
for så ville alt være så let. Det sidste er nu
ikke så sikkert.
Kurvens form og mål.
Den ideelle kurve (man kunne godt snakke
om venusmål) ser ud som en høj smal dør
med helt lodrette sider. At det ikke altid er
sådan, kender vi fra udtalelser som: Modta
geren er så bred som en ladeport. Hvis det
så var en port med lodrette sider, ville det
være sensationelt, men sagen er jo tvært
imod, at siderne skråner uhyggeligt, så bred
den forneden er flere gange så stor som bred
den foroven. Selv den bedste filterkurve,
lavet med mekanisk eller krystalfilter, har
skrå sider, men selvfølgelig ikke i samme
grelle målestok. Man bruger udtrykket fil
trets formfaktor, som angiver bredden 60 dB
nede divideret med bredden 6 dB nede, reg
net fra toppen. Er dette forhold som 1 til 2,

er det meget fint, og man er glad for 2,5,
som netop svarer til det normale Collinsfilter. Krystalfiltre kan blive bedre. I en re
klame for National NCX-5 skrives der om et
filter med formfaktor 1,7.
Men nu disse dB. Hverken vore rørvolt
metre eller oscilloskoper har disse enheder.
Vi må altså omsætte til lineære mål. Det kan
gøres med en logaritmetavle, men det er me
get lettere at slå op i vores udmærkede
håndbog på side 544. Vi ser under spæn
dingsforhold. 3 dB nede er ca. 70 ®/o af den
samlede kurve. 6 dB er halvdelen. 10 dB er
30 %. 20 dB er 10 %. Altså ca. 1/3 ned for
hver 10 dB. 60 dB bliver så 1 tusindedel.
Kurverne på fig. 1A og 1B er normale fil
terkurver optegnet henholdsvis lineært og
logaritmisk (i dB). Den lineære ser skrække
lig ud foroven, mens den logaritmiske har
sine udyder forneden. Man skulle ikke tro,
det drejede sig om den samme kurve. Det
gør det imidlertid. De fleste „filtertrimmere“
kender det med hullet eller dykket midt i
kurvens top, og mange har arbejdet hårdt
for at få det væk. Det er næsten uden inter
esse. Et hul på 3 dB, ca. 1/3 ned på kurven,
kan næppe høres. Det kan endda gå med et
hul på 6 dB, altså halvvejs ned. Værre er det
med det, man slet ikke ser på det første bil
lede, men som tydeligt er med på det andet,
de såkaldte side-loops. Er der tale om et fil
ter til en ESB-sender, skal disse „flagrende
skørter", som vi især skal tage os i agt for,
være så langt nede som muligt — 50 dB nede
for at få en tilsvarende sidebåndsdæmpning.
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Et FT-241-A-filter med 4 krystaller kan kla
re dette. Man kan også få „skørterne" læn
gere ned, men så går det ud over flankestejl
heden, og hvad er der så vundet ved det?
Et praktisk tilfælde.
Vi skal trimme et filter med 4 krystaller.
Det sidder efter blandingsrøret og efterfølges
af 2 MF-trin samt diode og produktdetektor.
AVC’en kortsluttes, og vi måler med rør
voltmeter på dioden. Lad os antage, at udsla
get bliver 20 volt i kurvens top. Hullet midt
i må så gerne gå ned til 13—14 volt. Nu kom
mer så det spændende. Hvordan ser kurven
ud nede ved „fødderne"? Det skulle jo helst
være bedre end 50 dB, der svarer til 1/300.
Hov, hvor meget er det i vort tilfælde? Det
er ca. 0,063 volt, og det er desværre ikke
muligt at aflæse nøjagtigt på alm. rørvolt
metre. Og nu kommer noget, der gør det
værre. Vi har vist gået og regnet med, at dio
den ensretter lineært. Det gør den ikke. For
små spændinger er diodekarakteristikken
krum, vel nærmest logaritmisk. Vores 0,063
volt er altså en endnu mindre spænding. Vi
kan slet ikke se dette udslag, og kunne let
få det indtryk, at sagen er i orden, og at vi
har lavet et meget fint filter. Germanium
dioder leder slet ikke for små spændinger
og endnu værre er siliciumdioder, der først
leder, når de får mere end ½ volt.
Hvad skal vi så gøre? Jo, man kunne jo
øge forstærkningen, så vi får et større signal
på dioden. Det er imidlertid kun muligt til
en vis grænse, nemlig den, hvor et af rørene
begynder at limitere, d. v. s. ikke mere for
stærker lineært. Når dette sker, kan vi slet
ikke kende kurven igen, for så er der plud
selig store side-loops, og samtidig er toppen
blevet en lige streg. Vi kan kontrollere, hvor
langt vi kan gå, ved hjælp af hullet midt i
kurven. Hvis dette står i samme forhold til
toppen som før, er sagen i orden. Er vi så
heldige, at vi kan få 100 volt ud ved lineær
forstærkning, vil 50 dB svare til 0,3 volt, og
så er vi på et noget heldigere område, både
hvad diode og rørvoltmeter angår. Trods
dette må vi fastslå, at der er stor usikkerhed
i vore måleresultater, når vi kommer ned
mod de 50 dB. Det hele kunne klares med et
godt HF-forstærkerrørvoltmeter, et af dem,
der kan måle ned til 3 millivolt mellem 30
Hz og 5 MHz. Men hvem har sådan et?
Oscilloskop.
Det er ikke så underligt, man ønsker at
kunne trimme ved hjælp af oscilloskop, når
man i timevis har drejet rundt på oscillato
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rens og rørvoltmetrets knapper og efterhån
den er blevet ganske lam i armene. Men
„skoper" er mange ting. Der laves skoper til
forskellige formål. Desværre er der kun få,
som direkte passer til vore krav. Det skal
være et DC-skop med mulighed for meget
langsomt kip og helst med et billedrør, som
har lang efterglød.
Man kan straks se bort fra skoper, som
har koblingskondensatorer, for de tidskon
stanter med op- og afladning, som disse kon
densatorer afstedkommer, vil være årsag til,
at billedet ikke mere er det sande billede.
Skarpe hjørner vil blive afrundede, og kur
vens stejle flanker vil blive mindre stejle.
Noget af det samme vil ske, hvis kipgenera
toren kører for hurtigt. Man siger ofte, at
kipfrekvensen helst skal være under 10, og
det passer også, for selv med denne forholds
vis langsomme fart kan det knibe med at
vise de skarpe kanter. Der må gerne kippes
een gang pr. sekund og endda langsommere.
Men med så langsomt kip kommer vi til
kort med normale grønne rør. På sådanne
vil vi kun få at se en plet, som vandrer rundt
på billedfladen, og det vil være svært at
danne sig et indtryk af kurvens form. Rør
med lang efterglød (P7-fosfor) har såvel blåt
som gult lys. Det gule lys bliver stående i
meget lang tid, så længe, at billedet kan ses
en tid efter, at man har slukket for det hele.
Nu kan det se ud, som om det snerper hen
mod en ganske særlig slags skop, som ikke
findes i almindelighed og derfor skal frem
stilles specielt. Det gør det også, men et så
dant bygger man vel ikke for det ene filter,
man skal have trimmet? Derfor skal der lyde
en trøst til dem, som gerne vil nøjes med at
låne et skop f. eks. på et radioværksted.
Mange af de nyere skoper er DC-skoper, som
kan bruges til dette formål, om end man må
sidde og følge plettens rejse over røret meget
nøje.
Wobler.
For at få gavn af skopet må vi også have
en wobler. En TV-wobler kan næppe bruges,
idet de fleste af den slags bruger netfre
kvensen til at sweepe med. Heldigvis er det
muligt at lave en simpel wobler, som virker
godt. I en af OZ1BP’s tidligere artikler var
der et diagram til sådan en. Der var blot det
kedelige ved den, at den var blevet en kon
densator for simpel, så man med sikkerhed
brændte transistoren af. I fig. 2 ses et rig
tigere diagram. Dioden, som sørger for kapa
citetsvariation i takt til kipspændingen fra
skopet, kan være en alm. siliciumdiode, for

eks. OA 200. En kapacitetsdiode til en FMtuner kan også bruges, men i min udgave af
denne opstilling gav den ikke så lineær en
frekvensgang som en alm. type, der her var
en 1N482. Til 450 kHz kan spolen være en
langbølgespole fra en gammel BCL. Jern
kernen bruges til frekvensindstilling. Min
wobler kører på 80 meter (3,2—3,8 MHz), og
i stedet for den viste aftapning af HF har jeg

Hvis man gerne vil se en kurvetegning
som den i fig. 1, skal HF-signalet ensrettes
på samme måde som omtalt ved trimning
med rørvoltmeter. Kan denne spænding ikke
tages fra dioden i modtageren, kan man lave

Fig. 4.

Fig. 2.

en link, som forsyner et 500 ohm potmeter,
hvis glider fører til outputbøsningen. Vil man
have mere end den smule HF, som dette kan
give, må man sætte en buffer efter oscilla
toren.
Det kan være et problem at få kipspændin
gen ført over i wobleren. Her skal der helst
ikke være noget med kondensatorer. Jeg ta
ger spændingen direkte fra den ene X-plade
og får derved en varierende jævnspænding,
som ved forkert dosering og polarisering kan
give dioden et forkert arbejdspunkt. I den

sidste ændring (man er vel medlem af Eks
perimenterende danske Radioamatører) lave
de jeg det om til det, der er vist i fig. 3. Kip
spændingen varierer her omkring nul, og det
er en behagelighed at kunne få kurven at se
fra modsat side blot ved at vende tillednin
gerne fra skopet. Skulle skopet have svært
ved at tegne kurven i den side, pletten forla
der det, er det især godt at kunne lave denne
omvending. Det samme kan opnås i fig. 2,
hvis kipspændingen kan skiftes over til den
anden X-plade.

en diodesonde, som i simpel udførelse er vist
i fig. 4. I fig. 5 er vist, hvorledes apparaterne
forbindes. Så kan vi begynde. Fejlene, som er
omtalt under rørvoltmeter-metoden, går igen
her. Tager vi spændingen fra modtagerens
rørdiode, vil dennes anløbsstrøm komme til
at genere os, idet spændingen, som anløbs
strømmen forårsager over diodens arbejds
modstand, vil flytte nullinien på skopet, når
dettes følsomhed reguleres. Dette sker ikke
Skop

Diodesonde

Fig. 5.

ved brug af germaniumdiode, men en sådan
har jo som allerede nævnt andre ulemper. Vi
kan hjælpe os med et lille batteri og et pot
meter som vist i fig. 6. Lad os antage, at
kurvebilledet nu fylder 80 % af skærmen.
Skopet skal være indstillet på sit mindst føl
somme område. Her skal jeg bruge 15 volt
fra dioden til dette, men kan let komme ud
for, at 50 volt er nødvendigt. Det afhænger
af Y-forstærkerens data. Attenuatoren her
går i spring på 10 dB fra nul til 50. I svage-

Fig. 6.

ste stilling får første rør i Y-forstærkeren
derfor kun 1/300 af de 15 volt. Nu gælder
det om at få kurvens nederste del at se i for
størret udgave. Følsomheden stilles på max.,
og det vil sige, at billedet vokser fra 10 cm’s
højde til 30 meters højde, hvoraf vi nu ser
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de nederste 10 cm. Det lyder tosset og er
heller ikke helt tilfældet. Y-forstærkerens
første rør får nu alle 15 volt ind på gitteret
og bliver ganske overmættet, og det påvirker
selvfølgelig også de følgende rør. Nå, hvis
forstærkeren ellers kan holde til det, og det
plejer den at kunne, fordi der kun er tale om
momentvis overstyring, så kan vi være lige
glade med, hvad der sker under overstyrin
gen, for det falder uden for skærmens flade.
Det, vi vil se, sker jo lige før og lige efter
overstyringen, når vore spændinger er 1/300
af de 15 volt. Desuden skal vi interessere os
for, om skopet efter en sådan overstyring
straks vender tilbage til normale forhold,
og det er slet ikke så sikkert, det gør det.
Man kan foretage en simpel prøve på følgen
de måde. Fra et batteri med samme spæn
ding, som dioden afgiver, nøgles en spænding
gennem en sikkerhedsmodstand på nogle
kohm ind på Y-forstærkeren. Vil man have
en rimelig chance for at se det, må kipgene
ratoren køre langsomt. Pletten skal efter
hvert udsving vende tilbage til nullinien i
helt lodrette streger og må ikke foretage pri
vate svinkeærinder, hvilket der især er mu
lighed for, når den skal lande igen. Bliver
der forkerte udsving, kan vi ikke regne med
korrekt kurvetegning. Vi kan nu fastslå, at
vi heller ikke med denne trimmemetode har
nogen større sikkerhed i målingerne, når vi
kommer ned mod de 50 dB.

Logaritmisk forstærker eller ensretter.
1BP og undertegnede har ofte sendt kær
lige tanker til en logaritmisk forstærker, som
7T havde i OZ for flere år siden. Den har ofte
været med i vore diskussioner, men det blev
ikke til noget, måske mest fordi vi var bange
for besværligheder, når vi skulle videre fra
den til oscilloskopet. Da dens princip er en
kel og tiltalende, rykker det dog stadig i mig.
Der er allerede foretaget en del forsøg, og
det varer nok ikke længe, inden den også
bliver prøvet. Fig. 7 viser den simple lille
opstilling, som 1BP har fundet frem, og som
vi allerede har haft stor glæde af. Ved at
gøre kurvespændingen logaritmisk, inden
den når skopet, når vi flere ting. Man skal
116

ikke sidde og dreje på attenuatorknappen, og
der sker ingen overstyring.
Forklaringen til fig. 7 er kort og fyndig:
Outputspændingen er proportional til loga
ritmen af inputstrømmen. Det ser jo let og
indbydende ud, men der er jo sørget for, at
ingen træer vokser ind i himlen. Ulempen
ved denne opstilling er, at der kræves op til
20 volt HF på en meget lavimpedanset ind
gang. Normale MF-rør med transformer kan
ikke klare det, da de ikke kan levere til
strækkelig høj spænding på primæren til, at
der kan blive 20 volt på en lavimpedanset
sekundær.

Fig. 8.

1BP sagde katodefølger, og så blev fig. 8
vores løsning. Som man vil se, er der ændret
lidt i forhold til fig. 7. Potmeter med batteri
er skudt ud. Det skulle have hjulpet til en
bedre linearisering af den logaritmiske out
putspænding, men hjalp ikke i vore opstil
linger. I stedet har vi forsynet udgangen
med potmeter, så outputspændingen kan va
rieres til god billedhøjde på det efterfølgende
skop. Det er ikke store ting, der kommer ud
af transistoren, næppe mere end 0,2 volt.
Brumspændingen kan derfor let komme til
at spille en ret stor rolle, så man må af
skærme godt og have jordledning på. Det
logaritmiske forløb er ganske godt, om end
ikke så pænt, som man kunne ønske. Af
standen fra 10 til 20 dB er lidt forvokset,
men det er på et sted, hvor det ikke har
større betydning for vores kurve. Mellem
40 og 50 dB er afstanden lidt mindre end de
øvrige, og fra 50 til 60 dB er der ikke meget
at se. Nogle vil måske synes, at dette er for
lidt, men er vi først så langt, mener jeg ikke,
vi behøver at bekymre os meget mere. Skulle
man ønske at få bunden bedre med, kan man
styre opstillingen med en noget større spæn
ding. Billedet bliver ikke højere af den
grund, men bliver klippet i toppen. Derimod
kommer bunden bedre med, og man kan se et
større område dér, hvor vore sideloops lig-

T rimmeoscilloskop
med logaritmisk forstærker
Af OZ1BP,
B. Pedersen,
Bornholmsgade 66,
Ålborg.

Oscilloskopet, som her skal beskrives, er
blevet til efter adskillige forsøg, udført af
såvel 2BB som mig selv. Oprindeligt blev
skopet udviklet som et led i en spektrum
analysator, men jeg fandt ud af, at det var
endog særdeles anvendeligt til brug ved
trimning af filtre. Det indeholdt dog kun
som Y-forstærker EF804 og ECC83 med en
attenuator foran inddelt i spring på 10 dB.
Der blev anvendt en diodedetektor anbragt
i enden af et kabel, og det fungerede tilsyne
ladende godt. Nu er det vel ikke sådan, at
man tænker at bygge skopet efter, fordi man
har enten en modtager eller en sender med
krystalfilter, i så fald kan det blive en tem
melig kostbar historie, men det kunne vel
tænkes at være en opgave for en større afde
ling af EDR, der på denne måde ville kunne
yde sine medlemmer en vis service. Lad mig
med det samme sige, at der kan forbedres på
diagrammet, tilpasset enhvers behov. Der
kan jo f. eks. tilføjes endnu et forstærkerrør
i Y-delen, således at man kan woble direkte
på et filter og opnå tilstrækkeligt signal til
skopet.

ger. Det vil være praktisk med en indikator
for den HF-spænding, som kommer fra katodefølgeren.
Et
HF-forstærkerrørvoltmeter
kan uden videre tilkobles her, og med det har
man så mulighed for at kontrollere og af
sætte en nøjagtig dB-skala på skærmen. Bag
efter vil et simpelt diodevoltmeter, som det
viste, være tilstrækkeligt som kontrol for, at
der bruges samme styrespænding hver gang,
d. v. s. man har garanti for, at den afsatte
dB-skala passer.
Transistorer som typen OC45 har vist den

Oscilloskopet set forfra. Skalaen er fremstillet
efter OZ6PA’s anvisning i OZ.

