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Moderne byggeteknik

Hvad med rørene?
Der er stadig mange amatører, der bygger 

sendere og modtagere med rør, og det vil der 
nok blive ved med at være i lang tid endnu, 
selvom halvlederne er stærkt på vej til at 
fortrænge rørene. Der vil derfor stadig blive 
bragt konstruktioner baseret på rørtekniken 
her i OZ, men hovedvægten vil rent natur
ligt blive lagt på konstruktioner med transi
storer.

Det er måske på sin plads at komme med 
en begrundelse for, at vi går så stærkt ind for 
transistortekniken, som tilfældet er. Jeg kan 
høre den lidt ældre amatør, der har bygget 
grej, før transistoren blev opfundet, spørge: 
Hvad skal vi egentlig med transistorerne, for 
vi kan jo lave alt det, vi vil, med rør, og vi 
kan gøre det i hvert fald lige så godt — og 
billigere!

Det er rigtigt, at vi kan bygge de modtage
re og sendere, vi har brug for, med rør. Om 
vi kan gøre det bedre, er imidlertid temmelig 
tvivlsomt — det afhænger af, om vi forstår 
at udnytte transistorerne rigtigt — og om vi 
kan gøre det billigere afhænger af, hvad vi 
har liggende i rodekassen i forvejen. Det er 
klart, at har man en masse rør og nettrans
formere for høje spændinger liggende, er det 
billigere at udnytte disse dele end at købe 
nyt. Skal man imidlertid starte fra bar bund, 
har transistorerne alle fordele, undtagen til 
større senderudgangstrin, hvortil transisto
rer i øjeblikket er ret dyre.

Det er nok det med at beherske tekniken, 
der er det springende punkt. Mange ældre 
(og toneangivende) amatører har svært ved 
at omstille sig til at acceptere tanken om for 
et stykke tid at måtte vende tilbage til be
gynderens stade. Der er dog flere og flere 
gamle „rør-amatører“, der har overvundet 
deres modvilje og er blevet overbevist om, 
at „rør-tiden“ er forbi, efter at have opdaget, 
at det dybe vand alligevel ikke var så koldt 
som frygtet, men tværtimod dejlig forfris
kende!

For begynderen er valget let. Gode transi
storer er billige — og billige at forsyne med 
strøm. Tænk på, hvad en netensretter til en 
rørmodtager egentlig koster i forhold til et 
par små tørbatterier.

Så er der den side af sagen, der hedder det 
mekaniske arbejde ved en konstruktion. De, 
der har prøvet det, ved, hvor meget lettere 
det er at ætse og bore en kredsløbsplade 
(print) end at skære huller i chassiser til rør 
og gammeldags komponenter. Endelig kan 
det nævnes, at man skal være meget uheldig 
for at blive slået ihjel af de spændinger, 
transistorerne skal have — men man kan 
selvfølgelig stadig brænde sig på loddekol
ben!

Transistortekniken.
Hovedformålet med vort blad OZ må vel 

siges at være at vise amatørerne, hvordan 
man lettest, billigst og mest sikkert kan bygge
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Standardisering
Et forslag om samarbejde

Af OZ7AQ.

Slut med eksperimenterne?
Det er i dag slet ikke så ligetil en sag at 

bygge sig en god station, der kan hamle op 
med de stadig værre forhold på vore over
fyldte bånd. Der kræves overordentlig me
gen viden og erfaring for at kunne bygge en 
førsteklasses modtager, hvis man selv vil 
lave det hele, og det samme gælder stort set 
også for senderens vedkommende. I „gamle 
dage“ var det almindeligt — og naturligt — 
at amatøren selv byggede både sender og 
modtager, men det var sandelig også meget 
lettere for bare 10 år siden at klare sig med 
det grej, som man kunne nå at fremstille 
indenfor en rimelig tid. Der er da også flere 
og flere amatører, der tager konsekvensen af 
de ændrede forhold og anskaffer fabriks
fremstillede sendere og modtagere (evt. i

Moderne byggeteknik
sig (og anvende) de apparater, der er nødven
dige for at kunne, udøve vor hobby. De teore
tiske artikler er vel nødvendige, men det vig
tigste stof i OZ vil nok altid være konstruk
tionerne — det er dem, man virkelig lærer 
noget af at studere. Skal amatørerne lære sig 
at beherske den nye teknik, skal der masser 
af konstruktioner til, og det er faktisk dem, 
vi i høj grad mangler. Problemet er, at de 
folk, der skulle lave konstruktionerne og 
skrive om dem i OZ, selv går og venter på de 
konstruktioner, der skulle give dem inspira
tionen!

Vi går altså i øjeblikket og venter på, at 
kædereaktionen skal komme rigtig i gang. 
Vi venter på artikler om modtagere, VFO’er, 
mikrofonforstærkere, ESB-excitere o. s. v.
o. s. v., især små simple konstruktioner med 
nøjagtig beskrivelse, printtegninger etc. Det 
er måske inspirationen fra udlandet, der 
mangler, for sandt at sige er det ikke særlig 
imponerende, hvad man kan finde af brug
bart stof, selv i blade som QST. Så er der 
kun det at sige, at vi må klare os selv, hvilket 
vi også ganske udmærket skulle være i stand 
til. Det er bare med at få begyndt — TR ven
ter på din artikel!

7AQ.

kit-form) for overhovedet at komme i gang. 
Og det er et typisk tidens tegn, at en over
ordentlig stor del af de amatører, der kan 
fremvise resultater af betydning, kører med 
færdigkøbt grej, i hvert fald for modtage
rens vedkommende.

Standardkredsløb.
Skal det da være slut med amatørens eks

perimenter med tekniken, og skal vor for
ening tage navneforandring? Naturligvis 
ikke, men vi kommer nok til at se i øjnene, 
at eksperimenterne kommer til at foregå på 
en anden måde i fremtiden end ved opbyg
ning af vore stationer fra bunden. Den æn
dring, der er ved at ske, er jo iøvrigt ind
ledt for længe siden — hvem fremstiller i dag 
selv sine drejekondensatorer og MF-transfor
mere? For slet ikke at tale om rør, transisto
rer, dioder etc. Ligesom udviklingen inden
for den professionelle elektronik går bort 
fra, at hver fabriks laboratorium udvikler 
kredsløb og sammenbygger dem af de enkelte 
komponenter, men køber byggeklodserne i 
form af kredsløbsblokke eller integrerede 
kredsløb, således må amatørerne nok i frem
tiden opgive ideen om, at man skal opbygge 
og eksperimentere med hver eneste del af 
sine apparater — dertil er vort grej altfor 
kompliceret, hvis det skal opfylde nutidens 
krav. I stedet må vi have en række bygge
klodser, standardkredsløb, som een gang for 
alle er færdigudviklet, og som kan bygges 
efter af alle, der kan bruge en bidetang og en 
loddekolbe. Kun på denne måde vil det i 
fremtiden være muligt for den almindelige 
amatør stadig at kunne bygge sine egne mod
tagere og sendere. Er der nogen, der føler sig 
foruroliget af de her opridsede perspekti
ver? Så tænk på, at de amatører, der bygger 
kits, får noget, der kører, mens de „gammel
dags" selvbyggere som regel knækker hal
sen på et for stort projekt eller kun opnår 
et middelmådigt resultat — og der skal nok 
blive tilstrækkeligt med eksperimenter 
endda!

Hvad kan vi gøre?
Såfremt de ovenfor skitserede tanker vin

der genklang blandt EDR’s medlemmer — og 
det tror jeg, de gør, hvis man skal dømme 
efter den interesse, der er vist for elbug- 
konstruktionen i februar OZ, samt de efter 
opfordringen i april-nummeret side 123 mod
tagne breve — melder problemet sig, hvor
dan kan sådan et projekt realiseres? Det kan 
straks slås fast, at skal et rimelig stort pro
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gram gennemføres på overskuelig tid, kan 
een mand ikke overkomme det — alle ama
tører, der kan, må deltage. Hvorledes det 
hele nærmere skal arrangeres, må vi komme 
tilbage til, foreløbig vil jeg efterlyse 1) til
kendegivelser fra læserne om, hvorvidt man 
vil bruge sådanne byggeklodser, samt even
tuelle ønsker, og 2) tilsagn fra amatører, der 
kan og vil deltage aktivt i et sådant projekt.

færdige printplader, men der skal naturligvis 
i videst muligt omfang tages hensyn til, at 
større dele (eks.: drejekondensatorer) kan 
vælges ret frit.

Modulstørrelser.
Det er klart, at det vil være en stor fordel 

på forhånd at få fastlagt nogle standard
modulstørrelser, således at konstruktioner,

Fig. 1.

Skitse til en modtager.
En god modtager er vel nok en af de ting, 

der bør tages fat på først, og den skal nok 
opbygges som en 80 m grundmodtager, idet 
der jo til en sådan allerede foreligger 
convertere til de øvrige HF-amatørbånd 
(OZ6NF’s Top-convertere, se OZ nr. 11, 1964). 
Modtageren skal naturligvis opdeles i mo
duler på en sådan måde, at man evt. kan 
starte med en simpel MF-forstærker for 
senere at tilføje et krystal- eller mekanisk 
filter. Man skal også kunne vælge mellem 
en simpel AGC/MGC-del og en mere raffine
ret til ESB-brug, og der skal kunne påbyg- 
ges notch-filter, LF-filter og andre narre
streger. Visse moduler som f. eks. HF-del og 
LF-udgangsforstærker bliver ens i såvel den 
simpleste som den mest avancerede udgave. 
Fig. 1 viser det foreløbige blokskema af mod
tageren.

Komponenter.
Standardkredsløb må naturligvis opbygges 

med standardkomponenter, der let kan skaf
fes. Skal der anvendes dele, som ikke i øje
blikket findes på det danske marked, må OZs 
annoncører aktiviseres til at skaffe dem hjem 
i tilstrækkeligt antal. Kredsløbspladerne 
(printene) vil også blive gjort tilgængelige 
på en eller anden måde, ligeledes de nødven
dige indbygningskasser.

Muligheden for at anvende surplusdele af 
mere eller mindre tilfældig art reduceres 
naturligvis i et apparat, der er opbygget med

udført af forskellige amatører, vil kunne 
sammenbygges. Sagen har været diskuteret 
på nogle møder i EDR’s Københavnsafdeling, 
hvor man er enedes om en modulbredde på 
60 mm. Det vil sige, at et print kan være 60 
eller 120 mm på den ene led og fortrinsvis 
60, 120 og 180 mm på den anden, idet den 
maximale størrelse sættes til 120X180 mm. 
De 60 mm bredde er fastsat under hensyn til 
anvendelse af kantkonnektorer (se senere), 
og bør derfor overholdes, mens printets an
den dimension kan vælges vilkårligt, blot den 
ikke overstiger de nævnte 180 mm. Det kan 
tilføjes, at 60 mm efter min erfaring synes 
at være et godt valg, og at 60X120 mm må 
anses for at være en god standardstørrelse, 
passende til de allerfleste formål. Printpla
dens tykkelse skal være 1,6 mm (1,4—l,8mm).

Raster.
Når man tegner et print, er det til stor 

hjælp at holde sig til et såkaldt raster, hvis 
deling pr. international vedtagelse er 0,1” 
(en tiendedel tomme), hvilket svarer til 2,54 
mm. D. v. s. at man vælger hullerne for 
komponenttilledningerne i skæringspunkter
ne af et kvadratnet med 2,54 mm deling. Da 
printtegninger hyppigst tegnes i målestoks
forholdet 2 : 1, betyder dette, at man som 
raster kan bruge alm. kvadreret papir (rig
tigt print-tegnepapir med 0,1” raster kan 
købes). Til OZ tegnes også i målestok 2 : 1, 
så hertil kan også anvendes alm. kvadreret 
papir med 5 mm raster. Komponenter bereg
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net for printmontage er altid konstrueret 
iflg. 0,1” rasteret (tyske fabriker bruger 2,50 
mm, men afvigelsen fra standard betyder 
intet i praksis).

Konnektorer.
Kantkonnektorer, hvor „hanstikket" udgø

res af ætsede striber på selve printpladen, 
fås med deling 0,1, 0,150, 0,156 og 0,200 eng. 
tommer. Tyskfabrikerede stik har deling 5,0 
mm. De 0,2” giver os max. 12 kontakter på 
60 mm printbredde, hvilket er tilstrækkeligt 
til amatørformål, og da vi samtidig hermed 
har mulighed for at bruge tyske stik (total 
afvigelse på 60 mm er kun 0,5 mm, hvilket 
intet betyder i praksis), er dette et godt valg. 
Med kantkonnektorer af fabrikat „Harting" 
(Radio Parts) type Gds 25 fe 1,5 kan vi have 
to 60 mm print i samme stik, eller dette kan 
deles på midten, og de to dele anvendes hver 
for sig (der er ialt 25 kontakter, hvoraf een 
går til spilde ved delingen, og så passer 
pengene).

Konnektorer er ikke altid nødvendige eller 
ønskelige, de kan endda være direkte uprak
tiske at anvende, men printene bør egentlig 
altid udføres, så konnektor kan bruges, hvis 
det da ellers lader sig gøre. Man kan jo altid 
bore huller og lodde ledninger direkte i prin
tet, hvis man vil det.

Driftsspænding.
Plus eller minus på stel har været disku

teret her i OZ, og det er naturligvis vigtigt 
at få vedtaget én af delene. Da vi formentlig 
stadig i nogle år fortrinsvis skal bruge PNP- 
transistorer, er minus på stel at foretrække, 
men forskellen er iøvrigt ikke stor. Vi skal 
bare blive enige om at bruge det samme i 
alle fremtidige konstruktioner — altså: 
minus til stel.

Driftsspændingen standardiseres til 12 V, 
svarende til batterispændingen i moderne 
biler. 6 V er for lavt, og 9 V er en tosset mel
lemting; mere end 12 V kræves kun ved 
effekt-udgangstrin, som sikkert alligevel skal 
have en separat strømforsyning.

Signalniveauer.
Når HF-signaler skal overføres fra et mo

dul til et andet, er det praktisk at vedtage, at 
det sker via 50 ohms coaxkabel, og således at 
kabellængden kan vælges vilkårligt. Sam
me forholdsregel er ikke nødvendig ved lav
frekvens; her er det afgørende punkt, at ni
veauerne, d. v. s. de normalt forekommende 
LF-signalspændinger, standardiseres. Som 
standardniveau kunne vælges 0 dBm (1 mW

h«  120 H

Fig. 2.
Modulprintplade.

i 600 ohm, svarende til 0,775 V), en mere 
praktisk værdi er nok simpelthen 1 V uan
set impedansen. Så skal man blot sørge for, 
at udgangsimpedanserne er mindre end 600 
ohm, og indgangsimpedansen er mindst 600 
ohm. Som sekundært standardniveau vil 10 
mV sikkert være passende, men det er jo 
noget, man kan finde ud af efterhånden.

Reproducerbarhed.
Hvis det her skitserede projekt kan gen

nemføres, vil det betyde, at der fremtidig 
bliver to slags konstruktioner i OZ. Den før
ste slags er den, vi er vant til at se — appa
rater, der ofte er af meget høj kvalitet, men 
som praktisk talt altid kun er fremstillet i 
eet eksemplar, og som muligvis er baseret 
på normalt utilgængelige komponenter. Så
danne konstruktioner kan TR ikke give no
gen garanti for, og man må ved efterbygning 
være forberedt på, at der vil komme mange 
problemer. Disse konstruktionsartikler er ab
solut ønskelige og nødvendige at få i OZ, 
men de skal betragtes som inspirations artik
ler, hvor resultatet ved efterbygning er meget 
stærkt afhængigt af den enkelte amatørs 
egne erfaringer og dygtighed. Som sagt — 
dette er ikke spor anderledes, end det altid 
har været. Forskellen er, at der nu bliver 
talt åbent om sagen.

Den nye type konstruktioner vil så at sige 
bære TR’s garantistempel, d. v. s. de vil før 
offentliggørelse være så gennemarbejdede, 
at man skal være usædvanlig uheldig eller 
fummelfingret for ikke at opnå det lovede 
resultat. Der vil altid blive bygget og gen- 
nemmålt mindst to—tre ekstra eksemplarer 
af hvert modul af OZ’s tekniske stab, som vil 
sørge for eventuelle nødvendige ændringer 
og forbedringer.

Det hele forudsætter, at der bliver til
strækkelig tilslutning, i "ørste omgang at 
læserne gider meddele TR deres mening og 
give tilsagn om eventuel aktiv medvirken. 
So pse hw? *
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En ultrastabil VFO
R7 = Philips B8, 320, 03P!470 k.
R16 — 20 k (tilpasses til korrekt båndbredde). 
L2 = 2,5 mH drossel.
L3 skal have resonans midt i båndet.

Under opbygningen af min TX kom jeg, 
ligesom vel de fleste andre, ud for problemet 
„Den stabile VFO“. Efter at have gransket 
den tilgængelige litteratur om emnet, diverse 
numre af OZ, Radio Ekko, QST o. s. v., hånd
bogen fra EDR og den fra den anden side 
Dammen, havde jeg efterhånden fået klart 
for mig, at oscillatorers stabilitet, eller ret
tere mangel på samme, skyldtes flere forhold, 
jeg skal kort nævne de vigtigste:

Mekanisk ustabilitet — kan imødegås ved 
en gennemtænkt mekanisk konstruktion og 
ved anvendelse af gode og desværre dyre 
komponenter, især drejekondensator og ska
ladrev — fjedrende koblingsled absolut for
budt.

Termisk ustabilitet — imødegås ved om
hyggelig afskærmning af resonanskredsen 
fra varmeudviklende komponenter, eventu
elt anbringelse i termostatstyret varmeovn, 
nøjagtige termostater er dyre, samt anven
delse af gode og dyre komponenter som 
sølvlagsspoler, luftkondensatorer. Ikke kera
miske kondensatorer til temperaturkompen
sering; det var engang god latin, men det 
dur ikke, de er for ustabile, hold temperatu
ren konstant i stedet.

Egentlig elektrisk ustabilitet — undgås 
ved anvendelsen af en egnet oscillatorkob
ling samt egnede rør, og tro mig, det er dér, 
hunden ligger begravet.

Det synes nemlig at være undgået samt
lige konstruktørers opmærksomhed, at en af 
årsagerne til ustabilitet, er den belastning, 
oscillatorrøret udøver på svingningskredsen, 
idet kredsen skal afgive noget af den tilbage
koblede effekt for at give røret de korrekte 
driftdata (gitterforspænding ved gitterstrøm), 
og hvor ligger det da snublende nær at lade 
oscillatorrøret køre klasse A med automa
tisk gitterforspænding opnået over en kato
demodstand. Det blev prøvet og virkede FB, 
men ustabiliteten var stadig for stor, tænke- 
arbejde igen, assisteret af OX3SV, Søren.

En oscillator er som bekendt en forstærker, 
der har så stor positiv tilbagekobling, at den 
løber løbsk, og hvis der ikke var en ampli
tudebegrænser, ville den eksplodere, hi! — 
men det er der, det er netop den famøse git
terstrøm, uløseligt problem? — Ikke helt. 
Philips fremstiller nogle små NTC-modstan- 
de, 50 mW typen, og sådan en indsat mellem 
anode og gitter med spærreblok for DC var 
løsningen. Størrelsen afgøres vist nemmest 
ved forsøg med faste modstande efter syste
met svinger — svinger ikke, derefter vælges 
en passende type efter kurvebladet, der er i 
„Miniwatt“ komponenter. Nu vil nogen jo 
nok studse — oscillatoren, hvad er det for én? 
Det er ingen af de typer, der er døbt, vel 
nok nærmest en Franklin, den ligner i hvert 
fald mest. Oscillatoren består af to dele, en
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SB-34
Der er efterhånden mange ESB-transcei- 

vere på markedet — her er én til. Den frem
stilles af Sideband Engineers i USA, dimen
sionerne er kun 286X254X127 mm og væg
ten ca. 10 kg. SB-34 dækker 250 kHz på hvert 
af båndene 80, 40, 20 og 15 m, har ingen re
læer (al omskiftning sker elektronisk), mod
tageren er rørfri, senderen har kun tre rør 
ialt, som kan give et input på 135 W. Selek
tiviteten ordnes med et Collins mekanisk fil
ter. Strømforsyning for 117 V AC og 12 V DC 
er indbygget.

Nærmere oplysninger kan indhentes fra 
Raytheon A. G., Alpenstrasse 1, Zug, Schweiz.

svingningskreds og en forstærker, sving
ningskredsen er fremstillet efter ovenstående 
recept og er, som diagrammet viser, ganske 
normal. Forstærkeren er en videoforstærker 
med 3 dB-punkter ved 300 kHz og 6 MHz. 
Fasedrejning må ikke forekomme i det om
råde, oscillatoren skal bestryge; det er sving
ningskredsen, der skal bestemme frekvensen, 
ikke forstærkeren.

Den praktiske konstruktion: min oscillator 
bliver brugt i en normal fone-TX efterfulgt 
af Exc-PA, derfor det valgte område 1750— 
1900 kHz (dobling til 80 m for mindre tilbage
virkning. Svingningskredsen, som er omtalt 
ovenfor, kobles ganske løst til gi i første rør, 
en katodefølger med meget høj indgangs
modstand (40 Mohm) og lille indgangskapaci
tet (ca. 1 pF). Fra katoden føres signalet til 
gi i første halvdel af V2, der virker som 
klasse A-forstærker med modkobling fra 
anode til gi over C11-R7, der er omtalte 
NTC-modstand, her med en værdi på 470 k.. 
Fra anoden går signalet til gi i anden halv
del, der er en katodefølger. Fra katoden føres 
en del af signalet tilbage til svingningskred

Rettelse til keramiske filtre
OZ april 65.

