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Lidt om strømforsyningen

Flere og flere amatører går transistorvejen 
— og opdager efterhånden, at tørbatterier 
ikke er den ideelle strømkilde. I starten er 
tørbatterier naturligvis væsentlig billigere 
end en netstrømsforsyning i hvert apparat, 
som vi var vant til i røralderen, men har man 
en hel del grej i drift, kan man få nok at 
gøre med at kontrollere batteriernes tilstand 
og udskifte de nedslidte. løvrigt er tørbatte
rier vel nok den dyreste strømkilde, man kan 
bruge — prøv selv at regne kilowatttimepri
sen ud!

Netdrift.
Lad os kigge indenfor hos en typisk kort

bølgeamatør. Dér står senderen, modtageren, 
VFO’en, elbuggen, et forstærkervoltmeter, 
tonegeneratoren, måske et oscilloskop — 
samt alle mulige andre opstillinger. Alle ap
parater har sandsynligvis eet til fælles: net
ledningen. Hvert apparat har som regel sin 
egen indbyggede (evt. separate) strømforsy
ningsenhed med nettransformer, dioder, fil
terkondensatorer m. m. m.

Og hvad så? Alt er jo ganske normalt, ikke 
sandt! Jo, men lad os nu tænke os, at alt gre
jet efterhånden er udskiftet eller bygget om, 
og at rørene er smidt ud, undtagen måske i 
senderens PA-trin. Alt ser måske nu ud no
genlunde som før, bortset fra at apparaterne 
er mindre og fiksere. Hvert af dem er dog 
stadig efter al sandsynlighed forsynet med en 
netledning med stikprop for 220 V.

AC eller DC?
Det er naturligvis behageligt at have en 

indbygget strømforsyning i hvert apparat,

således at det kan tilsluttes alle steder, hvor 
der er adgang til lysnettet. Men er det i grun
den ikke lidt skørt at have alle de nettrans
formere, ensrettere og filtre siddende rundt 
omkring, når det hele — eller i hvert fald 
det allermeste — kunne klares med een stor 
strømforsyning, der trækker alt? I røralde
ren var det noget upraktisk med en fælles 
strømforsyningsenhed for hele stationen med 
hjælpeapparater, dels (og især) på grund af 
glødespændingerne (lav spænding, store 
strømme, svære ledninger), dels på grund af 
de mange forskellige anodespændinger. En 
strømforsyning til en rørstation er en ordent
lig moppedreng, når der skal være en rime
lig reserve til udvidelser, selvom senderens 
PA-trin holdes helt udenfor. Med den mo
derne teknik er vi væsentlig bedre stillet; 
glødestrømsproblemet er væk, effektforbru
get er faldet til en brøkdel af tidligere (stadig 
PA-trinet fraregnet), og vi kan klare os med 
een eller højest to DC-spændinger. Vi kan 
med andre ord vælge os en DC-»netspæn- 
ding« fælles for hele stationen, bygge en stor, 
stabiliseret ensretter, og føre »net«-ledninger 
rundt i shack’en til brug i de mange forskel
lige apparater, uden at dette kommer til at 
medføre gener af betydning.

Standardiseringen.
Vi kan nu forestille os fremtidens amatør

station, der vil være opbygget af apparater 
tilsluttet stationens interne forsyningsnet, 
hvis spænding passende kan vælges til + 12 
V (minuspolen jordet), eller eventuelt både 
plus og minus 12 V, idet det til mange for
mål. er praktisk at have spændinger med beg-
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2-kanalsender 
fjernstyring 

på 27,12 MHz

Af OZ6OH,
Ole Hasselbalch.

Denne lille transistoriserede sender hører 
til den modtager, der er beskrevet i okt. OZ. 
Den er krystalstyret og godkendt af P&T i 
Schweiz. HF-effekten ligger omkring 200 
mW, hvilket er nok til, at modtageren kan 
virke over mindst 2 km.

Den er sinusmoduleret. Den ene tonekanal 
virker, når der trykkes en knap ned, og den 
anden virker over en multivibrator, således 
at man kan proportionalstyre et sideror, 
eller hvad man nu vil.

Ose. er ganske normal. Svinger den ikke, 
skal man bare vende tilledningerne. PA- 
trinet er i fælles-basiskobling. Det er stabilt 
og nemt at få til at arbejde. Kollektor arbej
der i et pi-led og bliver tilkoblet antennen 
igennem en kondensator på 1 nF. Antennen 
er 140 cm, men heraf sidder der 20 cm inde 
i kassen. Om tilpasningen er korrekt, ved 
jeg ikke, men med de værdier, pi-filteret har, 
har jeg den største udstråling. Det ville være 
interessant at høre lidt i OZ om sådan en til
pasning. Der har stået noget, men man skal 
jo først vide, hvilken impedans sådan en 
stav har ved 27,12 MHz.

PA-trinet moduleres over en lille selvin
duktion. Vindingstallene ved jeg ikke, men 
selvinduktionen er målt til omkring 6 henry. 
Modstanden i spolen skal være så ringe som 
muligt. Modulatortransistoren er en OC76. I 
basis sidder der to potmetre, hvormed man 
kan indstille modulationsgraden, den skal 
være ca. 70—80 %. Det ene potmeter går til

ge polariteter, og der herved også kan opnås 
24 V. Alle apparater er forsynet med et stan
dardiseret 3-polet stik, der ikke kan vendes 
forkert.

Fordelene ved det skitserede system er ind
lysende. For det første er det væsentlig billi
gere at bygge een større ensretter end mange 
mindre, og det er overkommeligt at stabili
sere spændingen for svingende 220 V lysnet
spænding og svingende belastning. For det 
andet simplificeres nykonstruktioner, når 
man ikke skal spekulere på ensretterproble
mer, og endelig bliver eksperimenterne så 
dejlig ufarlige, når man kun skal arbejde med 
den lave DC-spænding.

Ulemperne er til at overse. Der kan blive 
visse problemer med signaloverføring mellem 
stationens enkelte enheder, men ikke større, 
end at de kan løses, når man tænker sig om 
under planlægningen. Skal et apparat benyt
tes et sted, hvor der ikke er adgang til det 
private DC-net, kan man bruge en lille 
strømforsyning for 220 V eller batterier.

Foreløbig er jeg selv i hvert fald gået i 
gang med at realisere ideen på min egen sta
tion!

OZ7AQ.

Halvleder-nyt
To nye siliciumensrettere fra Philips er af 

stor interesse for såvel amatører som profes
sionelle. Begge typer består af 4 dioder i bro
kobling (»Graetz-kobling«), indstøbt i plastic 
med fire trådender stikkende ud. BY 122 kan 
klare op til 60 V ensrettet spænding og 800 
mA DC-strøm ved kondensatorbelastning, og 
dækker således behovet i forbindelse med 
flertallet af de apparater, man kan hitte på 
at lave med halvledere. BY 123 er hovedsa
gentlig til anvendelse i røriserede apparater, 
den klarer 400 V, 400 mA DC output og er
statter således 4 stk. BY 100 eller tilsvarende 
ved de fleste anvendelser.

Priserne for disse nye typer ligger noget 
under, hvad man skal give for tilsvarende 
selen-ventiler, så nu kan man vist godt sige, 
at rør- og selenensretternes dage er ved at 
være forbi.