Konstruktionen koncentrerer sig om et katodestrålerør med meget lang efterglød, med
en såkaldt „P-skærm“. Skærmen har 2 be
lægninger, en med blås lys, som er uden
efterglød, og een med meget lang efter
glød, som er gullig. Ved at anbringe en oran
gefarvet plexiglasplade foran skærmen, for
svinder det blå lys totalt, og man har kun
den gule farve tilbage, som passerer den
orangefarvede skærm uhindret. Røret er et
DP 7-5, jeg ville anbefale at anskaffe et mere
moderne rør med større følsomhed, iøvrigt
ser det ud til, at det nævnte rør er gået ud af

bedste kurveform i vore forsøg. Katodefølgerrøret skal have stort udstyringsområde.
Et EL81 er velegnet. Da der løber temmelig
stor strøm, skal man passe på at bruge mod
stande, som kan tåle effekten.
Til de amatører, som er fulgt med hertil,
og som ved læsningen helt har tabt modet
med hensyn til krystalfiltre, vil jeg til slut
sige, at selv et halvdårligt trimmet filter er
bedre end det, man opnår med normale
kredse, så godt mod!
*
117

Ensretter
og elektronisk
stabilisator.

produktion. Det betaler sig at anskaffe en
mumetalskærm, passende til røret, man bli
ver da forskånet for mange bekymringer med
hensyn til mærkelige afbøjninger, som ikke
er tilsigtede. Nettransformerens anbringelse
er ikke nær så kritisk, når man benytter en
effektiv afskærmning af katodestrålerøret.
Diagrammet.
Jeg har opdelt dette i 4 dele og skal kort
sige et par ord om ensretteranlægget. Opnå
else af de nødvendige spændinger til brug i
et skop er med de moderne siliciumdioder
etc. i dag ikke noget problem. Jeg har an
vendt spændingsdobling såvel over som un
der chassis og opnår derved let en samlet
spænding på ca. 1200 volt, således at de 1000
volt, som er rørets maksimale spænding, er
til stede. Røret kan dog køres med lavere
spændinger, hvorved man får større følsom
hed, men mindre lys. I almindelighed regner
man med, at en effektiv filtrering af den
ensrettede spænding skulle give frihed for
brum. Dette gælder da også for et oscillo
skop, men når man som i dette tilfælde skal
arbejde på endog meget lave frekvenser
(helt under een hertz), så kan det knibe med
at få spændingen helt brumfri. Noget af ef
fektiviteten går tabt, hvis signalet er over
lejret med brum. For at komme dilemmaet
til livs, er der næppe nogen vej udenom at
lave en elektronstabiliseret ensretter. En
sådan, der jo i hovedsagen er en styret kato
defølger, har en lav indre modstand, omtrent
som 1: rørets stejlhed. Med et rør som PL83,
der har en stejlhed på 10,5, får man således
en indre modstand på ca. 100 ohm. En ellyt
på 200 μF har ved 100 hertz en reaktans på
ca. 80 ohm, og tænk så på et filter til 1 hertz.
Man kan nedsætte den elektronstabiliserede
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ensretters indre modstand yderligere ved
hjælp af en slags modkobling, ja man kan
endog få negativ modstand, hvis man ønsker
det, d. v. s. at man kan få stigende spænding
ved stigende belastning, men det har man
altså ikke brug for. Modstanden, der er an
bragt mellem stabiliseringsrørets katode og
stel, findes ved forsøg således: Der anbrin
ges et trådviklet potmeter på f. eks. 500 ohm.
Man anbringer et følsomt voltmeter fra PL
83’s katode til stel, og man belaster skiftevis
ensretteren (med en kraftig modstand fra
PL83’s katode til stel) eller lader den køre
ubelastet, voltmetret skal vise samme spæn
ding i begge tilfælde. Gør det ikke det, æn
drer man på modstanden, indtil spændingen
er den samme, og man kan derefter erstatte
potmetret med en fast modstand, som man
nu kan måle sig til.
Man har nu gjort ensretterens indre mod
stand så lav som gørligt, og man er faktisk
nu helt fri for brum, ligesom man undgår
tilbagevirkning fra kipgeneratoren over ens
retteren tilbage til Y-forstærkeren, ligesom
man opnår at få et helt roligt billede, som
ikke flytter sig på grund af netvariationer.
Glødeledningeme bør snoes og føres til stel
via et potmeter eller 2 lige store modstande
for at undgå glødestrømsbrum.
Om koblingen af katodestrålerøret skal
ikke siges meget. Kontroller for intensitet
(lys), fokusering og astigmatisme er ført frem
til forpladen. Det er jo et DC-skop, og en
eventuel forskel i DC-spænding mellem Xog Y-plader må udlignes med astigmatisme
kontrollen. Mellem stel og modstandskæden
for skoprøret er anbragt en zenerdiode til
at give negativ forspænding til gastrioden.
Y-forstærkerens første rør er en katode
følger, der har den fordel, at man let kan

tilpasse den til et koaxkabel. En anden for
del er, at det er lettere at anbringe en ampli
tuderegulering efter en katodefølger, især
når man har med højere frekvenser at gøre.
Mit skop har ganske vist endnu kun været
prøvet ca. 450 kHz, men jeg har med valget
af komponenter opbygget den således, at

også filtre til noget højere frekvenser skulle
kunne trimmes. Efter katodefølgeren og am
plitudekontrollen følger en uafstemt pentode, der giver signalet nogen forstærkning.
Der var ikke plads til endnu et forstærker
trin, men man kan jo overveje, om man vil
indbygge et sådant, eventuelt kan man helt
udelade hele herligheden før EF804 og bygge
forstærkeren for sig. Der følger nu en EL84.
Ja, men er manden nu blevet helt tosset, vil
man vel spørge. Men sagen er lige ud: Jeg
har prøvet et almindeligt forstærkertrin,
endog med en modstand i anoden på 2 kohm.

impedans. Jeg kunne ikke finde nogen bedre
løsning, og da jeg tilfældigvis var i besiddel
se af et ubrugt EL81, blev dette forsøgt.
Spændingen mellem katode og stel må
ikke gerne overstige 100 volt DC, og på den
anden side er modstanden på 1400 ohm vig
tig, idet den bl. a. bevirker, at katodefølgerens forstærkning nærmer sig mere til 1, jo
større denne modstand er. På den anden
side bør rørets anodetab ikke overskrides,
hvorfor der i anoden er anbragt en modstand,
som nedsætter spændingen så meget, at
spændingen mellem anode og katode ikke
overstiger 250 volt. EL81 har et stort udsty
ringsområde, den arbejder med en gitterforspænding på 38 volt, og den skulle såle
des let kunne klare overføring af et lavimpe
danset signal på 20 volt og kunne tåle tran
sistorens belastning. Transistoren, en OC45
(min første transistorkonstruktion, hi), sør
ger for, at outputspændingen (mellem kollektor og basis) er proportional med logaritmen
af inputstrømmen. Læg mærke til, at der
ikke er tilsluttet DC-spændinger til tran
sistoren. Et trimmepotentiometer på 1 kohm
er anbragt over udgangen. Det sørger for at
give den rigtige billedhøjde med fuld for
stærkning. Man kan afkoble udgangen af
transistoren, men det er næppe nødvendigt.
Slut-DC-forstærkeren
er
karakteristisk
ved, at der ingen kapaciteter findes i den.
Herved undgår man helt skadelige tidskon
stanter. Modstanden i ECC83’s katode fin-

Det gav 25 volt effektivt HF fra sig, men så
snart transistoren blev koblet til, faldt spæn
dingen til 10 volt, og jeg opgav denne udvej.
Jeg så mig derfor om efter en brugbar løs
ning, d. v. s. en katodefølger, hvorfra man
kunne aftage de 20 volt, der ifølge det dia
gram, jeg var kommet i besiddelse af, skulle
bruges til fuld udstyring, tilmed med en lav

des bedst ved forsøg. Den skal have en sådan
størrelse, at en billedhøjde på f. eks. ½ cm
midt på skærmen har nøjagtig samme højde
såvel foroven som forneden på skærmen.
I kipgeneratoren er anvendt en gastriode
6 D 4, som findes på surplusmarkedet. Man
kan vælge endnu flere områder, end jeg har
gjort, men jeg har ikke haft brug for flere.
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Astigmatisme

Katodestrålerør.
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ECC 82

X-del.

Med de viste værdier kan man råde over
kipfrekvenser mellem ca. ½ og knap 50
hertz. Jeg havde ingen problemer med at få
kippet lineært. Potmetret til vandret for
skydning er ført frem til forpladen, hvori
mod det ikke er nødvendigt at føre potme
tret i 6D4’s gitter frem, det skal blot være
tilgængeligt
udefra,
hvis
kipgeneratoren
pludselig skulle finde på at strejke.
Man må sørge godt for at skærme lednin
ger, der fører kipspændinger, omhyggeligt,
disse spændinger er meget høje og indehol
der et utal af harmoniske, jeg har tydeligt
set dem på mit fjernsyn, så pas på.
Skal man have fuld glæde af skopet, bør
man have det kalibreret. Dette kan ske ved
at tilføre en HF-spænding, hvis størrelse
man måler efter EL81, altså før transistoren.
Først bør man vel nok justere skopet såle
des, at grundlinien er passende placeret på

Oscilloskopet set fra Ydelens
side.
Mumetalskærmen
er
fastspændt
på en al-plade, der er
fastskruet på et stykke
vinkelmessing.
Dette
er
igen fastskruet på den
kasse
af
vinkelmessing,
der danner grundlag for
hele den mekaniske op
bygning.
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den nederste del af skærmen, og man afmærker derefter liniens højde, først for
fuldt udslag (ca. 20 volt HF), derefter 10 dB
ned mellem hvert trin, og man kommer på
denne måde frem til en linie for hver 10 dB,
helt ned under 60 dB, hvilket vel må være
tilstrækkeligt til vort brug. Afstanden bliver
vel ikke helt lige stor mellem hver 10 dBpunkt, men når man først bliver fortrolig
med virkemåden, har men et instrument,
som efter min opfattelse er det bedste til
trimning af krystalfiltre.
Der er i denne konstruktion givet ideer til
videre eksperimenter. Det har været en in
teressant opgave, et slags team-work, og jeg
vel gerne takke 2BB for hans medvirken, vi
har arbejdet hver for sig og alligevel på
samme projekt. Det kunne blive interessant,
om andre eventuelt skulle have ideer til vi
dere udvikling af projektet.
*

Af OZ3FN, J. V. Laursen,
Kaplevej 29, Virum.

Delay-enhed
til
kviksølvensretterrør
Ved strømforsyninger, hvori der anvendes
kviksølvensretterrør,
skal
glødespændingen
på disse som bekendt være tilsluttet et
stykke tid, før der sættes anodespænding på.
Denne forsinkelse kan laves på mangfoldige
måder, manuelt, urværk o. lign. Her er en
elektronisk løsning, der i det store og hele er
lavet af „rodekassedele".
Opstillingen, der er 100 % „idiotsikker",
er baseret på den tid, et indirekte opvarmet
ensretterrør er om at blive varmt. Diagram
met er meget enkelt, og enheden virker på
følgende måde:
Når CY 2’en er varm, vil Re 1 trække, og
derefter Re 2, som slutter 220 V ~ til høj
spændingstransformeren via afbryderen S 2.
Delay-enheden er kun aktiv ved “kold-start“.
Re 2 er forbundet således, at der opnås
2 fordele:
1. Når Re 2 trækker, bliver strømmen gen
nem CY 2 afbrudt, der derefter køles af og
er klar til næste „kold-start".
2. Re 2 forbliver trukket, så længe hoved
afbryderen S 1 er sluttet, hvorfor afbryderen
i højspændingstransformerens primær (S 2)
kan bruges ved service og eksperimenter
u d e n delay-tid.
Delay-tiden for opstillingen andrager med
de anvendte komponenter ca. 25—30 sek.,
hvilket er foreskrevet for de fleste kviksølv
rør. Dersom nævnte delay-tid ikke kan op
nås, evt. ved anvendelse af andre kompo
nenter, kan man „sulte" ensretterrøret ved
at lade dette køre med underspænding på
glødetråden.
Glødespændingen til CY 2’en er taget fra
et passende udtag på primæren af glødetrans-

formeren til kviksølvrørene, og der skal, der
som delay-enheden opbygges på samme chas
sis som strømforsyningen, tages tilbørligt
hensyn til isoleringen af delay-enhedens
komponenter (elektrolytten). Jeg har valgt at
lave delay-enheden på et løst chassis, uaf
hængig af højspændingsensretteren.
Til slut skal lige nævnes, at delay-enheden
kun kan benyttes ved daglig brug.
Er kviksølvrørene nye, eller har disse ikke
været brugt gennem længere tid, skal gløde
spændingen iflg. rørfabrikanterne være til
sluttet mindst 15 min. første gang, før anode
spænding tilsluttes. (Afbryd da S 2).
Til ovenstående kan knyttes følgende be
mærkninger: Når det er nødvendigt at var
me kviksølvrørene op, før man sætter anodespænding på, er årsagen den, at spændings
faldet
over
anode-katodestrækningen,
der
normalt ligger på ca. 10 V uanset strømmen,
ellers bliver for stort i starten, hvorved ka
todens aktive oxidlag kan ødelægges. Et an
det fænomen, der optræder ved denne type
rør, er tilbagetænding, hvorved forstås, at
rørets spærrevirkning forsvinder, og det er
naturligvis ikke ret godt! Er der f. eks. un
der transport kommet en smule kviksølv på
anoden, er tilbagetænding næsten sikker, og
derfor skal et nyt rør varmes godt igennem,
før det får anodespænding, således at kvik
sølvet når at fordampe bort fra anoden først.
Det skulle derimod ikke være nødvendigt
med den lange forvarmning efter længere
tids QRT, når rørene blot ikke har været
vendt på hovedet eller lagt ned.
7AQ.
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Skriftlig teknisk prøve
for radioamatører
28. november 1964.

1) a) Tegn principdiagram af et sender-ud
gangstrin med pi-led i anode/antennekredsen.
Trinet skal neutrodynstabiliseres.
b) Hvorfor er det uheldigt at lade et ud
gangstrin med denne antennekobling arbejde
som frekvensdobler?
2) Tegn principdiagram af følgende filtre
til undertrykkelse af TV-interferens fra en
sender, der arbejder på alle bånd undtagen
VHF/UHF:
a) Filter i senderudgang.
b) Filter i TV-modtagerindgang.
c) Netfilter.
d) Hvilken omtrentlig afskæringsfrekvens
bør filtrene have?
3) Hvor stor er vekselstrømsmodstanden af
en kondensator
a) på 5 nanofarad ved 50 Hz?
b) på 100 picofarad ved 7 MHz?
4) Tegn principdiagram af et modstands
koblet transistor-forstærkertrin med effektiv
temperaturstabilisering.
5) En svingningskreds, hvor kondensatoren
er på 200 pF, og spolen har 10 vindinger, har
resonans ved 3,5 MHz.
Angiv vindingstallet for en spole med sam
me diameter og viklingslængde, når kredsen
skal have resonans ved 14 MHz med en kapa
citet på 50 pF? (Forklaring anføres).
6) a) Angiv i decibel (nærmeste hele tal)
forøgelsen af den maksimale tilladte effekt
ved overgang fra B-licens til A-licens. (Ud
regning anføres).
b) En B-amatørs sender (max. effekt) har
en virkningsgrad på 60 °/o. Hvilken virk
ningsgrad af en A-amatørs sender (max.
effekt) vil medføre samme output som ved
B-amatørens sender?
1) En modulationstransformator har et
spændingsomsætningsforhold på 1:2 (pri
mær/sekundær).
a) Hvad er omsætningsforholdet for så vidt
angår vindingstal?
b) Sekundær viklingen belastes med en
modstand på 2000 ohm. Hvilken impedans
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måles på primærsiden, idet der ses bort fra
transformatortab ?
8) En sender moduleres med frekvenser fra
300 Hz til 3000 Hz. Hvor bredt et frekvens
spektrum udsendes ved
a) almindelig AM?
b) ESB med undertrykt bærebølge?
c) FM med højst tilladt frekvenssving i HFbåndene?
d) FM med højst tilladt frekvenssving i
VHF/UHF båndene?
Ved c) og d) kræves kun omtrentlig angi
velse.
9) Til en ESB-styresender kobles et ud
gangsforstærkertrin. I hvilken klasse (A, B
eller C) bør trinet arbejde og hvorfor?

Eksempel på besvarelse af opgavesættet.
1) a) Se fig. 1.
b)
Fordi frekvensen af det styrende signal
bliver meget lidt dæmpet af pi-leddet, hvis
funktion kan sammenlignes med et lavpasfilters. Herved bliver der også fødet energi
til antennen med den halve udgangsfre
kvens, hvilket er uønsket.

Fig. 2a.

Fig. 2b.

Fig. 2c.

2) a, b og c) Se fig. 2a, 2b og 2c.
d)
Lavpasfiltret i fig. 2a bør have en afskæringsgfrekvens mellem 30 og 40 MHz.
Højpasfiltret i TV-modtagerens indgang må
have en afskæringsfrekvens, der ligger un
der den lavest modtagne TV-kanal, men over
den højeste frekvens, hvor amatørsenderen
anvendes. Netfiltret i fig. 2c bør dæmpe ef
fektivt for alle HF-signaler, uanset frekven
sen, afskæringsfrekvensen skal altså være
meget lav.

4) Se fig. 4. R1 bør ikke være mere end
10 gange større end RE.
5) Resonansfrekvensen af en svingnings
kreds fordobles jo, når både selvinduktionen
og kapaciteten halveres. Hvis vi gør det to
gange, kommer vi fra 3,5 MHz til 14 MHz
ved at anvende en fjerdedel af kapaciteten
og selvinduktionen, hvilket der er regnet med
i opgaven, hvor kapaciteten er angivet til
hhv. 200 og 50 pF. En fjerdedel af spolens
oprindelige selvinduktion får vi, dersom man
vælger en ny spole med samme diameter og
længde, men med det halve vindingstal, da
en spoles selvinduktion jo er proportional
med kvadratet på vindingstallet. Den ny
spole skal altså have 5 vindinger.
6) a) Forøgelsen bliver jo forskellen mellem
A- og B-licensernes maksimale effekter, der
er 300 hhv. 100 W, altså 200 W. Denne for
øgelse er dobbelt så stor en effekt som B-licensens maksimale effekt, hvilket svarer til

b) B-amatørens sender giver 100 • 0,6 W =
60 W HF effekt ud. Hvis A-amatørens sender
også giver 60 W HF, men ved 300 W input,
må nyttevirkningen i den sender være

7) a) 1 : 2, idet spændingsomsætningen er
lig med forholdet mellem vindingstallene.
b) Da impedanser omsættes med kvadratet
på omsætningsforholdet, måler man på pri
mærsiden en impedans på (1 : 2)2 • 2000 =
0,5 • 0,5 • 2000 = 500 ohm.
8) a) Ved alm. AM udsendes et frekvens
spektrum, der har en bredde lig det dobbel
te af den højeste modulationsfrekvens, i dette
tilfælde 6 kHz.
b) Ved ESB udsendes et frekvensspektrum
med bredde svarende til modulationsfre
kvensområdet, her 2,7 kHz.
c) Ved FM udsendes et frekvensspektrum
med en bredde, der højst er summen af fre
kvenssvingene på hver side af bærebølgefre
kvensen. På HF-båndene er det max. tilladte
frekvenssving 4 kHz, og bredden af spektret
derfor max. 8 kHz.
d) Som under c), men med et tilladt fre
kvenssving op til 60 kHz kan bredden af
spektret max. blive 120 kHz.
9) Udgangsforstærkertrinet til en ESB-sender bør arbejde i klasse B, idet det er et
anvendeligt kompromis mellem den lave for
vrængning, men også lave virkningsgrad, i
kl. A og kl. C trinets høje virkningsgrad, men
alt for høje forvrængning.

Jeg har besvaret opgavesættet ud fra er
faringen om, at censorer foretrækker svar
med lidt forklaring eller motivering, selv om
det ikke er forlangt specielt. Så flere steder
vil kortere svar nok blive accepteret. — Op
gavesættet må vist betegnes som humant og

uden spidsfindigheder (dog, jeg gik selv i
vandet på f o r ø g e l s e n i 6) a)!). Men opga
vernes emner viser tydeligt, hvad P & T ven
ter af os: Brug neutrodynstabiliserede PAtrin. Pas på pi-leddet. Kør PA-trinet i kl. B,
brug ESB på fone. Pas på senderens spuriousudstråling både på nettet og antennen. —
Jeg har desuden en lumsk mistanke om, at
opgavestillerne har fået læst den nye VTS,
inden de lavede opgaverne. I hvert fald kan
man besvare dette sæt, hvis man kan læse
indenad i den. Det er godt'at tænke over!
OZ6NF.

De mange henvendelser angå
ende print til elbuggen kunne
tyde på, at ideen med at bringe
sådanne konstruktioner og samti
dig sørge for, at der kan købes
print dertil, måske burde føres
videre. Så er spørgsmålet bare,
hvilke konstruktioner, der har
størst interesse, og her vil jeg ap
pellere til læserne om at give de
res mening til kende. Kommer
der tilstrækkelig mange ønsker
om samme konstruktion, der må
være af overkommelig størrelse,
skulle det let nok kunne lade sig
gøre at få den realiseret. For at
stimulere interessen trækkes lod
blandt dem, der har foreslået kon
struktionen, om tre gratis print!
Vy 73, 7AQ.