Må jeg lige gøre opmærksom på en vild
ledende trykfejl i min artikel i OZ. Side 109 
venstre spalte linie 7 fra neden står der: 
under 9300 ohm. Der skal stå: under 300 ohm.

OZ2JE.

Rettelse til diagram i
„Kortbølgeamatørens håndbog 1960“

Diagrammet af faseexciteren på side 221 
indeholder desværre et par fejl. Da mange 
sikkert har, eller vil, benytte diagrammet til 
en konstruktion, skynder jeg mig at bringe 
de rettelser, der skal foretages:

1. LF transformeren T1 har på sekundæ
ren et midtpunkt, der er stelforbundet; denne 
forbindelse fjernes (transformeren skal ikke 
have midtpunktsudtag).

2. Domefilteret (som vel de færreste frem
stiller selv) har også en fejl: Den lodrette 
forbindelse på højre side af de to 100 kohm 
modstande (R8 og R9) skal fjernes.

3. LF transformerne T2 og T3 er vist med 
justerbar jernkerne. Pilene skal slettes. — 
Transformerne er ganske alm. udgangstrans
formere, nøjagtig ens, d. v. s. af samme fabri
kat. OZ3Y.

sen over den kapacitive spændingsdeler C14- 
Cl. Output fås over spændingsdeleren C15- 
C16 (igen mindre tilbagevirkning), og føres 
til gi på første buffer, der også arbejder i 
klasse A. I anoden bredbåndsafstemning med
2,5 mH, derfra til anden klasse A-buffer, fra 
hvis bredbåndafstemte anodekreds der over 
en 50 ohms link kan aftages ca. 300 mW, nok 
til udstyring af en ECC81-dobler. Begge ano
despændinger er stabiliserede med et 85A2 
og et OB2.

Hvad får man så ud af alle de anstrengel
ser? Drift fra svingningstilstanden indtræder 
til 10 sek. derefter: 40 Hz; derfra og til 1 time 
senere: 5 Hz, bedre end de fleste krystaller, 
hvis de da ikke er i varmeovn. Jeg anvendte 
ikke varmeovn til kredsen, men lukkede den 
inde i en kasse fremstillet af 5 mm messing
plade, messing har lige så stor varmefylde 
som kobber og er lettere at arbejde med. 
Kassen anbragt på en piedestal af pertinax af 
hensyn til chassisvarmen. Driftmåling ud
ført på grundfrekvensen, sammenlignet med 
krystalstyret frekvensnormal: bedre end
1:109.
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»Zero-bias«- 
modulator
Af OZ7TW,
E. Thaysen,
Kirkevej, Felsted. Sdrjl.

Som det ses, arbejder de to 807 uden gitter
forspænding og skærmgitterspænding. Fjer
nelsen af de to spændinger giver en væsentlig 
forenkling af opstillingen og bringer også 
byggeomkostningerne til strømforsyningen 
ned. En yderligere fordel er også den ringe 
anodehvilestrøm på mindre end 15 mA. En 
transformer til 150 mA konstant belastning 
er derfor tilstrækkelig til strømforsyning, da 
den fulde anodestrøm på ca. 240 mA kun 
løber kort tid i talespidserne.

5k 260-300V

Da udviklingen går i retning af ESB og 
transistorer, kan det forekomme overflødigt 
med en beskrivelse af en anodemodulator 
med rør; men der må jo stadigvæk tænkes 
på begynderen, der vil bygge noget selv, og 
hvor byggeomkostningerne må tages i be
tragtning. Der er jo endnu mange, der be
gynder med en Geloso-VFO og 6146; og på 
2 m prøver de fleste nok Ag2-modulation, in
den springet til ESB voves.

260-300V

De fleste amatører plejer, når der skal byg
ges noget nyt, at finde „et godt diagram", 
eller også at stykke flere sammen ved at tage 
det bedste fra hvert.

I fig. 1 er vist en simpel men effektiv for
forstærker med ECC83 og EL84. Denne har 
i forbindelse med udgangstrinet fig. 3 givet 
mig rigelig modulation på 2 m i flere år.

På fig. 2 er vist en „halv" forforstærker. 
Foran denne kan der bruges klippertrin, for 
eks. den i OZ 62 nr. 3, pag. 74, af OZ7AQ 
beskrevne, eller også et forstærkertrin med 
transistorer.

Hverken fig. 1 eller fig. 2 skulle kræve 
nærmere forklaring, og vi vil så vende os til 
udgangstrinet fig. 3, der er temmelig inter
essant, når vi ser nærmere på det.

Data for udgangstrinet er:
Anodespænding Va = 7é0 V.
Anodestrøm la = 20—250 mA. 
Udstyringseffekt Pdr — 5,6 W. 
Spidsspænding Vss fra G2—G2 = 560 V. 
Anodemodstand Raa = 6,65 kohm. 
Udgangseffekt P2 = 120 W.
Med et universalinstrument (20 kohm/V) 

kan der over en af modstandene på 22 kohm 
måles en spænding i takt med modulationen. 
Minusklemmen på GI, plusklemmen på G2.

Fig. 3.

Fig. 5.

Glødevikling

Der skal så kunne måles fra 0 til 40—60 V 
ved kraftig udstyring, lidt afhængig af dri
vertransformeren. Ligger spændingen langt 
under dette, er styringen ikke kraftig nok. 
Anodestrømmen skal ved 750—800 V anode-
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Beregning af nettransformere
Den instruktive artikel i OZ april 1965 af 

OZ6PA om beregning af nettransformere 
indeholder en tommelfingerregel til bestem
melse af den effekt, en transformer med et 
givet jerntværsnit kan overføre fra primær
viklingen til sekundærviklingen, nemlig at 
effekten i volt X ampere er lig med jern
tværsnittet i cm2 opløftet til 2. potens. Et 
jerntværsnit på 7 cm2 skulle således svare til 
7X7 = 49 voltampere.

Det er dog en lille smule tilfældigt, om 
denne formel rammer nogenlunde rigtigt, 
idet f. eks. en transformer med langstrakt 
jernkerne kan overføre større effekt end en 
med samme jerntværsnit men med mere but
tet form.

Der findes imidlertid en vejledende for
mel, som tager højde for denne mangel, nem
lig at den effekt i volt X ampere, som en 
transformer kan overføre fra primærviklin
gen til sekundærviklingen, når disse viklin
ger tilsammen udnytter hele viklingsrum
met, stort set er lig med jerntværsnittet i cm2 
multipliceret med viklingsrummets luftareal 
i cm2. Et jerntværsnit på 7 cm2 og et luft
areal på 7 cm2 vil således svare til 7 X 7 = 49 
voltampere; holdes jern tvær snittet uforan

dret, medens transformerens længde forøges 
til luftarealet bliver dobbelt så stor, bliver 
produktet 7X14 |= 98 voltampere eller dob
belt så meget, således at en transformer med 
denne jernkerne kan overføre dobbelt så stor 
effekt som den foregående, uanset at jern
tværsnittet er det samme.

Så hvorfor ikke ligeså godt anvende den 
mere nøjagtige formel?

Kj. Prytz.
’☆ ☆ '☆

Sortfarvning af aluminium
Det er velkendt, at kølepladers virkning 

forøges, når disse bliver farvet sorte.*) Man 
kan naturligvis male kølepladerne, men en 
kemisk behandling vil også give det ønskede 
resultat.

Først skal aluminiumspladen behandles 
grundigt med en stålbørste, ståluld el. lign. 
Det færdige resultat afhænger i væsentlig 
grad af denne forbehandlings grundighed. 
Derefter skal det — uden at komme i berø
ring med fedtede fingre — over i en kogende 
væske, der består af:

1 1 vand
ca. 10 g ammoniummolybdat
ca. 10 g ammoniumklorid
Efter nogle minutters forløb vil der være 

dannet en mat sort og fastsiddende hinde.
Jakob Engberg, OZ2JE.

*) sidste mode i køleplader er kirsebærrødt, det 
siges at være endnu bedre end sort. TR.

spænding under kraftig udstyring stige til 
200—280 mA. Gør den ikke det, og den før 
omtalte spænding over de 22 kohm er i orden, 
er det enten i modulationstransformeren eller 
i de to stk. 807, fejlen skal søges.

Opbygningen.
Når den logiske rækkefølge af komponen

terne benyttes, skulle opbygningen ikke give 
problemer. En meget almindelig måde at 
montere glødeledninger er at benytte chas
sis som returledning. Dette kan let give an
ledning til strømme i chassis og derved usta
bilitet og brum i modulatoren. Dette kan af
hjælpes ved at montere glødeledningene som 
vist i fig. 5. Indstillingen foregår ved, at 
potentiometret indstilles til minimum brum.

Skulle der mod forventning opstå selvsving 
i udgangstrinet (anodehvilestrøm højere end 
ca. 30 mA), skal ledningerne fra mod.trans-

f
former til anoden på 807 afskærmes. Der kan 
f. eks. bruges 75 ohm coaxkabel (mindst 
6 mm). Eventuelt skal ledningen fra EL84 til 
drivertransformer også afskærmes. Der er i 
opstillingen benyttet driver- og modulations
transformere, der stammer fra en Bendix- 
modulator. De kan udmærket stå for „mo
sten". Vil man ikke benytte surplus-grej, kan 
der i DL købes nye til omkring kr. 60.

Sekundærimpedansen (z) af modulations- 

transformeren er Z = E/I, hvor E er anode

jævnspændingen på det trin, der moduleres, 
og I er jævnstrømmen, der løber igennem se
kundærviklingen. Måles E i volt og I i mA, 
fås Z i kohm.

Til slut kan det lige nævnes, at der ved 
850 V på anoderne er målt et output på 165 W. 
Så står en eller anden og mangler „lidt" LF, 
så er der en løsning her. *
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Modtagning af ESB
Af OZ9LM, Poul Gjerding, Terndrup.

(Efter QST okt. 1953).

Efter at være begyndt på ham-work igen 
efter nogle års stilstand, bemærker man en 
del forandring på båndene. Betydelig mere 
QRM og mange flere stationer, og især man
ge ESB-stationer i forhold til tidligere. Og 
hvordan modtager man så ESB? Man har jo 
hørt om, at der skal beat på, man prøver — 
uden særlig godt resultat. Man prøver igen, 
heller ikke godt, og man opgiver så og siger: 
„Min RX dur ikke til ESB“.

Sådan er det i hvert fald gået mig, indtil 
jeg faldt over en artikel i et gammelt QST 
af W6UYG. Efter at have læst denne artikel, 
går det nu udmærket med at modtage ESB på 
min forhåndenværende modtager. (En HB 
6012). Jeg gengiver her en del af artiklen, 
idet jeg håber, at andre hams kan have lige 
så god nytte af den, som jeg har haft.

Hvordan man modtager ESB på enhver 
modtager.

Af Richard B. Blanchard, jr., W6UYG'QYR.

Jeg begynder med at konstatere, at ESB 
kan modtages på enhver normalt udstyret 
amatørmodtager i ordentlig arbejdsstand. Det 
er ikke sikkert, at den modtager det godt, 
men det kan modtages. Ethvert godt ESB- 
signal kan blive læseligt, og din modtagelse 
af alle andre typer udsendelser forbedret på 
samme tid på den simple måde, at du bruger 
din modtager rigtigt, netop som den står der 
på bordet og kigger på dig. Der behøves ikke 
en masse teori for at sætte sig ind i sagen, 
man ser jo ikke indeni modtagerne, når man 
bruger dem. Imidlertid vil lidt kendskab til, 
hvad der sker indeni modtageren hjælpe, og 
gøre ESB-modtagningen det lettere.

Til at starte med, et ESB-signal er kun 
halvt så bredt som et gammelt standard- 
fonesignal. Derfor kan alle ideer om bred- 
bånds-mellemfrekvensforstærkere glemmes. 
Først og fremmest har man selektivitetspro
blemet. Den ideale modtager skulle have en 
båndbredde, der tillader et signal på 3 kHz 
at passere. Selektivitetskurven skulle have 
en flad top og lodrette sider som vist i den 
sædvanlige ideale selektivitetskurve. (Fig. 1). 
Et ESB-signal, der kommer gennem denne 
MF-forstærker, vil ikke blive forandret på

nogen måde, men QRM og støj vil i højeste 
grad blive dæmpet. At placere sin beatoscil
lators bærebølge på den rigtige side af signa
let, afhængig af hvilket sidebånd der bruges, 
afslutter den første del af sagen. Derfor må 
beatoscillatorens frekvens kunne varieres fra 
den ene side af MF-kurven til den anden 
efter ønske. Det kan altsammen forekomme 
lidt kompliceret, så lad os se igen på den al
mindelige amatørmodtager. Lad os forestille 
os, at vi har vor selektivitet skærpet til det

Fig. 1.

punkt, hvor en almindelig AM-station Jyder 
meget mørk, undtagen når man drejer væk 
fra nulstød. Det er ikke nødvendigt at gøre 
det for at modtage et ESB signal, men dette 
illustrerer, hvor megen selektivitet, der kan 
bruges, hvis den findes. Altså, hvis man dre
jer væk fra nulstød på en AM station for at 
få en lysere gengivelse, lytter man, mere 
eller mindre, kun til det ene sidebånd. Smer
tefrit så langt, ikke sandt.

I den almindelige amatørmodtager frem
kommer denne selektivitet ved hjælp af et 
krystalfilter, og det er faktisk en ulempe.*) 
Et krystalfilter er langt fra fladt i toppen, 
og man må så indstille på et kompromis, så 
selektiviteten ikke bliver større, end at top
pen af kurven runder tilstrækkeligt til, at 
hele signalet kan komme igennem.

Ligesom CW-signaler varierer ESB-signa- 
ler, og AGC kan derfor normalt ikke bruges. 
AGC’en slåes på mange modtagere fra, når 
beaten sættes til. Men under alle omstæn
digheder, AGC i normal form anvendes ikke 
til ESB. Siden ESB-signalet varierer, behø
ver man et beatoscillatorsignal, netop kraf
tigt nok til at det indkomne signal kan mo
dulere det højst 100 %. Se så, hvordan det 
ser ud, når det kommer til detektoren. Det er 
et almindeligt AM-signal med kun eet side
bånd. I de fleste modtagere er beatoscillato
rens styrke ikke variabel, og det indkomne

*) Her menes et eet-krystalfilter af den gammel
dags type. De krystalfiltre af brotypen (2 eller flere 
xtals), som vi bruger i dag, har netop den ønskede 
båndpaskurve. TR.
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signal er ofte stærkt nok til at overmodulere 
beatoscillatorens bærebølge, og det giver 
dette forvrængede signal, der får mange ama
tører til at erklære, at „min modtager er ikke 
beregnet til ESB“. Midlet herimod er simpelt. 
Blot at reducere det indkomne signal til en

R.F. LF. I.F.

Fig. 2.

værdi, der ikke overmodulerer beatoscillato
rens bærebølge. Og her kommer regel nr. 1 
i ESB modtagning: Brug aldrig fuld lavfre
kvensstyrke. Lavfrekvensstyrkekontrollen 
skruet helt op. Den volumenkontrol, der skal 
anvendes, er altså HF-styrkekontrollen. Så
ledes kan man let regulere det indkomne sig
nal, så det ikke overmodulerer beatoscillato
ren, men giver et normalt, moduleret signal 
til detektoren.

Ovenfor anførte giver mulighed for at ind
stille på et ESB-signal. Fremgangsmåden for 
en given -station er denne: Med beatoscilla
toren slået fra stilles ind til maksimum lav
frekvensstyrke. Se. bort fra forståeligheden 
på dette punkt. Når dette punkt er fundet, 
røres skalaen ikke mere. Flyt den ikke igen 
under nogen omstændigheder. Start beat
oscillatoren og drej langsomt beatoscillato
rens frekvenskontrol indtil det punkt, hvor 
signalet høres forståeligt. Brug kun nok HF- 
styrke til lige at høre signalet og hold LF- 
styrkekontrollen på maksimum. Efter at ind
stillingen således er i orden, kan krystalfilte
ret indskydes for at fjerne diverse heterodyn- 
toner og QRM med adskilligt bedre virkning 
end på normal AM. Efter at have fundet 
denne indstilling af beatoscillatorens fre
kvenskontrol i forhold til modtagerens mel
lemfrekvens, kan fremtidig indstilling på 
ESB-stationer foretages udelukkende med 
modtagerens skalaknap. Dette kan blive van
skeligt, især hvis modtageren ikke er meget 
båndspredt, og en mere langsom og omhyg
gelig indstilling kræves, end til indstilling på 
almindelige AM signaler. Noter indstillingen 
af beatoscllatoren, så punktet altid kan fin
des igen. Der er to punkter, der kan bruges, 
afhængigt af om man bruger den ene eller 
den anden side af mellemfrekvenskurven, 
som vist i fig. 1. Modtageren hos W6QYR er

en BC-453 Q5’er efter SX 17. Beatoscillato
ren i Q5’eren er lagt med skrue trækker juste
ring på den høje side af 85 kHz-mellemfre- 
kvensen i Q5’eren. Den tændes, når der lyt- 
tes til et nedre sidebåndssignal. For det øvre 
sidebånd er SX 17’s beatoscillator tilsluttet.

LF. A.F.

Nogle fonefolk har ladet deres beatoscillator 
være, og finder, at den ikke arbejder på no
get punkt af indstillingen. Det er dog nemt 
ordnet. Med kontrollen sat i midterstilling, 
drejes skruetrækkerkon trollen inden i mod
tageren (jernkerne i spole eller trimmer), til 
den svinger midt i MF-kurven. Det gøres let 
ved at lytte til beatoscillatorens hvæsen uden 
signal på modtageren og indstille på laveste 
hvisletone.

I mange modtagere afbrydes hele anode
spændingen, når man sender. Det er ikke 
godt og er let ændret, som vist i fig. 2. Af
bryd stelforbindelsen til HF-kontrollen og 
slut og afbryd her i stedet for hele anode
spændingen. Så forbliver alle frekvensbe
stemmende dele under spænding, og der 
kommer alligevel ikke noget gennem mod
tageren. I nogle tilfælde kan det være nød
vendigt også at afbryde katodeforbindelsen 
i LF-trinet og slutte denne forbindelse paral
lelt med den ovennævnte forbindelse til HF- 
kontrollen. Tilsluttet på denne måde og med 
AGC’en slået fra, vil modtageren starte øje
blikkeligt og med et minimum af frekvens
drift ved skift til modtagning. Om nødven
digt kan man indstallere spændingsstabilise
ring, men da alle rørene jo trækker strøm 
hele tiden, er det normalt ikke nødvendigt, 
da modtageren ikke driver mere, når den 
først er varm.

Til slut en opsummering af ESB-reglerne: 
Brug disse, og din modtager vil give dig 
mere tilfredsstillende modtagelse af ESB- 
signaler i fremtiden.

1. Altid holde lavfrekvensstyrken helt oppe.
2. Altid afbryde AGC’en.
3. Brug kun HF-styrke til lige at gøre signa

let tilfredsstillende hørbart. *
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ex OZ6OH. 
Buttenbergsstrasse 26, 
2500 Biel Bienne 
Schweiz.

Stabiliseret strømforsyning med 
strømbegrænsning

I et tidligere OZ har jeg beskrevet en lille 
strømforsyning, der kunne afgive op til 1,5 
A ved 12 V. Denne rare kasse har nu været 
i brug her i lang tid og har virket upåkla
geligt. Den havde dog to skønhedsfejl, som nu 
er rettet. Den ene fejl var, at den kun kunne 
afgive een spænding, og den anden var, at 
den ikke var kortslutningssikker. Det har 
med tiden kostet nogle døde transistorer. Da 
jeg er begyndt at arbejde med fjernstyring, 
havde jeg da også brug for en anden spæn
ding, normalt 6 V, men jeg ville kunne give 
mere eller mindre spænding for at se, om en 
faldende batterispænding havde indflydelse 
på de forskellige funktioner.

Til de forhåbentlig mange, der har en 
strømforsyning med transistorer, har jeg ind
rammet den del, der indeholder strømbe- 
grænseren. Den kan nemlig bygges ind i næ
sten alle stabiliserede strømforsyninger, eller 
man kan hægte den efter en akkumulator, 
hvis man har lyst til det.

Apparatet hos mig består af en lille trans
former, der kan afgive omkring 2 A ved ca. 
18 V. Så følger der en brokoblet ensretter 
med siliciumdioder. Der er en filterkonden
sator på 1280 μF. Så går vi ind i en transi
stor, der virker som konstantstrømsgenera
tor, og til slut ender vi så i stabilisatordelen. 
Her bruger jeg en zenerdiode på 12 V. Den 
hedder ZM12 og er fra Intermetall. Potentio
meteret, der sidder over dioden, udvælger 
den ønskede spænding, og den efterfølgende 
krafttransistor forstærker denne spænding, 
og vi har så vor ønskespænding. Man kan 
vælge imellem 0,6—12 V, og den maximale 
strøm er 1,5 A. Det andet potentiometer bru
ges til at regulere den maximale strøm, man 
vil kunne aftage. Man kan indstille imellem 
10 mA og opad, grænsen ligger ved den 
strøm, ensretteren kan afgive.