For lidt større strømme findes iøvrigt en 
brokoblet siliciumensretter type B 30 C 2200 
fra Siemens. Ved kondensatorbelastning er 
den maximalt tilladelige tilslutningsspænding 
30 V, og den afgivne strøm er 2,2 A uden 
køleplade. —aq
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Strømskema for 
fjernstyringssender.

en ose., der vil svinge med en frekvens imel
lem 1200—2600 Hz, når man trykker knap
pen ned. Transformeren er fra en lille driver 
i en transistorforstærker. Man skal nok eks
perimentere lidt for at få frekvensen til at 
passe. Den anden ose. virker over en lille 
multivibrator. Denne kan gøres asymmetrisk 
ved hjælp af potmeter et, der sidder imellem 
de to basis. Til den ene side vil den stoppe 
og spærre den efterfølgende transistor, der 
forsyner tonegeneratoren med spænding. 
Drejes potmeteret til den anden side, åbnes 
emitterfølgeren, og tonegeneratoren svinger. 
I midterstillingen bliver impulsafstanden 
lige stor. Følgefrekvensen ligger omkring 10 
Hz. Denne ose. kan også justeres i frekvens. 
Med de viste værdier fra 700—1600 Hz. Det 
er den samme type transformer. Afstem

ningskondensatorerne skal der ligesom i den 
anden ose. eksperimenteres lidt med.

Hele senderen er indbygget i en lille jern
kasse med målene 13X19X6 cm.

Der er 3 batterier å 4,5 volt i serie, og det 
samlede strømforbrug er ca. 40 mA. Hele 
senderen er opbygget på print. Der er intet 
besvær med at få den til- at virke.

Nederst ses krystalosc. Til venstre for kry
stallet sidder PA-transistoren, der sidder på 
en lille køleplade, der er fastskruet på mo- 
dulatortransformeren. Modulatortransistoren 
sidder til højre derfra. Så følger de to tone
generatorer, og øverst i midten ses multivi- 
bratoren. Man justerer tonerne ind, således 
at modtageren reagerer.

Glem nu ikke at senderen skal godkendes 
af P&T. God fornøjelse og kom snart i luften.

Senderens
opbygning:
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Stabiliserede 
strømforsyninger
Af OZ7AQ.

Til mange anvendelser (f. eks. stabile oscil
latorer) har man brug for en driftsspænding 
(jævnspænding), der ikke ændrer sig med ti
den eller temperaturen eller andre ydre om
stændigheder. Ofte er det yderligere en for
del eller et krav, at spændingen ikke ændrer 
sig, når der sker variationer i belastnings
strømmen. Der findes en hel række forskel
lige måder at lave en konstant spænding på, 
og nogle af disse skal beskrives i det føl
gende.

Zenerdioden.
Zenerdioden er en silicium-fladediode, som 

i lederetningen opfører sig som en almindelig 
diode, se karakteristikken fig. 1, men som i 
spærreområdet over en karakteristisk spæn
ding, zenerspændingen, trækker en kraftig 
strøm, således at karakteristikken får et ret 
skarpt »knæ«. Fig. 2 viser karakteristikkerne 
for Philips-serien BZY 64—69. Spændingen 
er afsat langs den vandrette linie; i negativ 
retning (mod venstre), fordi dioden arbejder 
i spærreområdet; af samme grund er strøm
men afsat nedad langs den lodrette linie.

Fig. 3 viser, hvorledes man anvender ze
nerdioden i praksis til at frembringe en sta
bil spænding. Med de på tegningen angivne 
værdier, 12 V primærspænding og formod
stand 350 ohm, får vi spændingen over og

strømmen igennem zenerdioden, når der in
gen strøm aftages fra den, ved at indlægge 
formodstandens arbejdslinie og bestemme 
dennes skæringspunkt med den pågældende 
zenerdiodes karakteristik. Modstandens ar
bejdslinie går fra 12 V, 0 mA (ingen strøm) 
til 0 V, 12/R = 34 mA (udgangen kortsluttet). 
På fig. 2 slutter linien dog ved 3 V, idet kur
vebladet ikke omfatter lavere spændinger. Vi 
ser, at med den valgte modstand på 350 ohm 
bliver zenerstrømmen 16 mA og spændingen

Fig. 2. 
Zenerkarakteristikker.

ca. 6,4 V, svarende til en effekt afsat i dio
den på ca. 100 mW, hvilket ligger under det 
tilladelige maksimum på 280 mW. Ændres 
primærspændingen, vil modstandens arbejds
linie parallelforskydes, hvorved skærings
punktet vil køre op eller ned ad zenerkarak- 
teristikken, men det ses, at zenerspændingen 
herved kun vil ændre sig nogle få tiendedele 
volt, så længe man ikke kommer ud over 
knæet.

Fig. 1.
I lederetningen op
fører zenerdioden 
sig som en almin
delig siliciumdiode.

Fig. 3.

Når der aftages strøm fra udgangen, for
skydes arbejdspunktet ligeledes opad, og 
spændingen falder en smule, idet zenerdio
den aflastes for den strøm, der forbruges. Det 
ses, at i eksemplet kan man tillade sig at af
tage op til 15 mA, før spændingen bryder 
sammen. Ved større strømme ophører zener
dioden at virke, og udgangsspændingen af
hænger nu kun af primærspænding, for
brugsstrøm og formodstand og kan simpelt
hen findes ved hjælp af Ohms lov.

Af fig. 2 ser vi, at ikke alle zenerdioder sta
biliserer lige godt, idet de viste karakteristik
ker har forskellig stejlhed. Det gælder helt
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Fig. 4.
Data for nogle Philips zenerdio- 

der. Bemærk, at temperatur
koefficienten afhænger af tvær

strømmen.

Fig. 5. 
Shuntstabilisator.

almindeligt, at dioder med zenerspænding 
under ca. 6 V er dårligere i så henseende, 
»godheden« angives i databladene som dep. 
dynamiske impedans rD, se fig. 4. Denne kan 
også findes direkte af karakteristikkerne som 
forholdet mellem en spændings- og en strøm
ændring, når arbejdspunktet bevæger sig 
langs den brugbare, d. v. s. retlinede del af 
kurven.

Et vigtigt punkt ved zenerdioden er tem
peraturkoefficienten, se fig. 4. Skal den af
givne spænding holdes konstant ved varie
rende temperaturer (har for amatører mest 
betydning i mobilt og transportabelt grej), 
må temperaturkoefficienten (TK) ikke være 
for stor. Det ses af tabellen, at TK er nega
tiv for zenerdioder under ca. 5 V, omkring 
5 V er TK praktisk talt nul, og for højere 
zenerspændinger bliver TK positiv og vokser 
med spændingen. Skal vi derfor stabilisere 
vor spænding overfor temperaturvariationer, 
er det nødvendigt at vælge en zenerspænding 
omkring 5 V, eller — hvis der skal anvendes 
højere spænding — et multiplum heraf, 
d. v. s. man må sætte to eller flere 5 V-zener- 
dioder i serie. Det ses, at kravene om TK = 
0 og minimum rD ikke kan opfyldes samtidig, 
men det er nødvendigt at indgå et kompro
mis.

Ved dimensioneringen gælder den regel, 
at primærspændingen skal være så høj som 
muligt i forhold til den valgte zenerspænding, 
og helst ikke under det dobbelte deraf. I 
praksis vil man ved 12 V primær spænding 
benytte 5—6 volts zenerdioder, men man kan 
godt gå op til ca. 9 V, når belastningen er 
konstant, hvad den ofte vil være.