123

Relætrin og multivibrator

totale spidsspænding, transistoren skal kunne
udholde, således

til elbuggen
fra OZ nr. 2 1965
Af OZ7AQ.

Relætrin.
Der har vist sig stor interesse for den i
februarnummeret beskrevne elbug, og jeg
har derfor også fået lavet et lille print, inde
holdende et relætrin og multivibrator. Flere
har spurgt om den anvendte relætype, som
jeg faktisk troede, alle kendte, når jeg skrev
„ kamrelæ “. Fabrikatet er Siemens, type
nummeret T ris 154c, T Bv 65420/93d. Det er
et lille, fikst og hurtigt relæ med to skifte
kontakter og for 12 V, spolemodstanden er
430 ohm. Det er forsynet med stikben passen
de i en speciel fatning, men der kan også lod
des direkte på benene. Til printet s k a l
imidlertid anvendes en speciel printfatning
med nummeret T stv 24 e; typen for chas
sismontage kan i k k e bruges, da loddestifterne kommer ud-på en anden måde her. Det
anbefales at skaffe den specielle holdefjeder
også.
Montagen skulle give sig selv, når man har
stumperne i hånden. Den eneste finesse ved
relætrinet, som bør omtales yderligere, er
dæmpningen af relæspolen. Som omtalt i
februarnummeret kommer der nogle kede
lige spændingsspidser, når relæstrømmen
pludselig brydes, og disse kan slå transisto
ren ihjel, hvis man ikke gør noget. Det lette
ste er blot at lægge en modstand over spolen.
Når transistoren nu blokeres, vil relæspolens
selvinduktion forsøge at holde DC-strømmen
konstant i kredsløbet, og en simpel udregning
kan derfor give os spidsspændingen over
dæmpemodstanden, idet

hvor Vb er batterispændingen, og Rf er re
læspolens modstand. Strømmen I fortsætter
gennem dæmpemodstanden Rd i et kort tids
rum efter afbrydelsen, og spændingen bliver
derfor

Spidsspændingen V p over spolen har mod
sat polaritet af den normale driftspænding,
og set fra transistorens kollektor bliver den
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Indsættes dioden D7, undgår vi, at transi
storen også skal føde dæmpemodstanden
med strøm, mens relæet er trukket, da dio
den spærrer i denne tilstand. Diodens mod
stand skal, hvis den bruges, indregnes i mod
standen Rd ved udregningerne. I vort tilfæl
de er Vb = 12 V, Rr = 430 ohm, Rd =
1500+ 100 = 1600 ohm (idet diodens mod-

Relætrin.

stand regnes til 100 ohm). Dette giver

hvilket en 60 volts transistor let klarer. I
praksis bliver der lidt „ringning" på grund af
de uundgåelige kapaciteter i kredsløbet, hvil
ket medfører lidt højere spændingsspidser,
men dette vil nænne volde kvaler.

I relækredsløbet, hvor relætiderne ingen
rolle spiller, kan dæmpningen drives meget
vidt, men ved hurtige anvendelser skal man
passe på. Gøres dæmpemodstanden for lille,
bliver relæets faldetid nemlig mærkbart læn
gere, således at man kan ende med at have
konstant trukket relæ, medens elbuggen la
ver en serie prikker! Med det her anvendte
relæ og med den anførte modstand R30 =
1,5 kohm, kan korrekt forhold mellem prik
ker og mellemrum holdes selv ved maksimal
speed.
Dæmpning med modstand og k o n d e n 
s a t o r i serie over relæspolen giver helt
andre arbejdsforhold, som ikke dækkes af
ovenstående beregninger.

Printtegning, 1 : 1. Indløbet forneden til forgyld
ning af kontakterne er naturligvis ikke nødvendig,
hvis forgyldning ikke benyttes.

Montagetegning. Kontaktnumrene er følgende: 1
stel, multivibrator, 2—3 højttaler, 4—5—6 kontakt
sæt ud, 7 + 12 V, 8—9 til gårdpumpe, 10 Q. Bemærk,
at de to tegninger er spejlvendt i forhold til
hinanden.

Multivibrator.
Det kan måske volde kvaler at skaffe en
dobbeltbasistransistor
til
tonegeneratoren,
eller man ønsker måske større højttalerstyr
ke, end en sådan kan klare. Relæprintet inde
holder derfor en multivibrator, der let kan
trække en højttaler. Nøglingen sker over den
ene af relæets to kontaktsæt. Der anvendes
i originalopstillingen en lille 2” højttaler
med en svingspoleimpedans på 100 ohm (Phi
lips AD 2218 GZ), men andre typer kan na
turligvis bruges. Haves kun en alm. 3,2 eller
5 ohms højttaler, kan man sikkert finde en
gammel højttalertransformer fra de glade
rørtider, dennes primær kan blot tilkobles
mellem de to kollektorer uden seriekonden
sator.
Man kan selvfølgelig bruge relætrinet uden
at montere multivibratoren, og ligeledes kan
man bruge multivibratoren uden relæ og
relætransistor — f. eks. til morsetræner. Så
dan en fyr er der mange, der ka’ bruge.

Elbug-printene.
Der har vist sig at være så stor interesse
for print til elbuggen fra februar OZ, at den
første portion slet ikke kunne slå til. OZ5HK
fra Mathias & Feddersen har derfor lovet at
lave nogle flere, og når disse foreligger, skal
alle de bestillinger, der er kommet, efter at
jeg fik udsolgt, blive effektueret pr omgå
ende.

Printet
kan erhverves — sålænge oplag haves — ved
at indsætte kr. 5,- på min postgirokonto nr.
11 79 03 (adresse bag i OZ).
NB! Andre dele end printet skaffes ikke af
mig!
OZ7AQ.

OZ6NF har gjort mig opmærksom på, at
jeg har trådt i det ved at anvise transisto
ren BSY 10 til brug i relætrinet — den er
nemlig ret dyr, og man kan klare sig med en
OC 139, der kan fås surplus hos en af OZ’s
leverandører — det er prøvet. Andre typer
kan selvfølgelig bruges, f. eks. 2N1613. *

Multivibrator.
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Af OZ DR 1298,
Peter Henningsen,
Jahnsensvej 19,
Gentofte.

Rør-elbug

Denne elbug var oprindelig beskrevet i
juni OZ fra 63. Der kan ikke have været
mange, der har lavet den, for så ville der
hurtigt have stået noget i OZ om de rettel
ser, der måtte gøres, for at få den til at virke.
Jeg synes derfor, at det er berettiget at tage
den med igen, da mange begyndere går på
morsekursus i denne tid, og da udgifterne er
meget små. Jeg måtte kun købe tandempotmetret, og det koster 12,00 kr. Virkemåden
er beskrevet før, så den vil ikke blive gen
taget.

frekvensbestemmende kondensatorer x og y
angivet til 5 nF, men der blev gjort opmærk
som på, at andre kondensatorer gav andre
toner. Med 5 nF snerrer den som en bidsk
hund. 1 nF giver en behagelig lys tone. Op
stillingen trækker mageligt en højttaler; da
jeg satte højttaler på, kunne hele huset høre
mig, så en styrkekontrol vil nok være rar at
have; de skal være et 0—1 kohm trådviklet
potmeter, der indskydes mellem udgangsbøs
ningerne og telefonerne.
Buggen er bygget op på et print 15X7 cm.

I det oprindelige diagram var tonegenera
toren T ført ind på ECC81’s anode, hvilket
er galt. Den skal selvfølgelig sidde på b-anoden sammen med nøglerøret N, og anode
modstanden udskydes. Tonegeneratoren kan
selvfølgelig udelades, men den er rar at have.
Endvidere skal a’s anodemodstand ikke være
½ W, men 2 W. I tonegeneratoren var de to

Ensretteren er ikke med på printet, da det
ellers ville fylde for meget. Læg printtegnin
gen over printpladen og stik hullerne igen
nem med en nål. Bor så hullerne og lav en
ring uden om dem og forbind så som vist på
tegningen. De kraftigt optrukne linier er
glødekredsløbet, og printet SKAL være kraf
tigt for at kunne holde til 1 amp.
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Teknisk brevkasse
Spørgsmål: Jeg takker for besvarelsen i sidste
OZ, og nu har jeg et problem mere, som jeg håber,
at du kan hjælpe med. Jeg er i færd med at kon
struere 1FB’s RX fra juni OZ 64. Det første pro
blem er, hvorledes man vikler sine spoler L1, L2,
L3, L4 og L5? Endvidere vil jeg gerne, hvis du
ville fortælle mig, hvordan jeg fremstiller trans
formeren T4 og spolen T6? — Da jeg er soldat, og
som følge deraf ikke så godt bemidlet, har jeg ikke
til hensigt at anvende et mekanisk filter lige med
det samme, men jeg har spekuleret på, om jeg kan
anvende de såkaldte transfilterelementer i stedet
for?
Svar: Alle spoledata og transformerdata kan du
finde på side 208 i OZ for juli 1964, altså nummeret
efter det med modtageren. — Angående trans
filtre ved jeg, at der snart kommer en artikel om
h o w to do med sådan nogle. Selvfølgelig kan
du anvende dem i MF’en, men det bliver jo ikke
uden videre den samme selektivitet, du får, men
det er du sikkert klar over. — Dit PS-spørgsmål
om vindingstallet for L8 står på diagrammet ved
spolen: 45.
Spørgsmål: Jeg har en Geloso 4/103 VFO til 144
MHz. Det er mig umuligt at få den stabil, og når jeg
anodemodulerer senderen, får jeg FM ud af den.
Jeg har stabiliseret styretrinet med 1 stk. STV280I
40, men lige meget hjælper det. Kan du hjælpe
mig, eller er der andre, der har erfaringer med
denne VFO?
Svar: Jeg kender slet intet til den VFO, men jeg
vil alligevel skyde på, at der løber HF fra PA til-

bage i både VFO’en og din modulationsforstærker.
Det kan selvfølgelig ske ved modulation af VFO’en
over anodespændingsledningen, men faren herfor
skulle ikke være stor, når du har stabiliseret
spændingen til VFO’en. — Hvad siger eksperterne?
Spørgsmål: Jeg har bladet næsten alle rørkata
loger igennem uden at finde det, jeg søgte: Data
for Telefunken trioden RS 31
. Kan du hjælpe
mig? — Kan du give mig et diagram over et PAtrin med 2 stk. af dem?
Svar: Jeg tror, at det er de samme som for RS 31.
Den skal have 10 V og 4,8 A på glødetråden, kan
tåle 75 W anodetab og 1600 V på anoden. Den har
et μ på 33, og stejlheden er 1,3 mA/V. Jeg tror, at
man skal op på 1500 V, for at røret skal yde noget
væsentligt, og så skal der vist endda en masse sty
ring til. Sådan et PA-trin, som du spørger om,
skal styres af et trin med ca. 50 W input, og kan
vel så række de 300 W input. — Ærlig talt — smid
dem væk og brug nogle moderne rør som 6146B
eller TT21. De er relativt billige og langt nem
mere at bruge.

Spørgsmål: Jeg vil gerne takke dig for aftenen
i Viborg. I løbet af aftenen blev der nævnt et me
kanisk filter til 129 kr. Ligger du inde med oplys
ninger om et sådant, kvalitet, firmanavn, og hvem
der forhandler det her i Danmark?
Svar: Ja, både og. Filtret var et Kokusai filter
type 10Z, båndbredde 2,1 kHz på 455 kHz, og kan
købes for 18 dollars i forretningerne i USA. Sen
des det i en kuvert, slipper det ofte glat igennem
tolden, og med forsendelsen løber det så op til
128 kr. og nogle øre. — Firmaet opgiver max. filter
tab til 10 dB og en shapefactor på ca. 2,5 samt
ripple til mindre end 3 dB. Evald Steensen har for
handlet andre typer Kokusai filtre herhjemme,
men priserne har gennemgående ligget på godt og
vel det dobbelte, så vidt jeg husker. — Mindst een
amatør har erfaring for, at man skal skåne det for
kraftige rystelser i de retninger, som Kokusai an
giver, men det gælder jo mekaniske filtre i almin
delighed.
Spørgsmål: Vil du hjælpe mig med mit problem?
Jeg kører med 2XQB3/300 med 2500 V og 300 mA
på anoden. Hvordan skal pi-leddet konstrueres, og
hvor stor en overføringskondensator? I øjeblikket
er den på 2000 pF.
Svar: Jeg sidder og tænker på, hvad der mon er
galt med dit PA-trin, For hvor du putter de 450 W
hen, som inputtet er større end A-licensens effekt
grænse, kan jeg ikke forstå af dit brev. Jeg vægrer
mig ved at tro, at alle 750 W fødes til anoderne,
for det må man jo ikke. — Til straf skal du få lov
til selv at beregne dit pi-led, hvilket skulle være
til at finde ud af med 7AQ’s artikel om det i marts
OZ. — En overføringskondensator på 2000 pF er
meget passende, idet man som tommelfingerregel
siger, at den skal være mindst 10 gange større end
pi-input kondensatoren.

Spørgsmål: Jeg har fået alle tiders gode effekt
transistor, 20 A, 60 V og 50 W kollektortab o. s. v.,
som jeg gerne ville bruge som udgangstransistor
i
følgende
spændingsstabiliseret
strømforsyning
(diagrammet ikke gengivet). Men der er det ulyk
kelige ved den, at det er en NPN-transistor. Jeg
har allerede brændt flere drivtransistorer af un
der forsøgene med at bruge den i ensretteren. Hvil
ke komponenter skal jeg bytte om på for at få
strømforsyningen i orden?
Svar: På fig. ser du diagrammet, som jeg ville
lave det. Da din udgangstransistor er en NPN, er
det lettest også at anvende NPN’en de andre steder.
AC127 transistoren skal være en sådan, men de to
andre steder kan en OC139, 140 eller 141 også an
vendes. Eller siliciumtransistorer af NPN-typen,
hvis du har nogle af dem. De 3 A er usædvanlig
meget af en sådan sag, og jeg er ikke helt sikker
på, at den kan give det ved 12 V. Selvfølgelig kan
det laves, men så er diagrammet ikke så simpelt
som dette.
Vy 73 de OZ6NF.
PS. Jeg bor stadig på Hirsebakken 7, Måløv.
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Fra INDUSTRI OG
ved oz6pa VIDENSKAB

Når farten „stivner".
Fra glimrør til stroboskoplampe.
Mon ikke mange af læserne har lagt mærke til et
ejendommeligt fænomen som optræder i lokaler,
der er belyst med de moderne dagslysrør, de så
kaldte lysstofrør. Hvis der nemlig i disse lokaler
står arbejdende maskiner med roterende elementer,
vil det ofte se ud, som om maskinerne pludselig
står stille, at hjulene er ophørt at dreje rundt. Det
er den såkaldte stroboskopiske effekt, man er ude
for.
I almindelighed er denne stroboskopiske effekt
uden gener, man kan jo trods alt høre, at maski
nerne er i gang, og skal så nok vogte sig for at
stikke hånden ind og klappe svinghjulet, men i
hvert fald virker fænomenet meget ejendommeligt
og fortjener en forklaring. Dog bør vi først ind
skyde, at miseren kan afhjælpes ved at fordele
dagslysrørene over flere faser, så optræder fæno
menet ikke så generende mere.
Det, der sker, er dette, at lysstofrørene tænder
og slukker i en uendelighed. Det er jo vekselstrøm
vi har med at gøre, og såfremt slukkehastigheden
falder sammen med det roterende elements
om
drejningshastighed, ja, så er det, det virker som
om den roterende bevægelse er ophørt.
Denne ejendommelige effekt er taget i brug til
fremstilling af måleinstrumenter, der angiver hvor
hurtigt bevægelser finder sted, ikke alene rote
rende, altså om et centrum drejende bevægelser,
men også hastighedsmåling af andre genstandes
bevægelser.
Her er det atter elektronrørene, der viser nye
veje frem, så man nu går bort fra de gammeldags
mekaniske rotationstællere, takkometre etc.
Som sagt grunder stroboskopeffekten sig på den
kendsgerning at vekselstrømslampen går ud og
tænder igen, for hver gang strømmen skifter ret
ning. Denne ubehagelige foreteelse, at lampen
uafbrudt slukkes, er dog tilsyneladende ikke så
ubehagelig endda, thi på grund af øjets træghed
— fastholdes lysbilledet et stykke tid efter sluk
ningen, så vi lægger såmænd slet ikke mærke til,
hvad der er foregået.
Men lad os nærmere præcisere, hvad der fører
til, at vi bliver i stand til at udnytte den strobo
skopiske effekt.
Vi bliver nødt til at se på den roterende skive
endnu engang. Inden vi sætter skiven i rotation
har vi malet et hvidt mærke på den. Lad os der
efter tænke os, at vi blænder lyset godt ned i det
rum, hvori vi gør vore iagttagelser, og at vi der
næst kaster en række korte lysglimt ned på den
roterende skive.

Vi kan tænke os disse lysglimt rent forsøgsmæs
sig fremskaffet ved hjælp af en lille elektromotor,
hvis hastighed kan varieres og at den er sådan
indrettet, at der sluttes en kontakt på en lysgiver
for hver omgang. Nu eksperimenterer vi med for
skellige hastigheder, og vi vil se, at der kommer
et punkt, hvor den hvide plet på vor roterende
skive så at sige kommer i fase med vor lysgiver.
Altså hver gang den hvide plet på skiven er kom
met til et særligt sted i sin omdrejning frem
kommer der et kraftigt lysglimt. Hvis denne proces
fortsætter vedvarende, vil det se ud, som pletten
står stille. Vi må jo ikke glemme, at det udsendte
lysglimt øjeblikkelig slukkes, og da øjet jo ikke
kan følge med, men billedet lever videre i opfat
telsen et stykke tid efter, ja, så er det ikke under
ligt, at vi ser det hvide felt på et ganske bestemt
sted hele tiden. Men det vil igen sige, at syns
bedraget er fuldendt, den roterende maskindel
står stille.
Ja, sådan kan man vel bedst i korthed forklare
hvad der forstås ved stroboskopisk effekt, og som
det her er forklaret er princippet meget simpelt,
men så simpelt som her angivet kan det naturligvis
ikke udføres i praksis. Vor metode med den ro
terende skive og tændekontakten er hverken heldig
eller praktisk. Tændekontakten ville slet ikke
kunne følge med. Her må vi udelukkende benytte
os af de rent elektroniske tænde- og slukkemetoder.
Det grundlæggende princip i stroboskoplampen
går faktisk tilbage til de velkendte glimlampeopstillinger (fig. 1) som mange af os har tumlet med
på et eller andet tidspunkt. Fra en jævnstrøms
kilde oplades kondensatoren V over en oplade
modstand R indtil tændspændingen Uz er nået på
glimlampen GI. Denne lyser op og aflader konden
satoren indtil slukkespændingen U1 Den samme
proces gentager sig i periodisk rækkefølge. Det
tidsmæssige spændingsforløb er optegnet i billedet
fig. 2.
Blitzfrekvensen er på grund af den givne ligespænding og de for enhver glimlampetype fast
lagte data for tænde- og slukkespænding bestemt
af tidskonstanten T = R.C.
Hvis man derfor forandrer modstanden R, så kan
blitzsfrekvensen ændres helt ned til en størrelses1
orden af 10-5 sekund
—sekund hvilket giver
meget skarpe stroboskopiske billeder, men da lys
intensiteten for en glimlampe er meget ringe, kan
vi kun benytte denne metode til betragtning i
mørke rum, hvad der som regel ikke er synderlig
praktisk.
Vi skal altså til vort stroboskop bruge en lyskilde
der giver meget stor lysintensitet og meget korte
blitz- Hvad det sidste angår må vi huske, at er hele
lysintensiteten bragt frem indenfor det korte tids
rum af 10-5 sek. så er også hele bevægelsen „eks
poneret" indenfor dette tidsrum, og bevægelses
funktioner låset fast eller rettere registreret så
hurtigt, vil synes fuldkommen skarpe.

