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Løst og fast
om nye transistorer af interesse for amatørerne
Af OZ6NF.

Man nærmer sig nu nr. 5000 i antallet af
forskellige
transistornavne.
Fabrikerne
op
finder nye principper, nye måder at udnytte
de gamle principper på, og sænker priserne
næsten over hele linien for at tækkes køber
ne. Det går så stærkt, at Motorola forleden
udsendte en folder med nyheder om, hvad
der var sket inden for de sidste 60 dage!
Germaniumtransistorernes
dage
er
talte.
Om kort tid vil man ikke se andet end sili
ciumtransistorer i alle små-signaltrin i nye
apparater i industrien, for priserne er kom
met ned på samme niveau som for germani
umtyper. De eneste steder, hvor germanium
stadig er det foretrukne materiale, er til HFtransistorer
til
de
allerhøjeste
frekvenser,
men om et år er der kommet en siliciumtype,
der kan det samme.
Med planarteknikken er det lettest at lave
silicium-NPN-transistorer.
Derfor
er
de
al
lerfleste
planartransistorer
NPN-typer,
men
PNP-typer kan også fås. (Om opbygningen
af de forskellige transistortyper, se OZ nov.
1962 side 332).
Denne
udvikling
skyldes
først
og
frem
mest, at næsten alle fabrikkerne nu beher
sker
planarteknikken
ved
transistorfremstil
lingen. For en gangs skyld får man næsten
i både pose og sæk, for samtidig med, at pla

narteknikken
giver
billige
transistorer
ved
masseproduktion, er det muligt at kombinere
en række eftertragtede egenskaber på een
gang. Det er f. eks. almindeligt, at man har
både stor strømforstærkning og gode højfre
kvensegenskaber. Man kan dårligt finde en
planartransistor, som har en Ft lavere end
40
MHz:
En
typisk
planartransistor
som
2N2219 har et β omkring 120 og ft på 350
MHz. Den kan bruges ved 50 μA og tåler op
til 800 mA. Den tåler, at der bliver afsat
0,8 W, uden at man køler den, men med kø
ling kan den tåle 3 W. Huset er et TO-5 hus,
altså som knapt en lillefingernegl. Planar
teknikken giver næsten automatisk den for
del, at de termiske nulstrømme faktisk kun
kan måles med specialinstrumenter, så små
er
de,
og
strømforstærkningen
ændrer
sig
kun
lidt
med
kollektorstrømmen.
Endvidere
ændrer de sig ikke med tiden, da de jo er
hermetisk forseglede med kvartslaget. Denne
forsegling er så god, at man ikke ubetinget
behøver at putte dem ind i et metalhus, men
kan nøjes med at støbe dem ind i en araldit
klump.
—
Jeg
spurgte
forleden
Motorolas
repræsentant,
hvad
typebetegnelsen
MPS706
betød? Jo, sagde han, jeg tror, at det betyder
„Motorola
Plastic
Semiconductor
(2N)706“.
Den kostede forresten kun 2/3 af prisen for
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en „rigtig" 2N706. — Næste generation i hus
typer for små transistorer er huse af kera
mik. De får transistorerne til at fylde ca.
10 mm8, altså så små, at de begynder at blive
vanskelige at tage med fingrene!
I
modtagere
anvender
man
ved
nykon
struktioner nu kun rør, såfremt modtageren
skal kunne tåle en meget stor radioaktiv be
stråling. Selv rør som 417A og 416B kan slet
ikke hamle op med transistorerne. F. eks. har
transistoren
TIXM
101
fra
Texas
Instru
ments ved 200 MHz et støj tal på 2 dB eller
mindre, og ved 1 GHz er tallet 4,5 dB. Den
er
en
videreudvikling
af
TIXM
05-serien,
som giver næsten rørende meget for penge
ne. TIXM 05 har ved 200 MHz et støjtal på
2,5 dB, og koster en gros 4 kr. i enkeltstyks!
Det har endog AF139 vanskeligt ved. -— Fra
Siemens kommer AFY34, der har en fmax på
min. 3,5 GHz, men så er den også i et hus i
koaksialudførelse. BF155 fra Fairchild er lidt
billigere og lidt bedre end AF139. Texas
Instruments siges at have en eksperimentel
germanium
planar
transistor,
som
skulle
være
den
bedste
HF-forstærker
indtil
nu.
Den har et 200 MHz støjtal på 1,4 dB, ved
435 MHz er det 1,6 dB, ved 1296 MHz er det
3,2 dB og ved 2,8 GHz når det 6 dB. Men den
er nok ikke helt billig!
Philips,
Telefunken
og
Siemens
lancerer
to nye typer, som tilsammen skal kunne
klare ethvert job under 25 mW og godt 100
MHz, nemlig BF115 og BC107. BF115 kan
bruges i alle afstemte forstærkere fra 100
kHz og opad. Støj tallet skal ligge under 2 dB
til over 30 MHz, og på 3,6 dB ved 100 MHz.
Ft er større end 230 MHz. Det er altså en
type, som kan alt, hvad AF102, AF124 til
AF127, OC171 og OC615 kan, og er altså en
universaltransistor
til
VHF,
HF
og
MF.
Strømforstærkningen er omkring 100 gange.
BC107 er beregnet til LF-anvendelser, og
dens støjtal er så lavt, at den som forfor
stærker kun støjer en brøkdel af, hvad der
kan opnås med f. eks. AC107. Dette skyldes
bl. a., at det falder naturligt at køre den med
kun
10
μA
kollektorstrøm,
for
strømfor
stærkningen er typisk 150—300 ved denne
strøm. Selv af en planartype at være har den
et
usædvanlig stort anvendelsesområde, idet
den ved 100 mA (Ic , max) stadig viser typiske
værdier omkring 150 gange. Ved ca. 1 mA er
den helt overstadig; de fem eksemplarer, jeg
har målt på, lå alle mellem 500 og 550! Da de
termiske nulstrømme er så små, at der skal
et nanoamperemeter til at måle dem, er det
nemt at lave opstillinger med direkte kob
linger
mellem transistorerne. Selv om den
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først og fremmest er beregnet til LF-brug,
er den ikke at foragte på de højere frekven
ser. Den har en Ft = 50 MHz, så til og med
40 m er den udmærket, både som HF og oscil
lator. Priserne på BF115 og BC107 ligger 1/3
over prisen for AF124.
Tilbøjeligheden til selvsving i afstemte for
stærkertrin er ligesom ved rør afhængig af,
hvor
lille
tilbagevirkningskapaciteten
er
i
transistoren. For AF124 er den typisk 1,4 pF,
men BF115 klarer sig med 0,7 pF. Det skulle
derfor være lettere at undgå ustabilitet med
BF115. Rekorden haves, så vidt jeg ved, dog
af BF167, der er helt nede på 0,17 pF, eller
170 millipicofarad (femtofarad, fF), som Phi
lips siger.
På LF området går det langsommere med
de teknologiske fremskridt. En nyhed kom
mer dog fra Philips: Transistorparret AD161
og AD162, der er hhv. NPN og PNP typer
beregnet
til
transformerløse
forstærkere
op
til 10 W (disse kan desværre endnu ikke leve
res. TR).
Effekttransistorer til HF og VHF begynder
nu at kunne fås i udvalg. BLY 17 fra Philips
kan således give 40 W output op til 30 MHz,
men jeg har hørt om en pris på 250 kr. Moto
rola har en dobbeltserie, den ene til kl. C
drift og den anden til kl. ABI. Der er tre
transistorer i hver serie, og de er beregnede
til at styre hinanden med, idet man stopper
ca. 50 mW ind i den mindste og får 20 W ud
af PA.
På VHF har vi jo den efterhånden gamle
AFY19, som kan give 1 W på 2 m. Philips
har også BLY 14, som kan give mere end 3
W, og i TO-5 hus kan fås den samme tran
sistor (BFY 44 og BFY 70), kun kan de på
grund af kølingen ikke give mere end ca.
1 W. — Men vil man betale for det, kan man
få 40 W ud af transistoren PT 5690, og på
12,6 V batterispænding kan den stadig give
18 W otuput på 2 m. Kører man ESB på 2 m,
kan man med PT3610 få 10—15 W ud af kl.
ABI PA’en. For 432 MHz er PT 3960 velegnet
op til 5 W, men man kan få 4—4,2 W ud på
70 cm ved at styre PT 2600 med 1,5 W på 2 m.
Disse PT-transistorer laves af det amerikan
ske firma TRW og forhandles af E. V. Johan
sen. Priserne er jo ikke små i forhold til OC
71, men de kan jo også noget mere. Jeg har
set en pris på 27,50 dollars for PT 3690.
På 1296 MHz er det endnu ikke så nemt
at finde transistorer, som kan give nogen ef
fekt af betydning som forstærkere. Men for
en god 10-krone skulle man dog kunne få
30—50 mW, altså rigeligt til en diodeblan
der, og TIS 12 kan give 1/4 W fra sig.
*

Af OZ2OC,
O. Bundgård,
FLD 602 Box 11,
Skrydstrup pr. Vojens

Enexciter for den kræsne amatør
Man bliver efterhånden træt af at høre
„modul“-Geloso VFO, som driver (op og ned)
et PA-trin, og dette inspirerede mig til den
ne konstruktion.
En
exciter
efter
doblerprincippet
kræver
en VFO, som er stabil, men da denne VFO
skal bygges til den laveste frekvens, er det
ikke den vanskeligste sag af verden. Der har
været mange gode konstruktioner i OZ, og
for mit vedkommende bruger jeg en, som i
princippet er den samme som den beskrevet
i håndbogen side 402. Exciteren her opfyl
der
følgende
betingelser:
Absolut
TVIog
BCI-fri, let at betjene, er stabil, giver ca.
20 W ud på samtlige bånd (bruges til at drive
en jordet gitterforstærker kl. AB, som så
også kunne bruges senere til ESB), fuld
break-in på AM og direkte overgang til CW,
og til slut er der ikke fælder i konstruktio
nen.
TVI- og BCI-frihed er opnået ved at bruge
små
rør
som
frekvensmultiplikatorer,
hen
sigtsmæssig
mekanisk
udførelse,
anvendelse
af relæer samt brug af ferritperler (senderen
viste sig også at være forstyrrelsesfri uden
disse). Stabiliteten var let at komme over,
den afhang jo af VFO’en. Betjeningsspørgs
målet
er
løst
ved
bredbåndsafstemning
af
kredsene (stagger-tuning). De 20 W på alle
bånd fremkommer, når styringen er ens til
PA-røret, og det er den, fordi forstærkningen
i en triodekoblet EF80 er nogenlunde den

samme,
som
dæmpningen
ved
en
dobling,
medens den ekstra dæmpning ved tripling
er imødegået ved at koble EF80 som pentode. Fuld break-in og direkte overgang til
CW opnås ved at anvende en morsenøgle som
eneste
sende-modtageomskifter.
Virkemå
den skulle fremgå af blokdiagrammet, som
er medtaget af hensyn til forståelsen af prin
cippet, samt for at ingen skal løbe sur i om
skifterne.
Angående
fælder
i
konstruktionen
er dette løst ved brugen af 4 små relæer.
Disse er faktisk hele hjertet i konstruktionen
og giver for det første den mest hensigts
mæssige montering, for det andet jordes git
rene på de rør, som ikke bruges og stabilise
rer derved opstillingen elektrisk, samt giver
det uhyre lette båndskift uden brug af store
omskiftere og lang ledningsføring.
Diagrammet.
Fra VFO’en fås et 3,5 MHz signal, som går
ind til Kl. Dette relæ bestemmer, om vi skal
have signalet ind på VI eller direkte over
driveren V5, og hvis så, jorder Kl gitteret
på
VI.
Alle
multiplikatorrørene
er
herved
ude af funktion. Læg mærke til, at styregit
rene på alle rør er jordet. Skifter vi til 7 MHz
med 01, trækker Kl. Signalet dobles i VI
og går gennem K2 og K3 til V5. Læg mærke
til Trl, som går fra gitteret på VI til stel.
Denne trimmer skal have en størrelse, som
er lig med den spredningskapacitet, vi mi
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ster, når det skærmede kabel kobles fra L1
og jordes. Afhængig af længden på kablet
skal Tri være på 20—60 pF. Der er to kom
penseringstrimmere mere, nemlig Tr2 og Tr3.
De laver det samme, når vi er i 14 MHz- og
21 MHz-positionen af 01, og signalet derfor
ledes ind til V2 og V3. Der er ikke anbragt
trimmere på gitteret af V4, da L5 er anbragt
lige ved omskifteren O1-B (hvad L7 og L9
også er). Læg mærke til endnu en ting: ikke
alene er gitrene på de rør, vi ikke bruger,
jordet; men alle kontakter på Ol-B, som
kunne have et signal (med undtagelse af den,
vi bruger, selvfølgelig) er også jordet. Lad
os tage et eksempel:
Vi stiller omskifteren 01 i 14 MHz-posi
tionen. Kl og K2 trækker. VI bruges til dob
ling til 7 MHz, og Kl har lagt stel på Ol-B’s
3,5 MHz kontakt, denne kontakt kunne nem
lig have et uønsket 3,5 MHz-signal via spred
ningskapaciteter; men dette er der nu taget
højde for ved at bruge Kl til at jorde med.
Det samme er tilfældet med K2, det lægger

via K3 stel på 7 MHz-benet på Ol-B, samti
dig med at signalet fortsætter ind gennem
V2 og tages ud som 14 MHz i dettes anode
og via K4 puttes på omskifteren Ol-B’s 14
MHz-kontakt. 21 og 28 MHz-kontakterne på
Ol-B behøver vi ikke at bekymre os om, da
de umuligt kan have noget signal, fordi K3
og K4 sørger for stel på gitrene af V3 og V4.
Altså ingen uønskede signaler ind på gitteret
af V5. V5 kører som driver i kl. B, hvorved
den samtidig virker som buffer. I anoden er
anbragt en HF-drossel, som er lavet af en
HF-jernkerne af dem, som sidder i afstem
ningen på ældre modtagere, og fyldt med litzetråd i alle 3 kamre (haspelkerne nr. 6115).
Afstemningen er udført som en spærrekreds
for neutrodynstabiliseringens skyld. Dette
viste sig nødvendigt for EL84, så en ledning
er ført fra toppen af Cl hen i nærheden af
gitteret på EL84. Herfra kan en stabilise
ringsspænding til 807 også tages, hvis det
viser sig nødvendigt. I min udgave var det
unødvendigt. PA-røret (807) kan køre CW,

RX AGC

Blokskema.
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Antennerelæet
K5
skal
skifte
anten
nen
mellem
exciterens
udgang
og
modtageren
— der
er desværre en
tegnefejl
på
figuren.

stand by eller skærmgittermoduleret. I før
ste tilfælde fører 02 + 250 V ind på skærm
gitteret. I stand by jordes skærmgitteret, og
i
modstillingen
tages
skærmgitterspændingen direkte fra modulatorens anode. DR (2,5
mH) isolerer, så HF ikke kommer denne vej
ud til modulatoren eller ensretteren og er
afkoblet med 2 X 5 0 0 pF. Modulationsmetoden
er den gode gamle heisingmodulation, som
aldrig slår fejl, og det er mig umuligt at få
den til at modulere nedad med disse spæn
dinger. Modulatoren er der ikke meget at
sige
om,
husk
filteret
ved
mike-indgangen
så HF ikke smutter denne vej ind til PArøret. Dette vil i grove tilfælde kunne høres
i mikrofonen som en sær snerren. Med et

par ferritperler på EL84 kan modulatoren
vist ikke mislykkes.
I relækredsløbet vil det bemærkes, at Kl
og K3 er 24 V-relæer, medens K2 og K4 er
12 V, det var nogle, jeg havde liggende. An
dre relæer kan selvfølgelig bruges, hvis der
tages højde herfor ved monteringen og led
ningsføringen.
Systemet kan køre med fuld break-in samt
direkte overgang til CW, og hertil bruges et
antennerelæ i anoden på V7. Dette rør er
nødvendigt, da blokeringsspændingen er me
get højimpedanset og derfor ikke må belastes
i
modtagerstillingen.
Skiftet
foretages
ude
lukkende i VFO’en og merd en alm. morsenøgle. Se VFO’en i håndbogen side 402. Her

I 25mm I

Driver afstemning.
PA pi-led. L13 (øverst) har 5½ vdg. og er viklet på
luft med 2 mm tråd.

Relækredsløb. Alle relæer har 2 skiftekontakter.

Spoletabel.
80 m LI = 80 vdg. litze fordelt over 4 kamre på
form 6149.
40 m L2—L3 = 40 vdg. litze fordelt over 2 kamre på
form 6149.
IA = 21 vdg. 0,8 mm tråd fordelt over 3 kamre,
form 6149.
20 m L5 = 17 vdg. 0,8 mm tråd fordelt over 3 kamre,
form 6149.
15 m L8—L9 = 14 vdg. 0,8 mm tråd 1 vdg. pr. rille,
form 6148.
L6 = 10 vdg. 0,8 mm tråd 1 vdg. pr. rille, form 6148.
10 m L7 = 7 vdg. 0,8 mm tråd 1 vdg. pr. rille,
form 6148.
Linken lægges i nabokammeret på form 6149 og
består for 40 og 20 m spolerne af 3 vdg. Ved form
6148 springes over en rille, og linken på 2 vdg. læg
ges i de to følgende riller.
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skal blot nævnes, at spændingen til gitteret
på V7 er - 100 V i modtagerstillingen og 0 V
i sendestilling. Dette får V7 til at trække
strøm i sendestillingen, og K5 trækker. Kato
demodstanden på V7 vælges til en sådan
værdi, at K5 får en passende trækkestrøm.
K5 var i mit tilfælde af 60 V-typen, og 200
ohm var passende.
Ensretteren er ikke medtaget her, selv om
den er indbygget i exciteren. Den skal kunne
give + 800 V/50 mA; + 250 V/150 mA; -=(80—40 V) og 24 V/120 mA. Ensretningen fo
retages selvfølgelig med de små dioder, som
findes i handelen til meget små priser; men
transformatoropstillingen var så speciel i mit
tilfælde, at det vil være mere forvirrende
end til hjælp at medtage disse. Husk blot en
bleeder-modstand til de + 800 V på ca. 120
kohm, 8 W.
Fremstillingen^af spolerne til EL84 og 807
skulle fremgå af diagrammet. De er viklet
på plexiglas (L11—-L14), keramik (L12), samt
luft (L13). Sørg for at de bliver anbragt vin
kelret på hinanden, så de ikke indvirker på
hinanden.
Omskifteren
01
er
af
keramik.
Det er så absolut en fordel, hvor der arbej
des med HF, og det giver også en stabil mon
tering af spolen L12 og L13, som sidder på
omskifteren.
Omskifteren
har
3
dæk
med
hver 2X5 stillinger. 02 virker som funk
tionsomskifter og skal bryde før slutte, da vi
ellers kortslutter de -j- 250 V.
Optrimningen.
Den letteste måde at trimme exciteren op
på vil være efter anodestrømsmeteret på 807;
men i første omgang er vi nok nødt til at
bruge et rørvoltmeter på gitteret af 807. Kan
et gitterdykmeter fremskaffes, vil det være
en fordel at lægge kredsene groft ind med
et sådant før trimningen. Optrimningen sker
midt i området, vi ønsker at bestryge. Alle
jernkerner skrues halvt ind. YFO’en stilles
på 3,65 MHz, Ol stilles i 80 m-stillingen. Rør
voltmeter på gitteret af 807, og L1 tunes for
max. udslag. O1 skiftes til 40 m-området.
VFO stilles på 3,55 MHz, og Trl, L1 og L3
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tunes for max. udslag. L2 tunes lidt højere
og L3 lidt lavere, og 7 MHz området er stagger-tuned. O1 skiftes til 20 m, VFO bliver på
3,55 MHz. Tr2, L4 og L5 tunes for max. ud
slag. Tr2 tun es lidt lavere, L4 lidt højere og
L5 lidt lavere. O1 skiftes til 15 m, VFO’en bli
ver på 3,55 MHz, og Tr3, L8 og L9 tunes for
max. udslag. Tr3 tunes lidt lavere, L8 tunes
lidt højere og L9 lidt lavere. O1 skiftes til
10 m, VFO stilles på 3,6 MHz, og L6 og L7
tunes for max., hvorpå L6 tunes lidt højere
og L7 lidt lavere. Al trimning har indtil nu
udelukkende været med trimmerne over spo
lerne,
jernkernerne
har
ikke
været
rørt.
Skulle det imidlertid vise sig, at der mangler
lidt styring på et af båndene (se det på anostrømsmeteret på 807), bruges jernkernerne.
Disse varierer koblingen mellem linken og
spolen, samtidig med at de ændrer kredsens
frekvens. Skru jernkernen lidt ind for det
pågældende
bånd
og
efterjuster
frekvensen
med trimmeren, og styringen vil stige. På
denne måde vil der med lidt tålmodighed
kunne opnås en ensartet styring på alle bånd.
Betjeningen.
02 stilles i CW, båndomskifteren på det
pågældende bånd. VFO på den ønskede fre
kvens. Tryk nøglen ned og drej C4 til max.
på anodestrømsmeteret. C5 drejes til min. på
meteret, C6 stilles til max. på 80 og 40 m og
i midten på 20—15 og 10 m. Er vi på 80 eller
40 m, efter justeres C6 ikke. Er vi derimod
på 20—15—-10 m, sættes C6 der, hvor C5 gi
ver det største dyk på anodemeteret. Ja, så
let er det. Der vil nu kun være to justeringer
at foretage ved frekvensskift indenfor et be
stemt bånd, nemlig C5 og C6, som tunes for
henholdsvis max. og min. på anodestrøms
meteret.
Frekvensskift
foregår
naturligvis
med 02 i tune-stillingen. I denne stilling kan
man fint gå i nulstød med en station.
Chassis.
Det bør nævnes, da jeg ved, at mange ama
tører bruger meget svær aluminium til chas
siset (2 mm), at jeg til exciteren her anvendte

Øverst til venstre ses ud
gangstrinet
med
Tl-ledet.
Lige nedenunder er dri
vertrinet
med
EL84
og
dettes
afstemningskreds
(til
højre).
Under
det
igen er 28 MHz røret,
rundt
om
hvilket
spo
lerne for 14-21 og 28 MHz
er samlet lige ved bånd
omskifteren
Ol
dæk
1.
Dæk 2 og 3 findes i de
to første rum. Til højre
herfor er 14 og 21 MHz
rørene med K2 og K3.
Yderst til højre er 7 MHz
røret
med
Kl.
Ovenover
findes ensretteren. 1 mid
ten af billedet ses en lille
firkant, det er modulato
ren ECC83 og EL84.