Denne strømbegrænser stopper altså ikke

strømmen helt, men tænker vi os, at ensret
teren er indstillet til f. eks. 8 V og 50 mA, 
og strømmen pludselig ved en kortslutning 
ville blive meget stor, skete dette ikke. 
Strømmen bliver hele tiden 50 mA, men der
imod synker spændingen. Man må altså 
tænke lidt på, hvor stor strøm, man vil af
tage, og så indstille strømbegrænserpoten- 
tiometret på denne værdi. Justeringen er 
ganske nem: stil på strømbegrænserpoten- 
tiometret, til spændingen over udgangen fal
der. Forbind så et amperemeter parallelt 
over udgangsklemmerne, Stil det for en sik
kerheds skyld først i et ampereområde. Går 
der med sikkerhed ingen strøm, gå da ned 
i et lavt område f. eks. 100 mA. Drej så for
sigtig potentiometret, til der går omkring 
10 mA, og aftegn denne værdi på en skala. 
Stil så ind til 100 mA, aftegn denne værdi. 
Gå videre på denne måde, indtil du har nået
1,5 A. Området imellem 10 og 100 mA bli
ver meget stærkt sammentrykket, så det er 
kun vigtigt med de 10 mA.

De to krafttransistorer er af typen 2N174. 
Det er en 15 A type, så jeg har dimensione
ret meget kraftigt. En svagere type kan uden 
videre bruges, men nu havde jeg dem. Den 
transistor, der forstærker zenerspændingen, 
er en OC72 fra Philips. Zenerdioden, der sid
der sammen med strømbegrænserdelen, er 
en ZL6. Denne spænding er velegnet, fordi 
zenerknæet er bedst ved ca. 6 V. Brumspæn
dingen er ved fuld last ca. 10 mV. Det er 
fint for de fleste opstillinger. Spændingsregu
leringen er ikke 100 % god, men det er nu 
fint til de aller fleste apparater. Jeg har ikke 
gjort noget særligt for at beskytte ensretter
ne. Modstanden i sekundæren er ca. 1,5 ohm, 
og det er i alle tilfælde nok. Ensretterne er 
fra Motorola med typebetegnelsen 1 N 4004. 
Denne type er før set i OZ-konstruktioner. 
Modstanden, der sidder i emitteren på strøm-
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Om rapportering af ESB
Af OZ7BO, Bo Brøndum-Nielsen,
Chr. Holms Parallelvej 10, Klampenborg.

Da der synes at herske nogen usikkerhed 
ved rapportering af ESB-signaler — specielt 
hvad angår brum, bærebølgeundertrykkelse 
og overstyring — er det måske på sin plads 
at forsøge at skabe lidt klaring i begreberne.

Lad os begynde med et AM-signal. Mod
tages det på „gammeldags" maner, d. v. s. 
med diodedetektor og AGC, vil modtageren 
automatisk indstille sig til passende følsom
hed. Vi ser her bort fra extremt stærke sig
naler, der overstyrer modtageren. Her må 
enten foretages en manuel nedregulering af 
følsomheden eller på anden måde sørges for, 
at overstyring ikke finder sted.

Med LF-kontrollen drejes op til passende 
styrke i højttaler eller hovedtelefon.

Man er nu i stand til at rapportere modu
lationskvaliteten (lineær og ulineær for
vrængning) ligesom man — når der ikke 
moduleres — kan skønne eller måle, om der 
er brum på bærebølgen.

Bærebølgeundertrykkelse.
For en god amatørstation bør brummet 

ved AM ligge mindst 40 dB under spidsvær
dien af talespændingerne — det svarer til 
1 % brum. Optræder utilsigtet frekvensmo
dulation, forårsaget af brum, lader dette sig 
kun sjældent konstatere, medmindre modta
gerselektiviteten forøges, eller man lytter på 
signalet med beatoscillator.

Ved styrkerapportering af AM-signaler an
vendes oftest et S-meter styret af AGC- 
spændingen og graderet i S-grader. Her sva
rer S 9 som regel til et indgangssignal på 
100 μV, og der regnes med 6 dB pr. S-grad.

*) Bør der overhovedet forekomme brum? Det 
skulle kunne undgås (med transistorer), så rest
støjen kun består af sus. TR.

begrænsertransistoren, er viklet af Manga- 
nin, men det var nu kun fordi, jeg ikke 
havde en passende. Den skal kunne holde til 
den højeste strøm, d. v. s. omkring 1,5 mA. 
En 10 W vil være passende. Det var så alt. 
Jeg har for en sikkerheds skyld bygget appa- 
ratet til en ven, og dette apparat virker lige 
så godt, så der skulle ikke være nogle fælder.

*

Ved ESB er forholdene lidt anderledes. 
Typiske data for en god ESB-sender er en 
sidebåndsundertrykkelse på 40 til 50 dB og 
en bærebølgeundertrykkelse af samme stør
relsesorden.

Ligesom en modtagers egenstøj helst skal 
stamme fra indgangstrinet, bør i en ESB- 
sender brummet*) hidrøre fra mikrofonfor
stærkerens indgangstrin. Med nedskruet LF- 
kontrol, der i praksis altid er anbragt efter 
indgangstrinet, bør brummet være forsvin
dende (60 dB nede eller mere). Bærebølge
undertrykkelsen måles derfor normalt med 
nedskruet LF-kontrol, idet evt. brum fra LF- 
forstærkeren vil påvirke målingen af bære
bølgeundertrykkelsen. Det må — sagt i for
bifarten — forlanges, at brummet med rime
lig mikrofonfølsomhed stadig ligger i hvert 
fald 40—45 dB under modulationsspidserne 
ved fuld udstyring af senderen.

Tænker vi os nu, at det var muligt at opnå 
en bærebølgeundertrykkelse på 60 dB, me
dens brum fra LF-forstærker og mikrofon 
kun var dæmpet 40 dB, er det klart, at det vil 
være LF-forstærkerens brum, der bestemmer 
restsignalet i talepauserne, og at dette signal 
i alt væsentligt vil bestå af brum. Sagt med 
andre ord: jo bedre bcerebølgeundertrykkel- 
sen er, i jo højere grad vil restsignalet bestå 
af brum.

Forudsat ESB-signalet modtages på en 
modtager med AGC, der har passende tids
konstanter for ESB (om der benyttes diode
eller produktdetektor er i denne forbindelse 
ligegyldigt), så vil modtagerens følsomhed 
indstille sig til en middelværdi betinget af 
det modtagne talesignal.

Er talepauserne tilstrækkeligt lange, vil 
modtageren herunder indstille sig til fuld 
følsomhed. Modtages nu en ESB-station, der 
f. eks. får S-meteret til at slå ud til S 9, bør 
brum og bærebølgerest ligge 40 dB herunder. 
Dette svarer til ca. 7 S-grader, d. v. s. at me
terudslaget, når der ikke tales, må være S 2 
— vel at mærke hvis frekvensen er uforstyr
ret.

Drejer det sig om lokale stationer, hører 
man ofte styrkerapporter på 20 til 40 dB over 
S 9. Er S-meteret korrekt kalibreret, må 
brumrest og bærebølge derfor forårsage et 
udslag på henholdsvis S6 og S 9!

En ESB-sender, der kan afgive 300 watt 
PEP, og som har 40 dB bærebølgeundertryk
kelse, vil i talepauserne udsende et restsig
nal på 3 watt! På en fuldt oplukket modtager 
i umiddelbar nærhed kan man godt fore
stille sig, at signalet vil være ganske kraf
tigt og sandelig heller ikke lyde videre kønt,
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al den stund det hovedsageligt består af 
brum — selvom senderen er i perfekt stand.

Overstyring.
En korrekt dimensioneret ESB-sender vil 

være indrettet således, at overstyring tidligst 
finder sted i sluttrinet. Det, der sker, er som 
bekendt, at der på grund af ulinearitet i dette 
trin dannes andre frekvenser end de, der er 
nødvendige for overføring af selve talefre- 
kvensområdet, samt at modulationen bliver 
mere eller mindre forvrænget eller grødet — 
alt efter hvor groft der overstyres.

For at kunne rapportere en lokal ESB- 
station korrekt må man disponere over en 
modtager med kendt og god selektivitet, samt 
have mulighed for at nedsætte forstærknin
gen, således at der garanteret ikke finder 
overstyring sted i modtageren I værste fald 
kan man klare sig med enten helt at fjerne 
antennen fra modtageren, eller blot lade den 
arbejde på nogle få meter antenne.

Rapporter på overstyring bliver desværre 
ofte mødt med bemærkningen: Du bor jo så 
tæt ved, at det ikke kan undgås, at jeg breder 
mig.

Har man sikret sig mod overstyring af 
modtageren, bør en lokalstation ikke brede 
sig een hertz mere end en kraftig, fjernere 
liggende!

Mikrofonteknik.
I det store og hele er mikrofontekniken 

blandt ESB-amatører god. Dog er der enkel
te, der forfalder til enten at „sluge" mikro
fonen (det gør talestyringsproblemerne min
dre), eller at bruge altfor stor mikrofonaf
stand.

I. førstnævnte tilfælde fremhæves alle hvis
lelyde (s, t, p etc.), ligesom man bliver ganske 
overordentlig klar over, at operatøren træk
ker vejret. I det andet opstår oftest ubehage
lig rumklang — de færreste af os har studie 
— ligesom alskens udenomslyd gør sig ube
hageligt gældende.

En passende middelvej, 20—30 cm fra mi
krofonen, anbefales. Er man af forskellige 
grunde tvunget til at gå tættere på, tilrådes 
det at tale „forbi" mikrofonen — ikke di
rekte ind i den. Herved undgås de værste 
hvislelyde.

En fare ved „close talking" er det, at selv 
små afstandsvariationer medfører meget be
tydelige variationer i modulationsniveauet. 
Det er derfor af største betydning, at man 
hele tiden har et øje på modulationsindikato
ren, anodemeteret eller hvad man nu ellers 
har til kontrol.

Radiomodtagerens 
beat-oscillator

En ganske almindelig underholdningsradio 
skulle forsynes med beat. Det ordnede vi i 
gamle dage med en lille bitte instabilitetska
pacitet i form af 2 serieforbundne kondensa
torer indskudt mellem anode og gitter i MF- 
pentoden. Med midtpunktet til stel var alt 
normalt, med svævende midtpunkt svingede 
MF-røret livligt, men det er nu en lidt trist 
metode. Da triode-hexoden kom frem, erstat
tede vi MF-pentoden med en sådan, idet hex- 
oden anvendtes som MF-rør og trioden som 
oscillator, hvilket var helt i orden, men kræ
vede et indgreb i konstruktionen. I transisto
rernes tidsalder anvender vi en transistor
oscillator, hvis fødespænding tages fra ud
gangsrørets katode.

Beat-oscillatorens diagram ses hosstående: 
Det viser et almindeligt Colpitts-kredsløb, 
hvor spolen afstemmes med 2 serieforbundne 
kondensatorer, hvis midtpunkt er afkoblet til 
stel. Spolen kan være en mellembølgespole 
(litzetråd), hvoraf man piller vindinger, til 
den med jernkernen kan trimmes på plads 
på mellemfrekvensen. Kondensatorerne skal 
være temperaturstabile, f. eks. styroflex. Fø- 
despændingen skal afkobles kraftigt, ellers 
hyler det hele på grund af tilbagekobling 
over detektorkredsløbet.

Til detektor diode

Om det er de helt optimale værdier, der er 
anvendt, kan måske være tvivlsomt, der er 
ikke eksperimenteret meget med sagen, men 
opstillingen virker, det er da altid noget. Ved 
at eksperimentere videre, kan frekvensstabi
liteten måske forøges, lidt drift er der jo; OZ 
vil sikkert gerne høre om erfaringer i så hen
seende. løvrigt er det hele indbygget i en 
MF-dåse anbragt under chassiset, så køligt 
som muligt, varme er jo ikke godt for transi
storer.

Kj. Prytz.
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Halvledere for 
millioner

Af Ole Hasselbalch, ex OZ6OH, 
Biittenbergstrasse 26, 2500 Biel Bienne, Schweiz.

Der var en amatør på landet, (*) 
han havde halvledere blandt andet.
At lave impulser er disses sag, 
og de lavede millioner hver eneste dag. 
Der var milliarder, da de blev talt, 
og det fandt amatøren slet ikke så galt. 
Han dem forsigtigt i kredsløbet fik, 
drejede på kontakten, og alt sagde klik.

(*) også i byen.
Meget frit efter H. C. Andersen.

Recept: To silicium kontrollerede ensret
tere sammenrøres med et par dioder og til
sættes en enkelt unijunktiontransistor. Man 
strør nogle modstande og kondensatorer der
over og tænder for strømmen.

Lad os så blive alvorlige og tænke lidt 
over, hvad man i grunden kan lave med alle 
disse mange komponenter. Disse fyre anspo
rede mig til at lave en lille opstilling, der kan 
næsten alt. Ideen fik jeg, da jeg så i en lille 
håndbog fra RCA. Her blev der vist et så
kaldt Hybridkredsløb. Dette var udført med 
transistorer, men jeg tænkte mig, det ku’ 
laves med de såkaldte silicium kontrollerede 
ensrettere, forkortet SCR. De kan nemlig lede 
meget større strømme end de transistorer, 
der var brugt.

Se så på grunddiagrammet: Dette er hos 
mig opbygget på en lille plade med nogle 
støttepunkter. De to SCR er kølet ved at 
blive spændt fast imod chassiset med en iso
lation imellem. Jeg har udført alle de punk
ter, der har interesse, og lad os så forbinde 
dem sammen på forskellige måder. Der skal 
naturligvis bruges andre komponenter, såsom 
kondensatorer, modstande, dioder o. s. v., 
men det tilbygges ganske let. Arbejdsspæn- 
dingen har jeg valgt til ca. 24 volt og strøm
men max. 2 ampere. Det være sig jævn- og 
vekselspænding, alt efter formålet. Så en kort 
forklaring af SCR’s virkemåde: Sæt en mod
stand på omkring 1000 ohm ind imellem 2 og 
anoden. Tilslut så 24 volt og mål spændingen 
imellem anoden (1) og katoden (4). Der vil da

100k
Grundkredsløb.

Kredsløb nr. 2 (til højre). 
Variabel frekvens. 

Udgang: 1—11 (symmetrisk).

Kredsløb nr. 1. Udgang: enten 1 eller 11, 
afhængigt af polariteten.

« + 24 v
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kunne måles 24 volt, hvilket må betyde, at 
der ingen strøm går. Indsæt nu en modstand 
i parallel med en kondensator i serie med 
(3) 100 kohm, 1 μF. Tilslut punktet (2) til (2), 
og læg nu mærke til, at spændingen falder til 
ca. 1 volt. Man kan kun få spændingen til at 
stige til 24 volt ved at afbryde anodetilled
ningen. Dette betyder altså, at når først 
SCR’en leder, kan man ikke mere styre 
strømmen igennem den. Dette er i princip det 
samme, der sker med en thyratron.

Kredsløb nr. 3. Fast frekvens, men valg mellem 
symmetrisk udgang (med potentiometer i midt

stilling), eller asymmetrisk (til begge sider).

Kredsløb nr. 4. Kun een af de viste dioder anven
des. Potentiometret er 1 Mohm. Asymmetrisk fir

kant, udgang 1 eller 11.

Unijunktiontransistoren er en såkaldt rela- 
xationsosc. Den kan sammenlignes med en 
glimlampe. Jeg vil ikke gå i enkeltheder. 
Teknisk redaktør har vist i sinde at forklare 
dette nærmere.

I alle tilfælde bruger vi vor unijunktion- 
transistor til at give en lille positiv impuls til 
gaten i vor SCR. Spændingen skal være til
ført imellem katode og gateelektrode.

Der findes endnu en metode, hvormed man 
kan afbryde for strømmen igennem vor SCR. 
Ved at tilføre en kort negativ-gående im
puls, der får anoden til at gå et par volt ned 
under 0 volt. Dette gøres ved at forbinde en 
kondensator imellem de to anoder. Størrel
sen kan vi vælge til omkring 4,7 μF (papir).

Lad os begynde med et kredsløb, der bru
ges til at indstille en bestemt tid med. Tiden 
kan med de viste værdier indstilles imellem 
1 milisekund og 6—8 sekunder. En kort im
puls tilført nr. 3 får denne SCR til at lede. 
Der tilføres en negativ impuls til den anden 
SCR, og denne får nu spænding. Efter en 
bestemt tid afhængig af R og C i unjunktion- 
transistoren vil denne afgive en impuls til 
gate 33, og tiden er udløbet.

Man kan også indsætte et relæ i stedet for 
en eller begge modstandene på 1 kiloohm. 
Her er noget til mørkekammeret. Det kreds
løb, jeg har punkteret, sørger for, at den ven
stre SCR altid er spærret ved tilslutning af 
spænding.

Kredsløb nr. 2. Firkantgenerator med vari
abel frekvens indtil ca. 5000 Hz.

Kredsløb nr. 3: Firkantgenerator med fast 
frekvens, men asymmetrisk og symmetrisk.

Kredsløb nr. 4: Firkantgenerator med vari
abel frekvens og asymmetrisk.

Der er mulighed for masser af andre kob
linger såsom ensrettere, variabel vekselspæn
ding, stabiliseret spænding, både jævn- og 
vekselspænding. Ak, Jeg kunne fylde OZ med 
masser af kredsløb, med lad selv fantasien 
løbe over. Det er meget morsomt. Jeg vil til 
forskellige tidspunkter komme med nye for
bindelser med dette grundkredsløb.

Lad os kikke lidt på en brokoblet ensret
ter, hvor vi bruger et par SCR til at styre 
strømmen, således at vi får en variabel spæn
ding. Dette kredsløb vil jeg først tegne meget 
forenklet med kun een SCR med en unijunk- 
tiontransistor samt en zenerdiode med tilhø
rende modstande og kondensatorer. I dette 
tilfælde får vi gratis en slukkespænding til 
vor SCR. Dette sker, når den negative halv
periode dukker op.

Tændimpulsen til gateelektroden kan regu
leres ved at lave et faseforskydningskredsløb 
ved hjælp af potmeter et på 50 kohm og kon
densatoren på ca. 0,18 μF. Unijunktiontransi
storen vil først tænde, når en bestemt spæn
ding forefindes på emitteren, og denne spæn
ding skal falde sammen med den spænding, 
der forefindes som forsyningsspænding. Vi 
har da kontrol over fasen, der kan varieres 
imellem ca. 10 og 180 grader. Som jeg har 
omtalt, skal anoden på vor SCR være positiv,
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for at den kan lede, og tilfører vi på forskel
lige tidspunkter en lille positiv impuls på 
gaten, kan vi lede større eller mindre mæng
der strøm igennem vor SCR.

zener

Regulering af en vekselspænding. Trl består af en 
lille ferritkerne med 3 X250 vdg. 0,1 mm CuL. 
Styreviklingerne skal give samme polaritet på 

gate-elektroderne.

Dette forstås vist tydeligst ved at betragte 
en periode af en 50 Hz sinusspænding. En hel 
periode er nøjagtig 360 grader lang. Nu vil 
vor SCR kun arbejde med den positive andel. 
Dette betyder, at kun den øverste del af halv
bølgen slipper igennem. Den negative bliver 
brugt til at slukke med.

De skraverede arealer angiver, hvornår der 
trækkes strøm.

Den næste tegning viser så en mulig ud
førelse af en brokobling. Vi skal til dette for
mål bruge 100 Hz til vor gateelektrode, men 
det laves nemt med endnu en lille ensretter 
sammen med en zener. Denne opstilling kan 
arbejde med spændinger op til 100 volt og

strømme til ca. 3 ampere, altså 300 watt. Det 
er normalt nok.

Nu er SCR’er til højere spændinger dyre, 
så vil vi have en højere spænding, kan vi gå 
en anden vej. Vi regulerer vor vekselspæn
ding, transformerer den op til den ønskede 
værdi, ensretter, og har på denne måde nået 
målet. Dette gøres nemt ved at forbinde to 
SCR antiparallelt, altså anode til katode og 
fra katode til anode over den anden. Dette er 
også prøvet, og det virker udmærket. Kloge

1N 4004 3.3 k

Dobbeltensretter med wattløs regulering.

Transistoren benyttes her

hoveder vil sikkert kunne se, at her er vi inde 
på et område, hvor man kan lave rare stabi
lisatorer for enten jævn- eller vekselspæn
ding.

I stedet for det viste potentiometer på 50 
kohm imellem zenerdioden og emitter på vor 
unijunktion kan vi indsætte en transistor som 
variabel modstand. Det har jeg også vist. En 
LDR kan også bruges. Ja, mulighederne for 
den opfindsomme er enorme.

Lav dette efter og find på nye ting. Det er 
næsten lige så interessant som et skakspil, 
men for mig mere forståeligt. *

Belastning
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Justering 
på Drake 2-B
Ved OZ3Y.

Modtageren har været omtalt flere gange 
her i OZ, og mange Drake 2-B har fundet vej 
til danske amatørstationer. På opfordring vil 
jeg her give anvisning på, hvorledes man selv 
kan justere modtageren. Fra fabriken er den 
justeret i topform, men en lang transport kan 
være årsag til, at den trænger til en omgang.

Har man ændret netindgangen til europæ
isk 220 volt, må man lave et lille trick for at 
opnå korrekte spændinger på modtageren — 
de 220 volt er ikke nok, den skal have 240 
volt! En autotransformer til formålet er ikke 
til at opdrive, men det kan klares alligevel, 
hvis du har en nettransformer liggende, hvor 
der er 3 stk. 6,3 volts viklinger, disse lægger 
du i serie. De skal fases rigtigt, sæt een ad 
gangen på, og mål med et AC-voltmeter om 
spændingerne adderes, gør de ikke det, så 
skal den tilsluttede viklings ledninger blot 
ombyttes. Har du fået ca. 19 volt ud af dem, 
lægges de på samme vis i serie med 220 volt 
viklingen, resultatet bliver 239 volt over vik
lingens ender, netop hvad der er brug for, og 
først med denne spænding bliver modtageren 
„livlig".