Fig. 1.
Til venstre en glimlampe op stilling. G1
glimrør, C kondensator, R variabel
modstand, U batteri.
Til højre det tidsbestemte spændingsforløb i samme glimlampeopstilling.
Uz tændspændingen, Ul slukkespæn
dingen, tgf udladningens varighed.
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På grund af den meget ringe træghed er det der
for kun gas- og dampudladningsrørene, der kan
komme i betragtning, og da disse samtidig kan kon
strueres til at give store lysintensiteter, så har vi
her de ideelle stroboskoprør.

Fig. 2.
Diagram over et moderne stroboskop anlæg (AEG).
D dobbelttriode, SI ledning for styreimpuls. RI
relærør, R lademodstand, C li tændimpulskondensator, C 12 blitzkondensator. T tændspole, XI Xe
nonlampe. RI stilbar gittermodstand, Ci og C2
kondensatorer til forandring af blitzfrekvensen.

De moderne stroboskoplamper er højtrykslamper
enten med kviksølvfyldning eller med neon eller
xenonfyldning. Middelværdien af lysintensiteten i
en meters afstand kan variere lige fra 10 lux og helt
op til 600 millioner lux.
Den korte udladningstid foregår ligesom ved
glimrørene ved hjælp af kondensatoroplanding, og
ved brugen af et potentiometer kan blitzfrekvensen
varieres.
Opladningerne udløses ved spændingsimpulser for
eks.
fra
multivibrator.
Styrespændingsimpulserne
kan også aftages fra fremmed spændingskilde og
blitzene kan derved for eks. synkroniseres med
lysnettet.
Udladningsrøret består i regelen af kvartsglas og
bag lyskilden er indbygget et parabolspejl. Ønsker
man en meget hård stråling benytter man en kolbe
af klart glas, og — hvor store flader skal belyses —
anvender man matterede kolber, men så er lysstyr
ken også faldet 2 ½ gang.
Tændingen kræver en meget høj spænding. Der
er til dette formål indskudt en lille højspændings
transformator som giver en tændspænding på 2000
volt.

Fig. 3.
Stroboskop i håndlampefacon.

Til de store stroboskoper benyttes et temmelig
kompliceret apparatur. Fig. 4 viser et meget dyrt og
meget moderne anlæg. Diagrammet til samme an
læg ses i fig. 5. Fra en styregenerator G der lige
som kipkredsløbet i en oscillograf består af en RC
generator i forbindelse med en thyraton
leveres der spændingsstød til stroboskop
lampen L1, hvorved det ønskede blitz
udlades.
Foruden dette kan man ved indkobling
af kondensatorerne C1, C2 og C3 variere
lysstyrken i forholdet 1:10.
Det er naturligvis stærkt varierende
strømforbrug, der kræves til stroboskop
lampens drift. Som et gennemsnitsforbrug
kan sættes 75 watt ved 0.5 ampere. De
stærke strømstød på op til 2000 ampere
med varighed på 15 mikrosekunder giver
et kolossalt stærkt lysglimt. Den største
belysningsstyrke i udførelse med kolbe af
klart glas og i 2 meters afstand henved 10 millioner
lux. Lysstyrken opnår en spidsværdi på 150 millio
ner lys. Det er ganske fantastiske tal.

Fig. 4.
Stroboskop af Philips fabrikat.

Fig. 5.
Diagram af ovenstående. Se iøvrigt teksten.
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Anvendelser.
Hovedformålet med brugen af stroboskop er først
og fremmest til bestemmelse af roterende legemers
omdrejningshastighed. Det er fordelen ved strobo
skopmetoden, at de hastighedsbestemmende ele
menter ikke påvirker måleresultatet. Det kan have
stor betydning ved fine målinger og ved måling af
omdrejningslegemer med ringe masse.

Fig. 6.
Tre stadier i en glødelampes sidste øjeblikke, op
taget med ovenstående Philips stroboskop som
lysgiver. Belysningstid
10-5
sekund.
Trods den
hurtige bevægelse er optagelsen fuldstændig skarp.

Endelig er det jo også af stor vigtighed, at må
lingen kan foretages direkte, blot ved at kaste
blitzlysene mod den roterende genstand. Der er
ingen afmonteringer eller særlige opstillinger. Me
toden er så enkel som noget kan være.
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I tekstilindustrien er det for eks. ved spindemaskiner af stor betydning om „tenene" løber med
den rigtige hastighed. Dette bestemmer trådens
fasthed og tykkelse- På sådanne spindemaskiner
med tene i tusindvis, kører stroboskoperne uafbrudt
fra måling til måling.
I
flerfarvetrykmaskiner
overvåges
trykvalsernes
hastighed under kørslen, og eventuelle fejl kan
straks erkendes og rettes.
Ved bygning af forbrændingskraftmaskiner tjener
stroboskopet til bestemmelse af amplitude og fre
kvens. Til udvikling af turbiner, exhaustorer og
ventilatorer bringer stroboskopet værdifulde op
lysninger. Dette gælder også for elektriske maski
ner, dynamoer etc.
Og ellers er der de små konstruktioner eller be
standdele af konstruktioner som man måske ikke
ænser, men som kan være så uhyre vigtige at kom
me til klarhed over, såsom funktion af relæer, tæl
lere, ventilfjedre, vibratorer, musikinstrumenter
o. s. v.
Må jeg til slut nævne undersøgelser vedrørende
skibsskruer.
Disse
kan
overvåges
stroboskopisk
under deres gang i prøvebassin, og værdifulde op
lysninger om hvordan strømningerne forløber nås
ad denne vej.
Apparatet tillader også benyttelse af enkeltblitz,
hvad der giver mulighed for fotografisk optagelse
af meget hurtige genstande. Intensiteten af blitz
lyset er så stort, at man ved blænde F 22—F 11 ved
udladningshastighed 10 mikrosekunder kan få et
fuldt gennemarbejdet negativ.
Poul Andersen.
FORHANDLINGER MED
POST- OG TELEGRAFVÆSENET
Den 26. marts havde EDRs formand 6PA og HBmedlemmerne OZ2NU, OZ3Y og sekretæren OZ5RO
en forhandling med generaldirektoratet for Postog
Telegrafvæsenet
ved
afdelingsingeniør
Børge
Nielsen og kontrollør P. V. Larsen.
Man drøftede de verserende sager, hvoraf flere
har været under behandling længe.
Formanden henviste til de mange ansøgninger om
gensidighedsaftaler og henviste til flere ansøgninger
bl. a. fra danske amatører i Schweiz og Colombia.
Afdelingsingeniøren mente at spore en lysning
forude i denne sag. Man måtte huske på, at mange
instanser skulle medvirke. Stod det til P & T alene,
ville problemet være lettere at løse.
OZ2NU redegjorde for de svenske amatørers ar
bejde med gensidighedsaftaler og omtalte et ind
slag fra Nordisk Råds side.
Ingeniør Børge Nielsen kunne oplyse, at den løs
ning, man sigtede imod, ikke alene angik de nor
diske lande.
2NU gik derefter stærkt ind for, at amatørerne
fik en del af 160 meter båndet. Det havde man i
England og andre steder. Herr Børge Nielsen mente
ikke, der her var muligheder for amatørerne. Bån
det var fuldt optaget af tjenester, og flere råbte på
plads. Når England havde en plads her, var det i
følge en gammel tradition.
OZ3Y henviste til EDRs gentagne protester over
amerikanske amatører på Grønland. De måtte køre
med større effekt end vore egne landsmænd.
Børge Nielsen henviste til udenrigsministerielle
forhandlinger etc. og måtte vedgå, at P & T ikke
havde indflydelse på amerikanske sendestationer
på Grønland.
(Fortsættes øverst næste side).

OZ5RO frembragte en række klager over forhol
dene på 80 meter båndet. Fremmede telegrafista
tioner hamrede løs uden hensyn til amatørernes
rettigheder. Fiskerne lagde sig også ind i amatø
rernes bånd, og en mængde danske stationer, for
trinsvis pirater, gjorde hvad de kunne for at for
ulempe amatørtrafikken. EDR så gerne, at P & T
var amatørerne behjælpelig med at håndhæve ju
stitsen på vore bånd.
Afdelingsingeniøren kunne ikke påtage sig an
svaret for fremmede tjenester. Det var almindelig
kendt, at flere lande ikke tog det hensyn til ama
tørtjenesten, som man gjorde her. Selv om vort 80
meter bånd var et blandet bånd, lå der kun enkelte

danske stationer i 80 meter båndet ud over amatø
rerne, og disse kørte kun momentant, så det var
ikke fra den kant, forstyrrelserne kom.
Hvad fiskerne angik, var disse anvist plads i et
særligt område, og kunne således, hvis de kørte
efter deres tildelte frekvenser, ikke genere amatø
rerne. Hvis fiskerne ændrede deres frekvenser og
således skiftede bånd, ville der blive skredet hårdt
ind.
Hvad angik EDRs ønske om hjælp til at finde
frem til forstyrrende stationer, pirater o. s. v., ville
man gerne medvirke, for eks. ved hjælp til pejling.
Nærmere herom ville man komme tilbage til.
(Skriftligt tilsagn er senere modtaget).

Hjælp os til bedre forhold på båndene

mulig, men lad os pointere, at vi til enhver tid skal
kunne være vore calls bekendt — og vi skal stå
ved dem.
Vi har brug for stationer, der vil rapportere re
gelmæssigt alt, hvad der kunne indtræffe af for
styrrelser, vel at mærke licenserede og ulicenserede og forstyrrelser som bliver begået bare for at
drille os, udisciplineret brug af båndene m. m.
Den her aftrykte formular skal bruges ved rap
porteringen, man kan også indsende en båndopta
gelse af forstyrrelserne, men på båndene må ikke
indtales kommentarer eller lignende, ej heller callnavne og andre kendingsbetegnelser. Det overlader
vi til rette vedkommende at finde ud af.

Det er med stor glæde, at vi i dag konstaterer, at
Post- og Telegrafvæsenet nu hjælper amatørerne,
når det gælder.
Efter et møde EDR og P & T imellem, har man
fra P & T’s side meddelt, at de er positivt indstil
let over for et forsøg fra amatørernes side på, om
muligt at lokalisere de stationer, der forstyrrer de
lovligt værende licenserede amatører på vore bånd.
Vi skulle gerne være i stand til at indgive så ret
visende rapporter til de af P & T bemyndigede in
stanser som muligt.
Derfor — vi har brug for al den hjælp, der er

Rapport over forstyrrelser på amatørbåndene.

(Signatur)
Vedr. udfyldningen:
GMT: Husk at benytte z-tid.
ART/KODE: Her anføres kategorien af forstyr
relserne CW mod./umod., FONE, RTTY, o. s. v.).
R/S/T: Det er vigtigt, at dette anføres ganske
nøje — helst med sammenligningsrapporter fra
QSO’er, som er ført på samme tidspunkt. Disse
sammenligningsrapporter skrives under „Bemærk
ninger".

IDENTIFIKATIONER: Her anføres alt, som kan
identificere støjkilden (formodet retning, evt. loka
lisering, kaldesignaler, brudstykker af samtaler (det
være sig fone el. CW), fejl eller karakteristika ved
støjkilden o. s. v.).
Foreløbig beder vi alle interesserede — og hvem
er ikke det — om at henvende sig til en af under
tegnede. Tag nu og støt EDR med handling, ellers
har I tabt retten til at beklage jer over forholdene.
73 de OZ5RO — OZ4ME — OZ1AM.
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.
Lidt om vikling
og beregning
af nettransformatorer

Denne artikel vil fortælle lidt om, hvordan man
vikler sine nettransformatorer. Her er der, som så
ofte, to sider af samme sag, nemlig beregningerne
og den mere praktiske udførelse. Jeg vil i dette
nummer af OZ kun holde mig til beregningerne
og så gemme det mere praktiske til næste gang.
Hvor stor en kerne skal man bruge? Hvor mange
viklinger? Hvor tyk skal tråden være o. s. v. o. s. v.
Der er problemer nok, men de kan alle sammen
løses.
Når man skal til beregningsarbejdet, er det
mest praktisk at regne efter nomogrammer. Det
letter oversigten og sparer en for alle de forskel
lige formler og deres udregninger. Et tydeligt
eksempel fremgår af nomogram 2. Her ser man,
at har man givet amperestrømmen, så kan man
direkte læse trådtykkelsen og omvendt.
Som udgangspunkt tænker vi os vikling af en
transformator, der skal have sit udgangspunkt i
primærstrømmens 127 volt eller 220 volt. Man fast
lægger sit sekundære forbrug udfra sine rørdata
og kommer til følgende strømforbrug:
4 volt ved 2 ampere 8 VA,
6,3 volt ved 3 ampere 18,9 VA og
275 volt ved 80 mA 22 VA.
Dette giver ialt- 48,9 eller rundt 49 VA.
Det er jerntværsnittet, der bestemmer, hvor stor
en ydelse optransformeringen tillader, det ses i
nedenstående formel

Omvendt giver kvadratet på jerntværsnittet, hvad
der maximalt kan ydes. Pmax = qFe2- Hvis der
således efter nomogrammet kræves 7 cm2, må man
ingenlunde benytte en kerne med 6 cm2, men i ste
det gå højere op.
Nedenstående lille tabel over adskillige kerne
størrelser giver et godt overblik over mange ind
byrdes talforhold, og når man skal til at vikle —
og det foregår vel som regel over ældre kerner —
så kan man let ved at finde sammenlignende vær
dier på nedenstående tabel og den kerne, man står
med, finde frem til de øvrige.
Tabel over nogle almindelige kernetyper.
1
2 3 4 5
Maximal belastning VA
Jerntab W
Virkningsgrad °/o
Kernebredde (mm)
Kernetykkelse (mm)
Jerntværsnit cm2
Vinduestværsnit cm2

6

3,25 12 29 54 85 144
0,8
1,8 3,3 3,8 5,3 8
60
70 78 85 88 90
12
17 20 23 29 34
15
20 27 32 32 35
1,8 3,4 5,4 7,4 9,3 12
2,7
4 5,5 7 7,5 11,5

Nu er vi i stand til at foretage vore beregninger
og finder af nomogrammet fig. 1 hvad der skal
bruges af vindinger pr. volt, idet vi går ud fra det
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Fig. 1.
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jerntværsnit, vi har fundet frem til. Vi siger, det
er 7,4 cm2. Vi går ind i den vandrette qFe akse og
går derfra opad til skæringspunktet med den skrå
linie (nT primær) og videre tilsvarende n ■ sec.
Fra disse skæringspunkter går man vandret til
venstre og aflæser yderst på den lodrette akse
(vindinger
pr. volt) den
søgte værdi. For eks. for
nv
prim. 5,2 vindinger pr. volt og for n
r sec.
5,8 vindinger pr. volt.
Sekundærvindingerne pr. volt er altid noget
højere for at udligne tab i transformatoren.
Nomogrammet siger os lidt om sammenhængen
mellem jerntværsnit og tab. Ved store jerntvær
snit er ydelsen større, og forskellen mellem vin
dingstallene pr. volt for primær- og sekundærsider
ne bliver tilsvarende mindre.
Nu har vi fastslået vindingstallet pr. 1 volt. De
samlede viklingstal bliver så:
5.2 vdg./VX220 V = 1144 vindinger.
5.2 vdg./VX 127 V =
660 vindinger.

6,3 V viklingen ved 3 A (3,3 A/mm2) 1,1 mm ø.
4 V viklingen ved 2 A (3,3 A/mm2) 0,9 mm ø.
Hermed ligger alle værdierne fast, og for fuld
stændighedens skyld er transformatoren optegnet
i diagramform med alle værdierne indtegnet, fig. 3.
Hvis man tilslutter en ensretterdel til transfor
matoren, må man ikke glemme, at den gennem
transformatoren flydende effektive strøm er større
end den tilsvarende ligestrømsbelastning. Man kor
rigerer herfor ved at multiplicere med følgende
faktorer:
Ved Graetzkobling med 1,4.
Ved dobbelt ensretning med 1,8.
Ved enkelt ensretning med 2,3.

SILENT KEY
OZ3EP er død. Med ham er endnu en af
VHF-arbejdets pionerer gået bort. 3EP har
indskrevet sit navn i dansk VHF-historie
som 2 -meter klubbens stifter, idet det var
ham, der i sit hjem i Gentofte umiddelbart
efter krigen samlede en kreds af de amatø
rer, der startede VHF-arbejdet i Danmark. —
Det arbejde, han selv så energisk og resultat
rigt deltog i. Selv efter han var flyttet til
Sydsjælland holdt han forbindelsen med
2-meter klubben vedlige. Vi havde den glæde
at se ham ved klubbens sidst afholdte jule
fest, hvor han med muntert lune fortalte
episoder fra klubbens første tid.
Vi vil savne OZ3EP. Æret være hans minde.
2-meter klubben. OZ5MK.

Skal vi have udtag for 127 volt, må det altså
tages ved 660 vdg.
Sekundærvindingstallet bestemmes tilsvarende på
følgende måde:
4 volt
vikling 5,8 vdg./VX 4
=
23 vindinger.
6,3 volt vikling 5,8 vdg./VX 6,3
=
35 vindinger.
275 volt
vikling 5,8 vdg./VX275
= 1595 vindinger.
Så skal vi over til tråddiameterenaf de forskel
lige viklinger, men må forinden gøre os klart,
hvilke strømstyrker der går i de enkelte ledninger.
For sekundærstrømmene har vi de opgivne stør
relser, som vi gik ud fra, men for primærstrøm
mene gælder, at vi må tage hensyn til ydelse og
spænding.

og for 127 volt bliver det på samme måde ~ 0,39 A.
Nu kan vi udtage alle de fornødne trådtykkelser
gennem figur 2. For primærviklingen, den inder
ste, vælger man den underste skala (strømtæthed
2,5 amp./mm2) og får ved 0,23 A (220 V) en
tråddiameter på 0,34 mm. Indtil aftrapningen for
127 V må man vikle med en tråd, der kan tage
0,39 A, altså 0,44 mm.
Sekundærviklingen vikles med følgende tråd:
275 V viklingen ved 80 mA 0,2 mm ø (vikles oven
på primæren).
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Med sorg i sind må jeg her meddele, at
OZ3EP Emil Pedersen ikke er mere. Efter
ca. 1 års tiltagende sygdom døde 3EP søndag
den 28. marts 63 år gammel.
Med 3EP’s bortgang har vi mistet en af
vore store VHF-amatører. 3EP var med
blandt de første i OZ land, der fik kontakt
på 2 m og var QRV lige til kort før sin død.
Nu skal vi ikke høre 3EP’s dybe, behagelige
stemme på 2 m mere, vi vil savne 3EP på
båndet og som den altid alt opofrende kam
merat, han var, når han færdedes iblandt os,
eller når vi kom ned til ham for at kikke i
hans rodekasser. Størst vil savnet dog være
for 3EP’s hustru og deres søn, for 3EP var
nok radioamatør, men forud for radioen gik
hjemmet, hvor han sammen med XYL altid
forstod at skabe en særlig form for hygge og
gæstfrihed.
Vi vil hermed give udtryk for vores dybe
ste medfølelse med de efterladte og sige tak
for alt godt i tiden, der gik.
Æret være hans minde.
Næstved afd. OZ8BO.