De i eksemplet her benyttede zenerdioder 
er 15 %-typer, d. v. s. den virkelige zener

spænding kan afvige op til 15 a/o fra det, kur
verne angiver. Den opnåede spænding vil så
ledes afhænge af den diode, man har købt, 
men til de fleste formål vil spændingens ab
solutte værdi ikke have nogen betydning.

Shuntstabilisering.
Zenerdioder fås til ret betragtelige effek

ter, men har man brug for strømme over 
nogle hundrede mA, kan det let blive billi
gere at bruge en laveffekt-zenerdiode og en 
alm. LF-effekttransistor som vist i fig. 5. 
Transistoren arbejder som emitterfølger, 
hvorfor udgangsspændingen kun vil kunne 
afvige ganske lidt fra zenerdiodens spæn
ding. Denne stabiliseringsmetode kaldes 
shuntstabilisering, fordi den strøm, der ikke 
forbruges af belastningen, shuntes til nul af 
regulatoren. Ligesom ved ren zenerstabilise- 
ring er strømforbruget praktisk talt konstant 
fra primærkilden, hvilket ikke betyder så 
meget, når belastningen er konstant. Det kon
stante strømforbrug er naturligvis en ulem
pe, når opstillingen skal bruges i forbindelse 
med apparater, der i normaltilstanden kun 
trækker lidt strøm, f. eks. den i oktober OZ 
beskrevne LF-udgangsforstærker, idet der 
udvikles temmelig stor effekt i regulatoren, 
hvilket nødvendiggør en stor køleplade. 
Shuntstabilisering benyttes derfor i praksis 
kun ved ganske lave effekter.

Seriestabilisering.
Ved større effekter bruger man seriestabi

lisering, hvor strømforbruget fra kilden og 
den i regulatoren afsatte effekt er ganske 
lav, når der ingen strøm aftages, og stiger 
med stigende belastning. Den simplest mulige 
opstilling er vist i fig. 6. Transistoren arbej
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220 V 18V

Serieregulator. Den viste zenerdiode 
er en 1 watt-type.

Fig. 7.
Reguleringskarakteristik for opstillin
gen i fig. 6. For primærspændingen 
(punkteret streg) skal skalaen til ven
stre ganges med 2 (tomgangsspændin
gen er 25 V). Brumspændingen aflæses 

på skalaen yderst til højre.

der også her som emitterfølger, men er ind
skudt i serie med belastningen. Basisspæn
dingen er lagt fast med en zenerdiode, og da 
basis-emitterspændingen kun kan andrage 
nogle få tiendedele volt, bliver udgangsspæn
dingen praktisk talt lig med zenerspændin
gen, der her er 12 V. I praksis vælges tom
gangsspænding ca. dobbelt så stor som den 
ønskede udgangsspænding, her 25 V, hvilket 
kræver en transformerspænding på 18 Veff.

Mens shuntstabilisatoren ikke kan undgå at 
blive kortslutningssikker, i hvert fald hvad 
overbelastning af zenerdiode og/eller transi
stor angår, skal man være noget mere forsig
tig ved dimensionering af en seriestabilisator. 
Har man dimensioneret transistoren og dens 
køling for normal belastning, kan transisto
ren let blive overbelastet katastrofalt, så
fremt der optræder kortslutning af udgangs
klemmerne, hvilket let kan ske under ekspe
rimenter eller ved fejl i det tilsluttede appa
rat.

Ved den simple regulator fig. 6 er den ene
ste mulighed for at indføre en strømbegræn
ser at vælge zenerdiodens formodstand såle
des, at zenerspændingen bryder sammen, når 
transistorens basisstrøm svarer til den maxi
malt tilladelige forbrugsstrøm. Er denne for 
eks. 500 mA, og er transistorens strømfor
stærkningsfaktor hFE; = 50, skal zenerknæet 
nås ved en basisstrøm på 500/50 = 10 mA.

Da hFE; jo varierer en del fra eksemplar til 
eksemplar af samme transistortype, må ze
nerdiodens formodstand vælges individuelt.

Fig. 7 viser, hvorledes kildespænding, ud
gangsspænding (DC) og brumspænding på 
udgangen varierer for den i fig. 6 viste op
stilling. Regulatoren tåler kortslutning i kor
tere tid, men da der ved total kortslutning 
afsættes ca. 24 W i transistoren, skal der et 
temmelig alvorligt kølearrangement til, for 
at forhindre transistoren i at brænde af ved 
konstant kortslutning. Ved normal belast
ning (0,5 A) afsættes til sammenligning kun 
ca. 4 W i transistoren.

For at få brumspændingen langt nok ned, 
er det nødvendigt at have en temmelig stor 
elektrolytkondensator over udgangen. Det 
samme resultat kunne opnås med en mindre 
kondensator over zenerdioden eller ved at 
vælge en større zenerstrøm. Ved kortslutning 
af udgangen ville transistoren imidlertid her
ved komme til at trække mere basisstrøm end 
den maksimalt tilladelige, således at dette ar
rangement er mindre heldigt.

Manglerne ved den simple opstilling i fig. 
6 kan elimineres ved at tilføje et par ekstra 
transistorer, hvorved også kan opnås, at ud
gangsspændingen kan indstilles til en bestemt 
værdi, mens den her er fastlagt af zenerdio
den. I en følgende artikel skal beskrives både 
simple og mere raffinerede opstillinger.            *
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En impedansmåler for 
HF-området

Af A. R. Pedersen, OZ7MA,
Rønne Allé 34, Allerød.

II. — Konstruktionsbeskrivelse.

Et billigt og let lavet instrument, 
der er særdeles nyttigt på en ama
tørstation, hvis man gerne vil nå 
til, at stationen ikke blot er 
brugelig, men arbejder optimalt.

Diagram.
Se fig. 6. Målebroen er en såkaldt Sche- 

ring-bro. Generator og detektor tilsluttes 
hhv. GEN- og DET-terminalerne, og den 
ukendte admittans (impedans) til Y-klem- 
merne, hvorefter man ved kondensatorerne 
Cl og C4 stiller til minimum på detektoren. 
Endelig aflæses parallelmodstanden og/eller 
konduktansen på Cl’s skala, og parallelkapa
citeten eller -selvinduktionen og/eller sus- 
ceptansen på C4’s skala, idet dog selvinduk
tionen ikke aflæses direkte, men som den 
kapacitet, den ved målefrekvensen giver re
sonans med, se senere. C3 og R4 tjener til før 
måling at bringe broen i balance uden den 
ukendte admittans tilsluttet. Transformato
ren T sørger for, at man kan have den ene 
side af såvel generator som detektor stelfor
bundet. Som det ses af diagrammet er yder
ligere den ene af Y-klemmerne stelforbun
det.

Opbygning.
Hele broen skal opbygges i en metalkasse 

af hensyn til effektiv afskærmning. Dreje- 
kondensatoren Cl’s rotor er isoleret ophængt 
og akslen forsynet med et isolerende kob
lingsled, og desuden er denne kondensator 
som vist afskærmet, men dette er muligvis 
ikke nødvendigt. På de øvrige dreje- og trim

mekondensatorer er rotor stellet. C2 skal ind
stilles til omkring 110 pF incl. den stray-ka- 
pacitet, der er mellem Cl’s skærm og hele 
kassen (stel), men den endelige indstilling af 
C2 omtales senere. For at få en lineær Cx 
skala skal C4 have lineær kapacitetsvariation 
(halvcirkulære rotorplader). Som Cl er her 
brugt samme type som C4.