På modtagerens bagside sidder et hul, der 
har betegnelsen RCVR — SENS. Hvis du af 
en eller anden årsag har drejet på det pot
meter, er der kun eet at gøre, at regulere det 
tilbage til den indstilling, Drake har sat den 
på. Det kan kun gøres med brug af rør
voltmeter. Fremgangsmåden er følgende: Sæt 
rørvoltmeteret på 1,5 volt-området, tilslut 
den ene ledning til chassis og testpinden til 
klemmen mrkt. AVC. Med en skruetrækker 
eller trimmenøgle reguleres „SENS“ til 1,5 
volt, og mens ledningerne sidder på justeres 
„S“-meteret til udslag 1. Derpå fjernes led
ningerne, og man vil se, at „S“-meteret er 
gået lidt højere, og ved hjælp af „SENS“ ju
steres dette tilbage til udslag 1 som før. Efter 
dette er AGC-spændingen nøjagtig 1,5 volt, 
som foreskrevet.

Er modtageren blevet forsynet med 2 AC 
xtalkalibrator, volder justering ingen besvær. 
Kalibratoren har en trimmer på oversiden; 
ved hjælp af denne kan frekvensen justeres 
meget nøjagtigt. Flyt 11.000 MHz xtallet 
over i „C“ holderen, preselektoren indstilles

på 7—8, og WWV på 15 MHz skal komme 
ind på skalastilling 0. Er WWV kraftig, behø
ver man ikke at flytte xtallet. Sæt båndomsk. 
på „40“ og preselektor på 10, så vil WWV 
også komme ind ret pænt på samme sted. Når 
kalibratoren startes, skal den ligge fuldkom
men i nulstød med WWV, justeringen fore
tages bedst uden brug af modtagerens beat.

Og så går vi over til de lidt mere indven
dige justeringer. Beatoscillatoren på 50 kHz 
behøver man ikke at tvivle på, en så lav fre
kvens tager ikke skade på justeringen. Lige
så „Passband". Men oscillatoren på 405 kHz 
skulle gerne ligge på plads, dette kan man 
undersøge ved at lytte til dens 9. harmoni
ske, der falder på 3645 kHz i 80 meter bån
det (uden antenne på), så kan den nemt hø
res. Ligger den ikke nøjagtigt, så er der mu
lighed for justering under skærmboxen mrkt. 
„405 kc. osc.“.

Derpå skal der anvendes et signal til at ju
stere på under indstilling af øvrige kredse. 
Har man xtalkalibratoren, kan denne benyt
tes. Indstil f. eks. til 3800 kHz på sædvanlig 
måde med peak på preselektor og uden an
tenne, eller benyt en VFO, der med en stump 
ledning kobles løst til antenneklemmen, „S“- 
meteret må gerne vise omkring 9. MF-trans- 
former mrkt. 455 KC justeres nu til max. ud
slag, justeringen foregår både i top og bund. 
Derefter justeres den variable MF mrkt. 3,5 
—4,1 variable IF, denne har kun een juste
ringsmulighed, jernkernen, som man får fat 
i, i bunden. Det var den side af sagen.

På venstre side af chassis er anbragt nogle 
trimmere, dem skulle det ikke være nødven
digt at røre, men vil man konstatere, om 
xtalosc. giver max. output, så er fremgangs
måden den, at man med rørvoltmeteret ind
stillet på 5 volt område tilslutter til test
punktet ved siden af røret 6U8. Med omsk. 
på område 20 justeres til max. udslag, det 
samme gentages på område 15 meter. Øvrige 
trimmere under RF og ANT justeres til max. 
på et testsignal på det pågældende bånd.

Under en QSO med K8WQE, der bor nær 
Drake-fabriken, fik jeg et tip om, hvordan 
man „sætter liv i kludene", han kørte selv 
med en 2-B og havde taget ensretterrøret 
(6X4) ud og erstattet det med 2 siliciumdio
der, som var anbragt på en tom 6X4-sokkel, 
dette gav en noget højere anodespænding og 
en meget livlig modtager. Dog må man regu
lere AGC-spændingen, som foran beskrevet, 
idet denne ændring også medfører en æn
dring af AGC-spændingen. Måske vil det 
være bedst, at den indstilles en anelse højere.

God fornøjelse!
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Multivibrator
Af OZ5LP, Mogens Pelle, 

Nygårdsvej 61, Esbjerg.

I den række af måleinstrumenter der bør 
være på en amatørs arbejdsbord, må multi- 
vibratoren ikke mangle, og da den er billig 
og hurtigt bygget, kan selv en skoleelev 
bygge sig en.

Nedenstående konstruktion er blevet til ud 
fra ønsket om at lave en meget handy kon
struktion, og som det ses af fig., der er i na
turlig størrelse, er dette ønske blevet opfyldt.

Selve diagrammet er det for multivibrato- 
rer almindelige og trykt i OZ.

Delene er monteret på et chassis af perti- 
nax, 1 mm tyk, hvori der er boret de på fig. 4 
viste huller. De med et kryds mærkede hul
ler er boret med et 1,5 mm bor og de med en 
cirkel mærkede med et 3 mm.

Monteringen fremgår af fig. 2 og 3. Først 
monteres de to papirclips, der danner kon
takt til henholdsvis batteriets minuspol og 
prøvespidsen. De stikkes ganske simpelt igen
nem de to yderste 3 mm huller og bøjes om, 
så de sidder godt fast. Derefter anbringes de 
4 modstande og 2 transistorer, og den negati
ve leder trækkes. Så monteres den på fig. 5 
viste messingstrimmel, der er lavet af en 
lamel fra et fladt lommebatteri, i det mid
terste hul, ved at den smalle del stikkes igen
nem og bøjes således sammen om chassiset, 
at den nederste del af det brede stykke er 
parallel med den nederste del af det smalle. 
Herpå loddes transistorernes emitterledning. 
Til sidst monteres kondensatorerne, og mes
singkontakten bøjes i den endelige facon. Så 
er der indpakningen tilbage. Her har jeg 
brugt en DAIMON pencillygte, hvor pæren 
er fjernet og erstattet af en bananbøsning, 
(ikke vist. Og dermed er opstillingen fær
dig og klar til brug, blot må det huskes, 
at batteriet skal vendes, så den negative 
papirclips berører minuspolen på batteriet. 
Afbryder behøver man ikke at bekymre sig 
om, da en sådan er indbygget i den clip, der 
er beregnet til at holde lygten fast på kanten 
af en lomme. En prøvespids laves lettest af 
et stykke 4 mm messingtråd, der delvis over
trækkes med flex. Hvis der overalt er an
vendt miniaturekomponenter, er der under 
transport plads til den ned langs med chas
siset.

Fig. l.

Stykliste.
270 kohm 1/4 W.
22 kohm 1/4 W.
22 kohm 1/4 W.

150 kohm 1/4 W.
320 pF keramisk.

10000 pF polyester (skal der være plads til 
prøvespidsen inde i opstillingen, skal C2 
dog også være keramisk).
1000 pF keramisk.

= OC71.
1 stk. Daimon pencillygte.
1 stk. bananbøsning.
2 stk. papirclips.
1 stk. messing (se tekst).
1 stk. batteri 1,5 volt (Hellesen nr. 18).
En smule pertinax 1 mm tykt.
Lidt flex.

R 1
R2
R 3
R 4
C 1
C 2

C 3 =  
Q1, 2

Fig. 5. 
Messingstrimmel.

Fig. 4. 
Monteringsplade.

Fig. 2. 
Oversiden.

Fig. 3.
Undersiden.

Opstillingen svinger ganske fortræffeligt 
og kan høres tydeligt til 18 megahertz, der 
desværre er det højeste, min modtager kan 
gå. Ved så høje frekvenser er det dog nød
vendigt med en forbindelse mellem multivi- 
bratorens metalhylster og det chassis, der 
undersøges.
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Den piezoelektriske effekt.

Fra min egen entré som senderamatør husker jeg 
den sædvanlige lektie, som man ganske mekanisk 
afleverede, og som lød således: „Jeg kører her med 
en Ronette Crystal mikrofon".

Den gang spekulerede man ikke særligt på, 
hvad det var, ordene dækkede over, man opfattede 
det vel nærmest som en klingende reklamebeteg
nelse. Derimod blev man hurtigt klar over, at ordet 
kvartskrystal udgjorde en vigtig faktor i oscilla
torteknikken, og vor egen krystalpioner Kaj Groot 
havde let ved at dupere os med sine krystalnøjag- 
tigheder, når han averterede med, at frekvensen lå 
fast indenfor 1 hertz af 100.000.

Der er løbet meget vand i stranden, siden de 
første krystaller fandt anvendelse i radiotekniken, 
og interessen for krystaller er ikke blevet mindre 
med årene, snarere tværtimod. I dag er der an
vendelse for krystaller som aldrig før, og de er ble
vet en væsentlig faktor i den moderne VHF teknik.

Medens man således er ganske godt informeret 
om kvartskrystallerne, så skorter det på kendskab 
til de øvrige krystaller, som også anvendes inden
for radiofoni og elektroteknik, og jeg skal da gøre 
rede for krystaller i almindelighed med særligt 
henblik på de før omtalte mikrofonkrystaller.

Først kan man spørge, hvad man forstår ved et 
krystal, og hvad det er for egenskaber, der betin
ger en kolossal produktion og en mangesidet an
vendelse.

Anvendelse af krystaller beror på den såkaldte 
piezoelektriske effekt. Hvis et krystal af særlig be
skaffenhed udsættes for mekaniske påvirkninger, 
vibrationer for eks., og påvirkningen sker under 
bestemte vinkler, opstår der tilsvarende elektriske 
ladninger. Lad os mere tydeligt sige det sådan, at 
hvis de mekaniske svingninger, som stammer fra 
rillen i en grammofonplade, påtrykkes et krystal, 
så opstår der i dette tilsvarende elektriske sving
ninger. Omvendt kan det også siges, at påtrykker 
man udefra et krystals endeflader en vekselstrøm, 
så går krystallet i tilsvarende mekaniske svingnin
ger.

Et krystal lean altså omsætte elektriske svingnin
ger i mekaniske og omvendt. I praksis viser det sig, 
at sammentrækningerne ved vibrationerne er af 
størrelsesorden omkring 1/100 mm, og dette kan 
nås indenfor en spænding af mindre end 1 volt.

Krystaller er en omfattende varebetegnelse in
denfor kemikernes og fysikernes verden, og af den 
store mangfoldighed af forskellige krystalformer 
og krystallinske stoffer er det naturligvis meget 
begrænset, hvad der kan anvendes til elektronisk 
brug.

Krystallerne inddeles i 32 krystalklasser og efter 
den ydre form i 7 krystalgrupper, trikline, mono- 
kline, rhombiske etc. For at kunne anvendes til 
elektroniske formål skal disse krystaller først og 
fremmest være piezoelektriske, dernæst skal de 
være mekanisk stabile, uforanderlige under brug, 
temperatur- og fugtighedsuafhængige o. s. v. Efter 
en sådan grundig sortering bliver der ikke mange 
tilbage af det store udvalg, hovedsagelig kvartskry
stallet og seignettesaltkrystallet.

Det piezoelektriske kvartskrystal hører til det 
trikline system, men der findes iøvrigt en anden 
modifikation i hexagonal form.

Kvartskrystallet har overraskende elastiske egen
skaber og er meget temperaturuafhængigt. Ved 
slibning kan man fremstille kvartsplader helt ned 
til 1/10 mm tykkelse. 1/10 af jordoverfladen består 
af kvarts i krystallinsk eller amorf form. Det, den 
finder anvendelse til elektronisk brug, kommer 
hjem fra Brazilien, hvor det „vokser" i krystaller 
helt op til en meters længde og til en vægt af 
50 kilo.

Danskeren Niels Steensen (Nicolaus Steno) har så 
tidligt som i 1669 givet en beskrivelse af „kantvink
lens konstans".

Den almindelige form for et bjergkrystal kan 
lettest beskrives som et sekssidet prisme, der er 
„fastvokset" til et underlagr og som i den anden 
ende er udviklet som en sekssidet pyramide.

Den mekaniske egenresonnans ligger højt på 
grund af kvartsens stivhed, og det skyldes ikke 
mindst dette forhold, der gør kvartsen så egnet 
i elektroniken.

Kvartsen er praktisk talt uafhængig af fugtig
hed og temperatur. Den delativt opnåelige fre
kvenskonstans er ved anvendelse af termostat 
bedre end 10-8.

Da nu kvarts ofte har været omtalt, skal jeg 
nøjes med de her nævnte kendsgerninger og gå 
over til en anden krystaltype, som har fundet ud
strakt anvendelse, nemlig seignettekrystallet.

Seignettesaltet eller rochellesaltet, som det også 
hedder, er et dobbelt sæt. Kemisk hedder det kali- 
umnatriumtartrat. Tartrat siger, at det er et salt af 
vinsyren. Den store fordel ved at anvende seig
nettesaltkrystallet ligger i dets usymmetriske kry
stalstruktur og den dermed nøje forbundne store 
piezoeffekt, og endvidere den ikke uvæsentlige 
kendsgerning, at man er i stand til at „dyrke" kry
staller af dette stof i enhver størrelse og mængde.

Ved dyrkning af seignettesaltkrystaller går man 
ud fra destilleret vand, som mættes med seignette-
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salt. Ved tilstedeværelse af en „krystallisations- 
kærne" udskiller der sig et krystal, som er typisk 
for dette salt.

Som krystallisationskærne anvendes et såkaldt 
kim, en krystal fra tidligere dyrkninger. Nu gæl
der det om ved konstant temperatur at lade vandet 
fordampe ganske langsomt, eller efter en anden 
metode ved hjælp af afkøling at lade saltet udskille 
sig af opløsningen.

Til brug i elektroniken benytter man tynde kry
staller, som man udskærer af de dyrkede blokke. 
Disse plader, kun få tiendedele af en millimeter 
tykke, har samme egenskaber som hele krystallet, 
nemlig at give en varierende elektrisk spænding 
når de udsættes for træk eller tryk i en bestemt 
retning. Denne retning skal være identisk med 
akseretningen i den udsnittede plade, hvilket igen 
vil sige akseretningen af det dyrkede krystal. I 
fig. 3 ses et karakteristisk dyrket seignettekrystal, 
og indeni er tegnet den lille udskårne krystal med 
parallelsiderne a b.

Den maximale elektriske spænding i et sådant 
krystal opnås, når den mekaniske kraft virker i

 ► Temperatur

Fig. 2.
Et eksempel på seignettes altets opløsningsevne i 
koldt og varmt vand. Til højre forneden angives 
temperaturen, medens den lodrette linie giver, 
hvor meget salt der i kilo kan opløses i 1 liter 
vand. Man ser, at omtrent 3 kilo salt kan opløses 
ved 50 graders varme. Såsnart temperaturen fal
der, udskilles saltet, og falder temperaturen lang

somt (over flere dage), vokser krystallerne i 
størrelse.

Hvis man betragter kurven i fig. 1, vil man hur
tigt kunne forstå meningen, og man vil iøvrigt 
også selv kunne foretage eksperimenter med dette 
salt.

Kvaliteten af krystallet afhænger af flere fak
torer. Voksehastigheden, den ensartede temperatur, 
som skal være meget nøjagtig og i visse tilfælde 
strække sig over længere tid.

Vigtigt er det, at støv og snavs holdes borte. De 
mindste forureninger fører til opdrætningsvanske- 
ligheder, de virker som uønskede aflejringssteder 
for udskillende krystalmolekyler.

Dyrkningsvarigheden er meget forskellig efter 
størrelsen og den valgte begyndelses- og sluttem- 
peratur. Indenfor 14 dage kan man have fået frem
stillet gode krystaller i størrelsesorden af 60 mm.

Fig. 3.
Et seignettesaltkrystal. 

Heraf kan udskæres små 
skiver, a b.

a. Et 450 krystal, b. En krystalskive der svinger. 
c. 2 enkeltkrystalskiver monteret sammen, d. En 

sadelsvinger.

retningen AA og BB. Hvis der nu udskæres plader 
af krystalblokken på den måde, at kanterne er 
parallele med retningerne for X, Y og Z akserne, 
så vil der opstå maximalspænding, når den udø
vende kraft går i retning AA og BB.

Den reciprokke piezoelektriske effekt ytrer sig 
på den måde, at dersom man lægger en ligespæn- 
ding ind i retning a b, indtræder en mekanisk de
formation, en forlængelse af diagonalerne AA og 
ved skift af jævnstrømmen en forlængelse i ret
ningen BB. Sålænge spændingen vedvarer, får kry
stallet form af en rhomboide.

Hvis man klæber to krystaller sammen, opstår 
et såkaldt krystalelement. Under spænding søger 
diagonalerne bøjning i modsat retning, der opstår 
en „saddelsvinger" „krystalelementet tager form af 
en sadel).

Udskærer man krystalblade af den dyrkede blok 
under en vinkel af 45 grader med Y aksen uden 
iøvrigt at ændre de øvrige akserétninger, så vil det 
nye krystal ikke sammentrække eller udvide sig 
diagonalt men forkorte eller forlænge sig i sin 
længde- og tværretning.
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To krystallografisk ligeorienterede og sammen- 
kittede enkeltplader giver ved elektrisk parallel
forbindelse en såkaldt enkeltbøjer. Det vil sige, at 
alle hjørnepunkter udfører ensgående bevægelser. 
Sættes der vekselstrøm på denne krystalform, 
svinger alle bevægelser omkring hovedaksen DD. 
Hvis man strør meget fint sand på en sådan kry
stalsvinger, kan man iagttage, at kornene lægger 
sig til hvile i den neutrale zone af krystallet.

De fleste krystalmikrofoner er i dag udrustet 
med torsionssvingere på den måde, at ophænge
punkter er fastgjort til lejehuset, medens det fjerde 
punkt er forbundet med membranen. Træffer en 
lyd membranen, overfører den sine trykforandrin
ger til krystallets hjørnepunkt. Krystallen sættes 
altså i mekaniske svingninger. Resultatet bliver, at 
lydfrekvensens rytme overføres til krystallen, og 
at der opstår en piezoelektrisk rytme, der er til
svarende.

Såvel torsionssvingere som mere enkle „bøjere" 
bruges som krystal pick-ups etc. Læg mærke til 
fig. 2. Her ses krystalelementet til grammofonind
spilning. Indvendig ses en enkeltbøjer, der er op
hængt i to gummibøjler. Vibrationerne fra en 
safirnål overføres til krystalelementet, som så på 
sædvanlig måde overfører de mekaniske svingnin
ger i elektrisk energi.

i

Fig. 6.
Krystalmikrofon med torsionssvinger.

1. Det ene hjørnepunkt fastgjort til membranen.
2. De tre andre hjørnepunkter fastgjort til krystal

kapslen.

Fig. 7.
En anden form for en 

krystalsvinger.
1. Krystalelement.

2. Membran. 3. Kapsel.

Fig. 8.
Snit af en krystalpick-up.

1. Krystalelemenent. 2. Afspillenål (kan være en 
safir). 3. Gummilejer. 4. Krystalholder. 5. Gummi

holdere. 6. Drejeakse. 7. pick-up dåse.

Det er denne simple fremgangsmåde med at om
danne grammofonpladens lydoptegnelser til elek
triske svingninger, der har skabt vore dages frem
ragende grammofongengivelse.

Man kan præstere afspilleenheder, hvor frekvens
området er så godt som retlinet i hele området 
fra 30 til 16.000 hertz.

Poul Andersen.

 SILENT KEY

Da jeg kom hjem d. 7. ds. fra en dejlig 
skovtur, lå der på mit skrivebord en lille 
seddel, hvorpå var skrevet: „4JJ er i dag 
pludselig død“. At denne meddelelse gjorde 
et stærkt indtryk på mig er let forståelig, 
især da 4JJ for få dage siden tilsyneladende 
nogenlunde rask efter et overstået sygehus
ophold besøgte os for at få en hyggesnak om 
bl. a. EDR.

Med 4JJ, også kaldet „OZ4 Jørgen Jyde“, 
er en af vore bedste kammerater gået bort. 
Jørgen blev 77 år, men han var trods gammel 
af alder ung i sind. Medlem, af EDR har Jør
gen været uafbrudt siden 1933, og arbejdet 
for foreningen og ikke mindst for den lokale 
afdeling har altid været en hjertesag for 4JJ. 
Han var en mand, som man under alle for
hold kunne stole på, og som altid var rede 
til at hjælpe, hvor hjælp var behov.

Vi er mange, der vil savne dig, Jørgen.
Ære været dit minde. OZ3FM.

Fig. 5.
En såkaldt enkeltbøjer. 
Alle bevægelser foregår 
omkring hovedaksen DD.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA.

Lidt om vikling 

og beregning 

af nettransformatorer

Fortsat fra forrige nummer.

I OZ april gennemgik vi beregningerne for vik
ling af en nettransformator. Denne gang vil vi rede
gøre for den mere praktiske udførelse.

Jernkæmen er en meget vigtig del af transfor
matoren, og man skal ikke spilde tid på selvfrem
stilling af kærner. Jernet hertil er jo ikke alminde
ligt valsejern, men specielle legeringer. Det frem
går for eks. af, at medens transformatorjern kan 
optage kraftlinier på op til 10.000 Gaus, kan almin- 
ligt sort jern kun gå op til 6000 Gaus. Hertil kom
mer, at transformatorjern er beklædt med tyndt 
papir; det er for at reducere tabene forårsaget af 
hysteresis og hvirvelstrømme til det mindst mu
lige. Det ville være aldeles umuligt at bygge trans
formatorens kærne af massivt jern, thi energitabet 
i jernet ville da blive så stort og forårsage så stor 
opvarmning, at transformatoren ville være aldeles 
ubrugelig.