Dr. om OZ6PA.
I anledning af OZ4ME’s og OZ8BV’s indlæg i sid
ste OZ, beder jeg dig venligst give plads for føl
gende:
De to herrers indlæg gik jo næsten ud på det
samme, og jeg vil med det samme sige, at jeg
giver dem fuldstændig ret i deres synspunkter, og
at jeg med glæde vil støtte enhver aktion, der går
ud på at rense vore overfyldte bånd for uvedkom
mende gæster. Selv kører jeg så godt som aldrig
på 80. Ikke fordi det er en „sandkasse", men af
mangel på plads til en egnet antenne. Det er skam
heller ikke 80 alene, det går ud over. Nej, 40 er
også efterhånden næsten ubrugeligt, og 20 er heller
ikke fri for de ubudne gæster mere, så det at være
radioamatør er efterhånden en blandet fornøjelse.
Jeg forstår så inderlig godt, at du går op i spiral,
4ME, det har jeg også selv gjort mange gange, men
det nytter desværre så lidt.
OZ8BY skriver, at P & T. ved henvendelse dertil
om forstyrrelserne kan henvise til, at disse stam
mer fra østlandene og ikke har mulighed for at
gribe ind overfor disse.
Jamen der har du skam ramt lige i plet, 8BV, for
jeg kan garantere for, at de 90 %af QRM stammer
fra disse lande, og at hverken P & T eller EDR
har en hvid mands chance for at gøre noget derved.
Vi har i masser af år haft de samme kvaler på de
kommercielle radiostationer, og når man ikke en
gang har formået at få renset så vitale bånd som
skibs- og luftfartens arbejdsfrekvenser for QRM
fra samme østlande, er der vist desværre ikke me
get håb for vore kære amatørbånd. Jeg tror derfor
ikke, at en henvendelse med underskrifter til P & T
vil hjælpe noget, for de kan simpelthen ikke gøre
noget imod den mangel på anstændig sømmelighed,
der radiomæssigt hersker i disse lande. Jeg kan
i denne forbindelse heller ikke lade være at pege
på, at mange af vore såkaldte amatørkolleger i
disse lande på vore egne bånd heller ikke kender
begrebet radiokultur eller samarbejde, hvad en
hver, der daglig lytter på vore bånd, sikkert giver
mig ret i.
Det er en lang og trang vej at fjerne uvedkom
mende stationer fra æteren. Det skal helt op på
udenrigsministerielt plan, når det gælder uden
landske stationer, og så langt tror jeg ærlig talt
ikke, P & T vil gå for amatørernes skyld. Vi er jo
ikke forvænte med sympati fra den kant, hi!
Forøgelse af input til 2 kW er heller ingen løs
ning på problemet. Det vil blot skabe endnu mere
kaos på båndene samt en hel del BCI og TVI og
derigennem endnu mere uvilje til skade for ama
tørbevægelsen. At det tillige er forbudt ifølge
licensbestemmelserne, er en sag for sig, som jeg
ikke skal komme ind på, men det vil jo blive en
bekostelig affære. En sender på 2 kW er ingen
billig fornøjelse hverken at bygge eller at holde
i drift.
Jeg vil slutte med at sige, at jeg til enhver tid
og på enhver måde vil støtte 4ME og 8BV både
ved evt. underskrift og handling til gavn for vor
hobby. Vi burde have et fast udvalg i EDR, der tog
sig af den slags og ligeledes af f. eks. TVI, BCI
samt arbejdede for ligeberettigelse i Grønland
mellem KG1- og OX-amatører. Det er en sag, som
jeg har slået til lyd for før, men som uvist af hvil
ken grund aldrig har fundet genklang i EDR’s
hovedbestyrelse.

Der er mange punkter at rette og meget, der
kunne blive bedre i OZ-land. Lad os alle stå sam
men og arbejde derpå.
Til slut, hvorfor pokker er der ingen, der udnyt
ter den nye /MM tilladelse, når EDR nu efter mange
års ihærdigt arbejde endelig har opnået samme?
Vy 73, telegrafist S. A. Johansen, OZ5S, medl. 1381.

*
Foranlediget af Traffic Departments indkaldelse
til OZ-CCA contest 1965 vil jeg henstille til Traffic
Department at lade denne test udgå. Begrundelsen
for at indføre denne test var i sin tid at hjælpe ud
landets amatører til at opnå kontakt med OZ-amatører til opnåelse af OZ-CCA diplomet. Nu, hvor vi
har SAC-testen, kan dette ikke længere siges at
være nogen begrundelse for testen.
Iflg. resultatlisten fra forrige test havde CWafdelingen en tilslutning på 210 deltagere, hvoraf
kun 20 DX-stationer (udenfor Europa). I sammen
ligning med SAC-testen, for slet ikke at tale om
CQ-testen, og W/VE-testen, unægtelig en ringe
deltagelse.
I det seneste tiår har man set antallet af tester
vokse over alle grænser; det synes som om enhver
amatørorganisation af prestigehensyn helst skal
være arrangør af mindst én test om året. Resulta
tet er, at hver eneste week-end er besat med en
eller flere tester. Med det stigende antal amatører
verden over, tror jeg, dette er en uholdbar situa
tion; langt fra alle amatører er interesseret i contest-arbejde, og som forholdene er i øjeblikket,
bliver disse tvunget bort fra amatørbåndene.
Jeg vil henstille til EDR gennem det internatio
nale samarbejde i IARU at arbejde for at begrænse
antallet af tester, så vi undgår disse små og lige
gyldige tester, der kun skaber unødig QRM og
irritation, og kun er til glæde for et fåtal. I stedet
burde man arbejde henimod kun at bibeholde de
større
verdensomspændende
tester
som
W/VE,
WAE, VK/ZL og CQ’s test.
Det bemærkes, at dette ikke er nogen argumen
tation for eller imod berettigelsen af contests.
Vy 73, Hans Otto Pyndt, OZ5DX.
*
Svar til OZ5DX.
Til ovenstående er der fra Traffic Department’s
side blot dette at klarlægge — hvad der forøvrigt
også er berettet om her i „OZ“ i forbindelse med
en tidligere indkaldelse til „OZ-CCA“-test — at Tr.
Dept. selv har overvejet en sådan inddragelse af
vor test foranlediget af en periodisk mindre god
tilslutning.
Da der imidlertid — hvad CW-afdelingen angår
— for tiden ikke er noget i vejen med tilslutnin
gen — denne kan ikke alene vurderes ud fra antal
let af indgåede logs, som 5DX gør det i sit oven
stående indlæg — vil testen blive fortsat, indtil
ændring i tilslutningen gør en inddragelse beret
tiget.
Derimod er der stor sandsynlighed for, at foneafdelingen i år afholdes for sidste gang.
Når 5DX i sit indlæg nævner SAC-testen, skal
det videre bemærkes, at den stort set arter sig på
samme måde.
Foran mig har jeg den trykte resultatliste fra
SAC 1963. Bortset fra en større OH- og SM-deltagelse adskiller den sig ikke fra vor liste. Af ind
gåede DX-logs er der 42 for CW-afdelingen mod
30 i OZ-CCA-testen.
Her gør den samme skavank sig gældende, at
specielt de amerikanske amatører er meget efter-
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Alborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department
PACC 1965.
Vore hollandske venner afholder deres årlige
PACC contest i week-end’en den 24. og 25. april
fra lørdag kl. 1200 GMT til søndag kl. 1800 GMT.
Det bemærkes, at 160 m-båndet i år er med i testen,
men det må smtidig understreges, at danske ama
tører ikke må deltage på dette bånd. Aktivitet iøvrigt på båndene fra 80 til 10 m.
Stationer udenfor Holland skal kalde „CQ PA“
og forsøge at kontakte flest mulige PA-stationer
i flest mulige hollandske provinser.
Disse provinser er følgende:
GR Groningen
OV Overijssel
NH Noord-Holland
ZL Zeeland
FR Friesland
GD Gelderland
ZH Zuid-Holland
NB Noord-Brabant
DR Dronte
UT Utrecht
LB Limburg
Hver korrekt gennemført QSO giver 3 points.
Slutresultatet findes ved at sammenlægge QSOpoints fra alle båncj .og multiplicere dette tal med
antallet af kontaktede provinser på alle bånd.
Logs skal senest 15. juni 1965 sendes til:
Contest Manager VERON,
Mr. P. V, D. Berg.
Keizerstraat 54, Gouda.
The Netherlands.

(Fortsat fra forrige side).
ladende til at indsende log, hvilket indenfor det
europæiske område er tilsvarende for såvel G- som
DL-amatørerne.
Hvis blot alle ville indsende log, ville der frem
komme et helt andet billede. I alle tilfælde kan det
til orientering oplyses, at der i den sidste OZ-CCA
contest — på grundlag af de 210 indgåede logs —
konstateredes ca. 900 deltagende stationer med flere
end een forbindelse, medens ca. 1500 forskellige
stationer ialt var nævnt i loggene.
Indenfor I.A.R.U. har der på flere konferencer
været debatteret om det foreliggende spørgsmål, og
det er også derfra blevet henstillet, at antallet af
tester begrænses. Men der kan kun h e n s t i l l l e s .
Udover det har man kun at håbe på — som der
også er blevet sagt — at „små og ligegyldige te
ster" dør ud af sig selv p. g. a. manglende inter
esse.
Må det til slut siges, at en objektiv vurdering af
arrangementsog
kontrolarbejdet
i
forbindelse
med en test ret hurtigt fastslår, hvornår en sådan
indsats ikke længere kan betale sig.
Tr. Dept. mener ikke, at dette tidspunkt endnu
er inde for OZ-CCA-testens vedkommende.
Børge Petersen, OZ2NU, Traffic Manager.
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Rævejagter.
Europamesterskabet i rævejagt vil blive arran
geret i omegnen af Warszawa med den polske
amatørforening PZK som arrangør. Det bliver i
ugen fra den 13. til 18. september 1965.
Det nordiske mesterskab i rævejagt bliver arran
geret af Asker- og Bærum-gruppen under NRRL
og vil finde sted i week-end’en den 7. og 8. august
1965.
DXCC-certifikater.
I den sidste opstilling over DXCC-certiflkater er
den danske rækkefølge denne:
Telefoni
Telegrafi
300 OZ7FG
151 OZ5DX
266 OY7ML
212 OZ3Y
239 OZ7GC
150 OZ2NU
139 OZ7BG
239 OZ4RT
148 OZ8U
134 OX3JV
141 OZ7BQ
234 OZ7BG
125 OZ8EA
232 OZ3Y
102 OZ5MJ
101 OZ4IP
194 OZ7KV
101 OZ3LI
174 OZ9N
100 OZ4PM
171 OZ4H
100 OZ6HS
Listen omfatter dog kun de stationer, der inden
for en bestemt periode har vist forbedring i deres
status.
10. WAE DX Contest 1964.
I resultatlisten for den 10. WAE DX Contest 1964
finder vi følgende OZ-resultater:
OZ1TL
33
B
4555
49
86
OZ4RT
32
B
4064
63
64
OZ1LO
64
B
3051
49
27
OZ4DX
23
B
874
38
OZ7BW
702
18
B
39
OZ3Q
13
B
247
19
Rubrikkerne
efter kaldesignalet angiver: Samlet pointssum — antal QSO — QTC’s samt input
klasse.
Bechuanaland.
ZS6BBB, LW og YQ vil tage til Bechuanaland
mellem 16. og 20. april med aktivitet på SSB. Kaldeignalerne vil blive: ZS6BBB/ZS9 og ZS6YQ/ZS9.
Fra International Amateur Radio Club
i Geneve har vi modtaget:
Geneve, den 19. marts 1965.
Til dig og EDRs medlemmer.
Året 1965 er et stort år for International Amateur
Radio Club. Vi ønsker at dele dette med dig, og
gennem din interesse for amatørradio føler vi, at
vi kan regne med dig.
1965 er et særligt år indenfor telekommunika
tionens verden, idet det den 17. maj er 100 års
dagen for International Telekommunication Union.
Det var i 1865, at International Telegraph Union
blev dannet — forløberen for det nuværende ITU.
Søndag og mandag den 16. og 17. maj vil AARC
markere ITU hundredåret ved at lade sine stationer
køre døgnet rundt til hele verden. Med de spe
cielle
kaldesignaler
4U1ITU,
4U2ITU,
4U3ITU,
4U4ITU, 4U5ITU og 4U6ITU vil vi betjene seks
stationer på båndene: 2, 10, 15, 20, 40, 80 og 160 m.
Hvis du ikke kan være i Geneve ved denne lej
lighed, slut dig da til os i luften.
Husk også at melde dig inden 31. aug. til delta
gelse i dette års IARC konvention i Geneve den
17., 18. og 19. september.
Ovenstående er uddrag af brev fra IARC. Alle
oplysninger om denne klub formidles gennem Traf
fic Department.
OZ2NU.

DXCC.
Bemærk venligst, at følgende lande for tiden
ikke tæller til opnåelsen af DXCC: Cambodia,
Thailand (HS), Vietnam (3W8) og Indonesien (PK).
For følgende lande gælder efterfølgende calls,
som imidlertid kun tæller enkelt, men let fører til
fremsendelse af dublikat:
Algier
FA, 7X2, 7X3
FB8, FH8
Comoro Isl.
Malagasy Rep.
FB8, 5R8
FD, 5V
Togo Rep.
Kamarun
FE8, TJ
Ivory Coast
FF4, TU
Mauritania
FF7, 5T
Dahomey Rep.
FF8, TY
FF8, TZ
Mali Rep.
FF8, 5U7
Niger Rep.
FF8, XT
Volta Rep.
FF8, 6W8
Senegal Rep.
FQ8, TL
Centr. Afr. Rep.
FQ8, TT
Tschad Rep.
FQ8, TN
Congo Rep.
FQ8, TR
Gabun Rep.
VQ2, 9J2
Zambia
VQ3, 5H3
Tanganyika
VQ4, 5Z4
Kenya
VQ5, 5X5
Uganda
VS1, 9M2, 9M4
W. Malaysia
VS4, ZC5, 9M6, 9M8
0. Malaysia
VS2, 9M2
Malaya
HZ, 7Z
Saudi Ar.
Ml, 9Al
San Marino
OQ5, OQØ, 9Q5
Rep. d. Congo
FU8, YJ
New Hebrides
VK9, ZC3
Christmas Isl.
ZC4, 5B4
Cypern
ZD1, 9L1
Sierra Leone
ZD2, 5N2
Nigeria
ZD4, 9G1
Ghana
ZD6, 7Q7
Malawi
Jamaica
VP5, 6Y5
Kuwait/Saudi
Ar. Neutr. Z.
9K3, 8Z5
„QST fra EDR“.
Da erfaringerne har vist os, at korrespondance,
der er knyttet til forestående begivenheder, ikke
altid indtræffer så betids, at de rettidigt kan
komme med i „OZ“, må det i medlemmernes egen
interesse indskærpes dem at aflytte „QST fra
EDR“, der normalt sendes hver søndag morgen
kl. 0900 DNT på ca. 3600 kc/s.
Heri bringes alle oplysninger, der hurtigt skal
frem
til medlemmerne. Stationscall: OZ7EDR/P.
Sendetype: Al.

Campbell Island, ZL4JF, har fået en ny opera
tør, Kip er kørt med SSB i den høje ende af 20 m
om morgenen. Han venter i løbet af kort tid at få
en beam antenne. QSL manager er ZL2GX.
5V8AB er i gang med SSB omkring 14108 kc ca.
18 z, han kører med en 50 watts transceiver. Han
regner med at blive meget aktiv i foråret. QSL
via REF.
Gus, p. t. AC8H, skal fra begyndelsen af april
være i luften fra AC3PT. Siden den 1. marts er
hans QSL sager blevet overtaget af Hammarlund.

Frekvenser er som sædvanligt CW 14035/065 og SSB
14100/125 dagligt fra 12/1500 og 01/02, er også fra tid
til anden på 3,5 og 7 Mc om natten. Er hørt på
21038 kc 11 z.
CEØXA San Felix og San Ambrosio Isl., der er
godkendt som nyt DXCC land, vil blive aktiveret
af W4QVJ, W8FGX og W9EVI fra den 20. til 27.
april. De vil anvende Hallicrafter grej og HYgain beams plus V beams for 7 og 3,5 Mc. QSL
manager er W4DQS. Turen har været under for
beredelse i de sidste to år. Øerne er beliggende på
en position på ca. 26° S, 80° W.
DL9HF, der en kort tid var fængslet i Algeriet,
er nu igen på fri fod og har væiret i luften /7X3
i den lave ende af 20 m. De næste steder, han vil
besøge, er Colomb-Bechar og Rio de Oro. QSL sen
des til DL3BK.
Der er nu efterhånden 15 licenserede amatører
på Ascension Isl. ZD8, de fleste kører fra den
samme station, der er oprettet i forbindelse med
en NASA sporingsstation. NASA folkenes QSLadresse er via RCA AScension AAFB, P. O. Box
4187, Patrick AFB, Florida 32925, USA.
Fra Portugisisk Timor er CR8AE ex CR7EJ
kommet i gang, han kører for tiden kun AM, men
de australske amatører vil søge at skaffe SSB grej
til ham. Desværre taler han kun dårligt engelsk,
men han er hurtig til at sende QSL.
XE1YJ vil forsøge at komme en tur til Clipperton FO8 i påsken, hvis han kan få organiseret
transporten.
XW8AL Phanh er stadig meget aktiv med SSB
i den lave ende af 20 m. Han kører med en SR 150
og SX117 og en Quad i 15 meters højde. QSL sen
des gennem K6EVR.
Via OZ3SK er der en hilsen til alle i OZ fra
HR1SO og TG9GZ.
De LJ2 stationer, der fra tid til anden høres bl. a.
på 80 m, er norske forsøgsstationer med amatør
status, det kan være skolestationer, militære ama
tørstationer m. m.
Båndrapporter:
3,5 Mc CW:
OZ7BG: M1ZG 20 — velkommen tilbage Erik.
OZ8GF: Diverse Eu. stationer.
3,7 Mc SSB:
OZ5BW: ZL3LE—3BQ—3GN—3RK—4LM KG4AN - HI8XAL - VE8ML - TI2JIC - VP3HAG W/VE alle mellem 06 og 07 z - OD5BZ 18 z.
OZ7BG: 4X4FA 20 - VE1IE 22.
14 Mc CW:
OZ4CF: EP2RV
15 - UI8IZ 15 - 4S7NE
15 VU2GW 15.
OZ4OV: UA6KSB 10 - JA6AA 11 - SVØWT/Ø 15
VK2EO 11 - JA4BS 12 - 9K2AN - AC8H 13 - 7X2AR
13 samt Wl—2—3—4—5—6—7—8—9—0.
OZ7BG: VU2NRA 11 - ZS6CW - VK9RB 15.
OZ8GF: I1FIN - UA1KUD.
14 Mc SSB:
OZ3SK: ZB2AK
11 - KV4CF 12 - HP1JC
12 HP1AA 18 - HK0QA
13 - PJ2CR 13 - YN3FP 13
6W8AG 19 - 7G1L 19 - ZD8JC—8HL 21 - XW8AZ 16
VP9CP 19 - ZP5KT 20 - CO8MN 20 - TJ1AC 8 VS9AE 19—9AWR
- VP4VP 21 - XE1YO
13 VU2NRA 15 - KR6UL 9 - KA5RC—9AB 10 - KX6AO
11 - 9M8EB 11 - 5X5IU 18 - 9M6LX - 5U7AH/M 9.
OZ7BG: KA5DG 11 - KP4CKX 10 - UL7KDT 10 9G1DY 14 - DU1MBN 12 - KV4CF - OX3LP 14 HV1CN - KG6AJB 14 - DL9LJ/M1 10 - VU2NRA 12.
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21 Mc CW:
OZ4CF: 4X4NY - ZC4BS 15 - 7X3CT 15 - W/K 13
—16 - VS9AWR 12 - JA4BS 6 - PY2AS 17 CN8BU 11.
Og nogle QSL-adresser:
KV4CF via K3AHN, HK0AQ via K9ECE, 7GIL
via Hammarlund DXpeditions, ZD8JC via W5EBJ,
ZD8HL via W2CTN, KA5RC via W2CTN, 9M6LX
via 9M4LX, 5U7AH/M via DL3BK, CN8ZA/M via
DL3BK.
Det var det hele for denne gang. Tak for de
mange rapporter, det var morsomt at høre fra nogle
nye folk.
73, god DX og på genhør i næste måned.
OZ7B Q/Joe,
Hans Jørgen Rasmusen,
vær. 145, P. O. Pedersens Kollegium,
Haraldslundsvej 38, Lyngby.