1,25 mm, selv om målene er 4 5 X 2 6 X 2 3 cm.
Det indebærer flere fordele at bruge min
dre svær aluminium, ikke alene er prisen
væsentlig mindre, men pladen er meget nem
mere at arbejde i. Det siger sig selv, at man
så på en anden måde må forsøge at gøre sin
konstruktion mekanisk stabil. Det gøres bl.
a.
ved at forsyne pladen med en 1 cm buk
ning ekstra. Jeg vil forsøge at beskrive, hvor
dan jeg gjorde det.
Chassiset består af tre dele, en monterings
plade
med
forstykke,
skillevæggene
og
et
kantstykke. Monteringspladen (den med rør
fatningerne i) bukkes fortil 90° ned til for
stykket (til omskiftere, potmetre o. lign.), som
har en højde på 10 cm, og til slut endnu en
bukning, 90° ind under monteringspladen på
1 cm. Den sidste bukning giver styrke, tro
mig. På denne plade kan nu alt borearbejde
foretages uhyre let.
Skillevæggene laves nu med et udvendigt
mål på forstykkets udvendige mål (10 cm) 4en pladetykkelse. Disse skillevægge er hver
formet som en kasse med en udvendig side
højde på 1 cm for langsiden og 1,5 cm for
endesiden. Disse sættes nu på monteringspla
dens underside, og al montering kan nu fore
gå ind igennem siderne på de rum, som er
dannet.
Kantstykket laves med en højde lig skille
væggenes og en længde lig omkredsen af
monteringspladen
forstykkets
længde
(45
cm). Den bukkes ligesom skillevæggene i kas
seform med henholdsvis 1 cm og 1,5 cm side.
Ved at save små hak i 1 cm siderne kan

denne lange skinne nu bukkes i U-form, så
den passer på forstykket og monteringspla
den, og som sidste del (efter at al monterin
gen er foretaget) påsættes. Vi har nu et chas
sis, som i mekanisk stabilitet ikke står tilbage
for
langt
sværere
aluminiumschassiser,
som
er udformet efter den traditionelle metode,
og den er noget lettere at arbejde på og i.
Det med at få bukket de små kanter kræver
ganske vist en bukkemaskine, men vi har så
mange flinke blikkenslagere, som ikke altid
bruger bukkemaskinen, og så kunne du jo
købe aluminiummet hos ham. Skal exciteren
have et kommercielt udseende, kan en for
plade monteres (stadigvæk 1,25 mm alumi
nium), og en kløverplade (0,75 mm galv. jern
plade), bukket i kasseform, monteres ovenpå
monteringspladen
og
fastgøres
til
forpladen
(se foto). Det giver en ekstra mekanisk stabi
litet, som måske er overflødig, men i hvert
tilfælde ikke skadelig, og så skærmer den jo
også elektrisk. Husk blot at lave et hul bag
på kløverpladen, så der er mulighed for at
skifte rør uden at demontere kløverkassen.
Den galv. jernplade kan købes i enhver jernog stål-forretning.
Kunne
denne
meget
overfladiske
beskri
velse ikke give et vink til OZ6PA om at be
handle
chassisfremstillingsmetoden
lide
mere
i detaljer under „Værkstedsteknik". Jeg har,
for at fatte mig i korthed, undladt de for
skellige
kompenseringsmål,
som
fremkom
mer, når man bukker en plade; men det ved
6PA alt om.
*
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Af OZ7AQ

Kvartskrystaller
Egenskaber
og
anvendelse

Fig. 1.
Kvartskrystallens karakteristiske facetter ses
øverst, disse bruges til orientering af krystallen
før udskæring af blanketterne.

Kvartskrystallet er jo hverken et nyt eller
ukendt
begreb
for
kortbølgeamatørerne.
I
amatørbevægelsens
barndom,
hvor
teknikken
var primitiv, var det højeste mål en krystal
styret sender. I dag, hvor vi kan bygge en
VFO (variabel frekvens oscillator) med fuldt
ud tilfredsstillende frekvensstabilitet på HFbåndene, er krystalstyring snarere for be
gynderen end for den viderekomne, undta
gen på VHF, hvor krystalstyring er det na
turlige og hyppigst anvendte; men alligevel
er kvartskrystallet en komponent, der benyt
tes i udstrakt grad til såvel oscillatorer som
filtre. Mange amatører har imidlertid yderst
tågede forestillinger om, hvad et kvartskry
stal egentlig er for noget, og det er dette, der
skal forsøges rådet bod på gennem denne
artikel.

Piezoelektrisk effekt.
Stoffet kvarts er et af de mest udbredte
stoffer, der forekommer i naturen. Den kemi
ske sammensætning er siliciumoxid, SiO2, og
det forekommer i uren form som sand, sand
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sten og andre bjergarter, i renere form som
bjergkrystal, ametyst, citrin m. m. Den form
for kvarts, der interesserer os, forekommer
som kemisk rene, glasklare eenkrystaller af
meget karakteristisk form, som hovedsagent
lig fås fra Brasilien, hvor de vokser naturligt
i drypstenshuler, en proces, som tager titu
sinder af år. Krystallerne lader sig imidlertid
også fremstille kunstigt på væsentlig kortere
tid.
Krystallinsk kvarts, d. v. s. SiO2, hvor ato
merne er ordnet på en bestemt, regelmæssig
måde overalt i materialet, har — som flere
andre stoffer — en ganske bestemt egenskab,
der gør det særlig anvendeligt for os, idet et
stykke materiale, der påvirkes af et meka
nisk tryk eller træk, udviser en elektrisk
spændingsforskel mellem to modstående fla
der. Og omvendt vil en påtrykt elektrisk
spænding
bevirke
en
mekanisk
formforan
dring — det er dette, der kaldes den piezoelektriske effekt. Denne effekt er kraftigst
for
blanketter
udskåret
af
moderkrystallen
i visse bestemte vinkler med hovedakserne,
benævnt X-, Y- og Z-akserne, se fig. 1.

Fig. 2.
Forskellige svingningsformer.

Mekanisk resonans.
Endnu en egenskab ved stoffet kvarts gør,
at det er særdeles anvendeligt for os: kvarts
er en fremragende mekanisk resonator, hvil
ket skyldes, at kvarts er uyhre elastisk, fak
tisk det mest fuldendt elastiske materiale,
vi kender. Mekaniske resonatorer kender vi
fra stemmegafler, kirkeklokker — og vinglas,
der jo netop er lavet af kvarts. Sådanne
genstande har en udtalt mekanisk resonans,
der giver sig til kende ved, at der, når de
anslås, frembringer en meget konstant, ren
tone, der er længe om at dø ud. Såvel tonens
konstans som svingningernes lange varighed
skyldes
materialernes
store
godhedsfaktor
Q, som vi jo kender i forvejen fra elektriske
resonanskredse. En lille plade (blanket), ud
skåret af moderkrystallen, har samme egen
skab, blot er resonansfrekvensen mange gan
ge højere end det hørlige område, den ligger
måske på adskillige MHz.
Snit og svingningsmåder.
En kvartsplade kan svinge mekanisk på
flere forskellige måder, hvoraf nogle er vist
på fig. 2. Man taler om bøjningssvingninger
(a),
længdesvingninger
(b),
diagonalsvingnin
ger (c) og tykkelsessvingninger (d). Samme
plade kan i og for sig svinge på en vilkårlig
af disse måder, men resonansfrekvensen bli
ver forskellig for dem alle, hvorfor pladens
opspænding må udformes således i praksis,
at de uønskede svingningsmåder undertryk
kes. Dette kan gøres som vist på fig. 3, idet
kvartspladens
mekaniske
befæstigelse
an

d

bringes i punkter, der er i ro, når krystallet
svinger
på
den
ønskede
måde.
Tegningen
øverst til venstre fig. 3 svarer til fig. 2a,
hvor de to fastliggende punkter er markeret
med sorte prikker. Ligeledes svarer fig. 3
øverst til højre til fig. 2b, hvor den sorte
prik midt på krystallet angiver det punkt,
der
bliver
liggende
stille
under
svingnin
gerne. Videre fig. 3 nederst til venstre, sva
rende til fig. 2 c og fig. 3 nederst til højre,
svarende til fig. 2d. Svingningerne kan såle
des ske frit på den ønskede måde, mens uøn
skede
svingningsmåder
dæmpes
kraftigt
af
opspændingsanordningerne.
Når der benyttes så mange forskellige snit
(se fig. 1) og opspændingsmetoder, er det
fordi hver af disse giver et forskelligt bedste
frekvensområde,
når
hensyn
tages
til
den
bedste
udnyttelse
af
materialet.
Resonans
frekvensen er afhængig af blankettens di
mensioner, men ikke de samme dimensioner
for forskellige snit og svingningsmåder, og
for hvert frekvensområde vælger man derfor
den form, der giver så stor en blanket, at den
er til at have med at gøre, men ikke større
end nødvendigt, da forbruget af kvarts ellers
bliver for stort og prisen for høj. Eksempel
vis kan nævnes, at AT-snittet, der normalt
benyttes i MHz-området, udmærket kan an
vendes
til
fortræffelige
langbølgekrystaller,
men blanketten bliver da omkring 2 5 X 2 5 X
5 mm i modsætning til normalt omkring 12 X
1 2 X 0 , 5 mm.
Fig. 4 giver et indtryk af, i hvilke fre
kvensområder, de forskellige snit anvendes.
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ohm

Fig. 4.
Frekvensområder for forskellige snit.
Figuren viser endvidere det område for
seriemodstanden Rlt man kan forvente at
måle i praksis.

10! 2

Elektrisk kobling.
Den elektriske forbindelse mellem krystal
blanketten og det ydre kredsløb, hvori den
mekaniske resonans skal udnyttes, kan ud
føres på forskellig måde. I ældre krystalhol
dere var blanketten anbragt vandret på en

Fig. 3.
Forskellige monteringsmåder, svarende til sving
ningsmåderne i fig. 2.
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plan metalplade, der udgjorde den ene elek
trode, den anden var en metalplade, hvis af
stand til blanketten kunne varieres, luftgabet
lå som regel omkring nogle tiendedele mm.
Denne
udførelse
finder
ikke
anvendelse
mere, undtagen i det normalt benyttede dia
gramsymbol
for
kvartskrystaller.
I
de
fra
surplusmarkedet
så
velkendte
FT
243-krystaller er den firkantede blanket indspændt
mellem to metalplader, hvis fire hjørner er
fremhævede, således at pladerne kun rører
blanketten i disse punkter. Svingningsbevæ
gelserne foregår hovedsagentlig på midten af
blanketten, og koblingen er kapacitiv. De til
450
kHz-filtre
benyttede
surpluskrystaller
type FT 241 ser ud som fig. 3 nederst til ven
stre, blanketten er belagt med et sølvlag på
begge sider, og tilslutningerne består af tyn
de tråde loddet til midten af krystallet, hvor
bevægelsen
er
mindst
(diagonalsvingning,
fig. 2c). Moderne kortbølgekrystaller i HC6/U-holder og tilsvarende er opspændt som
vist fig. 3 nederst til højre. Blanketten er
pletteret på begge sider, som regel med sølv.
Blanketten kan være firkantet eller cirkulær.
På cirkulære blanketter er ofte slebet en lige
kant, der kun tjener til rigtig orientering af
blanketten ved monteringen, der er ikke som
andetsteds angivet tale om slibning til kor
rekt frekvens.
Ved
andre
opspændingsmåder
anvendes
som regel også plettering og ophængning i
tynde, påloddede tråde. Det siger sig selv,

at sådanne krystaller bliver ret skrøbelige og
ikke taler stød og slag ret godt. FT 243 og
alm. HF-krystaller i HC-6/U (tig. 3 nederst
til højre) tåler normalt en hel del i så hen
seende. 100 kHz-krystaller, der som regel er
udført som tig. 3 øverst, skal man behandle
særdeles varsomt!

Elektrisk diagram.
Fig. 5 viser det, der med et fint ord kaldes
krystallets ækvivalentdiagram, d. v. s. det
elektriske kredsløb, der opfører sig fuldstæn
dig som krystallet. Kapaciteten C0 er paral
lelkapaciteten, dannet af de to plader eller
sølvbelægninger
med
kvartspladen
som
dielektrikum, plus anden holder- (sprednings-)
kapacitet. CQ kan måles på normal måde på
en vilkårlig frekvens, dog ikke for nær reso
nanspunktet. C0 ligger normalt mellem 5 og
15 pF for alm. HF-krystaller.

Fig. 6.
EPR og ESR er de ohmske modstande, man kan
måle ved parallel- resp. serieresonansen.

hvor ft) = 2πfo og Cl er en ydre belast
ningskapacitet, idet et krystal som regel spe
cificeres med en sådan, som regel Cl =
30 pF.
Med en
ydre belastningskapacitet + C0
bliver den målte seriemodstand ESR (equi
valent series resistance) ikke helt lig Ri, men
kan findes af

(Cl i serie med krystallet),
således at

Fig. 5.
Ækvivalentskema for kvartskrystal.

C1 er normalt meget lille, mindre end 1 °lo
af C0 . Tager vi et normalt HF-krystal (ATsnit), kan vi regne med C0 /C1 = 250, d. v. s.
med C0 = 10 pF får vi C1 = 0,04 pF. Li bli
ver temmelig stor, med de her antagne ka
paciteter og frekvensen 10 MHz bliver L1 =
6,3
mH, den hertil svarende reaktans er ca.
400 kohm. Af fig. 4 kan vi se, at et 10 MHz
AT-krystal vil have en seriemodstand Ri på
mellem 1,5 og 50 ohm, således at krystallets
godhedsfaktor Q må ligge et sted mellem
400.000/1,5 = 267.000 og 400.000/50 = 8000.
I praksis kan vi regne med Q-værdier mel
lem ca. 5000 for et temmelig ringe krystal til
flere millioner for særligt fine eksemplarer.
Seriekredsen L1-C1-R1 med det høje Q har
resonans på krystallets serieresonans f1, hvor
krystallets impedans er meget lav (lig med
R1, når vi ser bort fra CQ ). På frekvenser
højere end f1 vil kombinationen L1-C1 være
induktiv, og på en frekvens lidt over fi1 vil
der optræde resonans med C0 , dette er kry
stallets parallelresonansfrekvens f0 . Her er
krystallets
impedans
meget
høj
og
rent
ohmsk.
Værdien
benævnes
EPR
(eqiuvalent
parallel resistance) og kan findes af

For det krystal, vi her har brugt som ek
sempel, med f1 = 10 MHz, C1 = 10 pF, R1
= 30 ohm og Cl — 30 pF finder vi, når vi
indsætter
i
grundenedherne
Hz,
farad
og
ohm, EPR — 5300 ohm, hvilket er den mod
stand, vi vil måle mellem krystallets termi
naler ved parallelresonansfrekvensen.

Serie- og parallelresonans.
Krystallets
serieresonansfrekvens
ved

er

givet

som ikke lader sig ændre ved tilføjelse af en
ydre
belastningskapacitet
Cl,
der
imidler
tid vil have en svag indvirkning på såvel den
frekvens,
hvor
impedansen
er
rent
ohmsk
som
den,
hvor
impedansen
er
minimum.
Med de sædvanligt anvendte værdier af Cl
kan man i praksis regne disse tre frekvenser
for ens lig serieresonansfrekvensen.
Parallelresonansfrekvensen er

og ved at kombinere disse to udtryk kan vi
finde
forholdet
mellem
parallelog
serie
resonansfrekvenserne :
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eaktans X

Fig. 7.
Reaktansen af et kvartskrystal ved forskellige fre
kvenser. Der ses i dette diagram bort fra tabs
modstanden.

Med det antagne
vort eksempel fås da

forhold

C0

/Ci

=

250

i

Dette betyder, at parallelresonansen ligger
0,2 '»/o over serieresonansen eller, for et 10
MHz krystal, 20 kHz. Belaster vi krystallet
med de normale 30 pF, får vi

svarende til 5 kHz for et 10 MHz-krystal.
Med større ydre parallelkapacitet kan fre
kvensen trækkes yderligere, uden dog nogen
sinde at komme så lavt som til serieresonans
frekvensen.
Fig. 7 viser, hvorledes krystallets reaktans
varierer med frekvensen. På alle andre fre
kvenser end lige omkring resonanserne op
fører krystallet sig som en kapacitet C0 , der
har en stor negativ reaktans ved lave fre
kvenser. Lidt under fi begynder reaktansen
at afvige fra C0 ’s for ved fi at blive nul.
Mellem fi og f 0 er reaktansen positiv (induk
tiv impedans). Ved f0 er reaktansen uende
lig stor og skifter fra induktiv til kapacitiv,
over f0 nærmer reaktansen sig hurtigt til
C0 ’s værdi igen. Ved belastning med ydre
kapacitet flytter f0 nærmere fi, der forbli
ver praktisk taget uændret.

Parallelresonans - oscillator.
En
af
hovedanvendelserne
staller er som bekendt som
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for
kvartskry
frekvensbestem

mende komponent i oscillatorer. Der findes
mange
forskellige
oscillatoropstillinger,
som
imidlertid alle kan deles i to hovedgrupper
efter, om krystallet arbejder på serie- eller
parallelresonansen.
Indenfor
hver
af
disse
grupper er funktionen stort set ens og for
skellen mellem de enkelte opstillinger ringe,
når der er dimensioneret korrekt.
Pierce-oscillatoren fig 8 er en typisk parallelresonans-oscillator.
Der
er
imidlertid
det
fælles for alle sådanne oscillatorer, at kry
stallet ikke arbejder på sin parallelresonans
frekvens, idet krystallet jo her optræder som
en ohmsk modstand — prøv engang at er
statte xtallet i fig. 8 med en modstand og for
klar så, hvorledes svingningerne kommer i
stand — det bliver vist svært! Tænker man
sig nu i stedet, at frekvensen er lidt lavere,
således at krystallet optræder som en selv
induktion, se fig. 7, så går det straks lettere.
Så har vi nemlig en ganske almindelig Colpitts-oscillator.
Indstiller
vi
imidlertid
den
totale
kapacitet,
der
ligger
over
krystallet
(Ci i serie med C2 samt diverse transistor- og
spredningskapaciteter)
til
den
værdi,
fabri
kanten har specificeret for sit krystal (som
regel 30 pF), har vi reproduceret de forhold,
krystallet er justeret under på fabrikken, og
vi kan da regne med, at frekvensen er den
rigtige indenfor den tolerance, der er speci
ficeret. Er kapaciteten forskellig fra den af
fabrikanten specificerede, kan vi til gengæld

Pierceoscillator. For at forstå virkemåden, må man
tænke sig krystallet erstattet med en selvinduktion
som antydet.

regne med, at frekvensen ikke passer — som
vi har set i det foregående, er det slet ikke så
lidt, frekvensen kan trækkes ved ændring af
parallelkapaciteten.
Omvendt kan man ofte trække et krystal,
som ligger en hel del fra den rigtige fre
kvens, på plads ved at jonglere med parallel
kapaciteten.
Større
kapacitet
over
krystallet
giver
(naturligvis)
lavere
frekvens,
mindre

kapacitet øger frekvensen. Der er selvfølge
lig en grænse for, hvor små man kan gøre
C1 og C2, men så kan man parallelforbinde
en passende selvinduktion (spole) over kry
stallet til at „spise" den overskydende kapa
citet. Det er på denne måde endda muligt at
gøre indhug på krystallets egen indbyggede
parallelkapacitet,
hvorved
frekvensen
kan
øges ikke så helt lidt. Tilføjes nu yderligere
en drejekondensator, kan den effektive pa
rallelkapacitet
og
dermed
oscillatorfrekven
sen varieres over et forbløffende stort om
råde fra serieresonansfrekvensen og opefter.

Fig. 9a.
Ct og C2 kan gøres større for at forbedre frekvensstabiliteten, såfremt der tilføjes en trimmer Cl,
som bruges til at indstille krystallets belastnings
kapacitet til den normerede værdi.

Fig. 9b.
Ønskes et særlig stort frekvensvariationsområde,
kan en svingningskreds (lille C, stor L) tilkobles
som vist. Cl spærrer for DC, når opstillingen fig. 8.
anvendes.

Kredsløb af denne art har været beskrevet
under
betegnelsen
VXO
(variabel
frekvens
xtal oscillator) og lader sig udmærket anven
de som stabil VFO. Frekvensstabiliteten bli
ver ikke helt den samme som for en omhyg
geligt
dimensioneret
krystaloscillator
til
fast
frekvens, men dog let en del bedre end en
almindelig VFO.
Ønsker man en meget frekvensstabil oscil
lator, vil det være en fordel at gøre C1 og C2
så store som muligt for at shunte det tilkob
lede rør eller transistorens indre kapaciteter
effektivt, idet variationer i disse med tempe
ratur,
forsyningsspænding
etc.
jo
vil
have
indflydelse
på
frekvensen.
Krystalkapacite
ten kan da justeres ind til korrekt værdi ved
at indsætte en trimmer i serie med krystal
let, som vist på fig. 9a. Ved transistoroscilla
torer er det navnlig C2, der bør gøres stor,
idet basis-emitterkapaciteten er stor (af stør

relsesordenen 50—100 pF) og normalt i simp
le opstillinger vil variere stærkt med såvel
temperatur
som
forsyningsspænding
—
et
faktum, der også bør tages hensyn til ved
ikke-krystalstyrede oscillatorer!
Serieresonans - oscillator.
Medens
grundtonekrystaller
praktisk
talt
altid fremstilles til at arbejde på parallelre
sonansen med en shuntkapacitet på 20, 30, 32
eller 50 pF, kan man dog komme ud for kry
staller, der er beregnet til at arbejde på
serieresonansen. Dette gælder under alle om
stændigheder
for
overtonekrystaller,
hvorom
senere. Fig. 10 viser en god og gennemprøvet
opstilling
for
serieresonanskrystaller.
Som
tommelfingerregel gælder, at C2 skal være
ca. 10 gange så stor som C1, der i HF-området kan vælges mellem 50—200 pF efter fre
kvensen. Frekvensen justeres på plads ved
hjælp
af
kredsen
L-C1-C2.
Indskydes
den
viste trimmer C3 (der normalt er kortsluttet),
kan
oscillatoren
også
benyttes
til
normale
parallelresonanskrystaller,
idet
trimmeren
indstilles til krystallets specificerede belast-

Fig. 10.
Når C3 er kortsluttet, er denne oscillator velegnet
for serieresonanskrystaller, grundtone eller over
tone. Med C3 svinger oscillatoren på krystallets
parallelresonans.

ningskapacitet.
Justeringen
foregår
ved
at
stille L til max. output og C3 til korrekt fre
kvens. Opstillingen er en fortrinlig universal-oscillator, som kan arbejde med alle slags
krystaller.
Overtonekrystaller.
Kvartskrystaller
fremstilles
normalt
kun
til frekvenser op til omkring 15 MHz, idet
krystaller til højere frekvenser bliver meget
tynde, kostbare og skrøbelige. Til højere fre
kvenser bruges krystaller, der bringes til at
svinge på en mekanisk harmonisk af grund
frekvensen, en såkaldt overtone. Ethvert HFkrystal kan bringes til at svinge på en eller
flere overtoner, men kun på ulige multipla
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(3., 5., 7. o. s. v.) af grundfrekvensen, og da
der er tale om en mekanisk resonans, hvor
det ikke er helt de samme dimensioner, der
har betydning ved de forskellige overtoner
(sammenlign
iøvrigt
med
flerbåndsantenner
—
forkortningsfaktor!),
vil
frekvensen
ikke
blive nøjagtig 3, 5, 7 o. s. v. gange grundfre
kvensen, man kan falde flere hundrede kHz
ved siden af. De specielle overtonekrystaller
adskiller
sig
kun
fra
grundtonekrystallerne
ved at være justeret på netop den ønskede
overtone, og ved at skulle overholde nærme
re angivne specifikationer her og ikke på
grundfrekvensen.
Et
overtonekrystal
kan
sagtens arbejde på grundfrekvensen samt på
andre overtoner end den specificerede. Som
nævnt
skal
overtonekrystaller
altid
arbejde
på serieresonansen.
Falske resonanser.
Foruden
resonanserne
på
grundfrekvensen
og overtonerne vil de fleste normale svingkrystaller have adskillige mindre udprægede
resonanspunkter,
hvor
krystallet
svinger
på
andre måder end den ønskede. De falske re
sonanser kan være mere eller mindre godt
undertrykt, og man må være opmærksom på,
at en oscillator godt kan svinge på en eller
flere af dem. Dårlige krystaller kan svinge
på flere frekvenser samtidig eller stå og
skifte mellem en falsk og den rigtige fre
kvens. De falske resonanser er som regel sva
gere end de rigtige, og hvis oscillatoren di
mensioneres tilsat svinge svagt, er faren ved
de falske resonanser væsentlig mindre. An
vendelse af en oscillatortype med LC-kreds
(som fig. 10) reducerer risikoen ved falske
resonanser meget stærkt.
Drive level.
Med de gammeldags krystaller kunne man
tillade sig at bygge eetrørs-sendere med 6L6
eller 807, som kunne give masser af effekt til
antennen.
De
store
krystalblanketter,
man
brugte i radioens barndom, kunne stå for
mosten, også fordi de var opspændt mellem
kraftige metalplader, som kunne lede varmen
bort. Den går ikke i dag med de små krystal
ler i HC-6/U-holdere. Prøver man et af de
„gode“, gamle diagrammer, der af og til an
befales begyndere, og hvor der afsættes flere
hundrede milliwatt eller måske langt mere
i krystallet, vil man i bedste fald få et geval
digt chirp, når krystallet pludselig opvarmes
til måske 100° eller mere, foruden en tem
melig
mærkbar
drift
i
sendeperioderne.
I
værste fald bliver krystallet omgående øde
lagt.
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Den effekt, der under drift afsættes i kry
stallet („drive level") kan udregnes, når man
kender
krystallets
EPR-værdi
og
HF-spændingen over det:

Tabseffekten i krystallet bør aldrig over
skride nogle få milliwatt, hvilket betyder, at
en krystaloscillator faktisk altid skal svinge
ret svagt. Med EPR t= f. eks. 10 kohm vil
10 V HF give et drive level på 10 mW, hvil
ket er noget nær maksimum, der kan tillades.
Dels giver selv denne lave effekt en mærk
bar
stigning
i
krystalblankettens
tempera
tur, fordi det kniber med at få ledt varmen
bort, dels bliver krystallets mekaniske ud
sving så store, at frekvensen ændrer sig her
ved. Skal man give en almindelig regel for
god praksis, må den derfor lyde: hold altid
HF-spændingen
over
et
kortbølgekrystal
på
højst 5—10 V og hellere for lavt end for højt.
Ved
serieresonanskrystaller
er
det
ESRværdien, der har betydning, og effekten ud
regnes af P = i2 • ESR.
Med et krystal med ESR = 30 ohm vil en
HF-strøm på 10 mA give en tabseffekt (drive
level) på P = 0,012 • 30 W = 3 mW, hvilket
er på den sikre side.
Nøgling af krystaloscillatorer.
Da gode krystaller har meget høje Q-værdier, vil det altid tage en mærkbar tid, før
svingningerne kan nå at vokse op, når oscil
latoren startes. En 100 kHz krystalkalibrator, hvor krystallet vel at mærke svinger
passende svagt (se under drive level), er ad
skillige sekunder om at komme i gang. Selv
i MHz-området vil krystaller af rimelig god
hed udvise en vis træghed, således at hurtig
nøgling af en oscillator kan være umulig at
gennemføre, og prøver man at klare sagen
ved at nøgle såvel senderens xtal-oscillator
som et eller flere efterfølgende trin, kan os
cillatoren blive „hængende" og genere mod
tagelsen ved BK (break-in). Man kan selvføl
gelig
dæmpe
krystallet
med en
modstand,
men så går det jo ud over frekvensstabilite
ten.
Temperaturstabilitet.
Endnu en grund kan nævnes til at man på
krystalfabrikkerne
gør,
hvad
man
kan
for
nøjagtigt at overholde de rigtige vinkler med
krystalakserne ved udskæring af blanketter
ne. Det er jo ved de fleste anvendelser af
største
vigtighed,
at
krystallernes
frekvens
varierer så lidt som muligt med temperatu

ren, og her er der stor forskel på de forskel
lige snit, men også små unøjagtigheder ved
udskæringen har indflydelse på temperatur
gangen, som det ses af fig. 11.