Ingen modstande — heller ikke potentio
meteret R4 — må være trådviklede, men skal 
helst være stabile kullagsmodstande. Her er 
til RI, R2 og R3 brugt Vitrohm 1 % type HSS 
V2 watt modstande. Modstandens nøjagtige 
størrelse er ikke afgørende, det væsentlige er 
langtidsstabiliteten, derfor er der brugt så 
fine modstande. Såfremt man ikke kan få fat 
på et 100 eller 50 ohms kulpotentiometer, kan 
man bruge et 1000 ohms shuntet med en 50— 
100 ohms fast modstand; evt. skal man eks
perimentere lidt med R3’s størrelse, hvis der 
re vanskeligheder med at stille til balance.

Generator, detektor og den ubekendte ad
mittans tilsluttes med koaxial-konnektorer, 
her er benyttet de billige Belling-Lee. Den 
ubekendte admittans kan desuden tilsluttes 
med klemskruer, hvilket er mere bekvemt, 
når man måler kondensatorer, spoler og mod
stande. Den ene klemskrue er isoleret med 
plexiglas.

DET

Fig. 6.

Transformatoren T er viklet på en Ferro- 
perm ringkerne, Permax 54, med indre dia
meter 4 mm og ydre diameter 8 mm. Ring
kernen bevikles som vist på fig. 7 med 10 
vdg. på primær og 7 vdg. på sekundær (ud
gangssiden), hvorved transformatoren får top 
ved ca. 10 MHz og falder ca. 10 dB af ved 
0,5 og 50 MHz, såfremt den benyttede detek
tor (modtager) har en indgangsimpedans på 
75 ohm. Trådtykkelsen er ukritisk, 0,2—0,3

369



mm diameter er passende. Transformatoren 
fæstnes med lidt lim til den på fig. 7 viste 
vinkel, der både tjener til befæstigelse og 
som elektrostatisk skærm, der skal forhindre 
kapacitiv overføring fra primær til sekun
dær.

Alle komponenter skal monteres med så 
korte tilledninger som muligt, gerne med 
kobberfoliebånd. Det vil i den forbindelse 
være illustrerende at betragte et eksempel, 
der viser, hvor stor betydning tilledningernes 
længde har ved høje frekvenser. Vi tænker 
os, at en kondensator på 100 pF er monteret 
med ialt 10 cm almindelig monteringsled
ning og ønsker at regne ud, hvordan denne 
kondensator virker ved 30 MHz. Almindelig 
monteringsledning har, når det ikke er vik
let op i en spole, en selvinduktion på rundt 
regnet 1 nH = 1/1000 μH pr. millimeter. 10 
cm har altså ca. 0,1 μH. Dette giver en reak- 
tans på 20 ohm ved 30 MHz. De 100 pF 
har ved samme frekvens reaktansen 50 ohm. 
Ifølge 1. del af artiklen skal vi ved be
regning af impedansen for en serieforbindel
se have +j foran spolens reaktans og - j 
foran kondensatorens, se fig. 8. +j 20 - j 50 
ohm giver tilsammen - 30 ohm, det vil sige, 
at ved 30 MHz virker kondensatoren sammen 
med sine tilledninger som en kondensator 
med reaktansen 30 ohm, hvilket svarer til 
175 pF ved 30 MHz. Vores 100 pF kondensa
tor virker altså på grund af de lange tilled
ninger som en 175 pF kapacitet ved 30 MHz. 
Vi forstår heraf, at hvis vi har monteret for 
eks. C4 med ialt 10 cm monteringstråd, kan 
vi slet ikke stole på de måleresultater, vi fin
der ved frekvenser oppe omkring 30 MHz.

10Vdg 7Vdg

Fig. 7.

I min opbygning med kobberfoliebånd har 
forsøgsmålinger vist, at det går godt op til ca. 
50 MHz; med lidt omhu skulle der ikke være 
vanskeligheder med at lave en målebro, der 
kan bruges på alle amatørbånd undtagen 144 
og 432 MHz.

Fig. 9 viser det færdige apparat. Øverst til 
venstre ses DET (detektor) koaxfatningen, i 
midten GEN (generator) koax-fatningen og 
til højre de to klemskruer og koax-fatning 
til den ubekendte admittans. Den store knap

til venstre er Rx skalaen (Cl), og den lille 
hvide knap under den er Rx balanceindstil
lingen, R4. Den store og den lille knap til 
højre er tilsvarende Cx skalaen (C4) og Cx 
balanceindstillingen, C3. Højde X bredde X 
dybde er 16X25X15 cm.

Fig. 8.

Kalibrering.
Der tilsluttes en generator og detektor, 

begge skal være velafskærmede og tilsluttes 
med skærmede kabler. Generatoren kan være 
en målesender eller stationens styresender, 
den skal kun afgive nogle milliwatt, og som 
detektor er stationsmodtageren velegnet, selv 
om det er en simpel detektormodtager, blot 
den er afskærmet. Er modtageren forsynet 
med beat-oscillator, kan generatorens signal 
være umoduleret, ellers må man modulere 
med en tone. Generatorens udgangseffekt el
ler detektorens følsomhed skal kunne regule
res kraftigt ned, indtil man har fundet den 
omtrentlige indstilling for minimet. Hvis 
monteringen er foretaget med korte lednin
ger, er det ligegyldigt på hvilken frekvens in
den for kortbølgeområdet, man foretager ka
libreringen. Kalibreringen skal naturligvis 
foretages med apparatet monteret i kassen, 
men forinden mærker man sig, hvor Cl skal 
stå for at være fuldt inddrejet, og hvor C3 og 
C4 er halvt inddrejede.

Med Y-klemmerne frie (ingen ubekendt ad
mittans tilsluttet) og med R4 cirka halvt ind
drejet findes minimum med Rx og Cx knap
perne. Derefter justeres C2 (gennem et trim
mehul i kassen), så man får minimum for Cl 
omtrent helt inddrejet. Dette minimum skulle 
gerne fås med C3 og C4 cirka halvt inddreje
de. Herefter må C2 aldrig mere røres, og vi 
er nu klar til kalibreringen af Rx og Cx ska
laerne. Under kalibreringen må balanceknap
perne (R4 og C3) ikke røres.

Først kalibreres Rx skalaen. Vi starter med 
at sætte et mærke der, hvor man har mini
mum med Y-klemmerne fri; ved dette mærke 
skrives (uendelig ohm). Derefter skal der 
bruges en del kul- eller kullagsmodstande, 
enten præcisionsmodstande eller modstande, 
hvis nøjagtige værdi man har målt. En 10 
kohm modstand tilsluttes Y-klemmerne, mi-
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Fig. 9.

nimum findes, og der sættes et blyantsmærke 
på Rx skalaen. Derefter fortsættes på samme 
måde med f. eks. 5,1—3,3—2,2—1,5—1,0 
kohm, 820—680 ohm o. s. v. ned til 15 eller 10 
ohm. Ved de små modstande vil det være 
nødvendigt at dreje C4 længere ind for at få 
minimum, og ved de ajlerlaveste ohm-vær
dier vil det muligvis være nødvendigt at 
shunte modstandene med en passende kapa
citet. Fænomenet skyldes modstandenes se
rieselvinduktion (tilledninger og selve mod
standslegemet). En sådan seriekombination 
af en modstand og en lille selvinduktion kan 
omregnes til en parallelkombination af en 
modstand af samme værdi og en relativt stor 
selvinduktion, som udkompenseres ved at 
dreje C4 længere ind, evt. parallelforbinde 
med en ydre kapacitet. Herefter kan man på 
øjemål let afsætte mærker for »runde« ohm
værdier, så at skalaen bliver overskuelig og 
let at aflæse. Mærkerne trækkes op med 
tusch, og der skrives talværdier ved dem. 
Hvis man ønsker apparatet kalibreret også 
i milli-siemens, skriver man 0 mS ud for æ 
(uendelig ohm) mærket, 1 mS ud for 1 kohm 
mærket, 2 mS ud for 500 ohm, 10 mS ud for 
100 ohm o. s. v.