OSCAR III:
Den 10. marts kl. 0430 GMT ringede SM7AED og
fortalte, at nu var OSCAR III opsendt — 7AED gav
visse oplysninger, som jeg i min søvnige tilstand
åbenbart misforstod, derfor måtte jeg foretage et
telefonopkald til SM6PU, der oplyste, at OSCAR III
var opsendt den 9. marts kl. 1930 GMT — ORBIT
nr. 001 300° vestlig longitude, 70° inclination og en
omløbstid på 103,5 minutter. Efter at ovenstående
oplysninger var modtaget, var det tiden at alar
mere de to eneste OSCAR-grupper, der havde
holdt til den lange ventetid, først opkald til Københavns-gruppens leder 80S, der dog var på vej
til sit arbejde — kl. ca. 0557 GMT var SOS infor
meret om, at den var opsendt — dernæst var det
Odense-gruppens tur til at blive varskoet, jeg prø
vede forgæves at ringe til dens leder 7HJ, men han
sov for lukkede døre, så der blev ingen forbindelse
ud af det, dernæst prøvede jeg at ringe til 6AF, og
han greb straks telefonen og lød uhyre vågen og
forstod åbenbart alt, hvad jeg fortalte ham — han
lovede at varsko med det samme, da der var ca.
15 minutter til en passage kl. 0618 GMT. Men for
en sikkerheds skyld ringede jeg til 9CR ca. 10 mi
nutter før pasagen — han havde ikke på dette tids
punkt hørt noget fra 6AF — da 9CR blev sat ind i
sagen, gik han omgående i gang med at lytte. Det
viste sig senere, at 6AF havde fortsat sin afbrudte
søvn uden tanke for OSCAR III — han ringede
senere og fik et „opkog" af informationerne.
I løbet af den 10. marts fik jeg fat i 2TE og fik
ham „fodret" med de sparsomme oplysninger, som
jeg besad om O-III — 2TE gik omgående i gang
med at forudberegne kredsløbsdata — 2TE kom
meget hurtigt til følgende data: jorden vil have
drejet sig 25,87° ved hvert omløb af O-III, slant
distance 3559 km, at 2X4 passager pr. døgn ville
kunne benyttes her i Danmark, at udnyttelsestiden
pr. passage ville være ca. 16,78 minutter, at tiden
fra ækvatorkrydsning til 55° nord ville være
17,44 minutter, samt at O-III’s bane måtte være
cirkulær med en højde på 923 km. Så begyndte den
spændende jagt på O-III — ville det være muligt at
høre HI senderen samt lave forbindelser via O-III?
Det viste sig meget hurtigt, at HI senderen blev
hørt med meget fin signalstyrke, men at kommu
nikationskanalen var meget død i „sværen", samt
at den sender, der skulle sende en konstant bære
bølge på 145,950 Mc, ikke var at høre. Meddelelser
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fra USA, der ad omveje er kommet i min besid
delse, siger, at O-III tilsyneladende er i perfekt
orden, men at den ene sporingssender mangler.
Flere amatører, bl. a. 5EDR, 6OL, 9OR og under
tegnede, forsøgte at få sendt et signal igennem
O-III samt at få en QSO — dette lykkedes kun for
9OR, der havde QSO med SM5BSZ — til lykke
med det, 9OR. Beregninger viste, at der skulle en
meget stor E. R. P. til for at få et signal igennem
repeater systemet i O-III — jeg har regnet ud, at
en station som SM7OSC har haft en E. R. P. på ca.
30 kW, men dette gav også et S6 signal hos W1BU!
Desværre tillader vore sendetilladelser ikke, at vi
kan lave en sådan E. R. P., selv om vi anvender
meget store antennesystemer. 6OL’s signal er hørt
i Sverige, og mit signal er hørt bl. a. i det sydlige
Tyskland, Schweiz og her i landet, men ingen af
os opnåede QSO.
Mange 2-meter amatører har aflyttet O-III, bl. a.
kan nævnes 1LD, 1U, 2GW, 3GW, 3FYN, 4EM,
4ME, 5EDR og mange andre, som jeg ikke har hørt
fra — vil I ikke være så venlige at sende mig en
rapport over, hvad I har hørt til O-III?
Gruppearbejdet: 3FYN var ikke kørende med et
PA-trin, ellers var de nok også kommet igennem
O-III med et signal — 5EDR har været forfulgt
af det ene uheld efter det andet, men nu siges det,
at de ved, hvad der skal gøres, hvis der kommer
en OSCAR-IV op. Det var ret så beklemmende at
opdage, at O-III’s modtager tilsyneladende var
defekt — vort gruppearbejde var baseret på an
vendelsen af 100 watts CW sendere samt effektive
antenner, som man havde foreskrevet fra Project
OSCAR i USA. Senderdelen i O-III’s translator
havde periodevis en mærkelig form for ustabilitet,
det var, som bærebølgen var moduleret med en
langsomtgående
savtakspænding.
Levetiden
var
ikke så lang som den fra USA opgivne minimums
tid. Men det skyldes måske, at udstyret på grund
af defekter brugte mere strøm, end der var bereg
net.
Hvad man har opnået andre steder, hvor highpower er tilladt: SM70SC har haft følgende for
bindelser: HB9RG (to gange), G3LFT, OK2WCG,
UP2ON, SM6CSO (to gange) og SM5BSZ — SM6CSO
har haft forbindelse med DL3YBA, G3LTF og
SM7OSC — SM5BSZ med OZ9OR og SM7OSC.
Nye VHF rekorder sat via OSCAR III:
Første modtagelse af satellit-transmitterede ama
tørsignaler: K6GSJ hørt K6UQH på orbit 001.
Første rapporterede DX-modtagelse af satellit
transmitterede amatørsignaler: W8PT hørt W4WNH
på orbit 006.
Første to-vejs forbindelse: K9AAJ og K2IEJ på
orbit 013.
Første europæiske to-vejs forbindelse: HB9RG
og DL6EZA på orbit 020.
Første trans-atlantiske modtagelse via satellit
ten: W1BU hørt HB9RG på orbit 019.
Første trans-pacific modtagelse via satellitten:
KH6UK hørt WA6MGZ på orbit 051.
Første trans-amerika modtagelse via satellitten:
K6HMS hørt LU3DCA på orbit 014.
Første Alaska-USA modtagelse via satellitten:
K9AAJ hørt KL7CUH på orbit 009.
Første USA kyst til kyst to-vejs forbindelse:
W6NLZ og K2GUG på orbit 035.
Første trans-atlantik to-vejs forbindelse: W1BU
og DL3YBA på orbit 016.
Første trans-pacific to-vejs forbindelse: WA6MGZ
og KH6AQP på orbit 064.

Første Alaska-USA to-vejs forbindelse: WA6MGZ
og KL7CUH på orbit 065.
Første trans-amerika to-vejs forbindelse: W6QJW
og LU3DCA på orbit 069.
I næste nummer af „OZ“ vil der blive bragt en
liste over, hvad der er hørt af danske amatører i
forbindelse med OSCAR XII samt et sammendrag
af de informationer, der til den tid måtte være
modtaget fra USA om OSCAR III.
Nu da OSCAR III ikke fungerer mere, ophørte
den 25./26. marts, er det tiden at samle vore erfa
ringer — både tekniske og operative — sammen
med jeres rapporter bedes I give en kort beskri
velse af det udstyr, I anvendte i forbindelse med
aflytningen af OSCAR III.
Her er en lille beskrivelse af, hvad der blev an
vendt af udstyr på stationen i radioobservatoriet
ude i Rude skov N for København: stationen var
oprettet af 1PL, 7HB, K. E. Jacobsen og mig med
det formål at følge O-III samt eventuelt lave for
bindelser over den. Modtageren var en almindelig
2-meter modtager med E88CC i indgangen, MF-område 18—20 Mc — converteren var forsynet med to
MF-udgange således, at der kunne lyttes på to
frekvenser samtidigt — „bagsatsene“ var HF kom
munikationsmodtagere med den fornødne selekti
vitet til CW-brug (ned til 0,1 kc) — senderen var
med 4X150 i udgangen — antennen var en 2X6
element krydsbom yagi, der kunne bevæges både
1 azimuth og elevation. Lytteudstyret blev an
vendt af radioobservatoriet til aflytning af VHF
kommunikationen med det russiske rumskib VOSKHOD II.
Det HF-kredsløb, der var planlagt i forbindelse
med organiseringen af O-III-grupperne, blev ikke
anvendt, da gruppernes antal var så beskedent som
2 — der blev anvendt almindelig telefon, hvis der
var problemer, der skulle drøftes.
Modtagelsen af data om opsendelsen svigtede
totalt, fordi der ikke fra USA blev givet mig besked
om, at O-III var opsendt — der er, medens dette
skrives, ikke kommet et eneste ord fra USA om
O-III — ved aflytning af 14 Mc lykkedes det at
finde ud af, at W1AW udsendte orbitale data for
OSCAR III — de modtagne data blev straks videre
givet til 2TE.
Herfra skal der lyde en tak til 2TE for hans store
beregningsarbejde — tak for din indsats, Ove!

QSO. Varje godkånt QSO poångsåttes enligt nedan
stående:
Avstånd i km
144
420

NORDISK VHF-TEST
SSA har härmed äran inbjuda licensierade ama
törer i LA, OH, OZ och SM till en VHF-test enligt
nedanstående regler.
BAND: 144 och 420 MHz i enlighet med de tra
fikbestämmelser, som vederbörande lands myndig
heter utfärdat för dessa band.
TID: Lördagen den 1. maj kl. 2100—2400 GMT
och söndagen den 2. maj kl. 0700—1000 GMT.
KONTROLLKOD: Till RS- eller RST-rapporten
fogas en 3-ställig siffergrupp, som samtidigt anger
QSO’ets löpande nr., t. ex. 579009. Om annat QTH
än det ordinarie används under testen, skall detta
anges i QSO’et.
POÄNGBERÄKNING:
Varje motstation får
QSO’as en gång per band och testperiod och kan
således kontaktas maximalt fyra gånger under
testen.
QSO med amatörstation utanför Skandinavien
får räknas, även om sådan station inte insänder
logg: dock har tävlingsledaren rätt att i vissa fall
(t. ex. då två tävlande uppnår samma poängsumma)
begära verifikation för dylikt utomskandinaviskt

Testkalenderen:
1.
og 2. maj: SSA skandinaviske 144 Mc og 432 Mc
test.
1. og 2. maj: Engelsk portabel 144 Mc test.
29. og 30. maj: Region I, 432 Mc og 1296 Mc test.
12. og 13. juni: UK7 og 2-meter klubben, 144 Mc
og 432 Mc test.
3. og 4. juli: Region I, UK7 og 2-meter klubben,
144 Mc og 432 Mc test.
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TAVLINGSLOGG skall innehålla anteckning om
dag samt klockslag i GMT for varje QSO’s borjan,
motstation, avsånd og mottagen kod, uppskattat av
stånd i km til motstationen samt den tåvlandes egen
poångberåkning. Den tåvlandes QRA Locator skall
finnas angiven på loggen men behover inte såndas
under testkontrakterna. Ofullståndigt ford logg råk
nas som checklogg.
Loggen såndes till SM5MN, Abborrvågen 4, Linkoping, INOM EN VECKA efter testen. Logg, som
avsånts senare, deltar utom tåvlan.
Vålkomna till en fredlig kamp i god amatoranda!
SSA VHF Manager SM5MN.
Aktivitetstesten:
Stillingen efter martsomgangen er:
OZ9OR — 52 points
OZ9QT
4EV —
48 points
3NH
9CR — 46 points
4CT
6OL — 46 points
1PQ
7JN —
39 points
8UX
2FD — 38 points
9KY
8HV — 36 points
6AF
4HZ — 34 points
5HW
2PN — 34 points
4RM
8LH — 24 points
1LD
9EO — 23 points
4EM
9BS —
22 points
5NT
8OP — 19 points
1EE
9JP — 18 points
1IF
8SC — 17 points
2SD
3VO — 17 points
6JI
5LK — 16 points
4ON
2RT

16 points
15 points
—
15 points
— 14 points
— 14 points
—
14 points
—
13 points
—
12 points
— 11 points
—.
11 points
—
10 points
—
10 points
—
8 points
—
5 points
—
4 points
—
4 points
—
4 points
1 points
—
—

—

144 Mc nyt:
4AU i Thisted meddeler, at han er i gang med
ESB på 144 Mc — han vil gerne have QSO for at
få rapporter om, hvordan ESB’en virker. 4AU træf
fes på den nederste fjerdedel af båndet — der køres
med VFO, derfor ingen frekvensopgivelse. Kan 4AU
ikke kaldes op med modulation — så prøv med CW!
1IF og 4ME på Bornholm gør opmærksom på, at
144 Mc aktiviteten er voksende derovre. Der skulle
efterhånden være ca. 8 stationer QRV på Bornholm
— så ret jeres antenner mod Bornholm. 4EDR er
QRV på 145,044 Mc på torsdage, når der er møde
i Rønne afdelingen.
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FRA AFDELINGERNE
Afd.
holder
møde
hver mandag kl. 2000
i lokalerne Frederikssundsvej 123, under
etagen, nedgang til venstre for „ABC-cafeteriet“.
QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ5IS udle
verer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke QSLkort.
Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9,
2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902v, postgiro 57965.
Sekretær: OZ3WQ, Peter Lynggaard, postbox 198,
København K.
VHF-mødet den 19. marts 1965:
Fredag den 19. marts afholdtes VHF-møde i Køb enhavnsaf delingen.
OZ6X holdt foredrag, og han havde i den anled
ning fra sit firma, Storno, medbragt nogle små
lomme-transceivere, som han gav en fyldestgø
rende beskrivelse af. OZ6I demonstrerede, hvorle
des de til rådighed stående bånd muliggjorde man
ge forskellige anvendelsesområder, og vi blev vidne
til, hvor små de forskellige komponenter efterhån-

432 Mc nyt:
Det er i Jylland,, de store fremskridt sker på 432
Mc området. Antallet af stationer, der er køreklare,
vokser stærkt.
Nu kan man møde 6OV på 432,56 Mc, 7SP på bl. a.
433,85 Mc og 9KY—1FF på 432,54 Mc — lidt nord
ligere i Jylland kan man møde 9SW på 433,32 Mc.
7MG og 5HF er sikkert QRV, når disse linier læses.
Nu glæder vi os til at få QSO med hinanden, når
forholdene bliver til det.
I Københavns-området taler der for øjeblikket
meget om at lave TV på 70 cm — der er to grup
per, der arbejder på dette.
7SP er klar til at modtage TV, men kun med den
engelske norm, da han har ombygget et gammelt
TV til det — nu vil den gode 7SP ikke nøjes med
at tale med englænderne — han vil også se dem!
1296 Mc nyt:
7SP er også QRV på dette bånd — frekvensen er
endnu ikke kendt. Han har kørt dupleks 2 m/23 cm
med 6OV — afstand 10 km.
9BS har modtager til dette bånd, men hverken
antenne eller sender.
I SM7 er der flere stationer, der er QRV —
SM7AED, SM7BAE Og SM7BE.
Det bliver spændende at erfare, hvilke resultater
der i årets løb bliver opnået.
Ballonopsendelse:
Opsendelsen den 28. marts måtte desværre også
aflyses. Der er visse tekniske problemer, det ikke
er lykkedes at finde en tilfredsstillende løsning på.
Jeg ved ikke, hvornår der igen påtænkes opsendt
en ballon, men hvis det sker, inden maj „OZ" ud
kommer, vil opsendelsestidspunktet blive udsendt
over 7EDR/p, samt givet til O-III gruppernes ledere.
Husk at 145,00 Mc er landsfrekvensen.
OZ9AC
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den er blevet, og hvilken avanceret teknik der nu
bliver taget i anvendelse.
EDR’s VHF-manager gav en redegørelse om den
for kort tid siden opsendte satellit OSCAR III.
Arbejdet begyndte i vild forvirring, idet opsen
delsen skete uden forvarsel. Omgående blev sta
tionen OZ5EDR flyttet til OZ7YK’s QTH i Farum,
hvor man forsøger at få forbindelse med OSCAR
III. (Indtil den 24. marts er dette endnu ikke lyk
kedes. Red.). Det har vist sig, at der skal en meget
stor effekt til, for at man kan nå ud til satelliten.
løvrigt henvises til OZ9AC’s redegørelse andet
steds i bladet.
Næste møde finder sted fredag den 23. april 1965
kl. 2000.
Vi håber til den tid at kunne bringe gode resul
tater vedrørende OSCAR III-forsøgene, og skulle
vi ikke kunne nå dette til det tidspunkt, vil der
komme et godt teknisk foredrag om elektroniske
problemer i forbindelse med de foretagne forsøg
i OSCAR III-projektet.
Vel mødt til dette møde i april måned!
Programmet:
19. april:
2. påskedag. Intet møde.
23. april:
Københavns-afdelingens
ningerne ovenfor!