Er man i stand til at skaffe sig transformator
plade, vil det endda ikke være tilrådeligt at gå i 
gang med en selvfabrikation, thi pladerne skal helst 
være udstansede, så de dækker hinanden nøjagtigt 
og er uden grater og fejl.

Når vi således ikke har adgang til nye transfor
matorplader til konstruktionen, er der kun den 
mulighed at benytte ældre kasserede eller ubenyt
tede transformatorer og omvikle disse.

Er kærnen rusten eller på anden måde mishand
let, skilles den fuldstændig ad og renses for snavs 
og rust. Forinden har man filet en rille på tværs 
ned i pladelaget. Det letter, når man skal samle 
op igen, så har man nemmere ved at få lagt plader
ne i den nøjagtige stilling. Rustne plader eller pla
der uden papirlag overhovedet lakeres omhygge
ligt. Spred alle plader ud på et underlag og giv 
dem, helst med en malersprøjte, det glatte lag lak. 
Næste side behandles ikke før næste dag. Det er af 
betydning, at tørringen er fuldkommen, inden man 
går videre.

Vi laver spoleformen af pressepap, oliepap, svær 
bogbinderpap eller lignende. Vi former formen om

kring en firkantet pind. I pappet, der skal danne 
røret, skærer vi med kniv nogle fine riller, så kan 
pappet let bukkes med skarpe kanter omkring 
pinden. Omkring pappet limer vi yderligere nogle 
lag papir. Spolesiderne fremstilles af tynd finér- 
træ, svær pap eller etronit. Disse stoffer kan for 
eks. udskæres med løvsav.

Siderne kan limes fast på røret med to-komponent 
lim, Araldit eller lign. En god PVA lim kan også 
anvendes. Får spoleformen rigelig lim og rigelig 
tid til at tørre, er det utroligt, så stærk den er.

Men inden man nu gør sig store anstrengelser 
med at fremstille spoleformen og så galt bevikle 
den, må man være fuldkommen klar over, om 
kærne og form i det hele taget rummer plads nok 
til det antal primær- og sekundærviklinger, der 
kræves.

Ifølge det foregående har vi følgende antal vik
linger, som skal finde plads i spoleformen, nemlig:

Primær viklingen med 660 vindinger tråd 0,44 
mm ø og samme primærvikling med 484 vdg. 
tråd 0,34 mm ø, samt følgende sekundærviklinger: 

1995 vindinger 0,2 mm ø laktråd.
35 vindinger 1,1 mm ø laktråd.
23 vindinger 0,9 mm ø laktråd.

Vi forudsætter som eksempel, at vi har fremstil
let en spoleform med følgende mål. Længde ind
vendig mellem siderne 55 mm og sidehøjde over
spolebund 15 mm.

Vi kan da beregne pladsforbruget således:
Af primærviklingen på 0,44 mm går der 125 vdg. 

på et lag, det giver ialt 6 lag. Højden af 6 lag er 
ca. 3 mm, den øvrige primærvikling af 0,34 mm 
tråd fylder 3 lag, hvilket i højden giver rundt
1,5 mm. Lægger vi hertil et lag oliepapir, kan vi 
regne den samlede primærvikling til at fylde ca. 
5 mm.

Til sekundærviklingen har vi 1595 vdg. 0,2 mm 
laktråd. I et lag kan vi have 275 vdg., det giver til
sammen seks lag, der i højden fylder 1,1 mm. Der
næst kommer 1 lag med 35 vdg. 1,1 mm, det giver 
1,1 mm, og videre et lag med 23 vdg. 0,9 mm som 
giver yderligere 0,9; samlet højde på sekundærvik
lingen 3,1 mm. Med højden af primærviklingen ca. 
5 mm er vi nu oppe på ialt 8,1 mm. Det vil sige, 
der er rigelig plads i vor spoleform til vore viklin
ger samt diverse isolationslag mellem de enkelte 
viklinger og plads til tilledninger. Vi får således 
ikke besvær med at anbringe vor spoleform på 
plads i transformatorens vinduesåbning.

Det kan ikke nok anbefales at regne eksemplet 
igennem, når man selv står over for problemet. 
Den angivne spoleform er kun et tænkt eksempel, 
og iøvrigt findes der mange slags forskellige kær
ner, som kræver særlig hensyntagen.

Fig. 1.

Snit af vikleanordningen. er anbragt. Denne holdes i spænd af en stopring e
Den gennemgående akse a går gennem et leje b. og møtrikken g med håndtag. Møtrikkens gevind 
To stopringe e, en på hver side af lejet, holder ak- passer i det lille gevind i aksens højre side. To
sen i stilling. C er trædornen, hvorpå spoleformen slutskiver f støtter spoleformens endeflanger.

168



Vi kan derefter gå over til selve transformato
rens vikling, men lad os slå fast med det samme, 
at det slet ikke er nogen nem opgave at vikle en 
ensartet og tæt transformator.

Vikle udelukkende i hånden uden hjælpemidler 
kan man ikke, man må på en eller anden måde 
have en vikleanordning eller et vikleværktøj, som 
man kan tage til hjælp.

I tidligere numre af OZ har vi været inde på 
viklemaskiner, og selv om vi syntes, disse maski
ner var meget simple, var der dog en læser, der 
bad om noget mere enkelt. Læseren hentydede til 
en konstruktion af Anders og mente, den kim var 
for mekanikere. Dertil må dog siges, at Anders 
ikke havde nogen mekanisk uddannelse, men blot 
fiks på fingrene, hvad der også ofte kan klare 
meget.

Denne gang skal jeg da i forbindelse med denne 
artikel bringe en vikleanordning, der er så sim
pel, at alle må kunne lave den. Jeg tror ikke, man i 
enkelthed kan komme resultatet nærmere, men det 
må jo heller ikke forbigås, at det kun er en hjælpe
anordning til transformatorvikling. Hvad man bør 
kræve af en maskine, der skal vikle, er meget, 
meget mere, blandt andet automatisk spoleføring, 
en uvurderlig hjælp, hvis resultatet skal være 
100 »/o.

„Det hele er såre simpelt“.

Lejet til denne vikleanordning (maskine er jo så 
meget sagt), er et brædt, der er gennemboret på 
tværs med et 10 mm hul. Dette brædt anbringes 
ovenpå en bordplade, og af hensyn til, at man skal 
kunne arbejde med apparatet, anbringes det helt 
ude til højre, så højre arm frit kan bevæge sig 
under viklingen. Brædtet kan fastskrues med et par 
træskruer ned i bordpladen, for så vidt det da ikke 
er hjemmets spisestuebord, der anvendes. I så til
fælde må for husfredens skyld apparatet fastspæn
des med en tvinge, så er det jo også nemt at gem
me væk efter brugen.

Sådan et brædt kan danne et fortrinligt leje for 
en akse, såfremt det da er fremstillet af bøg, eg 
eller andet hårdt træ.

Vikleaksen er et stykke stål 10 mm i diameter. Et 
sådant stykke akse skulle det ikke være svært at 
få fat i, og aksen kan naturligvis lige så godt være 
af messing eller måske et stykke tyndt rør. Som 
det fremgår af tegningen, er der slået nogle få 
stykker 3/8” gevind i aksens ene ende. Er man ikke 
i stand til den lille operation at skære gevindet,

kan akse med gevind sikkert fås meget billigt hos 
den lokale smed.

Af videre mekanisk udstyr skal bruges 3 stykker 
10 mm stopringe med skrue til fastgøring. Endelig 
er der brug for en 3/8” skrue, på hvilken er pålod- 
det et lille håndtag til fastspænding og viklehånd
tag. Dette lille håndtag består af et stykke bånd
jern, og en lang skrue danner akse for et lille træ
håndtag.

For at kunne anvende viklemaskinen er det nød
vendigt med en firkantet træpind, der bærer spole
formen. Denne træpind og en spoleform er vist i 
fig. 3.

Nu er det jo sådan, at vi selv skal fremstille vor 
egen spoleform, og det er da rimeligt at fremstille 
denne form over den nødvendige træpind, og så lade 
pinden følge formen under fremstilling, tørring og 
til sidst selve viklingen. Det gør det hele mere en
kelt. Når form og træpind sættes i viklemaskinen, 
skal stopringen til højre stilles således, at håndtaget 
yderst spænder sig stramt til i sit gevind ved at 
låse sig mod spoleformen og holde denne fast under 
viklingen. Sålænge vi vikler højre om, vil hånd
taget ikke gå løst.

Under viklingen er der mange ting, man må tage 
hensyn til. For det første gælder det om at få en 
stram vikling. Derfor bør den rulle, hvorfra trå
den aftages, bremses, så den ikke kører løbsk. Der
næst skal der omhyggeligt vikles tæt side mod side, 
uden store mellemrum, i hvilke den overliggende 
tråd kan finde plads.

Det er nødvendigt, hver gang vi har viklet et en
kelt lag, da at lægge et lag papir, inden vi begynder 
på en frisk. Tyndt skrivemaskinepapir er et ud
mærket mellemlæg. Det kan iøvrigt limes sammen 
i overlægget, for eks. med en celluloselim.

Vi begynder altid med at vikle primærviklingen. 
Inden vi starter, er der boret hul i formens side 
helt nede ved bunden. Herigennem føres tråden ud 
inden starten. For at forstærke denne trådudføring 
trækkes et stykke flex over den tynde laktråd.

Er vi færdig med primærviklingen bores nyt ud
gangshul i siden, og så lægges der over primær
viklingen flere omgange oliepapir, olielærred, 
stærkt olievædet kardus eller lign. Disse flere lag 
isolation kan også limes sammen i et tykt lag på 
ind til 2 mm tykkelse.

Det afsluttende lag oliepapir må ikke være for 
smalt, det skal udfylde hele formen fra side til
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side. Det værste, der kan ske, er jo, at sekundær
viklingen dumper ned mellem primærvindingerne. 
Her ligger jo de største spændingsforskelle.

løvrigt skulle det jo ikke være nødvendigt med 
flere forklaringer. Studerer man tegningerne, vil 
resten fremgå af sig selv.

Denne lille viklemaskine er universel. Den kan 
tage store og små vikleforme. De forskellige stop
ringe kan flyttes i overensstemmelse med, om man 
skal have kort eller lang vikleakse. Det hele frem
går af sig selv, når man kommer i gang.

Spolehylster

Primærspolens midterste 
vinding

Sekundærspolens midterste 
vinding

Bar man beregnet vindingstallet til en transforma
tor, kan det også have interesse at vide, hvor mange 
meter tråd og dermed hvor mange gram man skal 
købe. Ser vi på ovenstående snit af en transforma
torspole, er fremgangsmåden følgende: Primærspo
lens midterste vinding har en diameter på 36 mm. 
Da der er fire lige store sider, bliver middelvik
lingens længde 4X36 mm = 144 mm. Midterviklin
gens længde er spolens middelværdilængde. Hvis 
primærviklingen har 2000 vindinger, bliver resul
tatet 288.000 mm = 288 meter. Tilsvarende er se
kundærens middellængde 43 mmX4 = 172 mm, 
hvis sekundæren har 2500 vindinger, bliver resulta
tet 172X2500 = 430 meter. I en vægttabel over kob
bertråd findes gramvægten for de forskellige tråd
tykkelser. Hvis der er flere lag, f. eks. en 6,3 volts 
sekundærvikling, som ligger yderst med for eks. 
26 vdg., alle i et lag, beregnes kun efter denne tråds 

sidehøjde. Eks.: 4X50 m X 26 vdg. = 5,2 meter.

Når man vikler transformatorer, skal man huske, 
at man kun vikler til sit eget behov. Så er det godt 
at gøre sig selv opmærksom på, at man ikke har 
travlt, men kan tage det hele med ro. Det er jo 
ligemeget, om det hele arbejde tager en halv time 
mere tid, end man havde tænkt sig. Viklearbejde 
kræver omtanke, omhyggelighed og ro.

At vikle i hånden og dreje vinding efter vinding 
ind på plads er et tålmodighedsarbejde, men allige
vel, det skal nok lønne sig, og selv om det tilsyne
ladende tager tid, kan man nu komme langt på en 
halv times tid, når først det hele er lagt til rette.

Hvad der er af vigtighed er, at man har fuld 
kontrol over maskine og tråd. Der må ikke være 
noget, der pludselig løber løbsk eller spoler til
bage. Derfor skal både maskine og tråd være af
bremset, og så skal man have begge hænder til sin 
rådighed. Den ene hånd trækker maskinen, den 
anden fører tråden. Og så bør man have blyant og

papir ved hånden. Tæl vinding efter vinding i hvert 
lag og skriv ned for hvert lag. Så skal man ikke 
på et vist tidspunkt til at begynde forfra. Giv hvert 
lag et nummer begyndende forfra med 1 i bunden. 
Det letter oversigten.

OZ6PA.

„Mæk lærke til“ disse vigtige oplysninger.
Ved alle henvendelser til foreningen skal med

lemsnummer opgives. Det er ikke tilstrækkeligt 
med navn eller kaldesignal alene.

Anmodning om optagelse i foreningen sendes til 
kassereren. Opgiv om kontingentet ønskes betalt 
års- eller kvartalsvis, og om medlemsskab af den 
lokale afdeling ønskes.

Ønskes QSL-kort direkte tilsendt fra QSL-cen- 
tralen (OZ6HS) indbetales 10 kr. til centralens post
girokonto 239 34 (QSL-centralen, Nørretorv 15, Hor
sens). Kassereren udfærdiger herefter 14 kuverter, 
der i adresseret og frankeret stand tilsendes QSL- 
centralen for påfyldning og fremsendelse (ca. 2 
gange pr. måned) af foreliggende kort. I nummer 
12 kuvert findes indlagt et indbetalingskort til for
nyet indbetaling af 10 kr. (Ændringen skyldes 
brevportoens forhøjelse med ca. 40 %). Det bemær
kes, at QSL-centralen kun ekspederer kort til og 
fra medlemmer af EDR. Husk på indbetalingskor
tet at opføre såvel kaldesignal som medlemsnum
mer.

Adresseændringer sendes direkte til kassereren, 
som foretager de fornødne adresserettelser hos 
postvæsenet. Husk også at anmelde flytning til 
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
(Centralpostbygningen, Tietgensgade 37, 2., Køben
havn V).

Udebliver OZ, klages skriftligt til det lokale post
hus. Giver klagen ikke resultat, reklameres til kas
sereren, som da starter en officiel undersøgelse af 
sagen.

Amatørannoncer sendes til kassereren senest 3 
dage før optagelsesmånedens begyndelse, bilagt 
betalingen (20 øre pr. ord — mindst 3 kr.) i frimær
ker. Øvrige annoncer tegnes hos EDR’s formand. 
Al korrespondance vedrørende Traffic-Department 
sendes til: OZ2NU, Børge Petersen, postboks 335, 
Alborg.

Anmodning om certifikat som modtageramatør 
(DR-amatør) sendes til landskredslederen: OZ8JM, 
J. P. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers.

Er EDR-emblemet gået tabt, kan et nyt købes for 
5 kr. — portofrit — ved beløbets indbetaling på 
giro 21116 (EDR, postboks 79, København K).

Specielle numre af OZ kan købes for 2 kr. pr. stk. 
Lageret er dog — især for ældre numres vedkom
mende — meget begrænset.

Teknisk stof til OZ
Hvis der ikke meget snart kommer nogle 

artikler, kan teknisk redaktør ikke lave noget 
juninummer af OZ, og det ville da være 
temmelig trist, ikke?

P.S. Teknisk Brevkasse udgår i dette num
mer på grund af overvældende travlhed. 
OZ6NF har lovet at komme igen i næste 
nummer.

OZ7AQ.
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TRAFFIC -DEPARTMENT
beretter

Traffic manager: OZ2NTJ P. O. Box 335, Ålborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department) 

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

Gensidigheds -licensering.
Vi er blevet gjort bekendt med, at G. P. O. i Eng

land nu i princippet har godkendt gensidigheds- 
licensering, således at der f. eks. fremover ikke 
skulle være administrative hindringer for engelske 
amatørers aktivitet i USA eller amerikanske ama
tørers aktivitet i England under respektive besøg 
disse steder. Så langt fra at være en oase i ørke
nen, udvikler Skandinavien sig efterhånden til at 
være en gold plet i et område med ellers frodigt 
samkvem.

I denne forbindelse opfordres alle amatører til at 
indsende enten i original eller i kopi materiale, de 
måtte komme i besiddelse af vedrørende denne 
sag til OZ2NU, Box 335, Ålborg, således at EDR 
der igennem kan samle sig tilstrækkeligt og for
håbentlig overbevisende materiale i denne sag.

British Honduras.
VP1WH er rapporteret aktiv på 14081 kc omkring 

2300 GMT med QSL via W6SHC.

Europamesterskaberne i rævejagt.
Fra ledelsen af den polske amatørorganisation 

„POLSKI ZWIAZEK KROTKOFOLOWCOW" i 
Warszawa har vi modtaget et meget omfattende 
maeriale vedrørende indbydelsen til dette års 
Europamesterskaber i rævejagt.

Mesterskaberne vil finde sted i nærheden af War
szawa i tiden fra den 13. til 17. sept. 1965.

P. Z. K. inviterer alle amatører og venner af 
amatørradio til at benytte denne lejlighed til at be
søge Polen, og meddele at den har kommiteret 
Polish Travel Agency „SPORTS-TOURISTS“ i War
szawa, 84/92 Marszalkowska Street til at forberede 
alle arrangementer vedrørende hotelophold, for
plejning og excursioner.

Traffic Department er i besiddelse af vigtige en
keltheder vedrørende ankomsten til Polen og op
holdet i Warszawa under det 4. europæiske me
sterskab i rævejagt. Her skal vi kun tilføje, at 
arrangørerne ønsker oplysning om deltagelse inden 
den 17. juli 1965, og Traffic Department er som 
sædvanlig beredvillig til at bistå eventuelle del
tagere i de nødvendige formaliteter.

DXCC-listen.
Vi beder undskylde, at OY7ML er faldet ud i li

sten over krediterede amatører for DXCC fone, 
hvor han figurerer fint på andenpladsen med 222 
bekræftede lande.

CHC Chapter 10 Germany
udgiver følgende diplomer: WGLC — WAE — CHC 
— WGCH — WGD/TMA. Send 1 IRC til Paul Klein- 
holz, DL9KP, Box 6251, 41 Duisburg/Hamdorn, Ger
many, og du vil modtage en duplikeret tryksag, 
der giver alle oplysninger vedrørende disse diplo
mer.

Lytter-testen.
Marts måneds konkurrence for lytteramatører

på grundlag af aflytning af „QST fra EDR" hver 
søndag morgen blev vundet af

OZ-DR 1317, Ålborg, med 10,75 points. 
OZ-DR 1356, Lyngby, fik 18.00 points.

Vi takker for de trofaste indsendelser fra disse 
to lytterstationer.

RSGB’s National Field Day.
Også i år er de skandinaviske amatører indbudt 

til at deltage i den af RSGB arrangerede National 
Field Day, som holdes fra den 12. juni kl. 1700 GMT 
til den 13. juni kl. 1700 GMT. Alle bånd må benyt
tes, men der må kun benyttes telegrafi.

Kodegruppe er RST + løbende QSO-nr. begyn
dende med 001.

Portable stationer må kontakte såvel faste som 
portable stationer, medens faste stationer kun må 
kontakte portable.

Points gives efter følgende skala:
Kontakt med fast station i eget land 1 point.
Kontakt med fast station i Europa 2 points.
Kontakt med fast station udenfor Europa 3 points. 
Kontakt med portabel station i eget land 3 points.
Kontakt med portabel station i Europa 4 points.
Kontakt med portabel station 

udenfor Europa 6 points
SSA’s „Testvrån" har påtaget sig at samle de 

skandinaviske deltageres logs. Loggene skal derfor 
sendes til: Testvrån, Box 78, Gavle, Sverige, senest 
den 1. juli 1965.

Diplomet DTA
— French Austral Lands Award — er opnåeligt 
for amatører, som efter 1. april 1946 har haft for
bindelse med tre af følgende stationer:

FB8WW Crozet Islands.
FB8XX Kergulen.
FB8YY Adelie Island.
FB8ZZ St. Paul og New Amsterdam.
En gylden stjerne tildeles for forbindelse med 

alle fire stationer. Afgiften for dette diplom er 6 
IRC’s, og ansøgning sendes gennem Traffic Depart
ment. Fotokopier af begge sider af QSL-kortene 
accepteres i stedet for originalkortene.

Libanon.
Den libanesiske regering har siden 12. februar 

påny tilladt amatørradio, og OD-stationer har i de 
sidste uger været meget aktive på båndene. Såle
des ligger OD5BZ praktisk talt hver aften tæt til 
14.100 kc/s med meget fine og kraftige SSB-signaler.

28 Mc/s aktivitetsdag.
Med „SHORT WAVE MAGAZINE" som sponsor 

arrangeres der søndag den 23. maj påny en 10 me
ters-aktivitetstest i tidsrummet mellem kl. 1000 og 
1700 GMT. Der er ingen formaliteter af nogen art, 
benyt kun båndet den pågældende dag og rap
porter resultaterne inden den 11. juni pr. luftpost 
til „SHORT WAVE MAGAZINE", 55 Victoria 
Street, London S. W. 1., England.

I.A.R.U. Region I.
Den næste konference blandt IARU Region I’s 

medlemsorganisationer vil blive afholdt i Opatija, 
Jugoslavien, i den sidste uge af maj 1965. Værts
organisationen S.R.J. er ved at planlægge et meget 
indholdsrigt program, hvis detaljer vil blive offent
liggjort senere.