Fig. 11.
Temperaturkarakteristik for AT-krystal, hvor ud
skæringsvinklen varierer lidt omkring den
nominelle værdi.

Fig. 12.
Temperaturgang for forskellige snit.

Fig. 12 viser temperaturgangen for for
skellige snit. CT- og DT-krystaller ses at
være
ret
temperaturafhængige,
mens
ATsnittet
giver en væsentlig større frekvensuafhængighed af temperaturen. De 100 og
200 kHz-krystaller, amatørerne bruger i fre
kvensstandard eller krystalkalibrator, er som
regel
af
sådanne
ret
temperaturafhængige
snit, hvilket er noget uheldigt, hvis der ikke
anvendes ovn til at holde temperaturen kon
stant.
En
frekvensnormal
kan
imidlertid
også bygges med et AT-krystal på f. eks. 5—
10 MHz. Ønsker man en særlig konstant
frekvens, bør man bruge et overtonekrystal,
der svinger på 3. eller 5. overtone med fre
kvens 5 eller 10 MHz, herved nedsættes nem
lig frekvensændringer, der skyldes ældnings
fænomener. Årsagen er, at ældningen sker
ved en langsom nedbrydning af blankettens

overflade, hvorved de frekvensbestemmende
dimensioner ændres, og frekvensen stiger.
Ved overtonekrystaller kan man, som fig. 13
viser, gøre krystallet tykkere end ellers, idet
det nu svinger i flere „lag“, hvis grænsefla
der ligger inde i krystallet og derfor ikke er
udsat for ældningsfænomenerne.

Fig. 13.
Konstruktion og svingningsmåde for et 5. overtone
AT præcisionskrystal.

Krystalholdere.
Hvis et krystal er beskyttet mod luftarter,
der kan angribe den eventuelle sølvbelæg
ning, loddepunkter etc. samt mod fugt, og
såfremt det ikke overbelastes mekanisk eller
elektrisk, vil det normalt få en meget lang
levetid. Disse krav er ikke opfyldt ved mon
tering i holdere af bakelit, selv om sådanne
tilsyneladende er lukket lufttæt med gummi
pakninger, idet selve bakelitten afgiver stof
fer, der i tidens løb virker nedbrydende.
Dette er grunden til, at de kendte FT 241krystaller, der som oftest er 20—25 år gamle,
meget ofte ikke er i orden. FT 243-holderen
er væsentlig bedre, fordi blanketten ikke er
pletteret,
og
krystaller
i
denne
holdertype
vil som regel være i orden eller vil kunne
gøres brugbare igen ved en rensning. Mo
derne krystaller fås i tilloddede metalbehol
dere, fyldt med tør, inaktiv luft, men det er
nu ikke altid, at disse holdere er helt tætte,
således at man godt kan risikere, at ældnin
gen sker noget hurtigere, end den burde.
Præcisionskrystaller indkapsles i glas, enten
i en rørkolbe (miniature B7G eller noval
B9A) eller i en glasholder svarende til HC6/U
typen
eller
tilsvarende.
Sådanne
hol
dere er helt tætte, og som regel evakueres
de ligesom rør, hvorved krystallets Q øges
takket være den manglende dæmpning fra
den omgivende luft.
Krystalfiltre.
Den anden hovedanvendelse for kvartskry
staller er i selektive båndpasfiltre til mod
tagere og ESB-sendere. Sådanne filtre er i
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den simpleste form opbygget som fig. 14 vi
ser, opstillingen kaldes et halvt brofilter. Ind
gangsspændingen
påtrykkes
de
to
krystaller
i nøjagtig modfase, hvilket opnås ved hjælp
af en afstemt kreds med midtpunktsudtag.
Hvis de to krystaller Y1 og Y2 har nøjagtig
samme impedans, vil broen være i balance,

Fig. 14.
Krystalfilter
(halvt
brofilter).
I
praksis
sættes et filter ofte af 2, 3 eller 4 sådanne sektioner.

sammen

og udgangsspændingen vil være nul. Fig. 15
viser, hvorledes reaktanserne af de to kry
staller varierer med frekvensen, figuren sva
rer til fig. 7. For at komme fra reaktansdiagrammet
til
filterets
frekvenskarakteristik
nederst på fig. 15, benytter vi den regel, der
reaktans X

Fig. 15.
Reaktansforløb og dæmpningskarakteristik for et
filter som fig. 14.

siger: når de to reaktanser har samme for
tegn (begge kapacitive eller induktive), er vi
i
dæmpningsområdet,
når
reaktanserne
har
forskelligt fortegn, er vi i gennemgangsom
rådet. Ved frekvenser lavere end f2 er begge
reaktanser kapacitive, altså dæmper filteret.
Mellem f2 og f3 har reaktanserne forskelligt
fortegn, det samme er tilfældet mellem f3 og
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f4, forudsat Yi’s serieresonans falder sammen
med Y2’s parallelresonans, og det er her,
fidusen ved at få filteret til at fungere rig
tigt ligger. Over ii er begge reaktanser igen
kapacitive, og filteret dæmper.
Som vi har set tidligere, kan man flytte et
krystals
parallelresonansfrekvens,
men
ikke
serieresonansen,
ved
at
belaste
krystallet
med en ydre reaktans. Det er her ikke den
viste parallelkapacitet Cp , der benyttes, men
reaktansen
af
den
tilkoblede
afstemnings
kreds. Ved at variere afstemningen af denne
er man i stand til at flytte krystallernes pa
rallelresonanser, indtil Y1’s serie- og Y2’s pa
rallelresonans
stemmer
overens,
og
det
er
netop, hvad man gør, når man i praksis dre
jer på jernkernen i L for at fjerne „hullet"
i midten af filterets gennemgangskurve.
Tænker vi os, at de to spændinger over
afstemningskredsens
to
halvdele
er
nøjagtig
lige store (d. v. s. at de to kondensatorer C
er helt ens), samt at krystallernes parallel
kapaciteter C0 også er nøjagtig ens, vil filte
rets dæmpning blive uendelig stor lidt ude
på hver side af gennemgangsområdet. Broen
kan
imidlertid
også
komme
fuldstændig
i
balance, selv om kondensatorerne C er lidt
forskellige,
men
så
skal
krystallernes
C0
også
være
lidt
forskellige.
Er
der
nogen
ubalance, takket være forskelligheder i de
indgående
kapaciteter,
kan
man
tilføje
en
(meget lille) trimmekapacitet C 0 over det
højfrekvente krystal Yi, hvorved de to kry
stallers
reaktanskurver
kan
bringes
til
at
krydse hinanden et eller andet sted udenfor
gennemgangsområdet,
som
vist
på
figuren.
Der
kommer
automatisk
et
tilsvarende
krydspunkt på den anden side, og i disse
punkter er dæmpningen uendelig stor, men
til gengæld bliver balancen mindre perfekt
længere ude. Mekanismen fremgår klart af
fig.; det ses således, at såfremt Co anbringes
over det lavfrekvente krystal, kan kurverne
aldrig bringes til at krydse (forudsat ens ka
paciteter C), men ken evt. bringes til at
dække hinanden. Viser det sig, at kryds
eller
uendelighedspunkter
kan
frembringes
med C0 over det lavfrekvente krystal, er det
tegn på, at kondensatorerne C ikke er til
strækkeligt ens.
Læg
mærke
til,
at
filterets
båndbredde
teoretisk bliver det dobbelte af frekvensaf
standen mellem de to krystaller, i et praktisk
filter dog lidt mindre, 1,6—1,8 gange fre
kvensforskellen.
Når
krystallerne
udmåles
til filterbrug, er det lige meget, om man må
ler serie- eller parallelresonansen, blot skal
begge krystaller måles i samme opstilling.

En ny model
af mekanisk filter
Af OZ7EM, Ejvind Madsen,
Sebber skole, Sebbersund.

Efterhånden er det almindeligt, at kom
mercielle modtagere i den lidt dyrere klasse
er forsynet med mekanisk filter i stedet for
krystalfilter af den allersimpleste art.
Tidligere har der i OZ været omtalt filtre
af typerne Collins, F455 FA21 (amerikansk)
og
Kokusai
MF455-10K
(japansk).
Begge
disse filtre har imidlertid på det danske
marked ligget i prislaget 250—300 kr.
Det japanske firma Kokusai har imidler
tid nu sendt en ny og billigere type på mar
kedet. Den koster i USA ca. 20 dollars og har
betegnelsen
MF455-10Z.
I
modsætning
til
tidligere typer, der havde form som en lod
ret „lyt“, er denne type formet som de ame
rikanske, d. v. s. en lav, firkantet box, stør
relse: L = 23/4. B = l3/8. H = 5/8 tommer.
TR hos „CQ“ har haft et filter til anmel
delse og er ved gennemmåling og forsøg med
det kommet til følgende resultater:
Centerfrekvens: 455 kHz -j- 0,04 kHz.
Båndbredde v. 3 dB: 1,84 kHz (+ 0,84 kHz
- 1,0 kHz).
Båndbredde v. 6 dB: 2.16 kHz (+ 1,04 kHz
- 1,12 kHz).
Båndbredde v. 60 dB: 5,86 kHz (+ 3,55 kHz
- 2,31 kHz).
Indgangs- og udgangsimpedans: 10000 ohm.
Tilladelig spænding og strøm: 250 volt og
10 mA.
Filterets kurve ses af omst. diagram.
Det nye filter indgår som komponent i den
nye
amerikanske
(japanske,
TR)
modtager,
Lafayette type HA-350. Filteret kan bruges
både ved rør- og transistormodtagere. Dia
grammet for filterets indbygning i en mod
tager ses af omst. diagramskitse. Som det
ses, behøver man blot at fjerne MF-dåsen
mellem blanderrør og første MF-rør og mon
tere filteret i stedet. Derefter trimmes de re
sterende MF-dåser til frekvensen 455 kHz.
Selve filteret kan jo ikke røres, det er fast
indstillet, hvilket jo simplificerer trimningen
betydeligt. Det er altså simpelt at opnå en
væsentlig
forøgelse
af
en
forhåndenværende
modtagers selektivitet ved hjælp af et sådant
filter.

Jeg har i min modtager monteret en af
bryder, der shunter filteret med en blok på
1000 pF og derved sætter filteret ud af funk
tion. Det kan være en fordel, f. eks. ved
ring-QSO’er, hvor der jo ikke altid sendes
på samme frekvens. Blot må man være op
mærksom på,
at filterets tilledninger ikke
må være over ca. 3 cm hver, hvis de ikke
skal ødelægge filterets funktion. Så en event,
afbryder må monteres med omhu, så der
bliver
ganske
korte
tilledninger
(men
det
kan gøres).

RETTELSE
Begyndermodtageren
i OZ juli måned.
Desværre
met.

er

der

et

par

fejl

på

diagram

Anodemodstanden
på
ECH81
skal
være
1 kohm på eptoden, og triodehn skal være
51
kohm.
Ligeledes
skal
anodemodstanden
på EBF80 være 1 komh, og skærmgittermodstanden skal være på 100 kohm.
Vy 73 de OZ9CV, Richard Christensen,
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Spørgsmål
Hirsebakken

sendes
til
OZ6NF,
G.
7, Måløv. Sammen med

skal
altid
kaldesignal,

opgives
men

Juul-Nyholm,
spørgsmålene

EDR-medlemsnummer
spørgerne
forbliver

og
evt.
anonyme

overfor alle andre end OZ6NF.

Spørgsmål: Jeg har en god antenne, men jeg er
bange for, at den også er en god lynafleder. Det er
en 120 meter lang tråd, der går fra toppen af et
kastanietræ
og
ender
midt
i
en
etageejendom.
Senderens
jordforbindelse
er
tilsluttet
centralvar
meanlægget i ejendommen. Vil et lynnedslag i an
tennen afledes gennem kastanjetræet eller central
varmeanlægget? Hvor tyk skal antennetråden være
for ikke at brænde over, og kan hele centralvarme
anlægget futte af, hvis uheldet er ude? Der findes
ingen høje bygninger umiddelbart i nærheden, og
det har ikke været slemt med lynnedslag her på
egnen — endnu.
Svar: Ja, sådan kan det gå. Man får sjældent
noget gratis her i livet. Men jeg har min egen
private teori om, at lyn stort set bryder sig pokker
om metalgenstande i luften. Lyn er udladninger af
spændingsforskelle
mellem
skyer
eller
fra
skyer
til jorden. Når en sådan udladning finder sted, går
der, om jeg så må sige, en strøm lynhurtigt ad den
vej, hvor udladningen finder sted. Den løber fak
tisk så hurtigt, at den oftest ryger af i svinget, hvis
den løber ad en leder, der drejer lidt skarpt. Så
hvis en metalgenstand skal kunne lede et lyn, skal
den være absolut lige. Mig bekendt er telefon
husets tårn i Borups Allé lynsikret med en tyk
kobberstang, der går lodret ned igennem tårnets
midte til et jordnet. — Jeg tror, at et lyn på din
antennetråd vil ryge af i dens ender og slet ikke
komme
hverken
ned
gennem
kastanjetræet
eller
ind til dig. Og L>virkeligheden er det også uhyre
sjældent, at amatører har haft lyn i deres grej.
Så du behøver ikke at købe radiatorer og lignende
til dit reservedelslager! Men under et tordenvejr
kan
der
være
meget
store
spændingsforskelle
i
luften, mere end 1000 V pr. meter, og hvis antennen
går gennem områder med disse spændinger, vil den
jo antage det samme potential som luften. Hvis den
så er isoleret fra jord, kan der meget vel springe
gnister i apparaturet, ofte i nettransformere, hvor
den ene pol af primæren jo er nullen. Og det kan
gå særdeles ustille af og forveksles med et lyn.
Transformerne kan ikke lide det. Der er forresten
mange andre ting, der heller ikke kan lide det,
så derfor har alle fornuftige amatører en solid
drosselspole
mellem
luftantenner
og
stationens
kraftige jordledning (!). Det gælder også antenne
systemer, der sidder fast på muren eller i taget,
kun kan man kortslutte droslen der. — Hvis et lyn
slår ned i din antenne, er tråden næsten under
alle omstændigheder for tynd. I et gedigent lyn i
mellemklassen går der nemlig 50 tusinde ampere.
Spørgsmål: Jeg har en HAGENUK Ha5K39c, men
jeg mangler diagram over den originale strømfor
syning. Jeg har spurgt efter det hos ham, jeg købte
den af, hos fabriken der fremstillede den, hos Heinz
Lange, hos Norsk Surplus Radio og Sv. Bech-Hansen, uden resultat. Jeg fik imidlertid at vide, at
der
findes
diagrammer
til
denne
strømforsyning,
og derfor vil jeg spørge dig, om du ikke kunne

268

sætte mig i forbindelse
låne dette diagram ud.

med

en

venlig

sjæl,

der

vil

Svar: Jo, gerne. Hvem er den venlige?
Spørgsmål: Jeg er i øjeblikket ved at planlægge
en transistormodtager og er i den forbindelse stødt
på et par problemer, som jeg gerne vil høre din
mening om. Jeg har tænkt mig at lave modtageren
således: HF og blander som i topconverteren fra
nov. 64, styret af en VFO, en MF-forstærker på ca.
8—9 MHz som den i transceiveren i OZ 64 nr. 9.
Resten af modtageren har jeg tænkt at lave efter
lFB’s transistormodtager fra OZ juni 64, dog mu
ligvis med et buffertrin i BFO’en (frekvensen bli
ver jo ret høj). Endvidere vil jeg lave AGC’en på
LF-basis. Til spørgsmålene: For det første ville jeg
gerne, om du ville beregne spolerne til forkredsene
(3,5—3,85), endvidere hvor mon krystaller til filte
ret kan fås? Endelig kunne jeg tænke mig at lave
et LF-filter til CW, men det eneste, jeg kan finde,
er beregnet til rør og passer jo sikkert ikke i im
pedanser. Hvad vil du foreslå der, og hvorledes
kobles det? Hvis du iøvrigt har nogle kommentarer
til projektet, er de meget velkomne.

Svar: Jeg synes, at det er en fornuftig måde at
lave en modtager på. Kun ville jeg nok sætte et
ekstra MF-trin i for at kompensere for den blan
dingsforstærkning, man ikke ikke får ved at an
vende diodeblander. Eller måske et LF-trin, af
hængigt af signalniveauet ved detektoren. Du skal
være meget omhyggelig med montagen af MF’en
for at undgå selvsving, forstærkningen kan jo blive
ret stor. Båndfiltrene til HF’en bruger kondensa
torer på 75 pF, og spolerne skal vikles ligesom i
top-converteren: L1 = L4: 4 vdg. L2= L3: 13 + 28
vdg. L5: 13 + 26 vdg. L6: 13 + 30 vdg. L7: 4 + 4
vdg. Spolerne bliver ca. 25 ,uH. Vindingstallene er
baseret på Neosid spolerne med jern af type F10.
LF-filteret til CW kunne jeg tænke mig at lave
som vist på figuren. Det er et lavpasfilter med øvre
grænsefrekvens på 1000 Hz og et ekstra dyk i kur
ven ved ca. 2000 Hz for at gøre kurven stejlere på
det første stykke. LP-filtret har den fordel, at det
ikke skal trimmes. Når filtret ikke skal bruges, kan
signalet jo ledes udenom v. h. a. en topolet om
skifter.
Tak til alle, der har oplyst, at „Jævnstrømssenderen“ med 2 stk. PL38 stod i OZ fra april 1962. En
særlig tak til ham, som sendte nummeret til låns!
Vy 73 de OZ6NF.

Fra katodestrålerør til elektronmikroskop.
Enhver
radioamatør
kender
katodestrålerørets
indretning og virkemåde, men mon han også er
klar over, at der ikke er langt fra katodestrålerøret
til elektronmikroskopet? Det sidste er et af de stør
ste fremskridt, vor nyere tid har set, og det vil
sætte sig dybe spor i forskningens tjeneste. Det er
ikke
alene
medicinen
og
lægevidenskaben
i
sin
helhed, der vil høste frugterne af denne opfindelse,
men også fysiken, kemien, bakteriologien og man
ge andre videnskaber vil i rigt mål hente erken
delse og viden gennem denne nyskabelse.
Jeg har ment, det kan have interesse for OZ’s
læsere
at
stifte
bekendtskab
med
elektronmikro
skopet, og de vil jo her, som på så mange andre
punkter
inden
for
elektroniken,
have
de
bedste
forudsætninger for at følge med i, hvad det er, der
sker, og hvorfor det forholder sig, som tilfældet er.
Nu bør jeg vel først indskyde, at man har talt
elektronmikroskop
gennem
mange
år,
og
at
de
mange
overraskelser
og
nyopdagelser,
denne
op
findelse lovede, forlængst må være en kendsger
ning, men dette er ingenlunde tilfældet. Elektron
mikroskopets udvikling bør ikke betragtes som af
sluttet, thi der er store muligheder for forbedrin
ger, da de elektronoptiske linser er endnu i høj
grad
ufuldkomne.
Endelig
er
elektronmikroskopet
et stykke værktøj, der kræver mange hjælpemid
ler til sit rette brug, og disse hjælpemidler, eller
skal vi sige hjælpende nyskabelser, venter på sine
konstruktører. Der er altså et
godt
stykke
vej
igen,
inden
elektronmikroskopet når sin en
delige
form,
men
allerede
nu
har det jo betydet en udvidelse
af vor erkendelse på så mange
områder, at forskningen overalt
tager det i sin tjeneste.
Hvordan er nu denne strålen
de opfindelse indrettet. Ja, lad
mig begynde med en gammel
illustration fra sidst i fyrrerne.
Den
viser
en
katodestråleoscillograf,
noget
vi
alle
kender,
men den er særpræget ved at
adskille
sig
fra
modellerne
i
dag. Den viser et eksempel på
et
såkaldt
stationært
katode
strålerør. Man ser, at skærmen
S på billedet skal betragtes gen
nem et sidevindue L. Endelig
er der tilløb til elektromagne
tisk afbøjning, og i virkelighe
den er dette gamle billede en
mellemting
mellem
katodestrå
lerøret
og
det
moderne
elek
tronmikroskop.
Foruden vor tegning af oven
nævnte katodestrålerør burde
vi have en tegning af et moderne almindeligt mikroskop. Det

ville være godt til almindelig sammenligning, og så
ville vi se, hvor stor ligheden egentlig er. I begge
tilfælde er det de samme principper, vi opererer
med. Lysstrålerne er ganske vist erstattet af elek
tronstråler, men disse udsendes jo også fra en
energikilde, og glaslinserne er erstattet af elektri
ske linser, som sørger for den forstørrende stråle
gang. Som i mikroskopet har vi flere systemer af
samle- og spredelinser, og som i mikroskopet må vi
indlægge objektet i strålegangen, så vi kan iagttage
det forstørrede billede.
Det uøvede øje er ikke i stand til at skelne de
taljer på under en tiendedel millimeter. Mikrosko
pet er som instrument i stand til at opforstørre et
billede af en sådan finere deetalje, således at vi
bliver i stand til at betragte det. Imidlertid sætter
lysets bølgenatur en grænse for finheden af de
strukturer, mikroskopet kan opløse. Denne grænse
har ingen relation til mikroskopets evne til at for
større, thi man kan jo bare sammenbygge flere og
flere linser eller linsesystemer, men den omtalte
bølgenatur gør, at man ikke får nøjagtige billeder
af objektets forskellige punkter, men at de gengi
ves
som
bøjningspletter.
Herved
sættes
der
en
grænse for, hvor stor en afstand der kan være
mellem to punkter. Det er nøjagtig det samme, der
sker, når man forstørrer et fotografi op i lysbilled
apparatet; billedet bliver nok større men ikke mere
tydeligt. Det må altså slås fast, at et mikroskops
forstørrelsesevne er direkte afhængig af den lys
bølgestørrelse,
man
anvender
ved
billeddannelsen.
Hvis man for eks. benytter det røde langbølgede
lys, er man ikke i stand til at se så fine genstande,
som hvis man benytter ultraviolet lys ved iagtta
gelsen. Et par talenheder vil nærmere forklare,
hvad vi mener. Lysets bølgelængde afhænger af
farven, og rødt lys har en bølgelængde på 7000 Å,
gult 6000 Å, grønt 5000 Å og violet 4000 Å. Å står
for Ångstrøm, som er det samme som 1/10.000.000
mm. Vi kender fra vor almindelige radiolærdom
udtrykket 1 μ, som er 1/1000 mm, og 1 mikromy som
er en milliontedel af en millimeter. Sålænge vi ar
bejder med flere tusinde Ångstrøm, kan det måske
føles mere overskueligt, om vi kun regner med μ
(my), og det gule lys 6000 Å bliver da 0,6 μ,. Nu
siger
erfaringen,
at
et
mikroskops
opløsningsevne
ikke kan bringes under 1/3 til en halv bølgelængde.
Og da bølgelængden for gult lys er 0,6 μ, kan vi
ikke komme under 0,2 μ ved anvendelse af gult lys.
Jo mindre bølgelængde, man vælger, jo mindre
genstande kan altså iagttages, men fra det røde
eller gule lys og op til det violette er der, som det
ses, ikke så stor en forskel, at vi kommer nævne
værdigt videre.