På Cx skalaen sættes 0 pF mærket der, 
hvor man har minimum med Y-klemmerne 
frie. Derefter tilsluttes en række kendte ka
paciteter til Y-klemmerne, der stilles til mi
nimum og sættes mærker på skalaen for de 
respektive kapacitetsværdier, hvorefter man 
på øjemål afsætter streger for »runde« vær
dier. Har man en kapacitetsmåler til rådig
hed, kan man i stedet bruge en drejekonden- 
sator, der først indstilles til 10 pF, hvorefter 
man forbinder den til Y-klemmerne, stiller 
til minimum og afsætter +10 pF mærket. 
Derefter indstilles kondensatoren til 20 pF, 
og man afsætter +20 pF mærket o. s. v., ind
til C4 er drejet helt ud.

Derefter skal vi have afsat de negative ka

pacitetsmærker. Vi stiller Cx skalaen til 0 pF 
mærket, forbinder en drejekondensator ind
stillet til f. eks. 80 pF (kan evt. indstilles ved 
hjælp af den lige kalibrerede del af Cx ska
laen) til Y-klemmerne i parallel med en spo
le, der tilpasses, så at man igen netop får 
minimum på 0 pF mærket. Derefter drejes 
kondensatoren 10 pF ud (til 70 pF), forbindes 
atter til Y-klemmerne i parallel med spolen, 
hvis værdi ikke må ændres under kalibrerin
gen. Cx skalaen stilles til nyt minimum, og 
her afsættes -4-10 pF mærket. Kondensatoren 
drejes 10 pF mere ud (til 60 pF), og man får 
nu 4-20 pF mærket o. s. v., indtil C4 er helt 
inddrejet.

Også Cx skalaen kan kalibreres i milli- 
siemens. Imidlertid er susceptansen propor
tional med frekvensen, hvorfor man må væl
ge en bestemt frekvens, for hvilken kalibre
ringen passer. Jeg har valgt 14 MHz (eller 
rettere 14,2 MHz). På 7 MHz skal man så di
videre det aflæste antal mS med 2, på 3,5 
MHz med 4, på 21 MHz skal man gange med
1,5 og på 28 MHz med 2. Vælger man fre
kvensen 14,2 MHz, fås følgende sammenhø
rende værdier af mS og pF:
mS 0 1 2 3 4 5 6 7 8  
pF 0 11,2 22,4 33,6 44,8/56,0 67,2 78,4 89,6
idet der ud for +11,2 pF afsættes +1 mS 
mærket, ud for 4-11,2 pF afsættes 4-1 mS
o. s. v.

Dermed er apparatet færdigt og klar til 
brug.

Anvendelser.
Forinden målinger påbegyndes, stilles bro

en i balance, idet Rx skalaen sættes på oo 
og Cx skalaen på 0 pF, hvorefter der stilles 
til minimum med R4 og C3, idet Y-klem
merne er frie. Foretages en række målinger 
på forskellige frekvenser inden for et ama
tørbånd, er det ikke nødvendigt hver gang at 
stille til balance. Men skifter man bånd, må 
man atter stille til balance.

Måling af modstande mellem ca. 10 ohm 
og 10 kohm.

Modstanden forbindes til Y-klemmerne, 
der stilles til minimum, og modstandsværdi
en aflæses på Rx skalaen. Ved meget små 
modstande kan det være nødvendigt at shun
te modstanden med en kondensator som tid
ligere omtalt.

Måling af kapaciteter.
Kapaciteter under ca. 80 pF: Kapaciteten 

forbindes til Y-klemmerne, Cx skalaen stilles
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Målinger på afstemte kredse.
I fig. 10 er vist skematisk et PA-trin til en 

ESB sender. Vi ønsker at kontrollere kredse
nes impedanser.

Indgangen tænkes fødet gennem et 75 
ohms kabel fra en exciter med 75 ohms ud
gangsimpedans. For at få maksimal effekt 
overført fra exciter til PA-trin ønsker vi, at 
dettes indgangsimpedans skal være 75 ohm. 
Vi forbinder PA-trinets indgang med et gan
ske kort 75 ohms kabel til Y-klemmerne (ko- 
axialfatningen) og stiller til minimum. Hvis 
senderens indgangskreds er rigtigt afstemt, 
vil Cx vise meget nær 0 pF, medens Rx ska
laen viser indgangsimpedansen. Afviger den 
meget fra 75 ohm (under det halve eller over 
det dobbelte), vil det være klogt at ændre på 
udtaget, indtil man måler omkring 75 ohm; 
derved vil man få lettere ved at udstyre tri
net med exciterens forhåndenværende effekt. 
Hvis man måler væsentligt over 75 ohm, og 
man har rigelig styreeffekt, vil det være klo
gere at formindske dæmpemodstanden r, ind
til man rammer de 75 ohm. Derved fås min
dre forvrængning og bedre stabilitet af PA- 
trinet.

Et rør, der kører som lineær forstærker, 
skal helst have en belastningsmodstand, der 
ikke ligger alt for langt væk fra den optimale 
værdi. Vi vil måle pi-kredsens indgangsim
pedans set fra anoden og forbinder derfor Y- 
klemmerne mellem stel og anode. Antennen 
skal være tilsluttet PA-trinet, men der skal 
ikke tilsluttes spændinger. Vi opsøger mini- 
met og finder atter Cx = ca. 0, hvis kredsen 
er afstemt til målefrekvensen, medens Rx 
skalaen viser den modstand, anoden belastes 
med. For mange rør skal den være af stør
relsesordenen 1—5 kohm, men det afhænger 
af, hvilken spænding og strøm man kører 
røret med.

I en transistormellemfrekvensforstærker 
(fig. 11) vil kollektoren ofte gerne kikke ind 
i 1 eller nogle få kohm. Om den gør det, kon
trollerer vi ved at forbinde Y-klemmerne 
mellem minus og kollektorudtaget, hvorefter 
udtagets impedans aflæses på Rx skalaen. 
Under målingen bør man enten afbryde for
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til minimum, og kapacitetens størrelse aflæ
ses direkte på Cx skalaen.

Kapaciteter mellem ca. 80—160 pF: Til Y- 
klemmerne tilsluttes en spole, der tilpasses, 
så at Cx skalaen giver minimum for f. eks. 
4-80 pF (man kan finindstille med balance
knappen C3). Derefter forbindes den ube
kendte kondensator parallelt med spolen, og 
et nyt minimum opsøges. Ligger det på +35 
pF, er den søgte kapacitet 80 + 35 = 115 pF.

Apparatet er ikke velegnet til måling af 
kapaciteter over ca. 160 pF, men det kan dog 
lade sig gøre med en mindre, men i mange 
tilfælde tilstrækkelig nøjagtighed, idet man 
sætter den ukendte kondensator i serie med 
en mindre, hvis værdi i forvejen er målt, 
hvorefter man måler seriekombinationen. 
Sættes den ukendte i serie med f. eks. en 70 
pF kondensator, og måles seriekombinatio
nen til 60 pF, så er den søgte kapacitet

med en nøjagtighed af størrelsesordenen 20 
—30 o/o.