Traffic Department
er nu i besiddelse af den komplette liste over reg
lerne for „Islands on the air“-diplomet samt en 
opstilling over alle anerkendte øer og øgrupper.
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Palma de Mallorca.
Diplomet „Fair and Festival PALMA de MAL

LORCA" vil i år kunne opnås under festlighederne, 
der finder sted fra den 20. juni 1965 kl. 1200 GMT 
til den 5. juli 1965 kl. 2400 GMT.

Diplomet opnås ved forbindelse med klubstatio
nen EA6URE eller andre EA6-stationer. Klubsta
tionen må kontaktes ligeså mange gange, som der 
er forskellige operatører på stationen, medens de 
øvrige EA6-stationer kun må kontaktes een gang 
pr. bånd.

Hver forbindelse med EA6URE giver 2 points, 
medens QSO’s med de øvrige EA6-stationer giver 
3 points. Summen af disse points multipliceres med 
antallet af anvendte bånd.

Diplomet vil blive givet til de stationer, der har 
opnået mindst 10 points. Lytteramatører kan opnå 
diplomet ved at sende liste, der indeholder be
kræftelse på mindst 25 points.

De to bedst placerede udenlandske amatører mod
tager internationale præmier, medens den bedst 
placerede amatør i hvert deltagende land modta
ger en flag-souvenir.

Byrådet i Palma de Mallorca skænker en rejse 
til Mallorca under næste års Fair and Festival til 
den bedst placerede udlænding med ledsager. Ind
bydelsen indbefatter en uges gratis ophold på et
1. kl.s hotel samt flyvebilletter tur-retur fra den 
nærmeste by ved pågældendes QTH, der har flyve
forbindelse med Palma de Mallorca.

Log samt QSL for de krævede forbindelser sendes 
inden 31. aug. 1965 til Union De Radioaficionados 
Espagnoles, Post Box no. 34, Palma de Mallorca.

„4U1ITU CALLING".
Vi undlader ikke at erindre om 100 års-festlig

hederne i Geneve for. oprettelsen af International 
Telecommunication Union, hvori også International 
Amateur Radio Club, Geneve, tager del, ved søndag 
og mandag den 16. og 17. maj at have sine amatør
stationer i gang på alle bånd fra 2 og til 160 m.

Gå i luften og kontakt 4U1- til 4U6ITU-statio- 
nerne.

Ja, så må det vist være slut for denne gang, men 
endnu en gang skal vi henvise til søndagsudsendel
serne over OZ7EDR/P, der giver alle oplysninger 
af aktuel interesse, og som iøvrigt burde anvendes 
i endnu højere grad i afdelingsarbejdet, bl. a. ved 
at afdelingsbestyrelserne publicerer umiddelbart 
forestående begivenheder. Gør i det hele taget brug 
af dette middel til kontakt med alle danske amatø
rer, også rent QSO-mæssigt, ved at melde jer på 
frekvensen efter udsendelsens afslutning.

Lyt med søndag morgen kl. 0900 DNT på 3600 
kc/s og sig god morgen til OZ7EDR/P.

Resultatliste for NRAU-testen 1965.
1. SM5BCE 469 13. OH2QV 332
2. SM6CKU 421 14. LA7X 330
3. SM5CCE 416 15. OH2BH 310
4. SM5BLA 408 SM3VE 310
5. SM5MX 405 17. OZ7GI 306
6. SM5BKG 386 18. SM3TW 304
7. OZ7YH 379 19. OZ1LO 298
8. OH2BS 364 20. SM4AHG 293
9. SM6BXV 354 21. OH1TN 292

10. LA1K 350 22. OZ1W 286
11. OH2PM 346 23. SM5BOQ 284
12. SM5DKH 338 24. OH2YV 280

25. OZ4FF 275 98. OH1QA 72
26. SM6CMU 271 99. LA4ND 69
27. OZ9N 269 100. OZ7KV 67

28. OH2FS 266 101. SM4AZD 66
OZ4FT 266 102. OH5RH 63

30. SM6BMB 264 103. OH6VR 63
31. SM4DRD 259 104. OH0RJ 62
32. SM2RI 248 105. OH3YI 60

OZ8LD 248 OH2AF 60
34. OZ4FA 235 OH2AB 60
35. OH3ZN 224 OH6VP 60

36. SM5BUT 222 109. LA5IH 59
37. OZ2NU 218 OZ7MA 59

38. SM4ATA 217 111. OZ1AY 58
39. OH3XZ 215 112. OH1VR 56
40. OH8QD 213 113. OH2BR 54

41. OH2MK 211 114. OZ7TF 52
42. OH5UX 208 OH6RC 52
43. OH2UQ 200 116. OH7NF 50

44. SM5CHH 198 OZ7GW 50
LA6CG 198 118. LA6ZA 48

46. LA6U 195 LA6ZH 48
47. SM7AXP 188 OH1WD 48

48. OZ7BG 177 OH3QH 48
49. OH2BJ 170 OZ2HW 48
50. LA9HC 168 123. OH5VF 47

51. OH7OK 166 124. SM5DSF 46
52. SM1CUH 165 125. OH4OP 44

53. OH1SH 162 OH8QQ/2 44
LA3DC 162 127. OH2LO 42

55. OZ5RM 158 128. OZ8BN 40
56. OH5UY 150 129. OH3ZD 38
57. SM5BDY 149 SM4CPW 38
58. SM4DXL 147 SM6CMR 38

59. LA2HC 146 132. LA8J 36
60. LA7GC 139 OH1ZJ 36
61. OZ5MJ 138 134. OH6VF 35
62. OH9NV 134 135. OH3ZC 32
63. OH2BA 130 OH5VI 32

64. SM5APY 127 OZ8E 32
65. OZ4CF 125 SM3DNI 32
66. LA4GI 122 139. LA2TA 30

LA7H 122 140. OH3NR 28
OH6RE 122 OZ4DX 28

69. LA4NE 119 142. OH2YL 25
LA2Q 119 143. LA5UG 24
OH5VD 119 OH5OZ 24

72. OZ7BF 118 145. OH2BDU 22
LA8WG 118 OH6UW 22

74. OH2BO 114 147. LA9XH 18
OH2DP 114 OH2OG 18
LA6UB 114 OH2VQ 18
LA7QI 114 150. OH2BCP 17

79. LA7IF 112 151. OH5OD 16
80. LA5EF 111 SM7CUY 16
81. OH5PT 108 153. OH2BCK 15

OH6UX 108 154. OH5TJ 14
83. LA9M 104 OH8PW 14

84. OH5RZ 102 OH9QV 14
85. LA2OG 100 157. OH2BCC 12

86. LA7ZH 96 OH3XJ 12
OH3NE 96 SM3BYV 12

88. SM5ACQ 94 OH1YY 12
89. OZ7AQ 92 OH5VR 12

90. LA9MB 88 162. OH3MF 10
91. LA8CE 87 OH5VT 10

SM5BRL/5 87 OH6VV 10
93. LA1P 84 165. OH2HK 8
94. SM7EH 82 OH6VC 8
95. OH2LA 80 OH7RM 8
96. OH7NW 76 168. OH3XR 6
97. OH3YO 74 169. OH5RP 5
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170. OH2BDA 
OH2RD 
OH3XW 
OH5UQ 

174. OH5VW

175. OH1YZ 
OH2GJ 
OH3ZQ 
OH7QI

Desuden var der indgået log fra OH3AF, klubsta
tionen i Riihijåki, men da der har været mere end 
1 operatør på stationen, er den ikke medregnet i 
ovenstående liste. Modpartstationerne er godskrevet 
for de opnåede points.

N.A.R.U. testen 1965.

Antal indg. logs 34 88 26 31 179
Grundsum 6957 5064 4142 3426 19589
Samlet pointssum 7354 6166 4170 3630 21320
Diff erende 397 1102 28 204 1731
Deltagere flere

end 25 9 63 1 6 79
Bonus-points 192 1386 21 132 1731
Finale-points 7149 6450 4163 3558 21320

EDRs Traffic Department takker for deltagelsen 
i testen og må specielt lykønske SM/SSA med de 
uvenud flotte resultater i toppen, som har givet et 
solidt grundlag for landskampsejren. Deltagerantal 
og logsindgang fra OH er dalende. OZ-toppen be
skæmmende svag denne gang, men dog stadig 
stærk nok til at klare sig overfor LA.

Konditionerne under testen må naturligvis tages 
i betragtning, og de har utvivlsomt været til fordel 
for SM, der tilsyneladende kontinuerligt under alle 
fire perioder har kunnet opretholde kontakt med 
den store deltagermasse fra OH.

På gensyn næste år med SRAL som arrangør.
OZ2NU.

14050 med CW. Han regner iøvrigt med at være 
hjemme i Danmark igen til juli.

Hele maj måned skulle der blive aktivitet fra 
Agalega Isl. igen, idet VQBFA vil være i luften. 
Han har en Drake TR-3 transceiver samt en beam- 
antenne med. QSL-sager vil G8KS tage sig af.

Det kniber tilsyneladende for W4BPD, Gus, at 
opnå visa til AC3, så han fortsætter med at være 
aktiv under forskellige AC-H kaldesignaler. Han 
regner iøvrigt med at blive derude indtil engang 
midt på sommeren og vil så tage tilbage til USA 
over Mellemøsten og Europa.

W2ZIA vil under Eclipse Satelite Project være 
aktiv som W2ZIA/ZK1. De bedste tider for Europa- 
QSO’er skulle være mellem 06 og 07 GMT.

De nye prefixer i denne måned er: 9H1, der træ
der i stedet for ZB1 fra og med den 17. april, hvor 
Malta fik sin selvstændighed. Prefixet for Indo- 
nesia er ændret fra PK til 8F på den måde, at 8F1 
er Vestjava, 8F2 er Centraljava, 8F3 er Østjava, 
8F4 er Sumatra, 8F5 er Borneo, 8F6 er Celebes, 
Moluccas, Timor og West New Guinea. Disse æn
dringer er vel af mindre interesse, da det jo er 
sløjt med aktiviteten derude fra.

VR6TC har skeds med W50LG hver mandag kl. 
20 på 21060 kc med CW. Han er ligeledes på 14040 
kl. 21 og 7020 CW om tirsdagen kl. 0430. Der skulle 
være mulighed for forbindelse på 20 og 40 meter.

CR5SP, Sao Tome, skulle nu have modtaget en 
komplet Hammarlund SSB station, og der regnes 
med aktivitet på 20 og 15 meter. Han er ligeledes 
blevet udstyret med en Hy Gain beam antenne. 
QSL sendes gennem Hammarlund DXpeditions.

OX3WX, der for tiden er OZ4WX, men som til 
juli vil komme igang på alle bånd med SSB/CW 
fra Kap Tobin, skriver og^meddeler, at han også 
i den tid, han var på Prins Christians Sund, havde 
licens, selv om det af en eller anden grund ikke er 
blevet meddelt i OZ.

Lad dette være nok for denne gang, og så over til

Der kommer fra tid til anden her til DX-jægeren 
kritiske bemærkninger om, at der stryges for me
get i de indsendte rapporter. Det er da også rig
tigt, at vi engang imellem tynder lidt ud i rappor
terne. Det er først og fremmest de almindelige 
ikke DX prægede stationer, der stryges. Det skulle 
gerne være sådan, at de stationer, der kommer med 
i rapporterne, virkelig er DX’ere, og ikke bare 
lokale stationer. Der kan vel herske en del uenig
hed om, hvad der er DX, og hvad der ikke er det. 
Generelt kan man sige, at hvad der er uden for 
Europa, kan man regne som DX-stationer, men 
dertil kommer så de sjældne europæiske stationer 
fra f. eks. OHØ, PX og et par stykker til. Om man 
vil regne W’erne som DX-stationer eller ikke af
hænger mest af, på hvilket bånd de er lavet.

Nu, hvor varmen skulle være ved at komme til 
os, er der igen muligheder for at lave nogle for
bindelser med Stillehavsstationerne om morgenen. 
Fra Tahiti er F08AA dagligt i gang med CW og 
SSB på 14 Mc, f. eks. 14120 SSB 0640. F08AG og 
8AQ er ligeledes meget aktive med SSB om mor
genen på 20 meter. FO8BJ foretrækker CW om
kring 14045 kc.

Steffen, 7BZ, er nu for en kort tid kommet i gang 
fra KL7AFK, han høres bedst om morgenen på

båndrapporterne:

3,5 Mc CW:
OZ8GF: I1HO - OH1XK - YU3EST YO5DW.

3,7 Mc AM:
OZ4JU: YO5II—9CW - LX1DE - HA5AM - I1KDR

- UR2CQ - UC2DR - UQ2AW - SM2COP m. m.

7 Mc SSB:
OZ7BQ: ZS6YQ/ZS9 19.

14 Mc CW:
OZ1HX: YK3YA 15 - VP7BG—7NQ 19 - ZB2AE 

21 - 9G1EY 17 - EL8X 21 - ZS6AJQ—2GD—1LB— 
5VP 18 - PY7ALA 18 - ZD5M 19 - 7Q7EX 18 - 
CO2KG 19 - ZE2KL 19 - CX3AN 21 - FR7XI 17 - 
K9LMP/VP4 20 - YV5ANT—2EY—2AH 19 - JA2BVG 
14 - ZC4CF 18 - CR6AI 19 - KL7CYL 20 - EP2RV 10
- CR4BB 19.

14 Mc SSB:
OZ3SK: VK3VG—3X0—5MS—5GG 07 - HM1AB 

09 - VK9NT 13 - 9K2AM 07 - K5CGI/KH6 07 - 
OX3GZ 07 - M1ZG 14 - DU1AA—9FB 18 - 6O6BW 
17 - VP2GTA 19 - HZ2AMS/3 07 - 5H3JJ 06 - KH6GS
6 - VQ9HB 17 - 9H1A 15 - KH6FBJ/KH 6 - KL7AFK
7 - KR6MH 17.

21 Mc CW:
OZ4CF: JA 1—2—3—<L-5—6—7—10 - HM5BG 10 - 

PY7BX 18 - 5A3TX 18 - CR6HG 13 - KA2KS 10 -
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UD6AM 10 - CR7IZ 10 - 9J2BC 10 - ZS1OU 15 - 
ZD7IP 16.

14 Mc CW:
OZ4CF: V02NA 10 - AC6H 15 - CP5EZ 21 - UJ8 

KAA 13 - 4U1ITU 18 - KL7AFK 08.
Det var det hele for denne gang, 73 og god DX, 

på genhør.
OZ7BQ/Joe,

Hans Jørgen Rasmusen, 
vær. 145, P. O. Pedersens Kollegium, 

Haraldslundsvej 38, Lyngby.

OSCAR XII:
Nu, da OSCAR III kun udsender telemeter sig

naler, er tiden inde til at sammenfatte de erfarin
ger, der er gjort.

Skal vi ikke være enige om at få skabt nogle 
virkelig effektive grupper, inden den næste OSCAR 
bliver opsendt? Mit indtryk er, at det er på anten
neområdet, problemerne ligger — den bedste an
tenne til arbejde med OSCAR satellitterne vil efter 
min mening være 4 stk. 6 element krydsbom an
tenner anbragt i et kvadrat, forstærkningen vil 
blive ca. 14 dB, og polarisationen vil være næsten 
cirkulær. For at få bedst udbytte af et sådant 
arrangement skal der være mulighed for at dreje 
antennen både i azimuth og elevation. Jeg er i færd 
med at fremstille 4 stk. 6 element krydsbom an
tenner, og når dise er færdige og matchede sammen, 
vil jeg publicere de mekaniske og elektriske detal
jer. 9CR — var det ikke muligt, at du ville beskrive 
dreje- og vippesystemet, som i anvendte til OSCAR 
III forsøgene? Project OSCAR Inc. beder mig om 
at indsamle oplysninger om OSCAR III’s telemeter 
signaler — der ønskes oplysninger om repetitions
frekvensen for de to HI’s og telemeter signalet, 
ved at måle tiden i sekunder og dividere 512 med 
dette tal kommer man frem til frekvensen. P. t. er 
tiden ca. 11—12 sekunder — rapporter bedes sendt 
til undertegnede, der videresender dem til USA.

Der er nu fremkommet meddelelse fra USA om, 
at følsomheden i OSCAR III’s translator var redu
ceret mindst 10 dB — årsagen til dette er endnu 
ikke fundet og bliver det sikkert heller aldrig. 
Denne følsomhedsreduktion betød, at den mindste 
E. R. P., der var opgivet fra Project OSCAR, ikke 
var nok til at få signal gennem translatoren — hvis 
E. R. P. blev forøget 10 dB, var det muligt at få 
signal igennem, men ikke med 1 watt P.E.P. fra 
OSCAR III — så mon ikke følsomhedsreduktionen 
var noget større!

Informationer fra Project OSCAR Inc. har været 
ret så minimale, da de kære amatører derovre også 
er mennesker, og derfor lover mere end de kan 
holde. Project OSCAR forventer, at OSCAR IV 
bliver opsendt i slutningen af 1965! Derfor lad os 
få talt og skrevet sammen om problemerne i 
OSCAR-grupperne, således at vi er bedre rustede, 
når OSCAR IV bliver opsendt. W6SAI beder mig 
undskylde, at vi ikke her i Danmark fik bedre in
formationsdækning. ang. OSCAR III — Bill lover, 
at dette vil blive bedre, når OSCAR IV kommer.

Der er modtaget rapporter fra følgende om 
OSCAR III: 1LD - 1HD - 3FYN - 3GW - 4EM - 
4ME og 90R.

3FYN har hørt SM70SC og DL3YBA.

3GW har hørt DL3YBA - HB9RG - DJ3EN - 
SM70SC - G6AG - SM5BSZ og SSB-signaler.

4EM har hørt DL3YBA.
90R har hørt DL3YBA - SM70SC - HB9RG - 

DJ4ZC - SM4COK - OZ5EDR - OH1NL - DL9GUE 
samt haft QSO med SM5BSZ.

Rapporterne er den 15. april videresendt til Pro
ject OSCAR Inc.

Aktivitetstesten:
Stillingen efter aprilomgangen er:

OZ6OL — 89 points OZ3VO — 17 points
9CR — 60 points 5LK — 16 points
4HZ — 56 points 5HW — 16 points
2FD — 53 points 1LD — 16 points
9OR — 52 points 3NH — 15 points
4EV — 48 points 1PQ — 14 points
2PN — 41 points 9KY — 14 points
8HV — 40 points 6AF — 13 points
7JN — 39 points 4RM — 11 points
9OT — 30 points 4EM — 10 points
8OP — 29 points 5NT — 10 points
9BS — 29 points 1EE — 8 points
4CT — 29 points 9AD — 8 points
8LH — 24 points 9FR — 7 points
9EO — 23 points 2SD — 7 points
8SC — 21 points 1IF — 5 points
8UX — 20 points 6JI — 4 points
9JP — 18 points 4ON — 4 points

2RI — 1 point

Rapporter fra aktivitetstesten bedes sendt til un
dertegnede inden den 28. i måneden.

Husk: 1. tirsdag i måneden kl. 1900—2400 DNT 
144 Mc aktivitetstest.

Hver onsdag kl. 2200—2300 DNT og søndag kl. 
1100—1200 DNT 432 Mc træffetime.

9FR foreslår, at der indføres en 70 cm aktivitets
test, f. eks. hver den 1. onsdag i måneden. Er der 
stemning for det? Skriv jeres mening om dette til 
mig.

Testkalenderen:
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.
17. og 18. juli: Engelsk 1296 Mc test.
4. og 5. sept.: Region I og EDR’s VHF test.

144 Mc nyt:
SM7BJ meddeler, at SM4UKV er ude af drift — 

meddelelse om igangsættelse vil blive givet her.
LA4YG meddeler, at nu har NRRL tre VHF 

beaconsendere igang:
LA1VHF: QRA: Gaustatoppen ET13c, 1820 m over 

havet. QRG: 145,150 Mc. Input: 25 watt. Antenne: 
horisontal polariseret rundstråler. System: umodu- 
leret bærebølge med nøglet kaldesignal.

LA2VHF: QRA: Gråkallen — Trondheim EX42e, 
ca. 560 m over havet. QRG: 145,200 Mc. Input 50 
watt. Antenne: J-antenne vertikal polariseret (bli
ver ændret til samme type som på LA1VHF). Sy
stem: umoduleret bærebølge med nøglet kaldesig
nal.

LA3VHF: QRA: Harstadåsen — Harstad IC48d, ca. 
155 m over havet. QRG: 145,250 Mc. Input: 25 watt. 
Antenne: som LA1VHF. System: umoduleret bære
bølge med nøglet kaldesignal.

Alle beacons er i 24 timers operation.
Rapporter sendes til NRRL, Postbox 898, Oslo.
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432 Mc nyt:
Der har den 31. marts, 1. april, 2. april og 3. april 

været en åbning på 432 Mc. 7SP fik QSO med føl
gende: G3ILD - G3LHA - G3KÉF - G3LQR - G2XV
- G3LTF samt 3 PAØ stationer — 7SP har fået ny 
QRG 432,16 Mc.

6OV fik QSO med G3ILD. 1FF fik med sin varak- 
tortripler med 1 watts output QSO med G3ILD og 
SM6CSO.

9DK er nu QRV på 432 Mc med en QQE 03/20 
i PA-trinet, modtager med EC88 som HF og en 16 
element antenne — QRG er 432,6 Mc.

1296 Mc nyt:
6OV og 7SP er QRV på 1296 Mc, hvis nogen 

skulle ønske en QSO.

145,00 Mc:
Nu skulle krystallerne til landsfrekvensen være 

kommet til landet, således at der snarest kommer 
gang i landsfrekvenssystemet.