Fig. 2.

Fig 1.

Går vi længere ned i det elektromagnetiske spek
trum, for eks. helt ned til 1 Ångstrøm, kommer vi
til røntgenstrålerne. Her var så sandelig noget at
gøre, om vi kunne bruge disse til „lyskilde", men
desværre har man ikke til dato kunnet fremstille
tilfredsstillende linser, så man kan komme frem ad
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denne vej. Lykkes det engang,
helt fantastiske mikrobilleder.

vil

der

kunne

tages

Muligheden af at benytte en strøm af ladede
partikler, sådan som det er tilfældet i et elektro
statisk eller magnetisk felt, som emne til mikro
skopisk billedforstørrelse kom tidligt frem i spe
kulationernes verden. Afgørende er, om man kan
give elektroner den nødvendige acceleration. Acce
lerationen sker ved meget høj spænding, sættes
den til 50.000 volt, opnår man, at elektronernes
bølgelængde kommer ned på en 100.000 del af det
synlige lys, og medens man tidligere ikke kunne
adskille punkter, der lå nærmere end 1/5000 mm, så
gjorde
denne
opfindelse
det
muligt
at
adskille
punkter, der ligger fra 3 til 15 milliontedele milli
meter fra hinanden.

Fia. 3.

Som det fremgår af det her sagte, begynder vi
nu at forstå, hvad der er det grundlæggende i kon
struktionen
af
vort
elektronmikroskop.
Lysstrå
lerne er blevet erstattet af elektronstråler med me
get lille bølgelængde, men hvad med linsesyste
met? Ja, her er vi også på nogenlunde kendt grund,
thi
glaslinser
kan
erstattes
af
elektriske
linser,
det vil sige spolesystemer, der har den egenskab,
at deres elektriske" eller magnetiske kraftlinier af
bøj er strålegangen i lighed med, hvad der sker,
når lysstråler paserer de slebne glaslinser.
Hvordan er det nu muligt at indvirke på strå
lingsretningen og således skabe en elektrisk linse?
Jo, tilsyneladende er det ganske simpelt, thi ved
at lade elektronstrålerne passere et elektrisk eller
et magnetisk felt, påvirkes strålingen og ændrer
sin retning. Har man to plader, der er henholdsvis
negativt og positivt ladede og sender en negativ
elektronstråle ind derimellem, vil man, som det
fremgår af fig. 2, se, at strålen søger mod den
positive plade, og der fremkommer en afbøjning,
som beskriver en parabolformet bane. Et lignende
system ses i fig. 3, her er det et rør, der er tale om,

som er negativt ladet. Elektronstrålen, som også er
negativ, søger nu mod midten og vandrer langs
aksen. Under denne vandring mod midten drejer
elektronstrålen sig om sin akse, så man kan tale
om et rotationssymmetrisk felt, og altså vil alle
elektronstråler, der sendes gennem dette negativt
ladede rør, blive fokuseret mod aksen. Sådanne
rotationssymmetriske
elektriske
felter
kender
vi
fra fjernsynsmodtagere, hvor elektronerne fra glø
dekatoden gennem en eller flere cylindre med for
skellig
spænding
samles
på
fluorescentskærmen
i
en plet, der helst skal være så lille som mulig.
Fig. 4.
Der
findes
to
elektroniske
linsesystemer,
det
elektrostatiske og det elektromagnetiske.
I fig. 5 ses et elektrostatisk linsesystem. Feltet
frembringes af de tre skiveformede elektroder B,
C og D. Til venstre ses glødekatoden K, og fra
denne udsendes elektroner i forskellige retninger,
disse trækkes over mod anoden A. A’s potential
ligger i reglen nogle tusinde volt højere end poten
tialet på K. Strålerne passerer et hul i anoden og
fortsætter retlinet i det feltfrie rum mellem A og
linsen, idet metalskiven B har samme potential
som A. Allerede systemet KA virker som en linse,
idet de retlinede elektronbaners forlængelse bagud
med god tilnærmelse skærer hinanden i et punkt E,
der kan opfattes som et indbildt billede af ud
gangspunktet på K. Ind imod linsen strømmer nu
et divergent bundt af elektroner med retning fra
E. Elektroden D har samme potential som B, me
dens C har et lavere potential, dog ikke så lavt
som K, da elektronerne i så fald ville vende om.
Feltet i linsen i figuren er angivet ved tegning
af eksponentialflader, og idet det erindres, at kraft
linierne står vinkelret på disse, ser vi, at elektro
nerne ifeltet mellem
B og C ikke blot bliver brem
set men ogsåafbøjet,
først udad aksen og derefter
indad mod aksen. Når denne afbøjning finder sted,
er elektronerne blevet langsommere, end de var,
da de blev afbøjet udefter, hvorved de får en
større retningsforandring.
Men også et magnetisk felt kan anvendes til at
afbøje elektronstråler. Sendes elektroner ind mel
lem polerne på en magnet, vil de påvirkes på
samme måde, som var det en elektrisk strøm, det
vil sige afbøjes i en retning, som står vinkelret på
detmagnetiske
felt.
Ved særlige kunstgreb kan
elektronerne afbøjes,
så de beskriver en skrue
linie, og på denne måde opnås en fokuserende virk
ning. Sådan en elektromagnetisk linse er altså ikke
andet end en solenoide, der er forsynet med en
ydre jernkappe samt med et par indre gennem
borede polsko. Fig. 6.
Mikroskopet
indeholder
flere af denne type linser,
de er anbragt i et fælles rør,
således at strålegangene fal
— Fig. 4.
der sammen. Der kan være
fra 3 til 6 stk. sådanne lin
ser i et moderne elektron
mikroskop.
Nu er det en kendt sag,
at
elektroner
kun
udbreder
sig i vaccuum, derfor inde
holder et moderne elektron
mikroskop
et
vaccuumpumpesystem,
som
udpumper
luften ned til fortynding på
tusindedele af normalt atmo
sfæretryk.
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Strålekilden er en glødetråd al wolfram, og fluo
rescensskærmen sidder nederst. Både glødetråd og
fluorescensskærm er indbygget i det lufttætte kam
mer.
Højspændingen,
hvormed
elektronerne
acce
lereres, ligger på størrelsen mellem 40 og 100 kV.
De af glødetråden udsendte elektroner accelere
res på grund af det høje negative potential. De
samles af den øverste linse, kondensatorlinsen, på
det objekt, der skal undersøges. Videre dannes et
mellembillede, hvoraf atter et udsnit forstørres af
den nederste linse, og derved dannes det stærkt
forstørrede billede på fluorescensskærmen. Ud for
denne er der i siden anbragt et blyglasvindue, så
man kan iagttage billedet på skærmen. løvrigt er
der
til
ethvert
elektronmikroskop
indbygget
et
fotografisk udstyr, da en stor del af arbejdet med
mikroskopet
foregår
gennem
fotografiske
optagel
ser.

Fig. 6.
Et særligt problem er præparation og anbringelse
af det materiale, der skal undersøges i mikrosko
pet. 75 °/o af mikroskoparbejdet ligger i denne præ
paratfremstilling.
Skivetykkelserne
af
materialerne
ligger ofte under 1/1000 mm, og de må omhyggeligt
indkapsles i tynde plastikfilm, som fremstilles af
egnede opløsninger. Ofte nedfældes ved den særlige
vacuumfordampningsmåde
tynde
metallag
på
væv
og
lignende,
hvorved
præparaternes
enkelte
dele
bedre lader sig betragte. I det hele taget er tekni
ken langt fra udviklet, der fremkommer stadig pro
blemer, der kræver særlig hensyntagen, så der er
et godt stykke vej endnu, inden man er ved vejs
ende. Man må ikke glemme, at det, man ser i elek
tronmikroskopet,
er
en
slags
skyggedannelse,
og
den opgave at få enkelte dele i præparatet til at
give
skyggedannelse
fremfor
andre,
giver
meget
store problemer.
Er der således et stykke vej endnu, inden denne
opfindelse er nogenlunde fuldendt, må det allige
vel ikke underkendes, at opfindelsen allerede nu
har givet uhyre vigtige bidrag til forståelse af de
mikroskopisk små ting omkring os.
Poul Andersen.

Husk vi har fået ny kasserer!
Alle henvendelser skal ske til
Grethe i Horsens.

Månereflektion
Af OZ1PL, Poul Linnet.
Den 3. juli 1965 kl. 20,40 GMT gennemfør
tes den første QSO mellem Amerika og Dan
mark på VHF, idet OZ8EME havde forbin
delse med KP4BPZ i Arecibo, Puerto Rico,
på 432 MHz via månen. OZ8EME er kaldesig
nal for en månereflektionsgruppe, der ledes
af OZ1PL. Afstanden er 7.700 km.
Det at lave månereflektion på VHF har altid for
mig stået som det teknisk mest avancerede pro
jekt inden for amatørernes rækkevidde. Den histo
riske udvikling inden for denne gren af amatørarbejdet har OZ6PA gjort rede for i juli-nummeret
af OZ. Jeg husker tydeligt den opsigt, det vakte
i 2-meter klubben i 1960, da meddelelsen om 1296
MHz forbindelsen mellem W1BU og W6HB kom.
Vi drøftede dengang muligheden for at starte en
dansk gruppe, men det blev aldrig til noget. Tan
ken har dog regelmæssigt spøgt i mit hovede siden
da, og der har utallige gange været lavet bereg
ninger over de nødvendige specifikationer for en
månereflektionsstation. Målet må i første omgang
være, at man kan høre sit eget reflekterede signal
fra månen, idet man så vil kunne få forbindelse
med en anden station med tilsvarende udstyr.
Bogen
„VHF-Handbook“
af
William
I.
Orr,
W6SAI, indeholder en del kurver og oplysninger,
der har været brugt ved beregningerne, men hver
gang kom jeg til, at man skal have en kæmpe-,
antenne for at gøre sig håb om at høre sit eget
signal, selvom man arbejder med en sender på
1 kW, og stationens specifikationer iøvrigt alle er
de bedst opnåelige. Antennen må, hvis det er en
parabolantenne, have en diameter på mindst 6 me
ter, og det er da også antenner af disse dimensio
ner, som de førnævnte amerikanske amatører an
vender. Tanken om hvor denne antenne skulle an
bringes, og hvordan den skulle fremstilles og op
hænges drejelig, så den kunne følge månen, har
hver gang sat en stopper for spekulationerne.
Disse problemer er nu løst. Løsningen på an
bringelsesproblemet
var
satellitstationen
i
Rude
skov, som undertegnede var med til at starte for
tre år siden på ren hobbybasis. Stationen har iøv
rigt nu fået officiel status som en afdeling under
Meteorologisk Institut og hedder Observatoriet for
Rumforskning.
Satellitstationen
rådede
over
en
radarvogn, på hvis tag der var anbragt en antenne
piedestal med en 1,6 meter parabolantenne. Anten
nepiedestalen kan dreje antennen i både vandret og
lodret retning og er af en meget robust konstruk
tion. Den ville være ideel til formålet. Da satellitstationen samtidig var interesseret i at få en billig
større parabolantenne, var muligheden for at op
bygge
en
brugbar
månereflektionsstation
pludselig
inden for rækkevidde. Jeg indgik derfor en aftale
med satellitstationens leder, magister Asger Lund
bak, om at jeg skulle beregne og bygge en 6 meter
parabolantenne.
Satellitstationen
var
gennem
pri
vate midler i stand til at betale materialeforbruget.
Antennen skulle ejes af satellitstationen, men un
dertegnede skulle have ret til at anvende den til
disse forsøg. Det må understreges, at satellitstatio
nen
intet
har
med
månereflektionsforsøgene
at
gøre.
ANTENNEN
består af en parabolsk reflektor med en
ne anbragt i brændpunktet. Reflektoren

fødeanten
har cir
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kulær omkreds og en åbningsdiameter på 6 meter
(20 feet). Brændvidden er 3,6 meter, og fødeantennen er anbragt på et stålrør i denne afstand foran
reflektorens bund. En parabolreflektor er frekvens
uafhængig, således at anvendelsesområdet kun be
stemmes
af
fødeantennen.
Antennesystemets
for
stærkning over en dipol stiger med stigende fre
kvens. Por en 6 meter antenne fås følgende tal:
Frekvens
Forstærkning

144 MHz 432 MHz 1296 MHz
17,3 dB 26,7 dB 36,3dB

Antennens
øvre
grænsefrekvens
er
begrænset
af parabolfladens nøjagtighed, idet man kun kan
regne med at få fuld forstærkning op til den fre
kvens,
hvor
maximalafvigelsen
fra
den
ideelle
parabolfacon
er
1/10
bølgelængde.
Konstrukstions målet med denne antenne er en maximalafvigelse
på ± 2 cm. Dette vil give fuld forstærkning op til
1500 MHz, hvorved 1296 MHz amatørbåndet og den
kosmiske brintlinie på ca. 1420 MHz er dækket.
Hvorvidt denne nøjagtighed er opnået er endnu
ikke kontrolleret. Antennen er på 432 MHz sam
menlignet med en 16 el. yagi af OZ7G’s konstruk
tion. Den gav ved denne sammenligning ca. 15 dB
mere end yagiantennen.
Antennen er konstrueret af 18X18X1 mm firkan
tet
aluminiumsrør,
sammenspændt
med
spændeplader af 2 mm aluminiumsplade. Sammenspændingen
er foretaget med galvaniserede 6 mm skruer (ca.
700
stk.!).
Som
grundplade
i
antenneopbygningen
er den oprindelige radarparabol anvendt, idet dette
var det letteste. Antennens bærende elementer er
12
gitterbjælker, der går radialt ud fra en center
plade af aluminium. Disse bjælker har den parabol
ske facon på forkanten og er lavet med stor nøj
agtighed i en skabelon. De er forbundet med tre
cirkler af samme type aluminiumsrør, og endvidere
er der indsat ekstra radialer i de to yderste rækker
felter. Det hele er beklædt med kyllingetråd med
ca. 2 cm huller. Blot hullerne er mindre end 1/10
bølgelængde,
virker
nettet
som
en
tæt
skærm,
men med meget mindre vægt og vindmodstand.
Det har været et kæmpearbejde at fremstille denne
antenne, og havde jeg ikke haft adskillige energi
ske hjælpere, var den aldrig blevet færdig. Alene
at få hønsetråden sat stramt på og surret fast i ca.
2000 punkter har været et besværligt arbejde.
Fødeantennen er for øjeblikket en simpel dipol
med reflektor anbragt i parabolens brændpunkt og
strålende
ind
mod
denne.
Arbejdsfrekvensen
er
432 MHz, idet jeg har valgt denne frekvens til de
første
månereflektionsforsøg,
og
det
er
da
også
denne frekvens, der anvendes fra Arecibo-teleskopet. Det er tanken senere at fremstille en frekvens
uafhængig
periodisk-log
fødeantenne
til
reflekto
ren. Det skulle være muligt at konstruere en så
dan med et frekvensområde på 100—1500 MHz,
hvorved hele reflektorens arbejdsområde var dæk
ket med een fødeantenne. Denne antenne skulle
nok være cirkulært polariseret af hensyn til satel
litmodtagelse, medens den nuværende 70 cm an
tenne er vandret polariseret. Det menes, at pola
risationen
ved
månereflektion
er
uden
betydning,
idet det reflekterede signal alligevel er så for
vrænget af reflektionen fra den ujævne måneover
flade og af to passager gennem ionosfæren.
Ved
dimensioneringen
af
retningskarakteristik
ken for en fødeantenne til en parabolsk reflektor
er der to modstridende krav. For det første skal
antennen have en så bred stråle, at den udnytter
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hele reflektorskærmen. På den anden side må der
ikke gå for meget effekt udenfor reflektoren, idet
dette går tabt og bliver til sideloops. Et tredie krav
er, at antennen skal være så lille, at strålingen
med tilstrækkelig nøjagtighed synes at komme fra
brændpunktet. Da man ikke kan lave en lille an
tenne, hvis udstråling er konstant over en vis vin
kel, og der udenfor pludselig falder til nul, må
man indgå et kompromis, og det viser sig, at man
får
størst
forstærkning
af
antennesystemet,
hvis
strålingen ved parabolens kant er 10 dB under
strålingen
på
centrum.
Den
konstruerede
parabol
ses fra sit brændpunkt under en vinkel på 90°, og
som fødeantenne passer en alm. dipol med reflek
tor udmærket.
Den mekaniske opbygning af antennen blev på
begyndt først 1 maj i år og skulle efter planen
være skredet stille og roligt frem, således at an
tennen
kunne
være
færdig
engang til
efteråret.
Midt i juni fik vi imidlertid via QST meddelelse
om, at KP4BPZ ville være igang med 300 meter
teleskopet i Arecibo den 3. juli, og vi øjnede chan
cen for at få en flyvende start på vores månereflektionsprojekt. Det blev derfor besluttet, at telesko
pet skulle være færdigt og opstillet klar til brug
den 3. juli. Det var et hårdt program, og vore
koner så ærlig talt ikke meget til os i de knap tre
uger, der var til rådighed.
Planen blev gennemført, og den 3. juli lige over
middag var antennen færdigmonteret og klar til at
tage i brug.
Antennepiedestalen,
der
stod
på
radarvognens
tag, er blevet hævet 2,3 meter op på et solidt stativ
af U-jern. Dette var nødvendigt, for at den store
antenne kunne gå fri af vognens tag, når den strå
ler vandret ud mod horisonten. Når man hører, at
piedestalen alene vejer 1000 kg og stativet ca. 300
kg, kan man se, at det ikke er en alm. TV-antennerotor.
Antennen styres af to håndhjul i vognen i hhv.
azimuth og elevation, og gennem et større servosystem drejes antennen. To selsynindikatorer viser
antennens
stilling.
Hele
drejesystemet
er
direkte
overtaget fra det oprindelige radaranlæg i vog
nen.
Ved
månereflektionsforsøget
blev
antennen
styret manuelt, idet månens position hvert tiende
minut i forvejen var udregnet ved velvillig assi
stance af mag. Lundbak. Antennen har ved 432 MHz
en strålebredde mellem 3 dB-punkterne på ca. 7°,
og da månen flytter sig ca. 15° i timen, vil en ju
stering af antennens position hvert tiende minut
give en tilstrækkelig god tracking. Da vi havde sig
nal fra KP4BPZ, prøvede vi naturligvis at stille
antennen til max. signal, og det viste sig, at den
forud beregnede retning passede præcis.
Samtidig med at der blev sat fuld fart på fær
diggørelsen
af
antennen,
gik
OZ9AC
og
OZ9BS
i gang med at stable en station på benene, idet det
elektroniske
udstyr
til
månereflektionsstationen
kun
er
på
planlægningsstadiet
endnu.
Areciboantennen har en diameter på 300 meter og giver
ved 432 MHz et gain på 60 dB, medens vor antenne
giver knap 27 dB, og det er klart, at disse 33 dB
ekstra gør, at det er meget lettere at få forbin
delse med Arecibo end at høre sit eget reflekterede
signal. Dette viste sig da også ved, at medens vi
hørte KP4BPZ med op til S 7 og han os S 5, kunne
vi ikke høre vort eget reflekterede signal fra må
nen. Det skulle vi heller ikke kunne ifølge ud
regningerne i næste afsnit, men det skal nok kom
me, når udstyret er udbygget efter planerne.

SY STEMUDREGNINGER
(udregnet v. hjælp af kurverne i ,,VHF-Handbook“)
KP4BPZ — OZ8EME
(udstyret hos KP4BPZ har jeg gættet mig til)

Antenneforstærkning
incl. kabeltab
Senderudg.effekt
Modtager støjtal
Modtager båndbr.