VHF-møde;

se

bemærk

26. april:
I aften får vi besøg af OZ5AK, B. A. Kolmorgen,
der er en af Storno’s erfarne teknikere. OZ5AK
vil fortælle os om målebroer med særligt henblik
på den såkaldte Grützmacher-bro og om måletek
nikken i forbindelse hermed. Ikke blot vil OZ5AK
holde foredrag, men han vil desuden vise tekniske
demonstrationer, for derved at præcisere for alle
radioteknisk interesserede i almindelighed og for
kortbølgeamatører i særdeleshed, hvor enkel denne
opstilling er at lave og håndtere, og hvor mange
muligheder for anvendelse, den byder på. Det er et
foredrag, som vil have stor interesse, ikke blot for
begynderne, men også for de mere viderekomne!
3. maj:
Klubaften, hvor vi skal hygge os, og hvis —, ja,
— så ved du besked; ikke sandt?
10. maj:
En af Københavns-afdelingens trofaste medlem
mer, OZ4RR, Rudolf Rasmussen, har lovet at kom
me i aften og holde foredrag. OZ4RR er medlem af
den radiotekniske stab hos Hjemmet for Vanføre,
og han tager sig til daglig af værkstedets målein
strumenter. Da vi ydermere har erfaring for, at
mange amatører ikke har den fornødne viden og
erfaring på dette felt, når de sidder og eksperimen
terer og bygger deres sendere og modtagere, har
vi fundet det naturligt, om OZ4RR lod sit foredrag
handle om dette specielle emne. Dette må især ses
i betragtning af, at afdelingen nu råder over det
fornødne måleudstyr, som a l l e vore medlemmer
vederlagsfrit kan låne på byggeafteneme, således
at det ikke længere er et spørgsmål om, hvorvidt
den enkelte amatør har de fornødne instrumenter
selv. Her ud over vil OZ4RR beskæftige sig med
specifikationerne på sendere og modtagere. Det
drejer sig om alle de specifikationer, der offent
liggøres 1 annoncerne for de forskellige produkter;
hvad betyder de? Hvilke har relevans for ama
tørerne? Og hvilke er blot „gas"? Mon ikke disse

spørgsmål har stor interesse for en vid kreds af
amatører? I hvert fald er QZ4RR en professionel
radiotekniker, der kan redegøre for problemerne,
således at vi kan forstå det! Vi kan kun anbefale
jer at møde op i stort tal i aften, for her er igen
et foredrag i Københavns-afdelingen med virkelig
„kød“ på!
17. maj:
Klubaften. Selv om aftenerne nu begynder at
blive lyse, og den traditionelle tid for „sværmeri" er
inde, håber vi dog, at I vil kunne afse tid til at
„sværme" ud til os på Bellahøj til en fornøjelig
aften blandt gode kammerater.
Vy 73! P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.
Rævejagter:
Københavns-afdelingens jagter bliver afholdt på
følgende datoer:
2. maj 1965: Dagjagt
12. juni 1965: Natjagt.
27. juni 1965: Dagjagt.
Ferie.
18. september 1965: Natjagt.
3. oktober 1965: Dagjagt.
16. oktober 1965: Natjagt.
Mødested: Parkpladsen over for Fiskebæk. Nat
jagt kl. 1930. Dagjagt kl. 0730. Kort: Atlasblad Hil
lerød 2828. Startpenge 5 kr. Der „jages" 3 ræve pr.
gang. Præmier bl. a. byggesæt for VFO, Motorola
håndbøger m. v.
Ligeledes vil vi gerne gøre opmærksom på føl
gende jagter:
29.—30. maj: Sjællandsmesterskab.
19.—20. juni: Store Fynske.
21.—22. august: Store Sjællandske.
4.—5. september: Danmarksmesterskabet.
Vi håber ligeledes, at der vil komme nogle flere
nye og gamle jægere til vore træningsjagter om
søndagene hver 14. dag. Start kl. 0900 fra Haresko
vens station, og efter en god gåtur i skoven er vi
færdige kl. ca. 1100. Ingen startpenge, ingen præ
mier, men masser af frisk luft. Datoer 17. april,
1. maj, 15. maj o. s. v.
Vy 73 OZ7MC/9CT.
2-meter klubben
afholder møde torsdag den 22. april kl. 2000 i loka
lerne Frederiksundsvej. I fortsættelse af den fast
lagte møderække bliver emnet denne gang anten
ner til rævemodtager og modtager til mobil brug.
Martsmødets gennemgang af modtagere faldt ud
til fordel for en modtager med varistorafstemning.
Denne havde de ønskede egenskaber egnet for
remotekontrol og kan endvidere anvendes som
forsøgsobjekt til udvikling af en enkel panorama
modtager. Print til denne modtager er under udar
bejdelse. Ligesom ved sidste møde vel 2-meter
klubbens nye tekniske informationsblade blive ud
delt til de fremmødte indeholdende diagrammer og
byggebeskrivelser. Interessen for rævejagt er stor,
og kombineret med oplægget til mobilgrej har vi
skabt en virkelig interessant møderække.
OZ9AE.

AMAGER
Formand: Jørgen Badstue, Kastrupvej 168 S.,
tlf. 55 25 01.
Kasserer: Hans Olsen, Parnasvej 5, S., tlf. 55 10 85.
Sekretær: Bent Yt, Vogtervej 3, S.
Mødelokale: Helikonsvej 10, kid., S.
Mødeaften: Hver torsdag kl. 1930.

Den 4. marts afholdtes generalforsamling i afde
lingen. På generalforsamlingen vedtoges at beskære
bestyrelsens antal ned til 5 medlemmer. OZ6AX
ønskede ikke genvalg på grund af manglende tid.
Vi takker ham for det arbejde, han har lagt i afde
lingen. Niels Badstue blev valgt ind i bestyrelsen.
Da bestyrelsens antal blev nedskåret fra 7 til 5
mand, måtte Jens og Tom træde tilbage. Vi takker
for det gode samarbejde.
Program:
Torsdag den 22. april:
Niels gennemgår og demonstrerer sin
byggede transistoriserede strømforsyning.

hjemme

Torsdag den 29. april:
Foredrag om nuvistorconvertere til 2 meter.
Torsdag den 6. maj:
Demonstration af oscillografer.
Torsdag den 13. maj:
Klubaften med håndvarme hveder.
Vy 73 Bent Yt.
ÅRHUS
Formand: OZ5JT, J. Thomsen, Brinken 4, Viby J.
Tlf. (061) 4 23 53.
Kasserer: OZ6CW, J. Cramer, Østergade 8, Århus.
Tlf. (067) 2 59 85.
Sekretær: OZ2WO, E. Hauptmann, Gyvelvej 16,
Brabrand. Tlf. (061) 6 08 15. .
Afdelingens adresse: Postbox 212, Århus C.
Generalforsamling.
EDR’s Århus-afdeling indkalder til ordinær gene
ralforsamling, der afholdes torsdag den 22. april
kl. 2000 på Ungdomsgården, Skovvangsvej, med
følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regn
skab.
4. Indkomne forslag.
4a.Valg af formand.
5. Valg af sekretær.
6. Valg af kasserer.
7. Valg af suppleant for revisor.
8. Eventuelt (herunder den årlige uddeling af
„Fiduspokalen").
Rævejagt:
Søndag den 25. april.
Tak til Horsens.
Torsdag den 18. marts besøgte Århus-afdelingens
medlemmer Hede Nielsens radiofabrikker. Der var
85 deltagere, og transporten til Horsens foregik i
3 rutebiler. Vi så fabrikken under sagkyndig vej
ledning af 4RU, 9ER og Riis. Efter rundgangen på
fabrikken var denne vært ved en lille forfriskning.
Efter besøget var Horsens-afdeling vært i afde
lingens klubhus ved en hyggelig komsammen med
en bid brød og en øl. Som en tak til Horsens-afdelingen
forærede
Århus-afdelingen
Horsens-amatørerne en lille sølvpokal, som man kunne bruge i
konkurrence eller stille op i klubhuset.
Vi siger Hede Nielsens fabrikker, Horsens-afdelingen, de Horsens-amatører, der medvirkede og
deltog, en hjertelig tak for en dejlig aften.
Vy 73 OZ2WO.
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ALBORG og OMEGN
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen, Ny Kærvej 1,
Nørresundby.
Kasserer: OZ1MJ, Mogens Jensen, Nørregade 5,
Ålborg.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, Himmerlandsgade
13, Ålborg.
Klublokale:
Lokale
9,
Ungdomsgården,
Korn
blomstvej 18.
Vi har her i Ålborg i den senere tid haft nok at
se til med hensyn til kursus. Vi har kursus stadig
væk om tirsdagen, men dette hælder på det sidste.
Om torsdagen derimod har vi haft et transistor
kursus, som synes vældigt populært (en tak til
6JS, 9EL og 1MJ for deres store arbejde). Medens
dette endnu er i trykken skulle vi have en torsdag
med film og amerikansk lotteri.
Da der har været god tilslutning til det kursus,
påtænkes dette videreført. (Nærmere „på bakken"
om torsdagen).
Det mest vigtige herfra denne gang er vel nok —

Den årlige generalforsamling
afholdes på Vandrehjemmet onsdag den
19. maj kl. 2000 prc.
Så mød op — også din stemme skal med!
For at tage lidt fat på sommeren og som
merferien, så sørg for allerede nu at reserve
re ugen fra den 3.—11. juli til den årlige
sommerlejr i Muldbjergene, alle amatørers
drøm. Prisen er omtrent den samme som
sidst, dog er der nok en lille stigning, men
hvad betyder det for en lejr i Muldbjergene.
Nærmere om .pris o. s. v. i maj OZ, men
husk, det er den 3. juli, det sker i de gode
„bakker".

Det var alt fra os i nord.
Vy 73 de OZ4X.
ÅBENRÅ
Nu lakker det mod forår og sommer. Det mærkes
på kursusafteneme. De forskellige taler så småt
om sommerens rævejagter, som jo snart starter.
Den 17. marts var der jo generalforsamling, som
mange medlemmer jo vist havde glemt. Der skete
ikke store forandringer. Som formand genvalgtes
OZ8JV, og som kasserer genvalgtes OZ5WK. Så
blev bestyrelsen udvidet med en sekretær, og dertil
valgtes Hans Peter. Derefter valgtes en festkomite,
som kom til at bestå af OZ8AJ og Mathias. De
skulle arrangere foreningens 5 års stiftelsesfest,
som er fastsat til den 24. april. Nærmere herom
vil blive udsendt skriftligt til medlemmerne, og vi
håber jo, alle vil reservere denne aften.
Den 23. marts havde vi filmaften, og den var
vellykket. Vi så først en film om rævejagt anno
1937, og sikke kommoder der medbragtes dengang,
men hyggeligt har det været, for flaget var hejst
ved ræven, og det var tider dengang. Vi så derefter
en film fra EDR’s sommerlejr i Hørhaven 1949, og
til slut så vi den svenske film „Fartfeber", som
indeholdt lidt af hvert.
Den 24. marts var der møde om sommerens ræve
jagter, og det blev vedtaget at køre på hele kortet
A 4008 og efter helt nye regler, som er udarbejdet
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af 8JV og 5WK. Alle, som er interesseret, skal
møde på Ungdomshjemmet onsdag den 28. april,
hvor de nye regler vil blive gennemgået. Somme
rens jagter starter mandag den 5. maj, for vi skal
have nogen træning før „Det Sønderjydske Mester
skab", der som før skal afvikles Kristihimmelfarts
dag den 27. maj. Færdigt program kommer i næ
ste nummer af OZ.
Søndag den 28. marts havde vi en lille jagt, for
at se om de forskellige modtagere var OK. Så vidt
vides gik der kun een tabt fra fælles start til
ræve, hvad mener Slagteren. Vejret var det bedst
tænkelige, og tilslutning manglede der heller ikke.
OZ5WK var undskyldt, han forsøgte sig i entre
prenørbranehen ude på Ærteholm. Alt var godt,
blot ikke konditionen, som ikke slog til. Ræven
kunne høre jægerne på 500 m afstand, hostende
og stønnende som en gammel opslidt dampmaskine,
det må der gøres noget ved.
Husk møderne hver onsdag kl. 1930 på Ungdoms
hjemmet. Sidste onsdag er 28. april.
Formand: OZ8JV, Jens Rossen Genner, telefon
6 89 04.
Kasserer:
OZ5WK, Karl Wagner Ærholm,
Åbenrå, tlf. 2 13 11.
Sekretær:
Hans Peter Lorensen, Nygade 4,
Åbenrå.

HALLO!

HALLO!

Rævejægere over hele landet!
Åbenrå afdeling kalder til årets første store
RÆVEJAGT
Det er det årligt tilbagevendende
SØNDERJYDSKE MESTERSKAB
Mesterskabet foregår som tilligere på „Kri
sti Himmelfartsdag" den 27. maj; reglerne er
de samme som sidste år. Der udlægges tre
ræve.
NB.! Sværhedsgraden vil blive uændret.
Lad jagten fortsat blive en succes, tag
modtageren under armen og mød frem, —
der ligger også et startkort og venter på
DIG!
Hans Peter.

ESBJERG
Siden sidst:
Afdelingens
velbesøgte
generalforsamling,
der
bragte flere nye — og et par gamle — ansigter ind
i kredsen, valgte efter et par medlemmers bort
rejse en bestyrelse, der kom til at bestå af 6LW,
8LL, 7BE, 1LN, Hans M. Nørgård, Poul Erik Holm
Nielsen og Michael Steen samt et ræveudvalg be
stående af Erik Nielsen og Poul Erik Holm Niel
sen.
Vi har tømt vort hidtidige, dejlige lokale og har
opmagasineret alt afdelingens grej på Spangsbjerg
skolen og arbejder på ved byens hjælp at finde bli
vende sted.
Energiske 2-meter-folk er ved at få fart i arbej
det, og der 2-m-QSO’es ved hvert møde.
Program:
Mødedagene fastsættes normalt — dog ligger 2.
møde i april på den fjerde fredag i stedet for tre
die. Møderne holdes midlertidigt hos 7BE, Søren
Mortensensvej 1.
73 de 6LW.

BORNHOLM
To ting har på afgørende vis præget afdelingens
arbejde i denne vinter: Frede Larsens undervis
ning i radioteknik og oprettelsen af 2-meter klub
stationen.
Kursus i radioteknik blev forlænget til 25 afte
ner, afsluttedes den 13. april og havde i gennem
snit for samtlige aftener 14 deltagere. På afdelin
gens vegne vil jeg gerne hermed sige tak til de
mange medlemmer, som har vist så stor udholden
hed og interesse for dette kursus, og tak til vor
lærer, TV-tekniker Frede Larsen, ikke alene for
en grundig tilrettelagt, frisk og inspireret under
visning, men også for teknisk bistand og støtte til
afdelingen gennem længere tid.
Det ser i øjeblikket ud til, at det 144 MHz pioner
arbejde, som for ca. 15 år siden udførtes af 4KA,
4AJ, 4AD m. fl., og som er fortsat af 4EM, nu vil
blive videreført af en større kreds af unge, begej
strede VHF-tilhængere. Fra klubhuset har vi haft
regelmæssige kontakter på 2 meter med afdelingen
Bornholm Øst, og der er en sund kappestrid i gang
for at opnå de fineste VHF-resultater. En stor del
af æren for den voksende VHF-interesse her på ste
det skal nok gå til 9AC, som tog turen herover i
april sidste år med vognen fuld af grej og selv
sprængfyldt med begejstring og forstand på sa
gerne.
Det har ikke været muligt, sideløbende med den
omtalte aktivitet, at gøre noget ved morseundervisning, og det er synd. Men vi håber inden længe
at få gang i sagerne.
Afdelingens sekretær, 4FF, får privat telefon om
kort tid, og formanden, 4HF, er QRV for opkald
på Åkirkeby 515 efter kl. 18.
Husk: Mødeaften i klubhuset hver torsdag kl. 20.
Vy 73 4HF.
GIVE og OMEGN
I den forløbne måned har vi fået 4 nye medlem
mer, så vi nu, foruden praktisk opbygning af sta
tioner, igen må starte med såvel et teknisk begyn
derhold som et morsekursus.
Afdelingsmodtageren er blevet modificeret med
bedre modtagning af ESB for øje, idet interessen
for dette er stigende. Vi er ligeledes i gang med
konstruktion af en anden VFO, ligesom en Quitucal
Quad antenne er på trapperne.
Vy 73, Svend Aage Lauridsen, OZ4RJ.
GRENÅ
Lokale: Menighedshjemmet, Vestervej 1.
Formand: Leif Ryttertoft, Torsvej 21, telefon
(063) 2 01 30.
Kasserer: Hellmuth Nielsen, Glentevej 10, tlf.
(063) 2 09 96.
Tirsdag den 20. april:
Byggeaften.
Mandag den 10. maj:
Byggeaften.
Alle omkringboende er hjertelig velkomne.
Vy 73 de OZ2LR.
HELSINGØR
Formand: OZ8NJ, N. Rudberg Jørgensen, Sønder
marken 46, Espergærde, tlf. 23 25 40.
Næstformand: OZ8OM, O. Maymann Hansen, Skt.
Knudsvej 6, Helsingør.
Kasserer: OZ8OP, O. H. Liitzhøft, Frejasvej 1 k,
Helsingør, tlf. 21 25 55.
Best.medl.: OZ7FI, O. Koefoed Olsen, Nørrevænget 4, Snekkersten, tlf. 21 54 35.
Lokale: Lænken’s hytte på GI. Hellebækvej.

I april og maj måneder:
Fredag den 2. april har vi kikket lidt på, hvad
afdelingen har af måleinstrumenter og andet grej.
Fredag den 24. april kl. 2000: Filmaften.
Fredag den 7. maj snakker vi om rævejagt, om
pejleteori og do. fiduser.
Fredag den 21. maj vil Dragø og 80M fortælle
om, hvor langt de er kommet med den nye ræve
spille.
Vel mødt!
73 8NJ.
HOLSTEBRO
Lørdag den 20. marts afholdt EDR Holstebro-afd.
sin årlige generalforsamling hos OZ4PY, Helgolandsgade 46.
Generalforsamlingen startede kl. 2000, og efter
forskellige forslag til dirigent valgtes Hans Durr.
Formanden aflagde beretning og redegjorde for
det svundne års arbejde i afdelingen, og det knap
så gode sammenhold der havde været. Udklækning
af nye amatører havde været tilfredsstillende.
Rævejagt og dens muligheder var også på tale —
men interessen mangler, så det er faktisk umuligt
at danne et ræveudvalg i Holstebro-afdelingen,
berettede 4PY. Kommentarer til formandens beret
ning var der ikke. Hans Durr gav derefter ordet
til kassereren 8NH for fremlægning af det revide
rede regnskab. Der var forskellige småspørgsmål
om indtægter og udgifter. Regnskabet blev derefter
enstemmigt godkendt.
Pkt. 5: Valg af sekretær. Det viste sig muligt at
få sekretærposten besat efter 2HS, og det blev
1IH, som overtog det job.
Pkt. 6: Valg af kasserer. Da 8NH ikke ønskede
at fortsætte som kasserer, blev den nyvalgte Hans
Durr valgt. 8NH fortsætter som bestyrelsesmedlem.
6EO fortsætter som revisor og Suppleant.
Pkt. 7: Eventuelt, udløste ikke nogen større
debat. Hans Durr takkede derefter for en god og
saglig debat og erklærede GF for afsluttet.
Vy 73 OZ4PY Roger.
HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ2BF, Henning
tlf. 2 18 54.
Næstformand: OZ9SH, S.
gade 49,- tlf. (066) 2 15 67.
Kasserer: OZ4GS, Svend
vej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær: OZ9ER, Erling
naden 38, tlf. 2 71 71.
OZ9NK, Jørgen Nielsen,
tlf. 2 47 01.

Hansen, Sundsvej 79,
Chr.