Landsfrekvensen er i k k e en QSO frekvens, men 
en kaldefrekvens! Når der er etableret QSO, skif
ter man til egne arbejdsfrekvenser. 145.000 Mc er 
valgt til dette, bl. a. fordi man indenfor Region I 
anbefaler denne frekvens til dette formål. Derfor
— hold 145,00 Mc fri for QSO’er!

Mobilt:
For at få mest muligt ud af dette interessante 

område må der skabes en standard m. h. t. anten
nepolarisationen. Som det er i dag, anvendes der 
både vertikal og horisontal polarisation — de fleste 
stationære amatørinstallationer er med horisontal 
polarisation og størsteparten af de mobile benytter 
vertikal polarisation. Kære mobil VHF amatør: 
Har I ikke mulighed for at anvende horisontal 
polarisation? Dette vil give meget større udbytte 
i form af bedre og længere QSO’er. Derfor vil jeg 
foreslå, at der ved mobilt arbejde anvendes f. eks. 
en HALO antenne, men skulle der være argumenter 
for eller imod dette, vil jeg gerne høre fra jer, så 
vi kan få startet en debat om dette.

OZ9AC.

Udflugt til Østskåne
SM7MG (vor gode svenske ven, også kendt som 

„kaptenen från Hoganås" har sendt mig sådan et 
hyggeligt lille brev. Han gør opmærksom på, at de 
skånske amatører har et møde den 23. maj i Fors
akar „soder om Kristianstad".

Programmet begynder med rævejagt fra 10—12. 
Der er udflugt for damerne til et slot, til provins
museum og til Skånes eneste vandfald.

Der er lunch kl. 13 bestående af sandwich, varm 
ret og kaffe. Kr. 15,00. Herefter foredrag og udstil
ling af amatørmateriel.

Man forventer deltagelse fra Skåne, Halland og 
Blekinge og håber også på deltagelse fra Øland og 
ikke mindst Bornholm.

Der er mange amatører i Helsingborg, som gerne 
vil tage OZ-amatører med i deres biler. Muligvis 
også i Landskrona og Malmø.

Nærmere hos 2 meter klubben og Helsingør afd.
OZ6PA.

FRA AFDELINGERNE

Afd. holder møde
hver mandag kl. 2000 
i lokalerne Frederiks- 
sundsvej 123, under

etagen, nedgang til venstre for „ABC-cafeteriet“. 
QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ5IS udle
verer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke QSL- 
kort.

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

Kaserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9,
2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902v, postgiro 57965.

Sekretær: OZ3WQ, Peter Lynggaard, postbox 198, 
København K.
Programmet:
17. maj:

Klubaften.
21. maj:

I aften har vi atter VHF-møde på Bellahøj. Den 
nok så bekendte OZ2ME kommer i aften og fortæl
ler om VFX på 2 meter. Samtidig møder også 
OZ4FO op, og han har lovet at tage sit nyeste grej 
med og fortælle lidt derom. Alle VHF-interesserede 
er velkomne!
24. maj:

Nu er der igen kommet et parti RTTY-maskiner 
ud blandt amatørerne. Afdelingens ekspert på dette 
felt, OZ8PV Jørgen Poulsen, har derfor lovet at 
komme igen for at fortælle om RTTY-tekniken. 
OZ8PV har i adskillige år været beskæftiget hos 
Post- og Telegrafvæsenet netop med disse proble
mer. RTTY er vidt udbredt/blandt amatører i ud
landet, men nu er vi også ved at komme med her
hjemme. Dette skyldes først og fremmest, at det nu 
er gjort muligt for danske amatører at erhverve 
en udmærket og brugbar maskine til en yderst for
delagtig pris. Vort RTTY-møde sidste forår viste 
sig da også at være sæsonens største, hvad angår 
antallet af fremmødte medlemmer!
31. maj:

I aften afholder vi sæsonens sidste AUKTION. 
Der er mange gode ting til salg, men vi beklager 
at måtte meddele, at vi ikke kan modtage flere 
sælgere — alt er optaget.
7. juni:

2. pinsedag — derfor intet møde i aften.
14. juni:

Det skulle vist være helt overflødigt at præsen
tere OZ5NR, Bendt Plass Nielsen. Han vil være 
kendt af en vid kreds af vore medlemmer som vor 
udmærkede og populære lærer ved teknisk kursus 
og som en fortræffelig foredragsholder på adskil
lige af vore mandagsmøder. Adskillige er de opfor
dringer, bestyrelsen har modtaget til at foranstalte 
et foredrag om fejlfinding i radiomodtagere. Om 
dette problem har OZ5NR lovet at holde foredrag 
i aften. Mon man ikke vil være lidt høj i hatten, 
hvis man hævdede, at en aktivt eksperimenterende 
radioamatør ikke har behov for fejldinding?!!! Der
for regner vi da også med at få fuldt hus i aften.
21. juni:

I aften holder vi sæsonens sidste møde. Selvom 
en del måske allerede er rejst på sommerferie, reg
ner vi dog med, at en hel del som sædvanlig vil 
komme ud til os på denne sidste aften.

Ja — det lyder helt mærkeligt, for nu i aften
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runder vi endnu en gang årets længste dag. Det er 
atter blevet midsommer i Danmark. „Hvor tiden dog 
farer af sted“, vil mange sikkert tænke; for jo ældre 
man bliver, desto hurtigere løber tiden af sted. Lad 
os derfor så meget mere nyde den dejlige, forunder
lige og for de nordiske lande så eventyrlige mid
sommertid, og lad os håbe på, at vi vil få en god og 
solrig sommer, og at den vil bringe os mange glade 
minder. Bestyrelsen håber, at disse ønsker vil gå 
i opfyldelse for vore medlemmer, og vi vil ønske 
jer alle en god sommerferie. For når midsommer 
nås, er det signalet til, at vi standser møderne 
efter 11 måneders konstant aktivitet — for at puste 
ud i juli. Vi kan allerede nu røbe, at det første 
møde i den nye sæson vil blive mandag den 2. aug. 
Vy 73! P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.

ARHUS
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Mul

lersvej 117, Århus C., tlf. (061) 6 23 21.
Kasserer: OZ7EW, E. Kragh, Louisevej 42, Bra

brand, tlf. (061) 6 01 54 eller 2 83 96.
Sekretær: OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Junovej 30, 

Århus C., tlf. (061) 4 43 57.
Generalforsamlingen den 22. april:

Denne foregik efter den i OZ for april nævnte 
dagsorden.

Nævnes skal valget af den nye bestyrelse, som 
fik ovenfor nævnte sammensætning.

Det vedtoges at overføre en del af foreningens 
midler til en byggefond, hvis vedtægter blev god
kendt, idet vi har en drøm om at komme under 
eget tag engang.
VHF:

Møde den 10. juni.
Rævejagt:

Tirsdag den 18. maj kl. 2000—2200.
Vy 73 OZ8BG.

ÅBENRÅ
Når disse linier læses, er vort vinterkursus slut. 

Den sidste måneds tid er gået med fabrikation af 
rævemodtagere, og nu er sæsonen i fuld gang, og 
der køres efter de nye regler, som er udarbejdet 
af OZ5WK og OZ8JV.

De nye regler ser således ud: Der køres hver 
mandag aften, og jagten går efter etapesystemet, 
og en etape går over 3 mandage, første og anden 
mandag er der 1 ræv, og tredie mandag er der to 
ræve, og etapevinderne skal så, når sæsonen er 
slut, kæmpe om titlen „Åbenråmester 1965“. Vi star
ter med første udsendelse kl. 19,30 og anden ud
sendelse kl. 1950 (sendetid 1 minut). Når anden ud
sendelse er slut, kører jægerne til parkeringsplad
sen lige vest for Røde Kro, hvor man senest skal 
være kl. 2010. Der skal jægerne have deres kryds 
bedømt, det gøres af rævens medhjælper og gøres 
på følgende måde: Han har en akrylskive inddelt 
med cirkulærring med en afstand svarende til 40 
meter, og hver ring tæller udefter med 2 fejlpoints 
for hver ring. Passer krydset er det altså 0 fejl
point og fremdeles 2—4—6—8 fejlpoints o. s. v., alt 
efter hvor godt krydset passer. Kl. 2010 må jægerne 
igen forlade bedømmelsespladsen, og points’ene be
gynder at tælle, nu gælder det jo om, krydset pas
ser, for næste udsendelse kommer først kl. 2030 og 
så fremdeles hvert 5. minut indtil kl. 2100, så I kan 
nok se, det gælder om at få et godt kryds for at 
undgå fejlpoints, som i sidste ende skal trækkes 
fra de gode. Vi husker så alle, at det er hver man
dag aften på 1825 kHz, det foregår.

Lørdag den 24. april havde vi 5 års stiftelsesfest 
på „Hotel Royal“, og der var til festudvalgets skuf
felse kun tilmeldt 20 deltagere. OZ8AJ bød velkom
men og kom i korte træk ind på foreningens histo
rie. Han sagde bl. a., at han regnede med, at for
eningen var blivende, den var jo første gang blevet 
startet i 1946, men var efter kort tids forløb gået 
i sig selv igen. Han takkede OZ5WK for det store 
arbejde, han i de forløbne 5 år havde lagt i for
eningen. Vi gik efter velkomsten i gang med „det 
store kolde", og der var alt, hvad øjne og mave 
kunne begære, med hele 4 varme retter. OZ8AJ 
havde lagt rigtig an på sildeanretningen, han prø
vede, om han ikke kunne udrydde en sådan, men 
måtte give op, for det var håbløst. Da der først var 
kommet et par dramme under vesten, kom der 
rigtig gang i snakketøjet, især hos damerne, og 
efter maden havde vi et par hyggelige timer, men 
tiden gik alt for hurtigt, og kl. 0200 var det slut.

Festens deltagere siger mange tak til festudval
get og håber, de får den næste fest ligeså godt 
arrangeret som denne, for de, der ikke var med, 
gik glip af en vellykket aften.

Hans Peter.

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

Nørresundby.
Kasserer: OZ1MJ, Mogens Jensen, Nørregade 5, 

Ålborg.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, Himmerlands- 

gade 13, Ålborg.
Klublokale: Lokale 9, Ungdomsgården, Korn

blomstvej.
Klubmøde: Torsdag.
Ja, så er vi færdig med div. kursus og i gang 

med rævejagterne, som det ser ud til i øjeblikket 
kan få et opsving i år.

Program for rævejagterne vil blive uddelt i klub
ben og for efteråret se OZ juli-august.

Lad os håbe, afdelingen i år bliver repræsenteret 
godt i rævejagt.

Generalforsamling.
Der afholdes generalforsamling den 19. 

maj 1965. Program ifølge lovene. Mød op her, 
også din stemme tæller med.

Bestyrelsen.

Hallo! Hallo!
Muldbjergene kalder.

Afdelingens sommerlejr løber af stablen 
den 3. juli 1965 til 11. juli 1965, begge dage 
in cl.

Lad det blive en lejr med stor tilslutning. 
Meld dig allerede nu. Det skulle gerne blive 
den helt store sommerlejr. Der medbringes 
telt. Der kan fås 12 V ~ i alle telte. Så husk 
en bilpære og noget ledning, og lad også 
badebukserne se dagens lys.

Rørmodtageren skal også i brug, der er 
rævejagt hver dag til fods i bakken.

Kost er tilgængelig på Restaurant Muld
bjerge for ca. 15 kr. pr. person pr. dag (god 
mad). Ellers ingen program, vi er glade for 
en fri lejr, der går af sig selv.

Sidst men ikke mindst, husk det gode 
humør (der bliver brug for det).

Dette var alt.
Vy 73 og pi gensyn, de OZ4X.
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NORDALS
Formand: OZ6EI, E. Hougaard, Havnbjerg, Nord

borg, tlf. (044) 5 14 60.
Kasserer: Jens Axel Nissen, Guderup.
Sekretær: OZ9ND, B. Damkjær, Hvedemarken, 

Nordborg, tlf. (044) 5 01 33.
Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 

21. april på Havnbjerg skole, og 7AG blev udset til 
at være aftenens dirigent.

Af formandens beretning fremgik, at afdelingen
1 det forløbne år har haft en tilslutning til mø
derne på gennemsnitlig 16 mand. Det må siges at 
være godt, når vi er 22 medlemmer ialt. 6 med
lemmer har bestået den tekniske prøve i løbet af 
året, og efterhånden har nu halvdelen af vore med
lemmer licens.

6EI blev genvalgt til formandsposten med akkla
mation. Efter valgene kom det til at se således ud:

Formand: 6EI E. Hougaard.
2 bestyrelsesmedlemmer: Jens Axel Nielsen (kas

serer) og 9ND B. Damkjær (sekretær, genvalg).
Suppleant til bestyrelsen: 6LH L. Hess.
Revisorer: Palle Jensen, 5CJ C. Jørgensen.
Revisorsuppleant: 9GM Peter Mai.
Under kaffetåren taltes bl. a. om rævejagt, som 

mange af medlemmerne var interesseret i at få 
startet, og C. Iversen, 6LH og 9GM blev udpeget 
til at sætte gang i rævejagten.

Efter generalforsamlingen og kaffen blev der 
holdt alle tiders auktion med formanden som auk
tionarius. Det gik strygende, og alt blev udsolgt. 
Der kom en hel del penge i kassen, og bygning af 
en afdelingsstation kan snart påbegyndes.

Det næste medlemsmøde bliver onsdag den 19. 
maj kl. 1930 i fysiksalen. 8WH kommer og fortæl
ler om sit PA-trin.

Vy 73 OZ9ND Bernt.

ØSTBORNHOLM
Så er der igen en masse godt nyt herfra.
Kort før OSCAR III kom op, fik vi installeret en

2 m station i klubhuset CQ, og siden da har vi været 
QRV på 144,144 og 144,120 under call’et OZ4HAM 
og haft mange hyggelige lokal-QSO’er, men vi vil 
også gerne have nogle „DX’er“, så pse! drej beamen 
østover en gang imellem. Vi kører med krystal
styret sender med et output på 3,5 W. Antennen er 
bare en 32-elements hjørnereflektor, der sidder 
på taget; en stålmast er ved at være klar; og det 
vil jo forbedre rækkevidden betydeligt.

Onsdag den 14. april var det afslutningen på vin
terens begynderkursus, og så skulle et nyt hold 
være parat til teknisk prøve. Morseprøve for forrige 
hold påregnes afholdt ca. 15. maj, hvorefter en flok 
nye licenser skulle være på vej.

Tirsdag den 24. april havde vi besøg af OZ5KD, 
som viste en mængde lækre, transistoriserede ting 
frem. Tak for besøget 5KD, og gør det snart om 
igen.

73 de best.

GIVE OG OMEGN
I den forløbne måned gik den længe ventede 

Qubical Quad „til vejrs", og resultaterne på 20 m 
har også været derefter, idet vi har worked en del 
W og VE stationer på 20 m fone.

Vort næste ønske er at kunne komme i luften 
med ESB (foreløbig DSB), så der er nok at tage 
fat på.

Den 14. april havde vi afdelingsfest med ca. 40 
deltagere, og vi vil gerne benytte lejligheden til at 
takke vore gæster fra Horsens, Vejle, Hammerum

og Herning for bidraget til en god og hyggelig 
stemning den aften. Vi håber, at I vil besøge os en 
anden gang. Kik ind til vore almindelige klubmø
der torsdag aften.

På grund af snarlig indkaldelse til militæret og 
dermed forbundet travlhed ønsker vor kasserer 
Finn Hansen, OZ3YF, at træde tilbage. Vi siger 
3YF tak for særdeles veludført arbejde i de for
løbne år, idet vi uden at overdrive kan give ham 
skylden for, at afdelingens økonomi har kunnet 
bære de seneste års fremskridt. Iøvrigt siger vi 3YF 
tak for godt samarbejde.

Som ny kasserer er valgt Torben Narlyk, OZ8NB, 
og vi både håber og tror, at det gode samarbejde 
må fortsætte.

På afdelingens vegne
Vy 73 Svend Aage Lauritsen, OZ4RJ.

GRENA
Klublokale: Vestervej 1.
Formand: OZ2LR, Leif Ryttertoft, Thorsvej 21, 

tlf. 2 0130.
Kasserer: OZ9HN, Hellmuth Nielsen, Glentevej 

10, tlf. 2 09 96.
Mandag den 24. maj kl. 1900 skal vi på besøg hos 

Falck-Zonen, hvor vi har fået lov at komme ind 
og se redningsstationen, radioanlægene, samtale- 
anlæget og lignende.

Mandag den 14. juni kl. 2000: Byggeaften.
Vy 73 de OZ2LR.

ESBJERG
Formand: OZ6LW, B. Elm Larsen, Skrænten 59, 

tlf. 2 44 86.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Biohm, Søren Mor- 

tensensvej 1, tlf. 2 81 05.
Kasserer: OZ8LL, Lise Kjaérbro, Mølle Parkvej 5, 

tlf. 2 87 42.
Sekretær: H. M. Nørgaard, Idrætsallé 33, Hjer

ting, tlf. 6 53 59.
OZ1LN, H. P. Kjærbro, Mølle Parkvej 5, t. 2 87 42. 

Program:
Fredag den 21. maj: 1LN holder foredrag om 2 m.
Fredag den 4. juni: Medlemsmøde om efterårets 

og vinterens arbejde.
Fredag den 18. juni: Afslutning inden sommer

ferie.
H. M. Nørgaard.

HELSINGØR
SJÆLLANDSMESTERSKAB I RÆVEJAGT 1965

Så kaldes der igen på rævejægerne rundt om 
i landet til en dyst i det skønne Nordsjælland. Jag
ten afholdes lørdag den 29. og søndag den 30. maj. 
Regler:

Kort: Atlasblad A 2628 Fredensborg, 1 : 40000. 
Call: OZ7RÆV.
Frekvens: 1825 kHz.
Mødested: Asminderød Kro, ca. 2 km syd for 

Fredensborg Slot.
Mødetider:

Lørdag den 29. senest kl. 2000.
Søndag den 30. senest kl. 0830.

Sendetider:
Meddeles umiddelbart før start.

Placering:
Tidspunktet ved sidste ræv.

Tilmelding:
OZ8MX, Svend Larsen, Wesselsvej 6, Helsingør, 

tlf. (03) 21 30 88 senest mandag den 24. (Pse — husk 
nu den tilmelding).
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Startpenge:
Kr. 15, der betales ved starten lørdag aften, hvor 

der udleveres startkort og nøgler.
Præmier:

Fine præmier til de tre bedst placerede hold — 
og så tæller jagten jo til Danmarksmesterskabet.

Det kan oplyses, at der er campingplads og motel 
ca. 5 km uden for området, der hvor hovedvejene 
3 og 6 mødes.

De bedste ønsker om en god jagt.
Helsingør-afdelingens ræveudvalg.

Rævejagterne er i fuld gang. Der er „pølsejagt" 
onsdag den 19. maj, sendetider 2000—2010, 2020— 
2100, 2 ræve, pølser ved brændeskuret.

Der afholdes følgende cykeljagter:
Lørdag den 22. maj — søndag den 13. juni — lør

dag den 14. august — søndag den 29. august — lør
dag den 11. september.

3 ræve på det sædvanlige kortområde.
Sendetider:
Lørdage 2100—2120—2130 . . . 2330.
Søndage: 0900—0920—0930 . . . 1130.

Vy 73 Helsingør-afd. ræveudvalg.

HOLBÆK
Mandag den 26. april var vi samlet 10 mand til et 

hyggeligt møde hos 2PU.
Næste møde bliver tirsdag den 18. maj, hvor vi 

afholder generalforsamling. Vi har vigtige ting på 
programmet, blandt andet valg af ny formand, da 
undertegnede af træder på grund af bortrejse. Mø
destedet bliver som sidst hos 2PU Aksel Henriksen, 
Godthåbsvej 3. Vi mødes kl. 2000 præcis. Efter gene
ralforsamlingen er der kaffe til alle, også Mogens, 
hi! 
Best 73 de 6VF Vagn tlf. Ugerløse 128 efter kl. 19. 

HERNING
Formand: OZ1EX, Erik Thomassen, Læsøgade

21, Snejbjerg pr. Herning, tlf. Karup 386.
Næstformand: OZ2CV, Carsten Linaa Hansen, 

Grundtvigsvej 52, Herning, tlf. 2056.
Kasserer: Frej Holm, Niels Bohrsvej 6, Herning. 
Lokale: Niels Bohrsvej 6, kælderen.
Til generalforsamlingen på Trianon var der stor 

tilslutning. Der var bl. a. en livlig debat om ræve
jagterne, som endte med, at der blev nedsat et 
ræveudvalg bestående af OZ5HF, OZ9SW og R. 
Madsen.

Rævejagtsprogram 1965.
Prøvejagter: 3., 10. og 17. maj.
Tumeringsjagter: 24. og 31. maj, 7., 14., 21. og 

28. juni, 9., 16., 23. og 30. august, 6., 13., 20. og 27. 
september, ialt 14 jagter.

Jagterne foregår på det nyopmålte kort: 1114 I SØ 
Kibæk 1 :25000, hvor næsten 1/3 består af skov
områder.

Alle jagterne er med 2 ræve.
Programmet er tilsendt alle jægerne.

Mødeaftner:
Hver mandag (spec. for begyndere) og torsdag 

kl. 20 i klublokalet på Niels Bohrsvej. Vi er for 
tiden i gang med planlægningen af en ny 2 m sen
der og håber snart at blive QRV på VHF.

Store Midtjydske Rævejagt.
SMR 65 afvikles i week-end’en 3.—4. juli. Vi beder 

jægere fra hele landet reservere denne week-end. 
Nærmere program følger i et senere OZ.