Måling af spoler.
Spolen forbindes til Y-klemmerne, og Rx 

og Cx skalaerne stilles til minimum. Viser Cx 
skalaen nu 4-55 pF, betyder det, at spolen 
ved den benyttede målefrekvens giver reso
nans med 55 pF. Er frekvensen 7 MHz, bliver 
selvinduktionen ”

idet f indsættes i MHz og C i pF. Man kan 
i stedet for formlen bruge LC-konstanterne 
i Kortbølgeamatørens Håndbog 1950 og 1960.

Spolens godhed Q er lig forholdet mellem 
dens parallel-tabsmodstand, der aflæses på 
Rx skalaen, og dens reaktans. Aflæses på Rx 
skalaen 5 kohm i ovennævnte eksempel fås, 
idet reaktansen er 6,28 X7X9,3 = ca. 410 
ohm,

Q = 5000/410 = 12
Hvis spolen er for lille til, at man kan 

finde minimum, kan man enten bruge en 
højere frekvens, eller man kan parallelfor
binde spolen med en kendt kapacitet. Paral
lelforbinder man f. eks. med 200 pF og der
efter finder minimum med Cx skalaen på 
4-20 pF, så har spolen en sådan værdi, at den 
ved målefrekvensen giver resonans med 200 
+ 20 = 220 pF. Viser Cx skalaen +35 pF, 
giver spolen resonans med 200 4- 35 = 165 
pF. Nu kan selvinduktionen beregnes som 
ovenfor og derefter også Q-værdien ved må
lefrekvensen.



bindeisen til kollektoren eller måle med 
spænding på transistoren, så at kollektor- 
basis strækningen bliver forspændt i spærre
retningen. Ved en så lav frekvens som 450 
kHz er minimet for Cx skalaen meget bredt 
og utydeligt, medens man får en ret god ind
stilling af Rx skalaen. Ved denne måling må 
man naturligvis i stedet for sin styresender

Fig. 11.

bruge en oscillator, der giver mellemfrekven
sen. Som detektor kan bruges mellemfre
kvensforstærkeren i en anden modtager eller 
et følsomt rørvoltmeter.

Fig. 12.

Antennemålinger.
Der skal vises to forskelligartede eksemp

ler på antennemålinger. Det første er måling 
på en antenne med balanceret feeder, f. eks. 
en midtpunktfødet zepp. Da feederen er ba
lanceret, kan vi ikke måle direkte med ad- 
mittansmåleren, der jo har den ene klemme 
på stel. Vi kan imidlertid benytte det i fig. 12 
viste arrangement med en togangskondensa
tor og en spole, der sammen afstemmes til 
målefrekvensen. Admittansmåleren forbin
des over den ene kondensatorsektion, stel til 
rotor. Derved virker kredsen som en trans
formator, der transformerer antennens impe
dans ned til en fjerdedel. Først afstemmes 
kredsen uden antenne tilsluttet, det gøres 
ved at indstille på togangskondensatoren, så 
at minimum fås for 0 pF på Cx skalaen. Der
efter stilles Rx skalaen på oo, og Rx balance
knappen stilles til minimum; derved har vi 
fået spolens tabsmodstand ud af billedet. An
tennen tilsluttes over spolen, og man finder 
atter minimum. Aflæser man nu Rx = 1600 
ohm, Cx = +20 pF, betyder det, at anten
nens impedans på målefrekvensen kan re
præsenteres ved en modstand på 6400 ohm i 
parallel med en kapacitet på 5 pF (større im
pedans svarer til mindre kapacitet). Aflæser 
man Rx = 1600 ohm, Cx = - 20 pF, og er

målefrekvensen 3,5 MHz, er impedansen 6400 
ohm i parallel med 410 μH (svarende til - 5 
pF). Vi kan herefter dimensionerer antenne
afstemningsleddet: idet vi ønsker et Q på ca. 
10, får vi, at reaktansen skal være va. 640 
ohm, hvoraf spolen og afstemningskapacite
ten beregnes. I afstemningskapaciteten ind
går antennens kapacitet; hvis denne er +5 
pF, skal afstemningskapaciteten være 5 pF 
mindre end beregnet af reaktansen, medens 
den (eller spolen) skal være større, hvis den 
målte »kapacitet« er negativ.

Hvis man gerne vil overbevise sig selv om, 
at kredsløbet fig. 12 virker som en 1 : 4 impe
danstransformator, kan man prøve i stedet 
for antennen at tilslutte f. eks. en 2 kohm 
modstand i parallel med en 10 pF konden
sator. Man vil da få minimum for 500 ohm 
og +40 pF.

Når antenneafstemningsleddet er lavet, 
lægger vi en link-spole omkring afstemnings
spolen og tilpasser linken, så at indgangsim
pedansen bliver 50 eller 75 ohm, hvilket di
rekte måles med admittansmåleren.

Drejer det sig om en antenne med et koax- 
ialkabel som feeder, er man som regel mere 
interesseret i standbølgeforholdet end i im
pedansen eller admittansen. Vi skal nu vise, 
hvorledes vi måler admittansen og deraf let 
finder standbølgeforholdet ved hjælp af et 
såkaldt Smith-diagram eller -kort. Vi skal 
ikke komme nærmere end på det teoretiske 
grundlag for dette, men blot vise, hvordan 
det kan bruges til vort formål. Smith-kort 
kan købes i boghandelen under mærket AGF 
2017 Polærpapir (Smith-diagram). Ved denne 
måling er det meget praktisk at have Rx og 
Cx skalaerne kalibreret også i milli-siemens, 
men har man det ikke, kan man anturligvis 
regne om fra ohm og pF til mS som vist i 
artiklens første del.

Det viste eksempel, fig. 13, er målinger på 
en 14 MHz ground plane med 50 ohms koax- 
ialkabel. På 14,0 MHz aflæses på Rx skalaen 
14 mS og på Cx skalaen - 6,0 mS. Disse tal 
divideres med 20 mS, som er kablets karakte
ristiske admittans (1/50 = 0,020 S = 20 mS), 
hvorved fås 0,70 og -4-0,30. (Havde kablet væ
ret et 72 ohms, skulle der divideres med 14 
mS). På Smith-kortets vandrette akse findes 
en række tal, 0,1—0,2—0,3 o. s. v. Vi opsøger 
0,7 og følger den kurve (cirkel), der derfra 
går nedad (nedad fordi der står minus foran 
0,30), indtil vi støder på en vinkelret stående 
anden kurve, der svarer til 0,3 (der står dog 
ikke 0,3, men 0,2—0,4—0,6 o. s. v., men der 
er streger for 0,30—0,35 o. s. v.). Ved dette 
punkt sætter vi en prik og skriver 14,0 MHz,
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se fig. 13. Tilsvarende afsætter vi målinger 
for 14,2 og 14,35 MHz og evt. andre frekven
ser og tegner en kurve gennem punkterne. 
Derefter tegner vi med en passer en cirkel 
med centrum i Smith-kortets centrum 1,0 og 
gående gennem det afsatte 14,0 MHz punkt. 
Cirklen skærer den vandrette akse i punktet 
1,65 ude til højre. Det betyder, at for 14,0 
MHz er standbølgeforholdet 1,65. Det samme 
gælder evt. andre målepunkter, der ligger på 
denne cirkel, medens alle punkter, der ligger 
inden for den, har standbølgeforhold mindre 
end (bedre end) 1,65. I vort eksempel ser vi, 
at standbølgeforholdet er dårligst (men dog 
absolut akceptabelt) på 14,0 MHz, medens 
det er meget fint (nemlig 1,12) på 14,35 MHz. 
Det kan tyde på, at den målte antenne er 
lidt for kort. Kurven kan godt komme til at

ligge på en anden måde, f. eks. som vist 
punkteret; det er blot et spørgsmål om koax- 
ialkablets længde, men målepunkterne ligger 
på de samme cirkler, så standbølgeforholdet 
er det samme.