KP4BPZ

OZ8EME

58 dB
500 W
1 dB
2 kHz

25 dB
150 W
4 dB
2 kHz

Dæmpningen jord — måne — jord med dipoler
på både sender og modtager er ved 432 MHz:
256 dB.
Den resulterende transmissionsdæmpning fra
sender til modtager bliver: 256 — 58 — 25 = 173 dB.
KP4BPZ til OZ8EME S/N = 20 dB
OZ8EME til KP4BPZ S/ N = 18 dB
OZ8EME — OZ8EME (samme udstyr som ovenfor).
Transmissionsdæmpning: 256 — 25 — 25 = 206 dB.
S/N = H- 17 dB.
OZ8EME — OZ8EME (planlagt udstyr).
Antenneforstærkning incl. kabeltab 26
dB
Senderudgangseffekt
500W
Modtager støj tal
1dB
Modtager båndbredde
50 Hz
Med dette udstyr vil regnestykket se således ud:
Transmissionsdæmpning: 256 — 26 — 26 = 204 dB.
S/N = 11 dB
altså et fint signal på 3,5 gange støjens størrelse.
UDSTYR 3. JULI 1965
Modtageren
var
OZ9BS
transistorconverter,
som
har været beskrevet i OZ, efterfulgt af to kommer
cielle modtagere, en Collins R 390 og en Racal RA
17. Transistorconverteren har efter OZ9BS’ målin
ger et støjtal på ca. 4 dB.
Senderen bestod af OZ9AC’s sender fra håndbo
gen. Dennes PA-rør er en QQE03/20, der kører som
forstærker og styres af endnu en, som tripler. Sen
deren afgiver 10 W HF og styrede et PA-trin bygget
af undertegnede. PA-røret er en 4X250B i en coaxialkreds. Trinet kørte med 300 watt output (1200 V
250 mA) og afgav ca. 150 W til antennen. Vi kørte
kun CW.
Stationen betjenes af OZ9AC, OZ9BS og under
tegnede, medens bl. a. OZ7HB og Jacobsen fra Rude
skov hjalp til. Vi anvendte kaldesignalet OZ8EME
(Earth — Moon Earth), idet vi har fået udstedt en
speciel licens af P&T til disse forsøg.
Vi hørte KP4BPZ, straks han startede kl. 1943
GMT, til at begynde med noget svagt på CW, men
i løbet af få minutter steg styrken til ca. 10—20 dB
over støjen i modtageren, og der holdt den sig i ca.
1½ time. På dette tidspunkt kom månen så langt
ned på vesthimlen, at træerne i Rude skov be
gyndte at skygge, og styrken faldt. KP4BPZ skif
tede ret hurtigt over fra CW til SSB og svarede
alle opkald med SSB. Vi fik forbindelse med ham
kl. 2040 GMT, og han gav os R 5 S 5 på vort CWsignal, medens vi kunne give ham R 5 S 6—7 på
SSB. Hans signal var ikke forvrænget af månereflektionen, det lød som et ganske almindeligt SSBsignal på HF-båndene.
Vi
hørte
ikke
andre
månereflekterede
signaler,
medens KP4BPZ var i gang. Derimod hørte vi kl.
ca. 1840 GMT en kraftig impulsmoduleret sender
på 432,000 MHz i ca. 5 min. Det var tydeligt på

antenneretningen,
at
signalet
var
månereflekteret,
og styrken var ca. 15 dB over støjen. Hvor signa
let stammer fra, ved vi endnu ikke. Det kan næppe
være fra KP4BPZ, da månen på det tidspunkt var
udenfor Arecibo-teleskopets stråleretning.
PLANLAGT UDSTYR OG OPGAVER
Når man ser på systemudregningerne, ser man,
at alle dele af udstyret må udbygges til det yderste,
for at målet kan nås, nemlig at kunne høre sit eget
signal reflekteret fra månen.
Sendeeffektiviteten
tænkes
for
det
første
øget
til 500 watt output ved at anvende to stk. 4X250B,
kørt med fulde data. Dette forudsætter, at vi kan
få tilladelse fra P&T til at køre med denne effekt.
Senderen skal indrettes til CW, FSKCW og SSB.
Frekvensstabiliteten skal være uhyre god (10 Hz/
time), idet båndbredden i systemet tænkes sat til
50 Hz, og modtager og sender skal kunne holde sig
indstillet på hinanden i timevis uden efterindstilling. Dette opnås ved, at alle oscillatorer i sender
og modtager styres ved faselåsning til en 100 kHz
frekvensnormal
i
termostatovn.
Sendefrekvensen
vælges nok til 432,000 MHz, idet denne synes at
være
vedtagen
standard
blandt
månereflektions
amatørerne. KP4BPZ sender også på denne fre
kvens, men lytter kun fra 432,010 til 432,100 MHz,
så SSB-delen i senderen skal kunne køre i dette
område.
Modtageren tænkes bygget med en parametrisk
forforstærker, således at dens støjtal kan komme
ned på 1 dB. Modtageren skal kun dække et fre
kvensområde på nogle få kHz omkring 432 MHz,
men skal til gengæld have en' skalanøjagtighed og
en stabilitet på bedre end 10 Hz, således at man
kan indstille på en sender efter skalaen og være
sikker på at den ligger midt i 50 Hz-filterets gen
nemgangsområde.
Dette
forudsætter,
at
senderens
frekvens er kendt med denne nøjagtighed, og at der
er korrigeret for doblerskiftet, som på vor bredde
grad kan beløbe sig til max. 700 Hz, men kan be
regnes
nøjagtigt
på
forhånd.
MF-selektiviteten
i
modtageren skal være passende til SSB, medens
50 Hz-båndbredden opnås med et 1 kHz LF-filter.
Det modtagne signal vil blive registreret på en
papirskriver og på en båndoptager. Der vil end
videre
blive
mulighed
for
fotografisk
registrering
fra et katodestrålerør.
Når vi er nået til, at vi kan høre vort eget signal
reflekteret, vil vi prøve at kommunikere via CW
med andre stationer, der råder over et tilsvarende
udstyr. Der findes, såvidt vides, et par i Europa
og nogle stykker i USA. SSB-kommunikationen vil
kræve en betydelig større antenne end vor i den
anden ende, men en 25 meter parabol ville nok
kunne gøre det, og der findes vel nok 100 af dem
rundt om på jorden, så det er da muligt, at andre
amatører vil følge KP4BPZ’s eksempel.
Lyder dette som fantasier? Så vent og se. Det
værste problem er overstået, nemlig antennen. Før
ste gang vi forbandt en station til den, havde vi
QSO med Amerika. Det er da i hvert fald en loven
de start på projektet.
OZ1PL.

Husk at melde

flytning
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.
Er arbejdsbelysningen
rigtig?

Et „LUXMETER“
Læser man, eller eksperimenterer man, bør man
stille sig selv det spørgsmål: Er belysningen rigtig?
Følger man denne anvisning, får man bedre lys,
en mindre lysregning og en god lysmåler i tilgift.
Vi er mere plaget af uhensigtsmæssig belysning
omkring i hjem og værksteder, end man gør sig
begreb om. I vore stuer bruger vi ganske overor
dentlig meget lys, der ikke kommer til sin ret,
grundet
uhensigtsmæssig
afskærmning.
Og
i
de
små hyggekroge, hvor man sidder med sin gode
bog, eller på den afsides plads, hvor man har sit
lille eksperimentværksted, er lyset ofte så dårligt,
at øjnene trættes, eller arbejdet går dårligt fra
hånden, og det i reglen uden vi har nogen anelse
om det. Og så er det værste endda reflekserne. Lad
for eks. det være tilfældet, at øjet er indstillet på
den jævne, svage belysning, der råder i hyggekrogen, så er pupillerne indstillet herefter, de la
der meget lys glide gennem sig, sådan som tilfældet
er med fotografiapparatet, når et billede skal tages
i dårligt vejr. Nu dukker vi hovedet eller løfter det
og rammes af en refleks, en spejling fra en metal
genstand, fra det hvide papir, eller måske har vi
fået lampens metaltråd ind i synsfeltet. Sådan en
refleks kan være..mange gange skarpere end det
lys, øjnene er indstillet til, og de åbne pupiller
giver synsnerven en chockbehandling, den ikke har
godt af. Ofte er resultatet en ondartet migræne,
der udløser en stærk hovedpine med synsforstyr
relser.
Det er altså lige så vigtigt at have hensigtsmæs
sig belysning som hensigtsmæssig varme og fugtig
hed, hvis man skal føle sig godt tilpas i sine stuer,
så hvorfor ikke sætte lidt ind på dette ret upåag
tede problem.
Nu er det jo en kendt sag, at man ikke kan fore
tage undersøgelser eller beregninger af nogen art,
uden man er i besiddelse af de nødvendige måle
instrumenter eller prøveopstillinger, og denne side
af sagen skal ikke glemmes i det følgende. Vi giver
anvisninger på en lysmåler, en slags luxmeter, og
når så dennne måler har givet de nødvendige op
lysninger, ja så har man tilbage et instrument, som
kan benyttes som hjælpeinstrument ved fotografi
ske optagelser eller ved kopiering, og det er ikke
uden værdi. Endelig har der så været lidt lejlighed
til at eksperimentere og foretage undersøgelser, og
det er noget, enhver radioamatør sætter pris på.
I tidligere tider var lyset fra de mere primitive
lysmidler,
såsom
petroleumslampen,
stearinlyset
etc. milde og behagelige lysgivere, som man uden
skade kunne tåle at beskue direkte, men vore dages
lysgivere, glødelampen for eks., tåler ikke en di
rekte betragtning. Det er derfor let forståeligt, at
man indkapsler glødelamperne i skærme eller be
holdere, og kun benytter det lys der slipper ud i
en bestemt retning. Men heraf kommer igen, at
man betaler for lys, man faktisk kvæler, og man
bliver slem til at forringe lyset de steder, hvor
man har brug for det.
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Ved hensigtsmæssig brug af elektrisk belysning
skal man altså sørge for, at lyset udnyttes så godt,
som det er muligt, at arbejdssteder og læsekroge
er tilpas oplyste, og endelig at generende reflekser
fjernes. En god belysning er billig.
Som bekendt har man et udtryk Lux, der beteg
ner lysets styrke. Det er store spring i lysintensitet,
vort øje kommer ud for i dagens løb. En skyfri
midsommerdag kan lysstyrken godt beløbe sig til
150.000 lux, og på en mørk vinterdag er vi helt nede
på 700 lux. Indendørs skal vi klare os med lysinten
siteter fra 0 til 700 lux, og det er jo et stort spring.
Allerede ved 10 lux læser man jævnt godt, men
alligevel virker læsningen trættende. Har vi der
imod 50 lux til rådighed, er vi oppe på en passende
belysning. I værksteder for finmekanik eller ved
elektronisk monteringsarbejde går man helt op til
200 lux.
I hjemmet går man sjældent over 50 til 80 lux
pr. kvadratmeter, og over en enkelt persons ar
bejdsplads kan man få den nødvendige belysning
blot ved en enkelt lampe. En ti lys pære giver i en
meters afstand en belysning på 10 lux, og 40 lux
lh
i
meters
afstand.
Hertil
kommer
reflektioner
fra vægge og lofter.
At anbringe lamper højt oppe under loftet er
ikke
økonomisk,
og
forholdene
forværres
yder
ligere, dersom skærme svækker det lys, der ellers
søger mod vægge og loft.
En overgang var man inde på kun at anvende
indirekte lys, det vil sige, lamperne var indkapslet
i skærme, og alle lysstråler pegede mod loftet,
hvorfra det reflekteredes tilbage mod arbejdsplad
sen. På denne måde kunne man få et skyggeløst
lys. Denne belysningsform er ikke mere i brug.
Dels er den fuldstændig uøkonomisk og manglen
på skygge bevirker, at genstandenes detaljer ikke
træder tilstrækkelig frem.
Men hvordan måler man nu, om nogle steder i
stuen eller værkstedet er underbelyst, og hvordan
konstatere de skadelige reflekser? Ja, hertil må
vi have et instrument, der måler lysets styrke, og
det er i vort tilfælde en ganske almindelig opstil
ling
med
en
fotocelle.
Diagrammet
fremgår
af
fig. 1. Som lysfølsom komponent er benyttet en
fotomodstand
af
cadmiumsulfidtypen.
Den
hedder
B8 731 03. Det er et Philips fabrikat, og prisen er
ganske billig, omkring 7 kr. Der findes jo iøvrigt
flere
fotomodstandstyper
på
markedet,
for
eks.
typerne RPY-18, 19 og 20. De nævnte fotomodstande
yder alle stor modstand i mørke, men bliver le
dende når lyset skinner på dem.

Fig. 1.

Som det fremgår af diagrammet, arbejder foto
modstanden i forbindelse med et halvanden volts
batteri. Som måleinstrument kan benyttes ethvert
100 mikroamperemeter. Sådanne metre findes næ
sten på enhver amatørstation, og er det ikke til
fældet, er der mange sådanne billige i handelen,
for eks. de små japanske instrumenter.
Et potentiometer på 10 kiloohm er anbragt i for
bindelse med instrumentet, sådan som diagrammet
anviser.
Endelig
kan
instrumentet
shuntes
med
modstande, såfremt man skal måle større lysstyr
ker, for eks, hvor man vil benytte instrumentet
som almindelig fotolysmåler.
Der skal indskydes en afbryder i kredsløbet, og
ellers er der jo ikke noget opsigtsvækkende i kon
struktionen, som med lethed kan udføres af enhver.
Som følge heraf er der ikke grund til nærmere
detaljer eller målværdier, da alt jo må afhænge
af, hvilket instrument man har til sin rådighed.
For mit eget vedkommende har jeg fremstillet in
strumentet som en lille handy kasse, som det frem
går af fig. 2. Inden bukningen af pladen i kasse
facon er der skåret hul til måleinstrumentet. Som
man ser på tegningen, sidder fotomodstanden lige
under instrumentet. Den er anbragt inde i et lille
rør, kun så langt inde at den er skærmet for for
meget sidelys. På bagsiden eller ved siden af måle
instrumentet kan man montere potentiometeret, og
indvendig er batteriet fastgjort ved en bøjle. På
dæklet har jeg fastgjort et skuffehåndtag, og om
man vil, kan man jo sætte små gummiben i kassens
bund. Men som sagt, det hele kan laves på mange
måder, alt afhængig af hvad man har til rådig
hed.

ikke være andet lys- i lokalet, sålænge man juste
rer. Nu skal instrumentet justeres, så det står på
25, hvad der nogenlunde svarer til 25 lux (stadig
forudsat at afstanden til lyskilden er en meter).
Går man nu ned til V« meters afstand mellem meter
og lysgiver, skal nålen på meteret give fuldt ud
slag, altså svare til 100 lux. Man skal i første om
gang shunte sit instrument med ca. 1000 ohm, men
måske skal man længere ned. Det hele kan godt
blive et lille puslespil, men det lønner sig.
Når man har fundet de rigtige værdier, kan man
for eks. udvide sit måleområde. ved at shunte med
andre modstande. På denne måde kan man udvide
sit måleområde helt op til 100.000 lux, men så er
man inde på den fotografiske lysmåler, og så kræ
ves der større nøjagtighed og helst et måleinstru
ment til at justere efter. Det har ikke været me
ningen med denne artikel, men konstruktionen af
lysmåleren
udelukkende
til
vort
ovenfor
angivne
formål vil nemt føre til, at læseren vil gå videre
med
sine
eksperimenter.
Selve fotomodstanden
er
i sig selv så fremragende, at den kan bringes til at
dække et måleområde fra måneskin til fuldt sol
lys.
Når instrumentet er justeret, går man sin runde
til de mange steder, hvor man benytter lys til læseeller
arbejdsbrug.
Man
vil
hurtigt
opdage,
hvor
varierende belysningen er, lige fra overdreven be
lysning til mangelfuld ditto. Reflekserne får man
også hurtigt fat i. Man anbringer sit måleinstru
ment, hvor øjet har sin plads og får mange inter
essante ting at se.

Når man justerer instrumentet, skal man helst
benytte sig af instrumentets inddeling, som er fra
0 til 100. Det vil sige, at man skal justere i lux som
et mangefold af 100. Hvis man justerer sit instru
ment fra 0 til 100 lux, er sagen jo ligetil, men man
kan også justere fra 0 til 1000 lux ved at shunte
med den nødvendige modstand over meteret, i så
tilfælde skal man gange aflæseresultatet med 10.
Altså fuldt udslag til 100 betyder 1000.
Justeringen kan for eks. foregå på den måde, at
man sætter en 25 lys pære i en lampeholder, der
er anbragt 1 meter fra instrumentet. Der skal helst

Fig. 2.

Fig. 3.
Undgå reflekserne. Instrumentet afslører mange
af den slags ting. Sammenlign gamle pærer med
nye eller tilrøgede lampeskærme med nye af sam
me farve. De vil forbavses.

løvrigt vil jeg pointere, at instrumentet i den
angivne form og med de opgivne værdier for lys
intensitet ikke gør krav på større nøjagtighed. Det
hele er kun tilnærmelsesvis, og selv med en stor
fejlmargin vil man få en udmærket vurdering af
forholdene omkring belysning i hjem og værksted.
Poul Andersen.
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Generalforsamling i Arhus 1965
Ordinær generalforsamling afholdes i Århus søndag d. 19. september 1965
i HÅNDVÆRKERFORENINGENS SELSKABSLOKALER, Klostergade 28—30.
Generalforsamlingen bliver åbnet kl. 13 pr.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Resultatet af urafstemningen.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af to revisorer og en suppleant.
8. Eventuelt.
Adgang til generalforsamlingen tilstedes KUN mod forevisning af gyldig
kontingentkvittering for 1965/66.
Medlemmerne opfordres til at indsende den rigtige udfyldte stemmeseddel
(husk i vedlagte KUVERT) i god tid og inden d. 1. september 1965. Husk at
folde den rigtigt, så kontrolkuponen kan fraklippes af stemmeudvalget, alt for
mange sedler må kasseres og erklæres for ugyldige ved forkert foldning og
fejlagtig udfyldning.
Husk altså stemmesedlen skal lægges i postkassen senest d. 31. august.
Vel mødt på EDRs generalforsamling i Århus søndag d. 19. september.
Bestyrelsen.

VI GÅR TIL VALG!
Og
foruden
hovedbestyrelsens
sammensæt
ning er der et vigtigt punkt på stemmesed
len, det er det forhøjede kontingent til EDR.
Tilsyneladende
møder
vi
med
et
pænt
regnskab, men det er også kun tilsyne
ladende.
Vore håndbøger har givet os en god ind
tægt de senere år, og det har været med
virkende til en god status.
Vi har kæmpet i mange år for et større
OZ og for en sund økonomisk basis, sådan
at vi kunne drive vor forlagsvirksomhed og
udgive et fyldigt og godt blad.
De tider er forbi, hvor vi kunne støtte os
til en udstrakt kredit. Kredit er blevet en
mangelvare. Vi skal klare os selv. Derfor er
det nødvendigt med de 5 kroner. Ikke for at
sanke i lade, men for at imødegå stigende
udgifter, så vore muligheder ikke forringes.
Det er nu, der skal sættes ind, hvis EDRskibet fortsat skal sejle sin støtte kurs mel
lem alle de klipper og skær, der hedder sti
gende
udgifter,
omsætningsafgift,
portoforhøjelse,
dyrtidstillæg,
højere
varepriser,
større arbejdsløn o. s. v. o. s. v.
Stem ja til de 5 kroner.
OZ6PA.
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INVITATION
Lørdag den 18. september kl. 2000 — afte
nen
før
hovedbestyrelsesvalget
—
arrangeer
Århus-afdelingen
en
sammenkomst,
hvor
Århus-amatøreme
gerne
vil
have
lejlighed
til at mødes med de udenbys amatører, der
er i byen i anledning af EDR’s hovedgeneral
forsamling.
Vi mødes ved STORNO, H. C.
vej 25, Åbyhøj, hvor OZ8FI vil
af måleudstyr, transceivere m. v.

Andersensvise frem

Arbejdende stationer på 2, 20 og 80 meter
vil være QRV for en Århus-hilsen til uden
bys stationer.
01

og

sodavand

vil

kunne

købes

til

små

priser.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER.
Vy 73 EDR-Århusafdelingen.

INDKOMNE FORSLAG TIL PUNKT 5
I DAGSORDENEN
Hovedbestyrelsen
foreslår,
at
vedtægternes
§
7
første punktum ændres til:
„Medlemmer, der af tjener deres værnepligt, kan
få indtil 1 års medlemsskab for halvt kontingent,
når de opgiver adreseændring til militær adresse".
Motiveringen
for
ændringsforslaget
skyldes
især
administrative grunde.

EDR’s årsregnskab (1. juli 1964 til 30. juni 1965)
Indtægter:
Kontingent ...........................................................
Annoncer i OZ ......................................................
Annoncer i V.T.S...................................................
Renter ...................................................................
Salg af V.T.S.........................................................
Salg af RTTY .......................................................
Salg af El-bug print .............................................
Salg af pejlekort (slut) ........................................
Salg af ældre OZ ..................................................
Salg af emblemer ................... ............................
Diverse ..................................................................
Ialt ........................................................................

Budget
1964/65

Regnskab
1964/65

Budget
1965/66

120.000,—

130.000,—
17.000,—

100,—

134.415,30
19.077,88
2.745,—
6.102,83
18.433,28
3.050,—
335,—
225,—
828,—
194,—
534,90

141.100,—

185.941,19

162.500,—

65.000,—
9.000,—
9.000,—
1.500,—
1.400,—
13.000,—

72.000,—
9.000,—

1.200,—

65.649,47
7.007,67
9.529,85
1.263,20
1.344,52
10.551,84
1.200,—

100.100,—

96.546,55

108.100,—

900,—

900,—
905,96

900,—
1.000,—

15.000,—
1.000,—
5.000,—

2.000,—
12.000,—
800,—

700,—

Udgifter:
OZ:
Trykning ...............................................................
Klicheer ................................................................
Forsendelse ..........................................................
Hovedredaktør .....................................................
Tekn. redaktør .....................................................
Tekn. stab .............................................................
Tegninger .............................................................

Sekretæren ........................... ...............................
Traffic dep. (tryksager m. m.) ............................
Traffic-manager ...................................................
Kassereren ...........................................................
QSL-ekspedition ..................................................
QSL-centralen (porto m. m.) ..............................
Porto og telefon ....................................................
Foredrag ...............................................................
Emblemer .............................................................
Region I bureau ...................................................
Ekspedition af 649 V.T.S.....................................
Køb af RTTY materiel .........................................
Fragt for RTTY materiel .....................................
Redaktion af V.T.S...............................................
Forsidetegning til V.T.S.......................................
Tilskud til rævejagt .............................................
Konstruktionspræmier .......................................
Jubilæumsgave ....................................................
Fyns Tidende
(afdrag på skyld for V.T.S.) ................................
Køb af duplikator .................................................
Postudbringning ..................................................
Licenser ................................................................
Fejl fra girokontoret .......................................... ..
Arkivleje ...............................................................
Optagelse i telefonbog .........................................
Diverse ..................................................................

Tryksager og kontorartikler:

1.200,—

7.200,—
1.500,—
1.500,—
6.500,—
1.000,—
1.400,—
1.400,—

1.200,—

10.000,—

1.500,—
1.400,—
13.000,—
1.200,—

1.200,—

7.200,—
1.500,—
1.400,50
7.759,26
911,50
2.450,—
1.305,85
324,50
1.500,—
268,35
1.500,—
200,—
139,95
376,90
82,—

7.200,—
1.500,—
2.500,—
10.000,—

7.500,—

4.000,—

25.000,—
550,—
120,—
60,—
123,—
300,—
60,—
522,67

26.600,—

56.660,44

40.200,—

5.000,—

Adresseplader ......................................................
Stemmesedler ......................................................
Girokort (køb og tryk) .........................................
Brochurer (V.T.S.) ...............................................
Duplikering ..........................................................
Kuverter ...............................................................
Tryksager .............................................................
Brevpapir .............................................................
Kontorartikler ......................................................

1.000,—
1.000,—
1.400,—

5.000,—

6.000,—
756,57
981,84
480,—
609,91
. 116,—
730,60
326,96
156,—
50,74

5.000,—

4.208,62

6.000,—
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Budget
1964/65
Møder m. m.:

Regnskab
1964/65

8.000,—

Budget
1965/66
9.000,—

Generalforsamling ................................................................................................... 1.595,70
Hovedbestyrelse ....................................................................................................... 2.918,20
Forretningsudvalg ............................................... 640,—
Rejser ........................................................................................................................... 897,40
Revision ................................................................ 291,—
________________ 8.000,—__________6.342,30_______ 9.000,—
Ialt

139.700,—

163.757,91

163.300,—

Overskud ................................................................................................................ 22.183,28

BALANCE
Beholdning d. 30. juni 1964:
Giro ................................................................................. 1.670,69
Bana
116.321,20
Kontant ............................................................................. 193,23
Indtægt 1964/65
185.941,19

Beholdning d. 30. juni 1965:
Giro .................................................................................. 9.430,Bank ........................................................................... 129.732,39
Kontant .......................................................................... 1.206,01
Udgift 1964/65 .......................................................... 163.757,91

304.126,31

304.126,31

STATUS PR. 30. JUNI 1965
Aktiver:
Til gode for V.T.S............................................................ 11.356,40
Lager :af V.T.S. (indkøb) ............................................ 21.380,—
Girobeholdning ........................................................... 9.430,—
Bankbeholdning ......................................................... 129.732,39
Kontantbeholdning ....................................................... 1.206,01
Udestående for annoncer ........................................... 5.430,—
Lager af emblemer ........................................................ 1.886,50
Lager af RTTY materiel ............................................. 250,—
Inventar ....................................................................... 2.135,—

Passiver:
Forudbetalt kontingent
Skyld til Fyns Tidende
Aktiver overstiger passiver

............................... 75.000,—
for V.T.S.................... 7.325,34
med ................ 100.480,96

182.806,30
Revisionens bemærkninger:

Kassererens bemærkninger:
1. Udover kontingentbeløbet 134.415,30
krævet og fordelt 6.780,— kr. til afdelinger.

kr.

er

op

2. Antal medlemmer pr. 30/6 1965: 3743.
(30/6 1964 : 3496).
HORSENS, den 9. juli 1965.
Emil Frederiksen, OZ3FM.
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182.806,30

Undertegnede
revisorer
har
d.
d.
gennemgået
E.D.R.’s regnskaber samt kontrolleret bank-, giroog kassebeholdningen og intet fundet at bemærke.
Da kasserervirksomheden pr. 15/7 65 overgår til
fru Grethe Sigersted, Horsens, har såvel den gamle
som den nye kasserer været til stede og er indfor
stået med, at samtlige aktiver er behørigt over
leveret.
HORSENS, den 17. juli 1965.
H. Lykke Jensen,
Th. Mortensen,
OZ5Y.
OZ3TM.