Hansen,

Sørensen,
Nielsen,

Minde

Borgmester
Strandprome

Strandpromenaden

46,

Det faste ugeprogram:
Mandag kl. 1925: Rævejagt.
Torsdag kl. 2015: Alm. mødeaften.
Månedens arrangement, april:
Torsdag den 22. kl. 2015 besøg på Arena for afde
lingens medlemmer. Vi mødes prc. ved hovedind
gangen.
Månedens arrangement, maj:
Torsdag den 20. kl. 2015: Kegleaften. Vy 73 9ER.
KOLDING
Vort sidste møde blev afholdt den 26. marts. Der
var ikke noget særligt på programmet, men trods
det mødte dog vore ca. 10 stamgæster, og diskussio
nen gik livligt til sent på aftenen.
Vi mødes igen (så mange som muligt, pse). fredag
den 23. april på „Borgerkroen".
Vel mødt!
Vy 73 de 5VY.
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HOLBÆK
Næste møde bliver mandag den 26. april hos
2PU, Godthåbsvej 3. Axels XYL har lovet at ser
vere kaffe. Så mød op til en hyggelig aften.
Best 73 6VF Vagn, tlf. Ugerløse 128.
KORSØR
Lokale: Svendstrup station.
Formand: OZ4WI, B. Lykke Frederiksen, Frø
lunde, tlf. 168.
Kasserer: OZ5UJ, Niels Jørgen Bantz, Revvej 59,
Korsør, tlf. 57 — 1583.
Ved generalforsamlingen den 25. marts blev
OZ5UJ enstemmigt genvalgt som kasserer, regnska
bet blev revideret og fundet i orden.
Der er stillet forslag om nedskæring af mødeaftenerne nærmere foråret, når bygning af gitterdykmeter er tilendebragt, nærmere herom ved mø
det den 29. april. Ved samme møde vil vi tilrette
lægge næste vinters arbejde hvad angår kursus og
byggeprogram. Evt. forslag bedes meddelt under
tegnede.
Vy 73 de OZ4WI.
LOLLAND-FALSTER
Mødet den 9. marts havde samlet god tilslutning.
En mand fra Semier og Mathiassen demonstrerede
forskellige instrumenter og uddelte kataloger og
prislister. OZ2JF forklarede, hvad man kunne læse
af de forskellige kurver på oscillografen.
Hermed indvarsles til generalforsamling søndag
den 9. maj kl. 1000 prc. på Ebsens Hotel i Maribo.
Dagsorden ifølge lovene. Formanden OZ2MI er på
valg (vælges for 2 år). OZ2JE har lovet at komme
til stede. Han mener nok, det bliver scooterføre
(QTH Amager) til den tid. Emnet er ikke fastlagt,
men vi kender 2JE og ved, han kan give os lidt
god teknisk føde — og Ebsens Hotel kan levere
den materielle i alle prislag. Lad os blive mange til
en god, saglig og/'kammeratlig generalforsamling.
Forslag og emner, der ønskes fremdraget på ge
neralforsamlingen, bedes skriftligt tilsendt OZ4RR,
Vendersgade 17, 2., Nykøbing F. XYL’s og YL’s er
meget velkomne til at være sammen med os til en
bid brød kl. ca. 1200, måske 1230.
Vy 73 de OZ4AR.
NORDALS
Formand: OZ6EI, E. Haugaard, 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.
3NC, Møller Christiansen, besøgte afdelingen den
24. marts og satte os grundigt ind i problemerne
om TVI og BCI, så grundigt som tiden tillod det,
for 3NC vidste tydeligvis mere om disse ting, end
han kunne nå at uddybe for os på den korte tid,
der var til rådighed.
Næste gang, vi mødes i fysiksalen, bliver, som
bekendtgjort i sidste OZ, den 21. april, hvor vi af
holder vores årlige generalforsamling med tilhø
rende kaffekomsammen. Tilmelding til kaffetåren,
som koster 3 kr. pr. snude, skal ske til formanden
senest den 20. april.
Samme aften holder vi kæmpeauktion, som uden
tvivl bliver mindst lige så spændende som sidste
gang. Beholdningen af gode sager er efterhånden
svulmet godt op, så der bliver sikkert mange gode
ting at hente for meget små penge.
Vel mødt den 21. april.
Vy 73 OZ9ND, Bernt.
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NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Vi holder som sædvanlig klubaften hver tirsdag,
hvor der er adgang til undervisning i teori og morsning og mulighed for at få en hyggelig amatørslud
der ved kaffebordet.
Monteringen af nuvistorconverterne er for man
ges vedkommende ved at være tilendebragt, så det
bliver spændende at se, hvorledes de om kort tid
kommer til at fungere.
Vel mødt i klubben!
Vy 73 OZ8VN.
NYBORG
Vi har fået OZ9TH, Tage Hansen, til at for
tælle os om, hvordan man kan bruge et kort i for
bindelse med henholdsvis gå- og autorævejagt. Vi
skal nok være nogle, der ikke forstår at drage den
fulde nytte af det, så mød op. Vi anbefaler alle
de, der bygger rævemodtager, at de møder.
Vi vil gerne sige tak til AZ2RT og 1LD for deres
gode demonstration og forklaring af henholdsvis
2 m og 2RT’s HF-converter.
Program for den følgende måned:
Torsdag den 22. april: Kortlære v. OZ9TH.
Torsdag den 29. april: Klubaften.
Torsdag den 6. maj: Foredrag. Emne bekendt
gøres.
Torsdag den 13. maj: Klubaften.
Vy 73 OZ6MI, Per.
STRUER
Formand: OZ8AH, Aage Hansen, Østerbjerg Fousing pr. Struer.
Kasserer: Knud Loftager, Danmarksgade 59.
Sekretær: OZ9FJ, F. G. Jensen, Fjordblink, Gim
sing pr. Struer.
Program for april og maj:
Hver onsdag kl. 1830—1930 morsetræning, fra kl.
1930—2100 teknisk undervisning ved ing. Rubak.
Tirsdag den 20. april kl. 1830: Tilrettelæggelse af
byggeaftener.
Lørdag den 24. april: Udflugt til TV-station Vest
jylland i Mejrup. Afgang fra B & O kl. 1300 prc.
med YL og XYL.
Vi mødes hver onsdag kl. 1830 og 1930 uden
for B & O’s hovedindgang.
Vy 73OZ9FJ.
SØNDERBORG
Klublokale: Midtkobbel 5.
Sidste møde forløb på en forholdsvis rolig måde,
vi fik rigtig snakket om de forskelliges problemer,
og 8DS viste sin 2 m sender. 4LS var så hjemme
for at hente sin „super-super“ modtager. Ja, ja,
Leif, forhåbentlig er den snart færdig; men det er
jo lige det her filter.
Næste møde bliver mandag den 26. april. Da vil
70U, Kurt, fortælle os om transistor fase-exciter,
så da er der jo stof for alle.
Vy 732SZ.
VIBORG
Tirsdag den 20. april kl. 2000 generalforsamling
på Ålkjærs Konditori.
Onsdag den 5. maj kl. 1930 STOR AUKTION på
Sø-Restauranten (Viborg Hallen) i kælderen, ind
gang fra LI. Set. Mikkelsgade.
Der er en mængde til salg denne gang, bl. a.:
1 stk. rørvoltmeter, Cessor model 1D44K, 1 stk.
universalinstrument Elektrometer 30, 1 stk. signal
generator, 1 stk. Geloso VFO med skala og pi-led

m. m., 1 stk. hjemmelavet fjernsyn, 1 stk. 7EU VFO
med skala og i støbt hus m. m., 2 stk. radiofoni
modtagere, 1 stor strømforsyning samt en del bø
ger og flere årgange af OZ og andre radioblade,
desuden ca. 100 kg løsdele.
Rævejagter:
Søndag den 25. april kl. 10,00 på kort Viborg
1 :40000. Træningsjagt, 1 ræv. Første udsendelse
5 min., efterfølgende 2 min. 2 timer for hele jag
ten.
Søndag den 9. maj kl. 1000 på kort Viborg 1 : 40000,
2 ræve, hver udsendelse 1 min, 2 timer for hele jag
ten.
Søndag den 23. maj kl. 1000 rævejagt, som før
beskrevet.
Vy 73 OZ5LD, Leo Dam.
Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. april 1965:
Medl. DR
nr. nr.
9472 1346 Jens Jensen, Parkallé 38, Hvidovre.
9459 1347 Algot Nielsen, Tverstedvej 4, Vanløse.
9496 1348 Lars B. Lorensen, Teglværksbakken 23,
Hellerup.
8949 1349 Jens Broch, Mindevej 4, Søborg.
8999 1350 Jørgen Bang, Skovhuse pr. Præstø.
9512 1351 John Meyer, Ndr. Strandvej, Tjæreborg.
9105 1352 Povl Chr. Bentzon, Frihedsallé 14,
Sønderborg.
9546 1353 Finn Arne Thorden, Tordenskjoldsgade
22, Århus.
8739 1354 Flemming Aabin, Svinget 23, Kbh.
9585 1355 Jørgen Dam-Johansen, Roarsvej 30,
Åbyhøj.
9611 1356 Peter Kaster, Durosvej 4, Lyngby.
9314 1357 Bent Vanggaard Jensen, Ø Strandvej 2,
Skagen.
9636 1358 Poul E. Krogh, Tæbrind pr. Nyk. M.
9542 1359 Paul Erik Jensen, Frejasvej 37, Grenå.
6768 1360 Roald Taggaard-Nielsen, Lundebjerggårdsvej 196, Skovlunde.
9586 1361 Flemming Andersen, Almegade, Rønne.
9458 1362 Bent Christensen, Padkærvej, Overlade.
Knudsen
Pedersen,
„Skovhuset",
8971 1363 Per
Hurup, Thy.
8769 1364 Preben Staal, Barslevvej 8, Hvidbjerg,
Thy.
9267 1365 Ole Bram, Frants Hansens Allé 6,
Fredericia.
8877 1366 Benny Christensen, Starup, Tofterup.
9652 1367 Leif Rasmussen, Slagelsegade 31,
Herning.
9691 1368 Richardt Bodholdt, Lumsås.
9531 1369 Jens-Kristian Søgaard, Åsted-Skærum
centralskole, pr. Kvissel.
9576 1370 N. E. Jensen, Lyngvej 8, Kølvrå.
9620 1371 Arne Skovgaard Madsen, Vagtelvej 36,
Birkerød.
9735 1372 Ove Freddy Jensen, Aså.
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
C 8704, OZ2NC, Niels Lorenzen Christensen. P.
Sabroes Allé 6, Brande.
C 8763, OZ2RJ, Sven Rysbjerg Jensen, Skolegade
23, Vemb.

A 7371, OZ4HAM, EDR Østbornholms afdeling,
Torvegade 3, Øster Marie.
(Ansvarshavende: A OZ4ME Ejner Mogens
Ellehammer Hansen, Torvegade 3, Øster
Marie).
A 3425, OZ5HSA, Skolen v. Sundet, Samosvej 50,
København S.
(Ansvarshavende: A OZ5HS, Helge Vilhelm
Sørensen, Vestervang 38, Valby).
C
9201, OZ5PT, Hans
Peter Andersen, Hedetof
ten 24, Hedehusene.
C
7468, OZ5UJ, Niels
Jørgen Bantz, Rewej 59,
Korsør.
C 8772, OZ6FI, Finn Ingolf Pennerup, Nørregade
26, Vemb.
C 8761, OZ8BY, Bjarne Berthelsen, Bækmarksbro.
C
9442, OZ9RU, Kurt
Findorf, Hospitalsgade 48,
Give.
C 9359, OZ9WN, Willy Nielsen, Staldgårdsgade 24,
Vejle.
C 9716, OY3B, Sofus Anfinn Winther Rubeksen,
Dalavegur 5, Thorshavn.
C
6913, OY7X, Jogvan Kristoffer Samson Berg
Joensen, Stof falag, Thorshavn.

A

Inddragelse:
6485, OZ5JT, Jens
Erik Thomsen, Brinken 4,
Viby J.

NYE MEDLEMMER
9703 Svend Dunvad, Tousparken 20, Åbyhøj.
9704 Kaj Christensen, Fjordvej 15, Egernsund.
9705 Steen Juul Jørgensen, Højbovej 6, Holme,
Højbjerg.
9706 OY3SL, Sven Liitzen, Postbox 1, Klaksvig.
9707 Per S. Hemsø, Sverigesgade 26, Nykøbing F.
9708 Steen Rybjærg Pedersen, Benediktevej 22,
Vojens.
9709 Poul Birger Nielsen, Godthåbsvej 105,
Herning.
9710 Willy Petersen, NSU Anlægsvej, Struer.
9711 Arne Ring Nielsen, Sinding, Herning.
9712 Martin Lorenzen, Grundtvigsallé 125,
Sønderborg.
9713 Børge Christensen, Skrænten 47, 1. tv.,
Esbjerg.
9714 Per Nielsen, Strandgårdsvej 24, Hvidovre.
9715 Niels Røgild, Klintevej 7, Randers.
9716 Sotus A. W. Rubeksen, Dalavegur 5,
Thorshavn.
9717 Niels Andersen, Hovedskolen, Østerlars.
9718 Gert Andersen, Hovedskolen, Østerlars.
9719 John Damlund Nielsen, Førslev Tuerum,
Haslev.
9720 Poul Erik Hansen, Parkvej 35, 1., Tåstrup.
9721 Charles E. Jørgensen, Japanvej 6, 2.,
København S.
9722 Henning Stig Olsen, Bystævnevej 21, 3.,
Odense V.
9723 Gorm Christensen, Murergade 3, Helsingør.
9724 Bulow Schrøder, Vordingborggade 35,
København Ø. (A)
9725 Erik Nielsen, Alsgade 16, 2., Sønderborg.
9726 Axel Schønwandt, Snareved 17, Åbenrå.
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9727 Knud E. Larsen, Østerbro 50, Odense.
9728 Hans Hansen Schmidt, Kongevej 31, 3.,
Sønderborg.
9729 Frank R. Thomsen, Violvej 26, Sønderborg.
9730 OZ6LL, Lars Hansen, Åbrinken 112, Virum.
9731 Lars Meldgaard Pedersen, Godfred Hansensvej 2, Århus N.
9732 Jørgen Christensen, Politistationen, Durup,
Nørager.
9733 Kaj Orla Jensen, Nørre Allé 37, 3., Århus C.
9734 Peter Fjeldborg, Barthsgade 1, Århus N.
9735 Ove Freddy Jensen, Vestergade 17, Aså.
9736 Peter Soelberg, Rønnebergvej 105, Holte.
9737 Nils Horn, Haugård, Horslunde.
9738 Kay Christensen, Sophus Bauditz Vej 15,
Odense.
9739 Bent Jørgensen, Bonderup, Store Merløse.
9740 Leif Hansen, Mimersgade 7 B, Horsens.
9741 Ejner Kruse Andersen, Jernbanegade 15,
Horsens.
9742 Søren Hansen, Ø. Velling, Randers.
9743 Kurt G. Heuckendorff, Gammelby Møllegård,
Esbjerg.
9744 Ejnar Jørgensen, Revalsgade 13, 3.,
København V. (A)
9745 Lars Christensen, Sjællandsvej 24, Lyngby.
9746 Ole Nielsen, Dalgasgade 6, Troldhede.
9747 Svend Sørensen, Nørregade 13, Hirtshals.
9748 H. J. Møller, Kontorvej 75, Søborg.
9749 Jens Peder Pasgaard, „Højbjerg", Hanbjerg.
9750 Henning Halvorsen, Christiansberg 15, st. tv.,
Fredericia.
9751 Harry Andersen, Fåborgvej 63, Svendborg.
9752 Vagn Volff Jensen, Markedsgade 34, Grenå.
9753 Fru Eva L. Høeg, Motalavej 81, !., Korsør.
9754 Ole Eide Jakobsen, Lipkesgade 8, 3.,
København Ø.
9755 Kai Kristiansen, Enighedsvej 15, Lyngby.
9756 Flemming Larsen, Allévej 11, Knudsker,
Rønne.
'
9757 Villi Sonni Olesen, Helgolandsgade 46 A,
Sønderborg.
9758 Hans Nordstrom, Backvågen 21, Skovde,
Sverige.
9759 Kurt Helge Petersen, Gyvelvej 23,
Glostrup. (A)
9760 Bjarne Hansen, „Hesselhøj", Nyvej 8,
Humlebæk.
9761 Kristian Knudsen, „Korshøj", Nøvling,
Skibbild.
9762 John Carlson, Nørrevej 7, st. tv.,
Snekkersten.
9763 Finn Rasmussen, Jens Benzonsgade 22, 2.,
Odense.
9764 Martin Mortensen, Feldingbjerg, Stoholm,
Jylland.
Atter medlem.
401 OZ7FD, Emil Bischoff, Slotsgade 57, Hillerød.
403 OZ2T, Erik Larsen, Bellahøjvej 40, 4.,
Brønshøj.
3141 OZ8C, Ove Gamæs, Slotsvej 21 B,
Charlottenlund.
6479 Th. Knudsen Fuglsang, Magleøgade 27,
Korsør.
7274 OZ4PL, Peder Larsen, Christiansvej 44,
Charlottenlund. (A)
7330 OZ5AO, A. K. Johansen, Villa „Engbo",
Østervrå.
7939 H. Skov, Skovhusvej 11, Risskov.
4093 OZ7LP, Leo H. K. Pedersen, Studsbøl Allé 51,
Kastrup.
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Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.

*
Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden,
OZ6PA,
Poul
Andersen,
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Kasserer og næstformand: OZ3FM,
Nørretorv 15, Horsens, tlf. (066) 2 20 96.

Peder
Emil

Lykkes

Frederiksen,

Sekretær:
OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. (01) ORdrup 7425.

*
Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO, Svend Age
tlf. (01) Godthåb 1902V.

Olsen,

Folkvarsvej

OZ2KP,
Karl
Staack-Petersen,
Hvidovre, tlf. (01) 78 06 67.
OZ2MI, fru Mimi Engberg,
bing F., tlf. (03) 85 31 44.
OZ3Y, Hans
Frølunde 102.

Rossen,

OZ2NTJ, Børge
(081) 2 53 50.

Korsør,

Gyvelvej

Petersen,

OZ1BP,
Bernhard
Alborg, tlf. (081) 3 41 19.

Risbjerggårdsallé

Enebærvej

OZ2WO,
E.
Hauptmann,
tlf. (061) 6 08 15.

Kbhvn.

Vesterskovvej

Svenstrup,

OZ7KV,
Kaj
Andersen,
tlf. (09) 11 18 55.

9,

Postbox

Pedersen,

47,

tlf.

76,
16,
335,

63,
Nykø

(03)
Hj

F.,

580,
allese,

Brabrand,
Ålborg,

Bornholmsgade

tlf.
66,

OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(064) (dag) 6111, (aften) 7662.

Landsaf deling sieder:
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(064) (dag) 6111, (aften) 7662.
Hertil sendes anmodning om DR nummer.
sendelse af EDR medlems nr.

Ved

ind

Traffic-manager:
OZ2NU,
Børge
(081) 3 53 50.

Petersen,

Postbox

335,

Ålborg,

QSL-centralen:
EDRs QSL-central: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup pr. Løkken, tlf. (088) 5 75 11 Saltum og så Ing
strup nr. 6. QSL-eentralens giro-nr. 2 39 34 bedes
benyttet ved enhver indbetaling.

Annoncer:
Amatørannoncer: OZ3FM, E. Frederiksen, Nørretorv
15, Horsens, tlf. (066) 2 20 96.
Øvrige annoncer:
OZ6PA, Poul Andersen, Peder
Lykkesvej 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 14. april 1965.

tlf.