NB. Især ved antennemålinger er det me
get vigtigt, at generator og detektor er fuldt 
afskærmede.

Måling af transistor-parametre.
Endelig skal det nævnes, at apparatet kan 

bruges til måling af y11 og y22 parametre, 
men vi skal ikke gå nærmere end herpå, blot 
gøre opmærksom på, at ved måling af yll 
skal man passe på ikke at overstyre transi
storen. Man må derfor lade generatoren køre 
med så lavt output, at spændingen på Y- 
klemmerne højst bliver 5—10 millivolt.                *
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Mellemfrekvens
forstærkeren

Af OZ8CK, Carl Chr. Kramer,
Akelejevej 19, København, Kastrup.

Med denne artikel vil jeg forsøge at give et 
beregningsgrundlag for en mellemfrekvens
forstærker, suppleret med et eksempel på en 
tre-trins forstærker med transistorer, mel
lemfrekvens 455 kHz, forstærkning 90 dB 
over ens impedanser, båndbredde 6 kHz.

Først bestemmes mellemfrekvensen og den 
ønskede båndbredde samt hvor mange trin, 
der med fordel kan anvendes. Vi vil dernæst 
se på, hvorledes man kan beregne de afstemte 
kredse samt forstærkningen. De nødvendige 
formler forklares kort og regnes igennem 
med det ovenfor anførte eksempel.

En udledning af teorien for beregningen 
af kredsene ville kræve en gennemgang af 
kredsløbsteorien for afstemte kredse, spe
cielt med henblik på anvendelse af matrix- 
regning. Interesserede kan henvises til litte

raturfortegnelsen. Til slut angives, hvorledes 
en korrekt trimning kan foretages.

Mellemfrekvensen.
Valget af mellemfrekvensen afhænger af, 

hvilken form for modtager, man ønsker at 
benytte, f. eks. 1-, 2- eller 3-dobbelt super; 
den er dermed i praksis bestemt af, hvorle
des man vil skaffe den nødvendige selektivi
tet, samt på hvilket frekvensbånd man øn
sker at modtage.

Til amatørbrug er man stort set kun inter
esseret i modtagelse af amplitudemodulerede 
signaler, i hvert tilfælde inden for 3—30 
MHz, evt. kan man komme ud for fase- eller 
frekvensmodulation, men da det er smal
bånds, kan det modtages med en lille bånd
bredde. Vi kan derfor fastslå, at der kræves 
tre båndbredder: 4—8 kHz til modtagelse af 
AM og opsøgning af en station, 2—3 kHz til 
modtagelse af ESB, DSB og evt. AM, samt 
0,2—0,5 kHz til modtagelse af CW.

Når vi nu taler om selektivitet, må man 
ikke glemme, at det er vigtigt med en god 
selektivitet før første MF-trin, hermed ned
sættes nemlig faren for kryds- og intermo- 
dulation, dette krav kan opfyldes ved anven
delse af et filter.

Ved anvendelse af kun én mellemfrekvens 
opnår man at spare en eller to oscillatorer,

Klip - Ved OZ7KV

PA0TP har i det hollandske blad »Elec
tron" (maj 1961) vist en eetrørs exciter til 
144 MHz, som benytter et 8 MHz grundtone
krystal. Afstemningen kan være lidt vanske
lig, da anodestrømsdykket vil være lille, ca. 
10 mA for den første triodehalvdel og 5 mA 
for den anden. Trimmeren mellem katoderne 
bestemmer tilbagekoblingsgraden. Output er 
behersket, men kan dog give ca. 2 mA git
terstrøm gennem en 4700 ohm gitterafleder 
i næste rør.

Fig. viser en balanceret demodulator, som 
blev vist i RSGB Bulletin august 1961. Ved 
hjælp af den viste omskifter kan den også 
benyttes som almindelig diodedetektor til 
AM-modtagning. Ved ESB-modtagning bli
ver både ESB- og beatsignalet balanceret ud, 
således at kun LF-komponenten optræder 
over belastningsmodstanden. Indstillingen er, 
som følger: 1) Tilfør beatsignalet uden ESB- 
input. 2) Forbind et rørvoltmeter tværs over 
belastningsmodstanden på 500 kohm. 3) Ju
ster på 5 kohm balancepotentiometeret til 
minimum aflæsning på rørvoltmeteret.

Røret kan være 6AL5, 6H6 eller lignende.
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men af hensyn til spejlselektiviteten bliver 
det nødvendigt at anvende en mellemfre
kvens på minimum 3 MHz for at kunne mod
tage op til 30 MHz. Med et enkelt HF-trin 
kan man overslagsmæssigt sætte mellemfre
kvensen til 1/10 af signalfrekvensen. For at 
opnå en god selektivitet på 3 MHz bliver det 
nødvendigt at anvende et krystalfilter.

Med en dobbeltsuper bliver den første 
mellemfrekvens igen 3 MHz, evt. anvendes
1,6 MHz, som jeg dog mener, vil kræve en 
uhensigtsmæssig stor selektivitet i HF-tri- 
net.

Sidste mellemfrekvens vælges gerne til 
400—500 kHz, evt. 110 kHz, her kniber det 
dog stadig med at få en tilstrækkelig god se
lektivitet med LC-kredse, evt. kan anvendes 
flere kredse »ryg mod ryg«. Kræver man en 
båndbredde ned til 500 Hz, er der dog ingen 
vej uden om et mekanisk eller et krystalfil
ter, idet LC-kredse vil give stor dæmpning. 
Med et filter opnås jo desuden stadig den 
fordel, at selektiviteten kommer før 1. MF- 
trin.

Med en tredobbelt super er man i stand til 
at få tilstrækkelig selektivitet udelukkende 
med LC-kredse, frekvenserne kan være med 
det før nævnte forhold: 3 MHz, 300 kHz og 
30 kHz.

Selv har jeg valgt at fremstille en grund
modtager til området 3—4 MHz med 455 kHz 
som mellemfrekvens, på denne frekvens kan 
anvendes et mekanisk filter til at give den 
nødvendige selektivitet. Herved opnås to for
dele, nemlig at første oscillator i en conver
ter kan gøres krystalstyret, og at modtageren 
evt. er anvendelig uden filter, idet LC-kred- 
senes samlede båndbredde bliver 6 kHz. Se
nere kan modtageren forsynes med 1, 2 eller 
3 filtre alt efter behov og ikke mindst efter, 
hvad den finansielle situation tillader.