Til EDE’s formand.
Undertegnede
medlemmer
af
EDR
tillader
sig
herved at fremsende følgende forslag til behand
ling på den ordinære generalforsamling den 19.
september 1965 i Århus under dagsordenens pkt. 5.
Da det er vor opfattelse, at HB’s beslutningsdyg
tighed må være afhængig af, at der er et passende
forhold mellem de fremmødte fra alle fire kredse,
og at der er givet visse fastlagte regler for afgø
relser på HB-mødeme.
Vi foreslår derfor, at der i „Vedtægter for EDR“
§ 9 efter stk. 1 som stk. 2 tilføjes:
Ved HB-møderne skal der fra de fire kredse
være følgende mindste deltagelse:
Fra kreds 1 2 HB-medlemmer.
Fra kreds 2 1 HB-medlem.
Fra kreds 3 1 teB-medlem.
Fra kreds 4 3 HB-medlemmer.
I modsat fald må de respektive suppleanter ind
kaldes.
Som stk. 3 tilføjes:
Ved
HB-møderne
har
samtlige
HB-medlemmer
stemmepligt ved afgørelse af sager, og såfremt eet
HB-medlem
forlanger
skriftlig
afstemning,
fore
tages dette. Resultatet heraf protokolføres.
Ved
åben
afstemning
protokolføres
de
enkelte
HB-medlemmers afgørelse.
Som stk. 4 tilføjes:
Ved HB-møderne bruges båndoptager for at opnå
korrekt protokol- og referatskrivning.
Endvidere foreslår vi, at der i § 4 efter stk. 1
som stk. 2 tilføjes:
I OZ under afdelingsmeddelelser kan kun opta
ges stof fra afdelinger, der er tilsluttet EDR, jævn
før § 6.
Hed amatørhilsen

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Ålborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department
EDR
Jeg har altid sat pris på forbindelser med danske
amatørstationer,
og
jeg
har
indtil
nu
kontaktet
omkring 60 til 70 forskellige OZ-stationer i h. t.
min logbog. Men der, hvor jeg fører mit QSLregnskab, er der stor mangel på OZ-kort. Mindst
20
stationer har ikke sendt mig deres kort, skønt
jeg har sendt mit. Bl. a. savner jeg kort fra:
OZ1DX
OZ2BA
OZ3SM
OZ3RW
OZ3RU
OZMR
OZ4KY
OZ4EM

OZ4HF
OZ4JA
OZ5JL
OZ5DX
OZ7OF
OZ7OG
OZ7SQ
OZ7FP

OZ7YH
OZ7TF
OZ8NJ
OZ8RE
OZ8PG
OZ9N
OZ9Z
OZ9KB

Forbindelserne med disse stationer var alle ud
ført inden juli 1964, hvorfor der er gået mindst eet
år siden den sidste QSO, men mange af disse var
fra 1962 og 1963.
'•<v
Hvis De vil hjælpe mig til at modtage disse QSLkort, vil jeg være Dem meget taknemlig.
Deres ærbødige
Henryk Kotowski, SP5AHL,
P. O. Box 273, Waesaw I, Poland.

OZ9SN, Sv. Nielsen — OZ8PV, J. Poulsen.
Til hovedbestyrelsesvalget september 1965
er følgende opstillet:
Kreds 1:
OZ7EU
OZ5AB
OZ9SN
OZ2KP
OZ4AO
OZ5RO
OZ8PV

487
1252
2590
3377
4392
4545
5169

P. Størner
Arne Bergstrøm
Sv. Nielsen
K. Staack-Petersen
Sv. Aa. Olsen
O. Blavnsfeldt
Jørgen Poulsen

Kreds 2:
OZ3Y
OZ2MI
OZ4ME
OZ8BO

1290
5696
7371
7736

H. Rossen, Korsør
Fru Mimi Engberg, Nykøbing F.
Mogens Ellehammer, Øster Marie
Arne Christoffersen, Herlufmagle

Kreds 3:
OZ7HJ
OZ4WR

3720 H. E. Jensen, Bolbro
6449 John Hansen, Nyborg

Kreds 4:
OZ8JM
OZ3FM
OZ2NU
OZ1BP
OZ3RC
OZ2WO
OZ4GS

880 J. Berg Madsen, Randers
1360 Emil Frederiksen, Horsens
1517 Børge Petersen, Ålborg
3788 Bernhard Pedersen, Ålborg
4603 Bro Nielsen, Århus
4809 E. Hauptmann, Brabrand
5829 Svend Sigersted, Horsens
Disse kandidater skal iflg. vedtægeerne offentliggøres i OZ august.

VK/ZL-testen 1964.
Vi må endnu engang beskæftige os lidt med
ovennævnte test, idet OZ4WR gør os opmærksom
på, at han er forbløffet over, at vi sidst kunne
skrive, at der ikke deltog nogen stationer i foneafdelingen af den pågældende test. En kendsger
ning er det imidlertid, at ligesom der i det austral
ske tidsskrift, hvor vi tog de øvrige resultater fra,
ikke fandtes et eneste europæisk call refereret, lige
så sikkert er det efter 4WR’s supplerende oplysnin
ger, at mindst 35 stationer her fra denne landsdel
havde indsendt logs og her iblandt var
OZ4WR med 102 points og
OZ3SK med 2 points.
Bedste europæer blev G8PO med 1462 points og
nr. 2 SM5BDQ med 1787 points.
Jeg beder såvel 4WR som 3SK samt de øvrige
europæiske
stationer
undskylde
vore
mangelfulde
informationer.
Alderney Island.
Fra G30UF har vi fået meddelelse om, at der i
perioden fra 17. august til 7. september vil blive
arrangeret en radio DXpedition til Alderney i Ka
naløerne. Båndene, der vil blive benyttet, er: 144
Mc/s, 70 cm og 23 cm amatørbåndene.
Operatørstaben
vil
bestå
af:
G3HBW,
G30UF,
G3POI, G/PSH, G3SHZ, G3SIT og G3TUX. Kaldesignalet for stationen vil blive GB2GC, og under
IARU VHF/UHF contesten d. 4. og 5. sept. vil kaldesignalerne være GC30UF/P på 2 mtr. og GC3SHZ
/P på 70 og 23 cm. De nøjagtige frekvenser vil være:
144,15 — 432,15 og 1296,45 Mc/s.

279

Ekspeditionen håber, at mange stationer i Dan
mark vil prøve at arrangere skeds med CB2GC
specielt på 2 mtr. båndet.
Alle sådanne aftaler træffes med:
GB2GC
c/o G3SHZ,
19 Dorset Road,
Harrow, Middlesex,
England.
Den 8. Jamboree on the Air
vil som tidligere annonceret blive afholdt i weekend’en d. 16. og 17. okt. 1965, og spejdernes ver
densbureau
i
Montreal,
Canada,
udtrykker
håbet
om, at gamle spejdere blandt de danske radioama
tører denne gang slutter op og deltager i arran
gementet.
Alle oplysninger om dette årlige „gensyn" i luf
ten fås v. henvendelse til OZ2NU, Box 335, Ålborg.
Mere gensidigheds-aftaler
Fra ARRL har vi modtaget en kopi af tilføjelser
ne til den amerikanske lov, der muliggør udste
delsen af amatør radio licenser til andre landes
licenserede radioamatører.
International Radio Convention
i Geneve d. 18. og 19. sept 1965 arrangeres som be
kendt af International Amateur Radio Club, der
har tilsendt os nogle enkelte anmeldelsesblanket
ter samt detaljeret program.
Henvendelse til Tr. Department.
Nye logbøger.
Forandringer
er
ofte
velkomne,
specielt
når
de
medfører forbedringer. Dette kan siges om de nye
logbøger, der nu foreligger fra OZlD’s boghandel
i Ringsted.
Den ændring, der umiddelbart falder i øjnene,
er ændringen til-/lodret A4-format, samt den nye
rubrikinddeling, der begge dele passer dem bedre
ind i de internationale formularer.
Der leveres foruden den almindelig kendte spi
ralrygs-udgave en udgave i blokform, hvor bladene
er hullet til indsætning i ringbind, hvor man så
siden f. eks. kan have dem samlede efter årstal. Der
er undladt tryk på bagsiden af bladene, hvorved
der
gives
plads
til
eventuelle
bemærkninger
og
notater.
I de foreliggende udførelser vil de kunne til
fredsstille ethvert krav hos en aktiv amatør, og
EDR’s Traffic Department undlader ikke at anbe
fale disse logbøger til de danske amatører.
OZ2NU.
Har du nogensinde
kontaktet en pingvin/mobile? Det er ikke en umu
lighed længere, idet visse Adelie-pingviner nu van
drer gennem Antarctica med små transistorsendere
på ryggen som et led i nogle videnskabelige under
søgelser af deres tilholdstendenser.
SAC 1965
afholdes med telegrafi: Sept. 18. kl. 1500 GMT til
sept. 19. kl. 1800 GMT
og med fone: Sept. 25. kl. 1500 GMT til sept. 26.
kl. 1800 GMT.
Flere manglende QSL’s.
I dagens post kom et nyt klageråb fra en aspi
rant til „OZ-CCA" angående manglende QSL-kort
OK1VU (ex OK3VU).
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således ud:
Hans manko-liste ser
24-10-54
OZ4FF
OZ1XX
9- 1-53
5K
1SG
1-12-57
6G
2FM
7TE
11- 6-55
2LY
2H
7BW
26- 6-55
7MJ
3LF
16- 2-55
24-12-54
7V
3FZ
8RA
4KB
7- 1-53
8LD
4GF
30- 3-53
4MB
25-12-53
8EA
12-12-54
4HF
Adressen for

1-12-57
7- 6-58
13- 3-55
16- 7-55
9- 6-58
7- 1-53
20-12-54
26-10-54
10- 3-55
26-11-57

OK1VU er:
Ing. Vaclav Vlasek,
Plyndrenskd 1308,
Varnsdorf, C.S.S.R.

Cayman Islands
har nu taget det nye prefix ZFI i brug i stedet for
VP5.
Gensidigheds-aftaler.
Den 18. juni undertegnede Belgien og den 25.
juni Australien gensidigheds-aftaler med USA, som
herefter
har
denne
overenskomst
med
følgende
lande: Australien, Belgien, Bolivia, Canada, Costa
Rica, Dominikanske Republik, Equador og Portu
gal. Det første licens, der blev udstedt i USA efter
de nye regler, gik til mrs. Grace Clorioso, som
bor i Louisiana.
GB3 ITU
er
Englands
bidrag
til
arrangemnterne
omkring
I.T.U.s 100 års jubilæum. Stationen vil være i gang
til slutningen af september og vil være aktiv på
alle amatørbånd — alt efter forholdene.
Nyt New Hampshire diplom.
Ifølge „QST“ har The Concord Bicentennial Committee
og
The
Concord
Brasspounders
Amateur
Radio Club, W1CO, meddelt, at de i fællesskab ud
steder
New
Hampshire-Concord
Bicentennial
Award.
Diplomet,
der
er
afgiftsfrit,
udstedes
til
enhver
amatør,
som
gennemfører
10
forbindelser
med New Hampshire stationer i løbet af året 1965.
Af disse 10 forbindelser skal mindst 3 være med
Concord
stationer.
Ansøgningsliste
over
bekræf
tede forbindelser sendes til W1CO, Concord Brass
pounders Radio Club, P. O. Box 339, Concord, New
Hampshire, USA.
QST fra EDR.
Og med afslutningen af sommerferien for i år er
OZ7EDR/P igen aktiv på 3600 kc/s kl. 0900 DNT
de fleste søndage.
OZ2NU.

DI2DR vil blive kaldesignalet, som DJ2KS vil
anvende
ombord
på
forsøgsskibet
Meteor.
Turen
vil gå til Sydatlanten, han vil køre SSB på 14100 og
21100 kc og muligvis en lille smule CW. Han regner
med at kunne få licens til at arbejde fra St. Peter
og St. Paul Rocks og fra Fernando de Noronha Isl.
Han vil være i luften fra midten af august til mid
ten af september.
HB9AET, der er ex 4W1C/7Z1AA, vil være tilbage
i Yemen sidst på sommeren, han håber at kunne
tage til bl. a. FL8 og YI sidst i august.

W4BPD vil sammen med 4X4DK og 4JU tage til
den israelsk-jordanske neutrale zone i midten af
august måned, de vil anvende callet 4X1DK og
4XØTP, sandsynlige frekvenser er 14103, 14117 og
14130 kc med SSB.
W6KG vil til august starte en marathon DXpedition
til
Stillehavsområdet.
Han
regner
med
at
skulle være væk i indtil 10 år.
En anden stor DXpedition vil løbe af stablen i
midten af august, idet K7LMU og W9WNV vil be
gynde en tur til Asien, der skulle blive aktivitet
fra Kina og Indonesien, hvorfra der er opnået til
ladelse. På grund af politiske forhold kan K7EMU
og W9WNV ikke selv få lov til at komme ind i
Kina. I stedet vil grejet blive udlånt til evt. andre
udenlandske amatører, der har opholdstilladelse i
Kina, det kniber for tiden med at finde operatører.
Fra BY vil der kun blive tilladt korte CW forbin
delser, men de må godt svare på SSB og AM op
kald. På vejen hjem vil der blive aktivitet fra 5W1,
ZM7, ZK2, ZK1, YJ, FK med mere. Frekvenserne
vil blive: 7000/7010, 14045, 14055, 21045, 21055 kc for
CW, og for SSB vil de anvende 7070/7100, 14100/LLO,
21400/410 kc. QSL vil kunne sendes til World Radio
Propagation Study Assn. 3101 Fourth Ave, Birmingham, Alabama 35233.
OD5BZ og OD5EE vil forsøge at få tilladelse til at
komme i luften fra YK, men det ser for tiden ud
til at skulle blive vanskeligt. I stedet vil de mulig
vis forsøge at komme i gang fra YK1AA.
F9IE og 9JS vil indtil den 25. august være i gang
fra Andorra med kaldesignalerne PX1IE og PX1JS,
de vil være QRV på alle bånd, også 144 Mc.
Båndrapporterne:
3,5 Mc CW:
OZ7RQ: VE1ZZ 01 - OY2H 23 - W3PK 01 - TF2B.O
01 - OH2AM/0 00.
OZ8GF: OK2 - PAØ - F2WW.
7 Mc CW:
OZ7RQ: 9H1AB 23 -PY7AOD 22 - WA2BLV 04 UL7RN 00 - 4X4TH 00 - UW9AD 01 - UA9NU 22 UD6BV 24.

21 Mc CW:
OZ4SJ: HB9AGC/P 10.
OZ7BG: 9L1TL 17.
OZ7RQ: JA4BS 08 - JA7IQ 11
CR6EI 18 - I1CG—1BOL 15 - ZC4GB 19.

-

ZD8BC

12

-

QSL-adresser er:
HM1AQ via W8BF.
ZB2AM via W1HGT.
IS1TAI via W4VPD.
PX1EQ via DJ9JL.
KG4AN via W3UBZ.
4M3A via YV3AJ.
4M5—7A via Hammarlund DXpeditions.
PJ2AA via Hammarlund DXpeditions.
Så er vi slut for denne gang, tak for rapporterne
og på genhør i næste måned.
73 og god DX de OZ7BQ,
Hans Jørgen Rasmusen,
vær. 145, P. O. Pedersens Kollegium,
Haraldslundvej 38, Lyngby.

Månereflektionsforsøgcne:
OZ8EME havde QSO med KP4BPZ på 432 Mc
den 3. juli kl. 2040 GMT — fik R5 S5 fra KP4BPZ
på vor CW og gav KP4BPZ R5 S6—7 på hans ESB.
Den 24. juli kl. 1126 GMT havde OZ8EME igen
QSO med KP4BPZ — modtog R5 S4, T9 afsendte
R5 S5 på KP4BPZ’s ESB. Senere den 24. juli blev
KP4BPZ’s
signaler
en
hel'"
del
kraftigere.
Se
OZlPL’s artikel om moonbounce andet sted i dette
blad.
Station OZ8EME bestod af udstyr fra OZ1PL,
OZ9BS og OZ9AC.
Sender:
PA-trin med 4X250OB, der blev styret fra en ex
citer med 10 watts output.

7 Mc SSB:
OZ3SK: 5A2TR 22.
14 Mc CW:
OZ4SJ: LX1BA - CN8CF - W5KUA - W - AWT.
OZ7BG: KL7AFK 17 - HL9KA 22 - AC7H 16 9E3USA 16 - ZD5M 17
- JT1AJ
16
- KR6JZ 22EL2AD 23 - KA2JH 15
- VP2AV
22 - OA8D/3 22PZ1CM 23 - HK3HY 22 - UA1KED 11 Frans Josef.
OZ7RQ: VP9TF—9FU 23 - VP7NQ 22 - FP8CK 20
- ZP5OG 00 - HM1AQ 22 - KP4CKX 23 - HK3RQ—
3LR 23 - KH6DQ 08 - PY1MCC 19 - ZB2AM 22 4X4MZ 05 - JT1AJ 17 - HP1BR—1IE 23 - IS1TAI 22
- YV5ACP—5AE 23 - 9H1AF 10 - KG6AAY 22 PJ2CZ 23 - LA7QJ/P OH2AM/0 JA1, 2, 3, 4, 6
- UA1, 2, 3, 4, 6, 9, 0 VE1, 2, 3- W/Kl, 2, 3,
4,5,
7, 8, 9, 0.

Modtagersiden på OZ8EME. Øverst 432 MHz tran
sistoriseret
converter,
under
den
SSB
adapter
RACAL RA 63 og underst RACAL RA 17 modtager.

14 Mc SSB:
OZ3SK: KH6EDX/M1 14 - PZ1AX 21 - PJ2AA 23 PJ2MI 22 - CP5AD 23 - PX1EQ 07 - KG4AN 23 ZP5CG—5KT—5CF 22 - 4M3A—5A—7A 22.
OZ7BG: KH6EDX/M1 11 - JA6NP 14 . YA3TNC 16
- MP4TBM 14 - IS1TAI 11 - VS9MB 16 - KZ5TD 23
- HL9TO 22 - 5Z4IR 19 - CR6BX 19 - KA5DG 11 IP1ZGY 19 - 9M4LP 18 - VP9FK 14 - KP4CKX 10
- OX - YV - ZP - LA4EJ/P 15.

Modtager:
Transistoriseret converter med
trinet — efterfulgt af to HF
tagere — en R-390A/URR og en
med SSB adapter RACAL RA
var en MOVIC A-TWO.
Antenne:
6
meter
parabol,
der
tilhører
Rumforskning i Rude skov.

T2028 i indgangs
kommunikationsmod
RACAL RA 17 L
36. Taperecorderen

Observatoriet

for
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Her i landet var følgende aktive den 24. juli for
at forsøge QSO med KP4BPZ:
OZ3FYN:
Transistorconverter,
rørconverter
og
Geloso-modtager, 4X16 element yagi antenne, sen
der med 4X150A i PA, input ca. 280 watt. Desværre
ingen QSO, men hørte KP4BPZ i alle tre timer
med signalstyrker op til S6—7. CW gik bedst igen
nem. ESB var svært at modtage.
OZ7SP: 32 element måtteantenne med EC88 pushpull gitter jordet preamplifier oppe ved antennen,
resten af modtageren almindelig. Hørte KP4BPZ’s
CW fint, men også besværligheder med modtagel
sen af ESB.
OZ9OR: 4X16 element yagi, transistoriseret pre
amplifier
(transistorconverter?),
PA-trin
med
4X250B. Desværre ingen QSO, men hørte KP4BPZ’s
CW fint, havde også besvær med modtagelsen af
ESB.
Her er en liste over, hvilke QSO’er
havde den 3. juli — er modtaget fra HB9RG via
H. Ripet — NL314:
Tid i GMT:
over støjen.
1835—1840: Sigs fra KP4BPZ 40 til 50 dB
1942—1944: CQ MB de KP4BPZ signal 15—
20 dB over støjen.
1947—
: W1BU
1949—1950: W1BU
1957—2000: W3SDZ — 569
2001: QRZ de KP4BPZ
2002—2007: HB9RG — 55
2008—2012: W9GAB — 559
2014—2016: DL3YBA — 559
2017: QRZ de KP4BPZ
2018—2020: . I1AGY — 44
2012—2023: G3LTF — 54
2025—2028: WA4BYR — 44
2029—2032: W7ORG. .— 55
2032—2033: Kalder W9HGE, kommer ikke
tilbage på QRZ.
2036—2039: W8TYY — 55
2040—2043: OZ8EME — 55
2044—2046: W2CCY — 55
2049—2050: W4IHC og 3 andre stationer hørt.
2051—2053: W4HHK
2053—2057: WlOUN/l — 55
2058—
: QRZ W7 ???
2059—2102: W7UAB — 24
2103—
: QRZ de KP4BPZ
2103—2104: LX1DZ ???
2106—2107: G3LTF — 56
2108—2109: CQ QRZ de KP4BPZ
2110—2113: DJ4AU — 559
2114—2117: W1HGT/1 — 559
2117—2118: QRZ de KP4BPZ
2121—2124: W2ROP — 559
2124—2129: K2CBA — 559
2131—2132: K3GYF — 449
2134—2138: K6MIO — 559
2139—2141: W9HGE — 559
2141—2145: K2MWA/2 — 579
2146—2149: K1SDX — 569
2153—2156: K3SDR — 559
2200—2201: CQ MB de KP4BPZ
2203—2207: W1OOP — 539
2208—2212: LX1SI — 459
2214—
: QRZ DL1AR de KP4BPZ
2216—2217: K2MWA/2
2217—
: CQ de KP4BPZ med SSB
2219—2220: CQ de KP4BPZ med CW
(er det sidste som HB9RG hørte).
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KP4BPZ

QSO nr.:

1CW
2SSB
3CW
4SSB
5CW
6CW
7SSB
8CW?
9SSB
10SSB

11SSB
12CW
13
14SSB
15SSB
16

17 SSB
18CW
19CW
20 CW
21 CW
22 CW
23 CW
24CW
25CW
26CW
27CW
28CW
29CW
30

Den 24. juli havde KP4BPZ QSO med følgende
(er ikke den officielle liste).
Europa:
6—7 DL stns (DL3YBA, DJ4AU, DL6QK og an
dre), 4—5 G stns (G3LTF, G3HCC og andre), GI,
PE1PL
i
Haag,
SM6CSO,
SM70SC,
DJ0DO
(er
HB9RG) Og OZ8EME.
PE1PL kørte med en 50 watts sender!
SM6CSO:
104
elements
yagi!
(8X13
elementer),
500 watts input, AF139 i indgangen på modtageren.
KP4BPZ var R5 S8, når han var bedst — 6CSO fik
R5 S5 T9 på sin CW fra KP4BPZ.
SM70SC: 4X15 elements yagi, 4X150A i PA-trinet, AF139 converter. — 70SC var R3 S3 T9 på CW
hos KP4BPZ.
KP4BPZ har desuden haft forbindelse med 30—40
W/K stationer.
G3LTF har nu haft forbindelse med KP4BPZ
fire gange via moonbounce! G3LTF hørte den 24.
juli WA6LET — Menlo Park Californien — kalde
CQ — signalet var R3 S3 T9, når det var bedst.
G3LFT kaldte ham uden at få QSO.
DL0LO (HB9RG) hørte også WA6LET.
Regler for IARU Region I VHF/UHF test:
Deltagere:
Alle
licenserede
radioamatører
bosiddende
for Region I.

inden

Varighed:
Contesten begynder lørdag den 4. sept.
GMT og slutter søndag den 5. sept. kl. 1800 GMT.

kl.