Vy 73 de bestyrelsen.

Store Midtjydske Rævejagt 1965.
Lørdag—søndag den 3.—4. juli (bemærk datoerne). 
2X3 ræve på A 2808 Kollemorten — Jydske Hærvej 
— rigtigt rævejagtsterræn.
Mødested:

Campingpladsen i Give senest kl. 2015 lørdag. 
Frekvens:

1825 kHz.
Sendetider:

2100, 2130, 2145 o. s. v. hvert kvarter — sidste gang 
kl. 0100. Disse tider gælder for ræv 1. Ræv 2 og 
ræv 3 sender henholdsvis 1 og 2 minutter senere 
end ræv 1. Dagjagten starter kl. 0900.
Startkort:

15 kr. for begge jagter, sælges på mødestedet 
lørdag aften fra kl. 1900.
Afslutning:

Søndag kl. 1330. Præmieuddeling på Diagonal
kroen i Give, hvor der kan købes middagsmad. 
Maden er fortræffelig og prisen rimelig. 
Overnatning:

Give campingplads er udmærket — swimming
pool og varmt brusebad.

Hotelovernatning: Borgergården, Give, tlf. 96. 
Tilmelding:

Pr. post til OZ5HF, Børge Frederiksen, Amborg 
pr. Herning, eller OZ9SW, Jørgen Brandi, Palle 
Fløesvej 13 E, Hammerum. Senest en uge før af 
hensyn til præmiekøb.
Præmier:

Fine præmier til jæger og observatør på de 7 bed
ste pladser.

Vi forventer også i år at se mange deltagere fra 
alle egne af landet.

Vi mødes til en venskabelig dyst på den jydske 
hærvej! — God jagt!

EDR Herning afdeling, rævejagtsudvalget ved 
OZ5HF, OZ9SW og Madsen.

KOLDING
Vi holdt møde den 23. april. Der mødte desværre 

ikke ret mange, men vi fik en hyggelig sludder 
over en kop kaffe. Det er vel også ved den tid, hvor 
vi skal til at holde sommerferie.

Vort sidste møde i denne sæson bliver fredag den 
21. maj kl. 2000 på „Borgerkroen".

Driftsleder B. Sørensen fra Vetaphone har lovet 
at holde foredrag for os. Der er endnu ikke fast
lagt noget emne, men uanset hvad det bliver, skulle 
nogle af os vel nok kunne lære lidt.

Vi håber, at mange af vore medlemmer vil møde 
op til denne aften. På gensyn.

Vy 73 de OZ5VY.

KORSØR
Lokale: Svendstrup station.
Formand: OZ4WI, B. Lykke Frederiksen, Frø

lunde, tlf. 168.
Kasserer: OZ5VJ, Niels Jørgen Bantz, Revvej 59, 

Korsør, tlf. 57 — 1583.
Tak til 4AO og 2BA for en hyggelig aften. Vi 

håber at se jer igen.
Da vi allerede forbereder teknisk kursus og mor- 

sekursus og evt. bygning af rævesender og -mod
tagere til efteråret, vil nærmere herom frem
komme senere i OZ.

Vi fortsætter med bygning af gitterdykmeter.
Vy 73 4WI.
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NYBORG
Formand: OZ4WK, Møllervænget 3.
Vi har i den måned, der er gået, haft foredrag 

og demonstration af ESB-senderen. Det var Ulf, 
OZ6RL fra Odense, der gav os et meget dybtgående 
indblik i fasesenderen. En ting, jeg synes, jeg vil 
fremhæve, er, at 6RL altid sagde, at den ting kan 
du købe der og der til den pris, ligesom han sagde, 
hvor meget man kan lave selv. OZ8HJ var taget 
med herned for at vise og forklare sin nye SSB 
VFO med fin stabilitet.

Fra Victory, Odense, var der rigtig udstilling 
kun med ting for hams, hi. Der var Geloso AM 
SSB converter ekstraudstyr i særklasse. Som ar
rangør for udstillingen stod Ove OZ2KT fra Vic
tory. Som noget særligt havde Ove fået lov at for
ære os en dejlig trafo og et universalinstrument. 
EDR Nyborg vil gerne sige Victory mange tak for 
gaverne. Vi håber, at vi igen en anden gang må 
invitere Victory til Nyborg for at lave ham-udstil
ling.

EDR Nyborg vil også gerne sige tak til 6RL og 
8HJ, fordi også de kom til Nyborg.

Programmet for den følgende måned:
Torsdag den 20. maj: Foredrag (se opslag).
Torsdag den 27. maj: Lukket Kr. Himmelf.
Torsdag den 3. juni: Klubaften.
Torsdag den 10. juni: Afslutningsfest. Starter igen 

den 12. august.
Vy 73 de OZ6MI Per.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Vi er nu ved at være færdige med vinterens teori

undervisning og klar til at sende eleverne til P&T’s 
prøve.

Vi slutter vintersæsonen tirsdag den 25. maj. På 
denne aften håber vi at kunne se alle klubbens 
medlemmer til et hyggeligt samvær. Der vil blive 
afholdt auktion over en del forskelligt grej, og vi 
vil vende bunden i vejret på en stor „rodekasse", 
hvis indhold er til gratis afhentning.

Sommerferien i klubben varer til tirsdag den 10. 
august.

Vy 73 OZ8VN.

RANDERS
Vi havde som sædvanlig her i april den ordinære 

årlige generalforsamling. Det skete den 12. 8JM 
blev også denne gang valgt til dirigent og gav 
straks ordet til formanden 3RR, som sammen med 
sekretæren 3LR aflagde rapport om forløbet af 
1964 i afdelingen. Dernæst fremlagde kassereren 
3ID det reviderede regnskab, som blev godkendt. 
Bestyrelsen blev valgt. 6PB og 3RR afgik efter tur, 
kassereren blev genvalgt, og de to nye medlemmer 
blev 1FO og 9PV. Suppleanter blev Niels Røgild og 
3RR. Revisorerne 8LS og 7UJ blev siddende. Efter 
„eventuelt" takkede dirigenten for god ro og orden 
og hævede generalforsamlingen.

Første arrangement udover den sædvanlige møde
aften hver onsdag bliver alle tiders auktion, som 
løber af stabelen den 12. maj. Det bliver en aften 
at se frem til.

Bestyrelsen ser herefter sådan ud:
Formand: 3LR, K. Lyngby, Kærgade 58, Randers.
Kasserer: 3ID, I. Madsen, Ullersvej 10, Randers.
Sekretær: 9PV, P. R. Poulsen, Nordostvej 2, Ran

ders.
Vy 73 9PV.

ROSKILDE
Formand: OZ2UD, Ernst Olesen, Lejre, tlf. 53.
Vi havde klubaften den 30. marts og 27. april. 

Begge aftener havde vi fornøjelsen af OZ6OL’s fo
redrag over VHF-teknik, hvilket var særdeles 
udbytterigt. Det er glædeligt, at der er så stor inter
esse for disse aftener, hvilket også har medvirket 
til, at 60L vil fortsætte med et foredrag over valg 
af komponenter og placering af disse samt lednings
føring ved montage. Mon ikke det er et emne, som 
mange vil få udbytte af, såvel rutinerede som nye 
amatører. Vel mødt tirsdag den 25. maj kl. 1930 
i bibliotekets kælder.

Morsekurset kører stadig hver tirsdag kl. 1930 
under kyndig ledelse af OZ4VK.

Hjertelig tak til alle for opmærksomheden ved 
OZ2UD og XYL’s bryllup. Vy 73 de OZ9GK.

STRUER
Formand: OZ8AH, Aage Hansen, Østerbjerg, Fau

sing pr. Struer.
Kasserer: Knud Toftager, Danmarksgade 59.
Sekretær: OZ9FJ, F. G. Jensen, Fjordblink, Gim

sing pr. Struer.
Udflugten lørdag den 24. april blev vi desværre 

forhindret i at afholde som planlagt.
I stedet var vi en tur i Thyborøn og se rednings

skibet Vestkysten, hvor styrmand Enevoldsen viste 
os rundt og forklarede os om skibets radio- og red
ningsudstyr. Vi havde fint vejr og god tilslutning, 
især var det en glæde for os at se så mange XYL’er 
deltage.

Da vi nu går sommertiden i møde, holder vi klub
aften hver anden uge, således onsdag den 26. maj 
og onsdag den 9. juni kl. 1930 på B. & O.

Sidst i maj eller først i juni vil vi prøve at arran
gere en tur til Horsens afd., men herom nærmere 
på vore klubaftener. Vy 73 9FJ.

SØNDERBORG
Mødet den 26. var vældig interessant, her var 

stof for alle. 7OU førte os ved hjælp af tegninger 
og forklaringer ind i SSB’s mange mysterier, og 
han gjorde det på en måde, så alle forstod det.

Næste mødeaften bliver mandag den 24. maj kl. 20 
i klublokalet Midtkobbel 5. Vy 73 3SZ.

VIBORG
Formand: OZ5LD, Leo Dam, St. Set. Mikkelsgade 

18 B, Viborg, tlf. (0761) 4 80 3.
Kasserer: OZ8XU, Vichtor Sørensen, Agerskov 

pr. Viborg, tlf. Ravnstrup 8 Y.
Sekretær: OZ3JE, John Olsen, Hald Ege, Viborg. 

Medlemsmøde:
Tirsdag den 25. maj kl. 2000 på Ålkjærs Konditori. 

Rævejagt:
V iborg-turneringen.
Jagt 2, søndag den 23. maj kl. 1000 til 1200, 2 ræve.
Jagt 3, søndag den 13. juni kl. 1000 til 1200, 2 ræve.

Vy 73 OZ5LD, Leo Dam.

Ulovlig radiosending.
Det meddeles herved til underretning, at der ved 

retten i Fredericia i marts måned d. å. er blevet 
afgjort en sag om ulovlig sending i frekvensbåndet 
87,5—100 MHz.

De to implicerede blev idømt bøde på 150 hhv. 
300 kr., og det ulovligt benyttede materiel blev kon
fiskeret til fordel for statskassen. Herudover blev 
det pålagt de implicerede at betale et beløb på 
227,37 kr. til delvis dækning af Post- og Telegraf
væsenets udgifter i forbindelse med sagens opkla
ring.
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DET SØNDERJYDSKE MESTERSKAB 
I RÆVEJAGT 1965.

Jagten afholdes Kristi Himmelfartsdag d. 27. maj 
1965. Der udlægges 3 ræve, der kan opsøges i den 
for jægeren mest gunstige rækkefølge.
REGLER:

Kort: Atlasblad 1 :40.000 særkort Haderslev.
Call: OZ7RÆV.
Frekvens: 1825 kHz (krystal).
Mødested: Thomashus Kro ved hovedvej 10 mel

lem Christiansfeld og Haderslev (omtrent midt i 
kortet), hvor jægerne skal være samlet senest kl. 
12,30. Afslutning med præmieuddeling samme sted 
kl. 17,30.

Startkort: å 10 kr. udleveres på mødestedet.
Holdet: må bestå af jæger, observatør og evt. en 

chauffør, sidstnævnte må deltage i opsøgning af 
ræven. Der må kun medbringes eet sæt hovedtele
foner pr. hold. Enhver form for samarbejde mel
lem holdene medfører diskvalifikation.

Rævene: ligger ikke i byer, huse eller afspær
rede områder. Ved ankomst til ræven må dennes 
anvisninger nøje følges. Rævens afgørelse af point 
er afgørende.

Bemærk: Jagten foregår på jægerens eget ansvar 
og risiko, så i egen interesse, overhold færdsels
reglerne og tag hensyn til privat ejendom. 
SENDETIDER:

Udsendeis varighed 1 minut.
Ræv nr. 1: 13,15 — 13,45 — 14,00, derefter hvert 

kvarter, sidste udsendelse kl. 16,45.
Ræv nr. 2: 13,16 — 13,46 — 14,01, derefter hvert 

kvarter, sidst kl. 16,46.
Ræv nr. 3: 13,17 — 13,47 — 14,02, derefter hvert 

kvarter, sidst kl. 16,47.
Tilmelding til ræven før 2. udsendelse er afslut

tet medfører diskvalifikation. Den absolut eneste 
gyldige tilmelding til 'fæven er aflevering af start
kort.

Placering: Tidspunktet ved sidste ræv.
Præmier: Vandrepokaler til mester og observatør. 

Pokalen er ejendom, når den er vundet 3 år i træk 
eller 4 gange i alt. Endvidere præmier til de 3 bed
ste hold for såvel jæger som observatør.

GOD JAGT
Tilmelding bedes såvidt muligt foretaget inden 

den 23. maj til OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9, 
Åbenrå, tlf. (046) 2 13 11.

Lad jagten fortsat blive en succes, tag modtage
ren under armen og mød frem, der ligger også et 
startkort og venter på DIG.

Radio SM6XA.
Dagarna 11.—13. juni avhålles kortvågslyssnarnas 

parlament i Tylebåck, Halmstad, Sveriges våstkust.
Under dessa dagar kommer en amatorstation att 

vara verksam med signalen SM6XA. Operatorer på 
denna station år medlemmar ur foreningen Halm
stads såndareamatorer. Aktuella frekvenser kom
mer att bli en stn på 20 m bandet och en stn på 
80 m bandet. Det år åven meningen att ett specieilt 
QSL-kort skall gess ut. Dårfor vådjar vi till ama- 
torerna runt om i vårlden att lyssna efter signalen 
SM6XA dessa dagar och kalla upp oss.

Nårvaranda vid denna kongress år representanter 
från ett flertal av vårldens rundradiostationer.

Onskas ytterliggare upplysningar kontakta SM7 
AVO/6, Tjornebrant.

Jvg. 10 B, Halmstad.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.

Nye tilladelser:
B OZ2OK, Othar Ludvig Valdemar Cort Kiegstad, 

Fordresgårdvej 42, København F. 
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Guldborg
vej 6, 4., København F. Inddraget 17 marts 
1958).

C 7301, OZ3GF, Lars Brandt Pilegaard Nielsen, 
Mejlvej 11, Risskov.

B 6008, OZ3USK, Usserød skole, Kokkedal.
(Ansvarshavende: OZ6LD — B — Niels Ole 
Krause, „Egehus", Skovvængets Allé, Farum). 

B OZ4LS, Leif Schmidt, Kløvermarken 36, 1. th., 
Sønderborg.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Ovesens- 
vej 9, Sønderborg).

C OZ4QQ, Egon Øls Sørensen, Lejebolig C, Års
balle, Rønne.

B 7330, OZ5AO, Arnold Krestian Johansen, Villa 
„Engbo", Østervrå.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Møllegade 
17, Østervrå).

B 7363, OZ5JL, Bent Jørgen Als Lauridsen, Jule- 
bækshøj, Hellebæk.
(Genudstedelse. Inddraget 5. 4. 1963).

C OZ5KV, 9381, Erik Eriksen, Motalavej 59, 2. tv., 
Korsør.

C 8393, OZ6VI, Villy Høgh Impgaard, Gjerrild.
C 9277, OZ7TP, Thorvald Pedersen, Vognbjerg, 

Skjern.
C 6052, OZ8DS, Erich Steenbuck Hansen, Frederik 

Christians Vej 3, Augustenborg.
B OZ8R, Jakob Peter Broberg, Tirsbækvej 13, 

Vanløse.
(Genudstedelse. Inddraget 31. 1. 1964).

C 8136, OZ8TV, Frede Berild Pedersen Larsen, 
Årsballe, Rønne.

C OZ8XW, Flemming Hessel Jensen, Dyrehave
vej 124, Kolding.

C 8592, OZ9KG, Hartvig Douglas Andersen, Ege
vej 1, Sallev, Gadstrup.

C 8503, OZ9KU, Knud Carl Lundgaard, Åderup- 
vej 177, Næstved.

B 7203, OX3WX, Axel Holm, Telestationen, Prins 
Christians Sund.
(Denne tilladelse er udstedt den 2/4 1964, men 
meddelelse herom er som følge af en fejl 
ikke tidligere udsendt).

C OY2J, 9780, OY2J, Johan Isholm, Undir Ryggi 3, 
Thorshavn.

C OY3S, Gudmundur Skæling, Joannes Patur- 
sonargøta 26, Thorshavn.

C OY7M, Toralvur Mohr, Yviri vid Strond 19, 
Thorshavn.

Inddragelser:
C OZ1SF, Jens Richard Fokdal, Lahnsgade 34, 

Odense.
B OZ2HA, Hans Kristian Møller Andersen, Stines- 

minde, Oue, Hobro.
B OZ3UD, Richard Maule Frederiksen, Svejbæk. 

(Har OX3UD på Grønland).
C 7272, OZ4UB, Bjarne Edward Uldum, Hammel

strupvej 7, 2. th., København SV.
B OZ5HT, Hans Thorhauge, Nørregade 30, 1., 

Ålborg.
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9765 Fini Hansen, Sellerup, Brejninge.
9766 Thomas Pedersen, Havnegade 4, Frederiks

havn.
9767 Henning Mohr Petersen, Platanvej 40, Odense.
9768 Peter Raahøj Hansen, Rødegårdsvej 47, 2., 

Odense.
9769 Per Jørgensen, Næsbyhovedbroby, Næsby, F.
9770 Ole May, Skibhusvej 433, Odense.
9771 Morten Drejer, Ryde skole, Vinderup.
9772 Knud Wendelboe, Agedrupvej 14, Agedrup.
9773 Jan Lind Christensen, Vestermøllevej 14, 

Viborg.
9774 Kurt V. Kristensen, „Højgård", Vandsted 

Mark, Hjørring.
9775 Hans Erik Busk, Lyngbyvej 214, Hellerup. (A)
9776 Jens-Karl Iversen, Dyssevænget 16, Guderup.
9777 Erik Wagner Gregersen, Kastanievej 73, 

Randers.
9778 Jørgen E. Pedersen, Nørregade 3, Agersted.
9779 Søren Riis Hansen, Akacievej 5, Hillerød.
9780 OY2J, Johann Isholm, Undir-Ryggi 3, 

Thorshavn.
9781 KP MK Madsen, P-SKT, Hærradioen, kaser

nen, Odense.
9782 Herbert Andra, Studsbøl Allé 76, Kastrup.
9783 Vagn Aarøe, Storegade 12, 1., Haderslev.
9784 Knud Hansen, Højby, Sjælland.
9785 Steen Uldahl, Jeppe Åkjærsvej 8, Fredericia.
9786 Arne Christiansen, N. J. Poulsensvej 2, 3., 

Esbjerg.
9787 Jan Tryde Dyberg, Egholmvej 18 A, Vanløse.
9788 Magnus Sørensen, Dallvej 22, Skalborg.
9789 Ebbe Larsen, Trongårdsvej 5, Lyngby. (A)
9790 S. J. Sveller, Augustenborggade 21 A 13., 

Århus C.
9791 Christian Frederiksen, Biilowsvej 23, 

Helsingør.
9792 Ove Møller, Østerbrogade 20, Holstebro.
9793 OZ4QQ, Egon Øls Sørensen, TV-station 

„Bornholm", Årsballe, Rønne.
9794 Povl Knudsen, Slotsbakken 10, Gråsten.

Atter medlem.

1058 G. Andersen, Mågevej 2, Køge.
2289 OZ8WO, L. M. Boutrup, Drejøgade 37, 2., 

København 0.
6431 Sv. Aage Kofod, Baggesensgade 24, 3., 

København N.

OZ

Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.

Adr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig) 
Giro-konto: 22116.

*
Redaktører:

Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, 
Nørretorv 15, Horsens, tlf. (066) 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. (01) ORdrup 7425.

*

Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO, Svend Åge Olsen, Folkvarsvej 9, Kbhvn. F., 
tlf. (01) Godthåb 1902v.
OZ2KP, Karl Staack-Petersen, Risbjerggårdsallé 63, 
Hvidovre, tlf. (01) 78 06 67.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. (03) 85 31 44.
OZ3Y, Hans Rossen, Svenstrup, Korsør, tlf. (03) 580, 
Frølunde 102.
OZ7KV, Kaj Andersen, Enebærvej 76, Hjallese, 
tlf. (09) 11 18 55.
OZ2WO, E. Hauptmann, Gyvelvej 16, Brabrand, 
tlf. (061) 6 08 15.
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg, tlf. 
(081) 2 53 50.
OZ1BP, Bernhard Pedersen, Bornholmsgade 66, 
Ålborg, tlf. (081) 3 41 19.
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(064) (dag) 6111, (aften) 7662.

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

Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg, tlf. 
(081) 3 53 50.

QSL-centralen:
EDRs QSL-central: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup pr. Løkken.
Tlf. Ingstrup 6. Kaldenummer (088) 8 41 11. 
QSL-centralens giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet 
ved enhver indbetaling.

Annoncer:
Amatørannoncer: OZ3FM, 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 17. maj 1965.
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Amatør-radiosendetilladelse i Grønland.
Grønlands tekniske Organisation, telekontoret, 

skal herved meddele følgende tilgang til listen 
over radioamatører i Grønland:

OX3FI Finn Ellermann, Narssaq, ex OZ3FI.
Tilgang: Hans Jensen, Christianshåb, OX3ZO, 

ex OZ4ZO.
OX3KE Klaus Ebbe, Frederikshåb, ex OZ4KE. 

OX3WX.
På given foranledning meddeles, at OX3WX, 

Axel Holm, Telestationen, Prins Christians Sund, 
har været licenseret under forannævnte kaldesig- 
nal siden 2/4 1964 og således ikke er eller har været 
pirat. Se meddelelsen fra P & T vedrørende ama
tør-sendetilladelser i nærværende OZ.

Kassereren.