1800

Antal forbindelser:
Hver station må kun workes een
bånd, enten som fast, portabel eller mobil.

gang

på

hvert

Bølge typer:
Forbindelser
F3.'

A3,

A3a

eller

må

afvikles

med

Al,

Kodeudveksling:
De under hver forbindelse udvekslede koder skal
indeholde RS eller RST rapport fulgt af et serie
nummer begyndende ved 001 for den første for
bindelse på hvert bånd og stigende med een for
hver forbindelse på hvert bånd. Kodeudvekslingen
må umiddelbart følges af QRA locatoren for den
sendende station (f. eks. 579021 YG46E).
Points:
1 point pr. kilometer.
Testlog:
Testlogs skal udfyldes som vist i eksemplet ne
denunder. Logs indsendes i 2 eksemplarer til den
stedlige
VHF-manager.
Loggen
skal
være
poststemplet senest 14 dage efter testen. For sent ind
sendte logs vil ikke blive godkendt.
Sample Contest Log Sheet
Contest .............. Date
Claimed Score.............
Section ....................................................... Call-Sign.. ..................
Name ...............................................................................................
Home address .................................................................................
Location of station Latitude Longitude_____________________
Height above sea level in metres ..................................................
Transmitter ....................... Input power . . . . watts __________
Operating frequencies .................... Crystal or v.f.o....................
Receiver .................................................... Aerials.........................

Deelaration.
I declare that this station was operated strictly
in accordance with the rules and spiret of the contest and I agree that the ruling of the organizing
society shall be final in all cases of dispute.
Date ........................................... Signed.........................................
Aktivitetstesten:
Efter juli-omgangen er stillingen:
OZ6OL — 137 points
OZ8SC —
—
96 points
9OR
8UX —
—
89 points
9CR
9JP —
—
—
73 points
3VO
4HZ
—.
—
2FD
53 points
5LK
49 points
5HW —
8HV —
—
49 points
3NH —
9OT
—
48 points
9KY —
4EV
—
47 points
6AF —
80P
—
41 points
4RM —
2PN
—
39 points
2RT —
7JN
4CT —
36 points
4EM —
—
5NT —
1LD
35 points
—
—
9AD
33 points
6FT
33 points
2SD —
1PQ —
1IF —
29 points
9BS —.
—
—
9FR
27 points
6JI
—
24 points
8LH
4ON —
—
2RI —
23 points
9EO
1EE —
22 points
5G
—
432 Mc:
OZ9CR — 1 point.
144 Mc aktivitetstesten den 1. tirsdag i
kl. 1900—2400 DNT.
432 Mc aktivitetstest den 1. mandag i
kl. 2200—2400 DNT.
Logs sendes til undertegnede.

21
20

18
17
16
16
15
14
13
11
11
10
10
8
7
5
4
4
1
1

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
point
point

måneden
måneden

Testkalenderen:
4. og 5. sept.: Region I og EDR’s VHF test.
30. og 31. okt.: Engelsk 432 Mc test.
6. og 7. nov.: UK7 og 2 meter klubbens 144 og
432 Mc test.
26. dec.: UK7 og 2 meter klubbens juletest.
Rettelser:
I sidste nr. af OZ har sætternissen været angre
bet af „månesyge". På side 241 skal kaldesignalet
OZ8ME være OZ8EME.
I den transistoriserede 432 Mc converter i OZ
marts 1965 side 86 skal modstanden i basisspændingsdeleren
på
oscillatoren,
der
er
benævnt
22
kohm ændres til 2,2 kohm (kommaet var faldet ud).
9

OSCAR III:
Lidt om hvad forskellige stationer anvendte
udstyr for at lave QSO over OSCAR III:
SM7OSC: 500 watt input, 4X10 element yagi.

af

SM6CSO: 200 watt input, 10 element yagi.
DL3YBA: 1 kW input, 48 element antenne.
ON4TQ: 300 watt input på 4X150A, 16 element 9
meter lang yagi.
G6AG: 1 kW input, 2X8 element yagi.
HB9RG: 300—800 watt, antenne 15 dB gain —
drejelig i både horisontalt og vertikalt plan.
K2IEJ: 800 watt/l kW, antenne med cirkulær
polarisation samt udstyr til at følge OSCAR III’s
bane meget nøjagtigt.
K2MWA/2: 800 watt/l kW, antenne med 18 dB
gain —• antenne kan både horisontal- og vertikal
polariseres.
Er der nogen, der stadig hører noget til OSCAR
III, bedes rapporter venligst tilsendt mig.
144 Mc nyt:
Det er på 144 Mc, de store ting sker — OZ9GK
har sat en 10 meter lang 10 element yagi 18 meter
op. Til lykke 9GK.
OZ3GW lavede under sporadice-åbningen den
4.
juli QSO med IlHC/p — 3GW kørte med 10 watts
input og en 6 element antenne. 3GW skal til at
bygge ny 2 meter TX, da den gamle er solgt til en
ny amatør oppe i det nordlige Jylland.
I listen fra aktivitetstesten ses nu en gammel
kending fra 80 meter og de fynske rævejagter,
OZ5G — velkommen på VHF!
432 Mc nyt:
SM6ANR og G3JHM’s 432 Mc verdensrekord fra
31.
august 1961 på 686 miles<"er forbedret til 1150
miles den 13.—14. april 1965 af W5LUU og WA4KFW
under en helt fantastisk tropoåbning.
W5LUU anvendte 250 watts input — 13 element
antenne 12 meter over jorden — nuvistor 8058 i
converterens indgang samt en Collins 75A—1 som
„bagsats". WA4KFW anvendte en QQ02/5 i PAtrinet, input ca. 50 watt — antennen blev fødet
gennem 30 meter RG-8/U coaxkabel — d. v. s. ca.
1—2 watt oppe ved selve antennen!
Der blev rapporteret store signalstyrker mellem
begge stationer.
I Sønderjylland breder 32 Mc feberen sig heldig
vis mere og mere — nu er OZ5J klar med modtager
til dette bånd.
OZ9AC.

1.

Resultatliste fra
STORE MIDTJYDSKE RÆVEJAGT 1965
Buller — Chris eneste hold der gennemførte
jagten.

2.
K. Bush — Teddy
336p.
3.
F. Holm — Ib
350p.
4.
Henriksen — Palle
359p.
5.
OZ5LD, L. Dam—OZ4JE, K.C. Jensen
362p.
6.—7. H. Poulsen — H. Jacobsen
363p.
6.—-7. R. Madsen — M. Hansen
363p.
8.
Chr. Frederiksen — Henning
423p.
9.
OZ3MI, M. Nielsen — Frede
425P10.
OZ5MG, F. Thomsen — Grethe
434p.
11.
OZ8XU, V. Sørensen —
OZ2HD, O. Holm
475p.
I jagten deltog 19 hold, hvoraf 1 hold fandt alle
6 ræve, 10 hold 5 ræve.
Der var skænket præmier af Herning-firmaerne:
„ELTAX", „Møller Jensen, „Fona Radio", „TVHuset", „Herning El Udstyr".
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QSL-kort???
Efter
et
meget
fornøjeligt
samvær
med
1.1.,
BAK og EA6AI må jeg desværre, efter at have
studeret deres logbøger, erkende, at vi OZ-amatører ikke er helt flinke til at sende kort. I.I. BAK
erindrede mig om, at når man bad om bekræftelse
for forbindelsen, var det ensbetydende med, at man
formodede at få tilsendt samme, man står så
uhyggeligt dumt og kigger i sådan en log med bar
-7- ud for jer allesammen, man er ikke helt godt
tilpas, og hvad er forsvaret, et lille træt smil og en
venlig tanke til jer allesammen, men trods alt er
der hilsner fra I.I. BAK, som er QRV hver søndag
kl. 0900 til 1000 GMT for OZ, der sender QSL.
EA6AI i PALMA har meget svært ved at få QSO
med OZ, men han vil også gerne have kort fra OZ.
Dear OB kig nu din log efter.
Vy 73 OZ3T.

DET SJÆLLANDSKE MOBILSTÆVNE 1965
som afholdtes søndag den 1. august på Bro
mølle kro syd for Jyderup, blev en stor suc
ces. Vejret var strålende solskin, og der var
mødt ca. 55 deltagere, som fik en dejlig dag
med
mobiltest,
frokost,
foredrag
om
mobil
aktivitet i udlandet samt diskussion af frem
tidens mobilarbejde herhjemme.
Vinder af 80 meter testen blev OZ6WL/P.
Vinder af 2 meter testen blev OZ3WW/P ef
terfulgt af OZ2AX/P og OZ8WJ/P, som begge
opnåede en andenplads.
Se iøvrigt detaljeret referat i OZ sept.

Teknisk kursus for senderamatører.
Under
Københavns
kommunes
aftenskole
oprettes i det kommende vinterhalvår som
sædvanlig kursus i radioteknik, kaldet fy
sik II.
'
Da
holdenes
numre,
når
dette
skrives,
endnu ikke er afgjort, kan disse ikke opgi
ves, men der regnes med oprettelse af føl
gende 3 hold:
Begynderhold 1. Mandag og onsdag 1730—
1920. Teori til teknisk prøve.
Begynderhold 2. Tirsdag og torsdag 1900—
2200. Teori til teknisk prøve kombineret med
undervisning i praktisk bygning af modta
gere og sendere o. a.
Fortsætterhold,
specielt
for
deltagere
der
har
gennemgået
et
begynderhold
eventuelt
tilsvarende.
Undervisningen
sigter
specielt
på den skriftlige prøves krav og ledsages af
praktiske
demonstrationer.
Mandag
og
ons
dag 1930—2200.
Undervisningen foregår på Bispebjerg sko
le i halvåret 1. oktober 1965 til 31. marts
1966 og er gratis bortset fra indmeldelses
gebyr. Friplads kan opnås efter ansøgning.
Indtegningen
foregår
omkring
1.
septem
ber på enhver af de sædvanlige indskriv
ningssteder,
se
plakatsøjlerne
og
dagblads
annoncerne
omkring
1.
september.
Indmel
delse kan også ordnes ved henvendelse til
telefon 78 06 67 fra 28. august og helst inden
1.
september. Dette gælder specielt deltagere
med bopæl udenfor kommunen.
Med 73 fra OZ2KP.
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FRA AFDELINGERNE
Afd.
holder
møde
hver mandag kl. 2000
i
lokalerne
Frederikssundsvej
123,
under
etagen,
nedgang
til
venstre
for
„ABC-cafeteriet“.
QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ5IS udle
verer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke QSLkort.
Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9,
2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902 v, postgiro 57965.
Sekretær: OZ3WQ, Peter Lynggaard, postbox 198,
København K.
I sidste nummer af OZ meddelte vi, at afdelingen
til
september
starter
et
kursus
i
morsetelegrafi
samt et teknisk kursus. Tilmeldingerne til disse
kurser har i den forløbne måned strømmet ind, og
vi har derfor kun få pladser tilbage.
Hvis du har lyst til at deltage nu til vinter, må
du derfor hurtigst muligt rette henvendelse til for
manden, OZ5RO Ove Blavnsfeldt.
Programmet:
16. august:
Klubaften.
20. august:
I aften har vi VHF-møde. Som tidligere med
delt vil OZ5AK B. A. Kolmorgen holde et inter
essant foredrag om fasemodulation.
Alle VHF-interesserede er velkomne!
23. august:
I aften kommer civilingeniør Peter Dorph Peder
sen fra P&T for at fortælle om halvledere og deres
anvendelse. Foredraget vil blive holdt i en populær
form, såleds at alle kan være med.
30. august:
Som meddelt i sidste nummer
ten sæsonens første AUKTION.

afholder

vi

i

af

6. september:
Klubaften.
13. september:
I aften skal vi have et nyt foredrag. Vi er ved at
forberede det, og vi vil på møderne i august give
nærmere meddelelse herom.
Vy 73. P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.
AMAGER
Formand: OZ9JB, Jørgen Badstue, Kastrupvej
168, S., tlf. 55 25 01.
Kasserer: OZ8OL, Hans Olsen, Parnasvej 5, S.,
tlf. 5510 85.
Sekretær: Bent Yt, På Blegdammen 6, 4. th., Ø.
Mødelokale: Helikonsvej 10, kld., S.
Så skal vi atter i gang på Helikonsvej. De første
mødeaftener vil vi bruge til at klargøre vores ma
teriel og pynte op på lokalet. Vi skal have monteret
plader med stik i væggen, rejst antennemaster og
lavet stole og borde færdige. Desuden skal vi, når
masterne er rejst, have sender og modtager til at
køre på den ny antenne.

Hvis du endnu ikke har indbetalt det ekstraordi
nære kontingent, bedes du indbetale det til vores
stakkels kasserer på en mødeaften. Ellers vil P&T
sikkert gerne påtage sig at sende den ti’er.
Program:
Torsdagen den 19. aug., 26. aug., 2. sept., 9. sept.
og 16. sept.: Se ovenfor.
Vy 73 Bent Yt.
2 meter klubben
afholder sit næste møde i de sædvanlige lokaler,
Frederikssundsvej 123 (under ABC-Cafeteriet) tors
dag d. 26. august kl. 20.
Vi venter stort besøg fra alle VHF-interesserede,
thi OZ1PL, Poul Linnet, kaptajnen på måneholdet
i Rude skov, vil fortælle os om sin store idé med
dansk
deltagelse
i
forsøg
med
månereflektionen.
Vi får indgående besked om alle de tekniske detal
jer, ikke mindst antennekonstruktionen.
Det er snart mange år siden, vi sammen med 1PL
var inde på tanken om „måneskud" i 2 meter klub
ben.
Nu har 1PL ført denne tanke frem til sejr, og vi
glæder os til hans redegørelse.
Alle er velkomne, vi venter os en stor aften.
9 AE.

Arhus
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen,
lersvej 117, Århus C, tlf. (061) 6 23 21.

Paludan

Kasserer: OZ7EW, E. Kragh,
brand, tlf. (061) 6 01 54 eller 2 83 96.

Louisevej

Sekretær: Bjarne
C, tlf. (061) 4 43 57.

Junovej

Gerdstrøm,

42,
30,

Mul

Århus

Mandag den 23. august. Vi mødes kl. 1930 ved
havnen i Grenå. Vi skal besøge Kvælstoffabrikkerne, og det bliver interessant at se det hypermo
derne elektroniske udstyr. Bagefter vil der blive
tid til lidt snak over en kop kaffe å 3 kr. Se iøvrigt
X-QTC.
Tirsdag den 24. august kl. 2000 i Ungdomsgården:
meter modtageren.
Rævejagter den 17. august og 24. august kl. 2000
—2200.

ALBORG OG OMEGN
Formand: OZ3PS, Henry
Nørresundby.
Kasserer:
Ålborg.

OZ1MJ,

Sekretær:
OZ4X,
gade 13, Ålborg.

Sørensen,

Mogens

Jensen,

Ny

DANMARKSMESTERSKABET I RÆVEJAGT
K.R.K indbyder herved alle landets rævejægere.
Jagten afholdes lørdag—søndag den 28.—29. aug.
Samlingsted:
Mølkær kro ca. 1 km fra Egtved mod Ugle. An
komst senest kl. 1930 lørdag den 28.
Kort:
A3208 Egtved, 1 :40.000. De, der ønsker at købe
kort ved startstedet, bedes forudbestille.
Frekvens:
1825 kHz.
Call:
OZ7RÆV A/U/V.
Sendetider:
Alle udsendelser af 1 min. varighed.
Ræv A

Nat
Ræv U

2100

2101

Kærvej

1,

Nørregade

5,

Erik Hansen, Himmerlands-

Efter at vi er kommet over den hyggelige lejr,
vi havde i Muldbjergene, hvor vi var en 15 styk
ker fastboende og en masse gæster, er vi igen be
gyndt at tænke på vinterens program, endnu er
der ikke noget fastlagt program andet end ræve
jagterne, hvor vi har trænings jagter hver tirsdag
kl.
1930.
Mødested
Ungdomsgården
(klublokalet).
Bemærk, det er gåjagter.
Der vil antagelig blive et kursus i morsetræning,
da det efterhånden er ret tiltrængt. Ellers er det

Ræv
2102

2130
2145

2131
2146

2132
2147

Ræv A
0900
0930
0945

Dag fr
Ræv U
0901
0931
0946

Ræv
0902
0932
0947

Bra

Tirsdag den 17. august kl. 2000 i Ungdomsgården:
Fasemodulation.

2

hver torsdag kl. 2000, vi mødes i klubben, så kom
og diskuter vinterens arbejde.
Så programmet ser således ud:
Rævejagter hver tirsdag kl. 1930. Mødested: Ung
domsgården.
Se vinterens program i sept. OZ.
Vi takker for alle de besøg, vi havde i Muldbjergene.
Tak for lånet af din store mast, 3TS.
Vy 73 de OZ4X.

r hvert
kvarter med
sidste
henholdsvis 0100 og 1300.
Startkort:
å 15 kr. sælges ved mødestedet.
Regler:
Jagten køres kun som en DM-jagt, således at for
stå at ingen af de jagter, der er kørt tidligere på
året gælder med i beregningen.
Præmier:
Til de 5 bedst placerede hold.
Camping:
Kan ske ved siden af kroen.
Tilmelding:
K. E. Buch, Holbergsvej 89, Kolding, tlf. (055)
2 61 94.
J. Nielsen.

ÅBENRÅ
Den 23. juni om aftenen var det Set. Hans, og vi
prøvede
noget
nyt
indenfor
ræveafdelingen.
Dem,
der ville til vores Set. Hans bål, måtte ud og lytte
på 1825 kHz først, og det var der mange, der ville,
fik vi at se, og de fleste havde taget damerne med.
Da alle deltagerne havde indfundet sig, blev der
holdt bål, og der blev serveret varme pølser og øl,
og der var nok af alt. Derefter blev ræven igen
udlagt, og så ver det damernes tur til at prøve
sporten, og det var festligt at se, hvordan de mose
de rundt i terrænet. Vinder blev OZ8JV’s hustru,
som i præmie fik en øl. Det var en dejlig aften
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BORNHOLM
Klubhus: Galløkken ved Rønne.
Klubsender: OZ4EDR.
Formand:
OZ4HF,
Frans Hermansen, Birgersvej 3, Åkirkeby, tlf. Å. 515.
Kasserer: H. Knoblauch, Rø, tlf. Rø 28.
Sekretær:
OZ4FF,
Karsten
Tranberg,
Margrethevej 22, Rønne, tlf. 3111.
OZ1IF, Ib Andreasen, Grønningen 10, Åkirkeby.
OZ4OV, Ole Juul Pedersen, FLD 503, Årsballe
pr. Rønne.
Klubaften:
Hver torsdag kl. 20 i huset på Galløkken.

(nat), for klokken blev ca. 0200, inden pladsen blev
forladt.
Vi vil her også rette en tak til Gedde, fordi han
kom med pølserne varme.
Nu nærmer vi os jo igen en vinter, og vores
vinterkursus begynder onsdag den 15. september på
Ungdomshjemmet, hvor vi den første aften vil drøf
te, hvad vi skal lave vinteren igennem. Bestyrel
sen har tænkt sig at arbejde videre med 2 m pro
grammet, som vi også var ved sidste vinter. End
videre er der tænkt på bygning af et gitterdykmeter. Er der nogen, der har tænkt sig noget an
det, så kom på Ungdomshjemmet den 15. septem
ber, så kan vi jo tale om det.
Vi kører stadig på 1825 kHz hver mandag aften,
og vil du med i slutrunden, er det med at komme
ud af busken, der er nu kun 2 etaper tilbage, så
det skal være nu.
Formand: OZ8JV, Jens Rossen, Genner,
tlf. 6 89 04.
Kasserer:
OZ5WK,
Kurt
Wagner,
Ærholm
9,
Åbenrå, tlf. 2 13 11.
Sekretær: H. P. Lorensen, Nygade 4, Åbenrå,
tlf. 2 43 87.
Hans Peter.

Søndag den 29. august kl. 0900:
Ham-meeting. Der er fyret op under TX til morgen-QSO, og Ib vil sørge for kaffe og wienerbrød.
Bestyrelsen lægger op til drøftelse af planerne
for vinterens arrangementer, og vi håber, at alle
vil komme med, også „old timers". Hvad med en
rævejagt? Har I lyst?
Klubhuset har været åbent hver torsdag aften, og
vi har bl. a. haft den glæde at se DL9FJ (Rudi) og
XYL (Sigrid) som gæster — hele to gange.
Vy 73 OZ4HF, Frans.

STORE ØSTJYDSKE RÆVEJAGT
Lørdag den 26. juni og søndag den 27. juni løb
„Store Østjydske" af stablen, og det blev igen i år
den
succes,
arrangørerne
altid
håber,
det
skal
blive.
Det var med nogen spænding, vi i år gik i gang
med
at
arrangere
denne
store
rævejagt,
ikke
mindst da vi efterhånden havde hørt og læst vel
rigeligt om, at den ene afdeling efter den anden
ikke rigtig havde noget gang i rævearbejdet. Det
skulle jo nødigt være blevet sådan, at der havde
været flere ræve end jægere. Dog gjorde delta
gerantallet heldigvis al skepsis til skamme og be

viste endnu engang, at de gode traditioner bør
holdes i hævd.
Vi bringes resultatlisten andet steds i dette nr.
af OZ, og med håbet om at sportsånden og ikke
rekordjageriet fortsat må være i højsædet blandt
radioamatørerne benytter vi lejligheden til at sige
alle deltagere fra fjern og nær tak for godt samvær
og en god dyst.
En særlig tak ønsker bestyrelsen at rette til 6EJ
og hans mange hjælpere for et veltilrettelagt ar
rangement og dels til de firmaer og enkeltperso
ner, der har hjulpet os økonomisk ved at stille
præmier til vor disposition.

Resultatliste fra
STORE ØSTJYDSKE RÆVEJAGT 1965
1. 2RD, N. Storgaard — H. Jespersen, Kolding
2. 5HF, H. Frederiksen — H. Mathisen, Herning
3. K. Busk —- T. Meng, Kolding
4. C. Frederiksen —• H. Jeppesen, Herning.
5. Buller — Jørgen, Herning
6. S. Jacobsen, K. Fabricius, Kolding
7. H. Poulsen, K. Christensen, Horsens
8. 5LD, L. Dam — K. Jensen, Viborg
9. 6AI, A. Jørgensen, Viborg
10. 3MI, M. Nielsen, F. Hansen, Fredericia
11. Rundstrøm —- Mikkelsen, Herning
12. 9SW, J. Brandi — H. Jensen, Herning
13. 8XU, V. Sørensen — O. Holm, Viborg
14. F. Holm — I. Holm, Herning
15. Henriksen — Schriver, Herning
16. ILD, L. Johansen — 5KE, K. Eriksen, Nyborg
17. 2UC, M. Latusen — F, Rasmussen, Herning
18. 8SA, S. Andersen —- T. Christensen, Randers
19. 3RB, R. Blytækker, Herning
Der var skænket præmier af:
2LM, Århus Radiolager, 2KM, Hauge Radio, 2LJ, Ludvig Jensen.
Kørsel med rævene udførtes af 2VN.
Ræve var:
2PN, 4VI, 4HQ, 6DR, 3PN.
Arrangement: 6EJ.
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Lørdag Søndag
Ialt
92
246
154
106
142
248
113
148
261
141
148
289
154
142
296
341
188
153
161
342
181
175
365
190
214
155
369
216
154
370
222
152
374
242
381
139
219
188
407
177
408
231
220
428
208
232
237
469
0 ræv
3 ræve
1 ræv
2 ræve
2 ræve
0 ræv

ESBJERG
Formand:
OZ6LW, Elm-Larsen, Skrænten 59,
tlf. 2 44 86.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Biohm, Søren Mortensensvej 1, tlf. 2 81 05.
Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro, Mølle Parkvej 5,
tlf. 2 87 42.
Sekretær: H. M. Nørgård, Idrætsallé 33, Hjer
ting, tlf. 6 53 59.
OZ1LN, H. P. Kjærbro, Mølle Parkvej 5,
tlf. 2 87 42.
På grund af alm. sommerferie er der ikke sket
de store ting, men her efter sommerferien skulle
vi gerne se at have endnu mere gang i den ellers
stigende interesse. Vi har således i det sidste halve
år kunnet spore en ikke ringe tilgang af nye med
lemmer i OZ. Desværre har vi ikke set ret meget
til jer, så vi vil opfordre jer til at møde op til mø
derne og fortælle om, hvad I har brug for, så skal
der nok blive gjort, hvad der kan for at lave kur
sus, foredrag m. m. Dette gælder iøvrigt også I
gamle.
Program:
27. august:
Her skulle
2 m modtager.

vi

se

at

få

demonstreret

en

nybygget

3. sept.:
Ordinært klubmøde.
Kursus:
Der vil snarest blive arrangeret morsekursus, så
vi vil bede jer melde jer omgående, dette gælder
også de medlemmer, vi endnu ikke har set, og som
er interesseret i et sådant. Endvidere vil der blive
arrangeret
et
teknisk
kursus.
Tilmeldelse
bedes
snarest gjort til tlf. 6 53 59.
Vy 73 Nørgaard.
GRENA
Lokale: Kælderen Vestervej 1.
Formand: Leif Ryttertoft, Thorsvej 21, tlf. (063)
2 01 30.
Kasserer: Helmuth Nielen, Glentevej 10, tlf. (063)
2 09 96.
Mandag den 23. august:
Vi besøger Dansk Norsk Kvælstoffabrik og får en
forklaring om, hvordan fabrikationen foregår, der
næst vil vi få en del af den meget omfattende in
strumentering nærmere forklaret af hr. Damgård.
Der vil blive vist en del af temperaturmålingsin
strumenterne, som er elektroniske med en nøjag
tighed på ca. V« •/«.
Til denne aften indbydes naboamatører særligt,
og må vi, så vidt det lader sig gøre, få en tilmel
delse senest den 20. august enten til formanden el
ler Charly Andersen, Vestervej 1, Grenå. Delta
gerantallet
er
begrænset
til
25—30.
Mødested:
D. N. K.s parkeringsplads, havnen, Grenå.
Mandag den 6. september samles vi i lokalet.
Mandag den 20. september byggeaften, og lad os
så se nogle nye ansigter.
HELSINGØR
Formand:
OZ8NJ,
N.
Rudberg
Jørgensen,
Søn
dermarken 46, Espergærde, tlf. 23 25 40.
Sekretær:
OZ8OM,
O.
Maymann
Hansen,
Set.
Knudsvej 6, Helsingør.
Kasserer:
OZ8OP,
O.
Liitzhøft,
Frejasvej
l/k,
Helsingør, tlf. 21 25 55.

Best.medl.: OZ7FI, O. Koefoed Olsen, Nørrevænget 4, Snekkersten, tlf. 21 54 35.
Vi
begynder
nu
igen
efter
sommerferien,
de
første møder 20. aug., 3. sept og 17. sept. Nærmere
senere om programmet.
Du har vel husket at indsende din „ønskeseddel?"
Også rævejagterne begynder igen, første jagt
den 14. august. Og der er gå jagter hver torsdag
aften, nærmere hos ræveudvalget.
Vel mødt.
8NJ.
HERNING
Formand: OZ1EX, Erik Thomassen, Læsøgade 21,
Snejbjerg pr. Herning.
Næstformand:
OZ2CV,
Carsten
Linaa
Hansen,
Grundtvigsvej 52, Herning.
Kasserer: Frej Holm, Niels Bohrsvej 6, Herning.
Lokale: Niels Bohrsvej 6, kælderen.
Store Midtjyske Rævejagt 3.—4. juli 1965.
Der deltog 19 hold, som mødte frem på den jydske hærvej ved Give, traditionen tro i regnvejr.
Rævene var godt skjulte, hvilket vel bedst kommer
til udtryk ved, at kun ét hold gennemførte jagten.
Ved den efterfølgende middag på Diagonalkroen
blev rævejagten diskuteret. Det blev vedtaget, at
DM i rævejagt 1965 i Kolding skal arrengeres såle
des, at kun den ene jagt tæller til DM.
Mødeaftener:
Vi er begyndt igen efter ferien, og teoriundervis
ningen vil blive genoptaget snarest muligt.
HUSK det er hver torsdag kl. 2000 i lokalet på
Niels Bohrsvej 6.
Vy 73 bestyrelsen.
GIVE OG OMEGN
Klublokale: Gyvelvej 6, Give.
Formand: OZ4SP, S. P. Knop, Møllegade, Give.
Kaldesignal: OZ6EDR.
Klubmøde hver torsdag kl. 1930.
Vi har i den forløbne måned holdt sommerferie,
men er nu i fuld gang med vinterens arbejde. Der
vil blive undervist i 4 hold hver torsdag aften, og
holdene
ser
således
ud:
Begynderhold,
C-licenshold, licenserede amatører og morsekursus.
Der vil ud over dette blive holdt byggeundervis
ning hver lørdag fra kl. 1500—1700.
Vi har ud over undervisningen planlagt en del
foredragsaftener 1 vinterens løb, b. a. ESB, transi
storer og VHF og UHF teknik. Det første foredrag
vil blive holdt i sidste halvdel af august og vil
dreje sig om transistorer, og foredragsholder vil
være ingeniør Bent Kumpel.
Program for august og første halvdel af septem
ber:
Torsdag den 19. august:
Alm. klubaften.
Lørdag den 21. august:
Byggeundervisning.
Torsdag den 26. august:
Transistorforedrag.
Lørdag den 28. august:
Byggeundervisning.
Torsdag den 2. september:
Alm. Klubaften.
Lørdag den 4. september:
Byggeundervisning.
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Torsdag den 9. september:
Alm. Klubaften.
Lørdag den 11. september:

Syggeundervisning.
På gensyn i Give afd.
Vy 73 de OZ6EDR.
KORSØR
Lokale: Svenstrup station.
Formand:
OZ4WI,
B.
Lykke
Frederiksen,
Frø
lunde, tlf. 168.
Kasserer: OZ5UJ, Niels Jørgen Bantz, Revvej 59,
Korsør, tlf. 57 — 1583.
Generalforsamling afholdes tirsdag den 17. aug.
kl. 1930.
1. Valg af formand.
2. Forelæggelse af regnskab.
Under eventuelt.
1. Valg af næstformand og sekretær.
2, Valg' af teknisk leder af nye byggeprogrammer.
Teknisk kursus begynder tirsdag den 14. sept.
kl. 1915 under aftenskolen, og indmeldelsen sker i
dagene 1.—2. september på By- og Halskovskolen.
Undervisningen foregår efter V.T.S., så de, der
ikke har bogen, kan købe den hos undertegnede
eller læreren. Der bliver 2 timer teknik, og der
sluttes med ½ times morsekursus under ledelse af
Eva Høeg.
Første mødeaften bliver torsdag den 26. august
kl. 1930.
Vy 73 de OZ4WI.
LOLLAND FALSTER
Lærer på Industri- og Håndværkerskolen, Bispegade i Nykøbing F., OZ4AR, kom til mig en af de
sidste dage i juni og meddelte, at han havde fået
ansættelse i Esbjerg. Han glædede sig, men allige
vel var vi begge rpeget kede af det •— vel mest un
dertegnede, der mistede en dygtig hjælper. Tilmed
er det et kedeligt tidspunkt, da vi skal begynde
undervisning
under
aftenskolen
til
september
og
modtage
week-end-besøg
af
Liibeck-amatører.
Det
er jo ikke ting, man lige finder på — det kræver
meget forarbejde, og AR var inde i det hele og
skulle være mig den store støtte. 4AR lod os da hel
ler ikke i stikken. — Han har anmeldt kursus under
aftenskolen til lærer B. Henriksen, Fjordvej 33,
Nykøbing F., og han har lovet mig støtte af lærer
Elmer, der er lærer på I.- og H.-skolen. Jeg har
ikke talt med Elmer endnu (sommerferie), men det
har 4AR inden ferien. Kurset bliver i et lokale i
I.- og H.-skolen og lærer vores A-amatør — radio
tekniker Niels Witthøfft, evt. i samarbejde med
lærer Elmer. Undervisningen vil blive efter „Vejen
til
sendetilladelsen",
sidste
udgave.
Interesserede
i undervisningen kan henvende sig til Niels Witt
høfft 85 35 06 (privat) — om dagen er han hos Hoff
meyer og Jørgensen. — Lærer Elmer er på I.- og
H.-skolen om dagen. — 2. afdeling gælder gen
visitten fra Liibeck den 25.-26. september. Jeg vil
meget gerne have et par ord fra amatører på Lolland-Falster, der vil give natlogi til en kammerat
fra Liibeck. Næstved deltog i turen sidste år og er
med i arrangementet — her melder man sig til
8BO. Planen er, at der holdes to fester lørdag aften
— i Nykøbing og i Næstved på grund af afstanden
mellem byerne. Der er kun indbudt amatører, men
i
lighed
med
liibeckernes
arrangement
for
os
skulle vi gerne møde med XYL og YL, og er man
ikke vært, er man alligevel meget velset. Der bliver
nok en svingom til „bånd". —Vi er værter for vore
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Lubeck-kammerater, men da vi har skaffet lokale,
så vi selv kan lave smørrebød og kaffe, så vil ud
gifterne blive holdt på et rimeligt niveau. Der skal
nok blive en P35 også. Søndag kører vi en tur,
9XP vil nok vise os bilmuseet på Ålholm. — Endnu
er antallet på lubeckerne ikke meddelt, men det
kan jeg heller ikke forvente (endnu har vi juli, da
jeg skal indsende til OZ inden 1. august).
Jeg vil gerne bede amatører på Lolland-Falster,
der vil være værter, om at sende mig et par ord
inden 1. september. Husk din adresse evt. telefon.
Har du endnu ikke licens, er du alligevel velkom
men. Jeg beder dig skrive — grunden: — jeg er
QRL som vikar hos min bror i Allerød sidste halv
del af august til 20. september; ergo træffes jeg
ikke pr. tlf. eller på båndet.
I september OZ kommer en kortere redegørelse
for week-end’en 25.—26. september.
73 fra OZ2MI, Mimi.
NORDALS
Formand: OZ9ND, B. Damkjær, Hvedemarken 15,
Nordborg', tlf. (044) 5 01 33.
Kasserer: Axel Nissen, Guderup.
Sekretær:
OZ6LH,
L.
Hess,
Broballemark,
tlf.
(044) 5 19 56.
Der var mødt 11 medlemmer til det andet møde
den 30. i sidste måned. Helge Johansen afsluttede
sit foredrag
om vektorer
og demonstrerede sine
teorier ved en lille opstilling, han havde stillet op
før mødet.
Selv om det ellers er ferietid, bliver der arbejdet
for fuld kraft hver onsdag i de nye lokaler i Østerlund.
Onsdag den 25. august holder vi indvielse, der er
ikke
lagt
noget
fast
underholdningsprogram,
men
vi hygger os i lokalerne, og afdelingen byder på
kaffe og kager. Hver mand må selv medbringe kop
og tallerken, det må gerne være noget, der kan
blive der, for der er mulighed for at købe kaffe på
mødeaftener i fremtiden. Det havde jo været rart,
om
afdelingssenderen
havde
været
klar,
så
vi
kunne have fået en QSO denne aften. Men det la
der sig vist næppe gøre. Iversen har overtaget fær
diggørelsen af rævesenderen, så vi venter snart et
signal på 1825 kc.
Vel mødt efter ferien.
Vy 73 OZ6LH.
NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Så er sommerferien forbi, og tiden er nu kom
met, hvor vi med frisk mod skal til at genoptage
arbejdet
i
vore
klublokaler.
Første
mødedag
er
tirsdag d. 10. august, og derefter er der møde hver
tirsdag. Til de få, der ikke har læst OZ i juli må
ned, skal nævnes, at vi afholder vores årlige gene
ralforsamling tirsdag d. 24. august. Forslag, der
ønskes behandlet, skal være indleveret til forman
den senest 3 dage før.
Vi håber, at alle de „gamle" medlemmer vil møde
op igen i år, og at en del nye folk vil tegne sig til
vinterens teori- og' morsekursus, så vi kan få endnu
flere licenserede amatører i Sydsjælland.
Alle er naturligvis velkomne til at besøge os i
klubben, hvor vi både har øl, sodavand, kaffe og
the at skylle halsen i.
På
gensyn
i
klubhuset
„Præstøremissen"
ved
Rampen.
Vy 73 OZ8VN.

NYBORG
Formand: 4WR, Møllervænget 3.
Lokale: Tåmvej 4.
Så er ferien forbi her i afd., og vi håber, at I sta
digvæk vil være med til at samles hver torsdag
i afd.
Afdelingen
afholder
sommerfest
den
21.
august
(se program i OZ for juli). Vi vil gerne, om der vil
komme nogle amatører fra andre byer, og tag ende
lig jeres YL og XYL med, de er hjertelig velkomne.
Tilmelding må ske til bestyrelsen hurtigst muligt
af hensyn til dem, der skal arrangere festen. —
OZ5QR og OM 5RO har lovet at komme til stede,
det er vi taknemlige for.
Tlf. 2VP Nyborg 1176, OZ6MI Skalkendrup 100.
Programmet for den følgende måned:
Torsdag den 19. august:
Generalforsamling.
Lørdag den 21. august:
Sommerfest hos OZ6MI.
Torsdag den 26. august:
Klubaften.
løvrigt er der klubaften hver torsdag. Der vil
være opslået program i afdelingen.
Nyborg-afdelingen
afholder
sammen
med
Odenseafdelingen rævejagt hver onsdag aften.
Ræven findes på kort Odense 3616. Første ud
sendelse begynder kl. 2000 og derefter hvert kvar
ter til 2130.
Startkort kan købes hos OZ8HV og OZ1LD.
Vy 73 OZ6MI, Per.
SORØ
Formand:
Hans Olsen, OZ3VO, Vinstrup, tlf.
Kongskilde 155.
Kasserer: Egon Petersen, OZ8EU, Engtoftevej 15,
Dianalund.
Sekretær: Finn Rasmussen, OZ8FR, Saxogade 11,
Sorø, tlf. 932.
Ved
vor
ordinære
generalforsamling
var
der
enkelte nyvalg til bestyrelsen, der nu ser således
ud:
Formand
OZ3VO,
kasserer
OZ8ETJ,
sekretær
OZ8FR,
bestyrelsesmedlemmer
4SF
og
Sigurdur,
suppleanter 4NO og 3KG.
Den 7. juli var den samlede bestyrelse ude for at
se på et tilbudt udhus i Pedersborg. Da stedet syn
tes tilstrækkeligt egnet til formålet, besluttede vi
straks at leje det. Der vil dog blive en hel del
arbejde med at istandsætte det, men derom senere
enten direkte eller pr. brev.
Vy 73 8FR.
STRUER
Formand: OZ8AH, Aage Hansen, Østerbjerg, Fønsing pr. Struer.
Kasserer: Knud Loftager, Danmarksgade 59,
Struer.
Sekretær: OZ9FS, F. G. Jensen, Fjordblink, Gim
sing, Struer.
Så er vi klar igen efter ferien, vi kan nu mødes
i det nye klublokale Danmarksgade 3, Struer.
OZ8AH har lovet at låne os en station, så vi kan
blive QRV med OZ3EDR igen her fra Struer.
Programmet ser således ud:
Tirsdag d. 17. august samt hver følgende tirsdag
kl. 1930 i klublokalet har vi klubaften.
Tirsdag d. 31. august kl. 1930 har vi generalfor
samling efter lovene.
Vy 73 9FJ.

VIBORG
Medlemsmøde:
Tirsdag den 24. august kl. 2000 på Ålkjærs Kon
ditori.
Rævejagt:
Bemærk de nye tider.
Jagt 6, søndag den 15. august kl. 0930.
Jagt 7, søndag den 22. august kl. 0930.
Jagt 8, søndag den 12. september kl. 0930.
Vy 73 OZ5LD, Leo Dam.
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
C 8369, OZ1GP, Georg Pedersen, Karby.
C 9462, OZ1MN, Martin E. Nielsen, 0. Hvidbjerg,
Redsted M.
B 9434, OZ1OT, Ole Cornelius Thomsen, „Højgård",
Farum.
C 1904, OZ3OG, Ole Gerhard Jensen, Skovparken 90, Køge.
B 9439, OZ3QW, Lars Peter Magnussen, Pagteroldvej 10, Hvidovre.
B 9273, OZ4DN, Børge Holst Andersen, Hyltebjerg Allé 36 A, 2., Vanløse.
C 8918, OZ4DS, Svend Erik Damsgård, Sundby M.
C 9467, OZ4GD, Per Gregers Andersen, Kamstrup,
Roskilde.
B OZ4GL, Flemming Larseti; Pedersvej 43. Køge.
C 8838, OZ4IS, Per Henriksen, Godthåbsvej 15,
Øster Marie.
B 2331, OZ4KF, Kjeld Johansen, Ålbrosvinget 23,
Herlev.
C 9611, OZ4QX, Peter Hagenau Kaster, Durosvej
4, 2., Lyngby.
B 8109, OZ4TD, Knud Jørgensen, Egilsgade 41, 4.,
København S.
C 9624, OZ4VN, Jørgen Nielsen, Colbjørnsensvej
24, 1., Odense.
C 9075, OZ5AR, Allan Johannes Jensen, Agerskov
vej 17, Valby.
C 9073, OZ5BC, Birger Jensen, Broksøvej 12,
Brønshøj.
C 9087, OZ5CK, Karoly Biro, Virum Stationsvej
148, Virum.
C 9248, OZ5FD, Finn Søndergaard Jespersen,
Fasanvej 5, Horsens.
C 9490, OZ5KY, Knud Jensen, Hove, Veksø.
C 7437, OZ5OZ, John Andersen, Rødager Allé 95,
Vanløse.
B 9449, OZ5RK, Robert Kock Andersen, Brobølvej 15, Vanløse.
C 8439, OZ5SZ, Jørgen Ebbe Sørensen Eghave,
Labæk 16, 2., Holbæk.
C 8458, OZ5TE, Erik Torben Andersen, Lærkevej
10, Roskilde.
C 9192, OZ5TX, Niels Kristian Pedersen, Grundtvigsvej 34, 1., Herning.
B 9417, OZ6DF, Even Folmer Jungmark, Baldersgade 63, 2. tv., København N.
C 8473, OZ6MK, Mogens Jørgensen, Toftebæksvej 47, Lyngby.
B 9827, OZ7JX, Jørgen Østergaard Giehm, Bastholmen 53, Farum.
A OZ8EME, Månereflektionsforsøgsgruppen,
Rude skov, Birkerød.
(Ansvarshavende:
P.
Linnet,
Lundtoftegårdsvej 11, 13., Lyngby).
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C 9636, O.Z8KY, Poul Elefsen Krogh, Tæbring,
Nykøbing M.
C 9576, OZ8MN, Nils Erik Jensen, Lyngvej 8,
Kølvrå.
C 9289, OZ8SY, Peter Skjoldhøj Nielsen, Silkeborgvej 9, 3., Århus C.
C 8872, OZ8TF, Hugo Christensen Foged, Bissens
gade 6, 3., Århus C.
B 9452, OZ9DL, Bjørn Lindhardt, Nørregårdsvej
96, Vanløse.
C 9607, OZ9LTJ, Jakob Bent Lauritsen, Ålykke 10,
Holstebro.
C 9412, OZ9NO, Niels Joel Lyngeled, Poppelvej 5,
Strøby Egede, Køge.
C OZ9OW, Karl Erik Molbech, GI. Kirkevej 88,
Herning.
OX3BB, Bernhardt Fredrich Buss, Thule.
OX3GR, 3316, G. Rasmussen, Narssarssuaq.
OX3MI, 1778, N. K. Michaelsen, Daneborg.
OX3MN, H. M. Nielsen, Holsteinsborg.
OX3SV, S. V. Larsen, Godhavn.
Inddragelser:
B OZ6BQ, Bernhard Friederich Buss, Borups Allé
146, 2., København NV. (Nu 0X3BB).
OX3JD, J. C. D. Kofoed, Daneborg.
OX3KW, Kai Thomsen, Frederikshåb.
OX3RN, Tage Nielsen, Orssuiagssuaq.
OX3ST, T. Schovsboe, Nord.
OX3WF, G. Frederiksen, Qutdleg.

NYE MEDLEMMER
9839 KS TE 548259 B. Kristensen, Flåderadio Grøn
nedal, Grønland.
9840 Gunnar Holm Larsen, Strynøvej 11, Næstved.
9847 P. Edsberg, Lillekær 19, 2., Valby.
9842 Dan Normann Hansen, Væggerløse.
9843 Knud Loftager, Danmarksgade 59, Struer.
9844 Knud H. Flarup, Kvorning, Hammershøj.
9845 ESK 728 Palle Pedersen, FSN Skrydstrup,
Vojens.
9846 Hans Erik Hjort-Petersen, Birkevej 23,
Christiansfeld.
9847 Kjeld Lauridsen, Byvandsallé 10, Viby J.
9848 Leif Bukhave, Finlandsvej 14, Skive.
9849 John Halby, Borups Allé 16, st. tv., Kbh. N.
9850 Rich. Winkel, Sallingvej 89, København F.
9851 Jens Erik Bach, Oddervej 162, Skåde, Høj
bjerg.
9852 Jens Chr. Søndergård, Madsted, Bedsted,
Thy.
9853 Hans Kristian Slot, Vejlefjord Realskole,
Daugård.
9854 E. Gjødsbøl Pedersen, Rådmandsløkken 20 B,
Sønderborg.
9855 Kjeld Jepsen, Ndr. Ringgade 129, Århus N.
9856 Rønnow Stubberup, Abildgårdsvej 45, Sorgen
fri, Virum.
Atter medlem.
1815 OZ6KR, K. Høgh, Tranevej 24, Bremdal,
Struer.
6401 OZ8ME, Erik Jensen, Prags Boulevard 46, 3.,
København S.
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Radioamatører i Grønland.
Grønlands
tekniske
Organisation
skal
hermed
meddele følgende tilgang til listen over radioama
tører i Grønland:
OX K. E. Jensen, Angissoq, ex OZ7YK.
OX3PV Poul Riber Poulsen, Sdr. Strømfjord,
ex OZ9PV.

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 11 13. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv
15, Horsens, tlf. (066) 2 20 96.
Sekretær:
OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. (01) ORdrup 7425.
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58,
Horsens, tlf. (066) 2 18 34.

*
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
(081) 3 53 50.

Petersen, Postbox 335, Ålborg,

tlf.

QSL-centralen:
EDRs QSL-eentral: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup pr. Løkken.
Tlf. Ingstrup 6. Kaldenummer (088) 8 41 11.
QSL-centralens giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet
ved enhver indbetaling.
Annoncer:
Amatørannoncer:
Fru Grethe Sigersted, Borgme
stervej 58, Horsens, tlf. (066) 2 18 34.
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 16. august 1965.