Forstærkning.
Stort set kan man sige, at modtagerens 

samlede forstærkning skal findes i mellem
frekvensforstærkeren; af hensyn til blan
dingstrinet kan man nemlig ikke tillade en 
stor forstærkning før blanderen, en stor for
stærkning vil nemlig kræve, at den samtidig 
kan reguleres ned ved modtagelsen af et 
kraftigt signal. På den anden side vil der 
også være en bestemt forstærkning, der er 
den største anvendelige, denne forstærkning 
er bestemt af to ting: Støjen før MF-forstær- 
keren og egenstøjen i første MF-trin. Egen
støjen i et MF-trin er i det eksempel, der 
vises, målt til ca. 2 μV over basisspolen. For
stærkningen vil overslagsmæssigt kunne sæt

tes til 30 dB pr. trin. Med tre trin kan altså 
opnås 90 dB eller 33.000 gange, og den tilsva
rende støj bliver altså 66 mV på udgangen. 
Sættes det mindste anvendelige signal/støj- 
forhold til 3 dB, fås en samlet udgangsspæn
ding på 1,41 • 66 + 66 = 159 mV. For at få 
impedanstilpasning til den efterfølgende de
tektor skal man regne med en nedtransfor- 
mering på 2—5 gange, og får derfor en ud
gangsspænding på 80—32 mV. Dette er rige
ligt til en produktdetektor, men er ikke nok 
til en diodedetektor.

Som AM detektor har jeg derfor anvendt 
en transistor som basis-emitter detektor, se 
fig. 1. Denne detektor virker bedst med et 
indgangssignal på 40 mV, her er der målt en
1. og 2. harmonisk forvrængning på 4 fl/o ved 
30 !°/o modulation, samtidig opnås en ret stor 
AGC-styrespænding.

Fig. 1.
Eksempel på AM-detektor. N = vindingsforhold.

Indtil nu har vi set bort fra støjen, der 
kommer fra de foregående trin, blander og 
HF-forstærker. I mit tilfælde har jeg kunnet 
gøre dette, idet jeg har anvendt en ringmo- 
dulator som blander. Fra dette blandings
trin har jeg ikke kunnet måle nogen støj, 
men til gengæld giver det en dæmpning på 
10—15 dB, se fig. 2.

Fig. 2.
Eksempel på blander med dioder, eks. Telefunken 

AAZ 14 eller fire ens OA 79.

Anvendes i stedet en transistor som blan
der, er det nødvendigt at tage hensyn til stø
jen fra dette trin, den er i hvert tilfælde ikke 
mindre end støjen fra et forstærkertrin, og 
man er derfor nødt til at nøjes med to trin 
MF-forstærkning, men får i stedet en næ-

4 MHz MF MF 455 kHz

ca 200mV
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Fig. 3.
Vekselstrømskomponenter i en tre-trins forstærker.

sten tilsvarende større forstærkning i blan
deren.

Vi kan nu slå fast, at i dette frekvensom
råde, 455 kHz, og med en ønsket udgangs
spænding på 150 mV, kan der anvendes 2 
trin MF plus en transistorblander eller tre 
trin sammen med en diodeblander. Med den 
anførte følsomhed af detektoren kan vi også 
se, at større forstærkning ikke kan anvendes.

BEREGNING
For nemheds skyld kan vi sige, at alle trin 

i forstærkeren skal være ens, det bliver der
for nok at beregne et enkelt trin. Endvidere 
forudsættes, at alle kredse er kritisk koblet, 
og hver transistor er belastet med et båndfil
ter på ind- og udgang. Som før set kan vi 
anvende to eller tre trin, afhængigt af blan
dertypen. På frekvenser over 10 MHz skal 
anvendes flere trin for at få den nødvendige 
forstærkning. Fig. 3 viser vekselstrømskom
ponenterne i en MF-forstærker med tre trin.

Vi skal først beregne, hvor stor båndbredde 
hvert båndfilter skal have, derfor skal vi nu 
vælge antallet af trin og den endelige bånd
bredde. Jeg vælger tre trin, hvilket giver fire 
båndfiltre, båndbredden vælges til 6 kHz.

Telefunken Laborbuch opgiver følgende 
formel til beregning af båndbredden for et 
båndfilter, når den endelige båndbredde er 
kendt:

(2)

(1)

9,1 kHz.

B’ = 3 dB-båndbredde pr. båndfilter.
B = endelig båndbredde, her 6 kHz.
n = antal båndfiltre, her 4, se fig. 3. 

For en parallelkreds kan man nu finde den
nødvendige godhed af:

Vi har nu set, hvor stor godhed hver kreds 
skal have i den færdige opstilling, altså efter 
at den er belastet med transistoren; kredsens 
tomgangsgodhed skal altså være noget større.

Hertil er det hele jo gået meget nemt, men 
nu skal vi til at indgå nogle kompromisser, 
nemlig mellem ønsket om stor forstærkning 
og ønsket om en stabil forstærker. Som be
kendt får vi en stor spændingsforstærkning 
men en stor impedans i kollektoren, men på 
grund af tilbagevirkningen kan der opstå 
selvsving. Med en lille impedans i kollekto
ren får man kun en lille forstærkning, men 
den tilbagekoblede spænding kan til gengæld 
heller ikke gøre forstærkeren ustabil.

Forstærkeren beregnes på følgende grund
lag:

Der anvendes ikke neutralisering (tilbage
kobling), der ønskes ikke udtag på kollektor- 
kredsen, samme godhed og afstemningskon
densator ønskes for basis og kollektorkreds, 
deformeringen af gennemgangskurven skal 
være lille, alle trin skal være ens.

Beregningen foretages nu for et enkelt trin 
som fig. 4. Udledningen af formlerne medta
ges ikke, men kan findes i Electronic Appli
cation 1960—61, 1961—62, der kan lånes på 
Teknisk Bibliotek. Deres lokale bibliotek 
skaffer den.

I vort tilfælde anvendes et båndfilter be
stående af to parallelkredse, vi skal derfor 
gange med sqr(2):

Fig. 4.
Beregningen foretages for et trin.

For at kunne foretage beregningerne skal 
vi kende nogle data for transistoren, disse 
værdier kaldes Y-parametre og består af en 
ledningsevne og en kapacitet.

Værdierne kan vises i et erstatningsdia
gram for transistoren, fig. 5.
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Det skal lige nævnes, at g11 og C11 natur
ligvis ikke kan adderes, men at det er en 
kompleks værdi, hvilket vil sige, at de giver 
en fasedrejning, tænk på en kondensator med 
tab.

Basis Kollektor

Emitter

Fig. 5.
Erstatnings-diagram viser Y-parametre.

Fig. • 5 viser transistoren koblet som jor- 
det-emitter, hvilket anvendes i dette tilfælde, 
i jordet-basis eller jordet-kollektor er der 
tale om helt andre værdier, og der anvendes 
derfor de tre indexbogstaver e, b, c.

Endvidere findes der andre skrivemåder, 
som bl. Philips benytter:

Som sikkerhed mod variationer i transisto
rens data og som sikkerhed mod tilbagevirk
ningen mellem flere trin, når vi senere sætter 
flere trin sammen, indføres en sikkerheds
faktor, der gerne er 4, og forstærkeren bereg
nes til en regenerationskoefficient, der er 1/4
af Tg..

(4)

S = sikkerhedsfaktor, alm. 4.
Blev forstærkeren beregnet efter kravet 

om maximal forstærkning, altså med impe
danstilpasning, ville vi få en meget stor rege
nerationskoefficient, denne værdi kaldes 
transistorens naturlige regenerationskoeffici
ent t.
(5)

Forholdet mellem T og t viser, hvor meget 
vi skal mistilpasse transistoren for at få tri

378

Y11 = Yi — indgangsadmittans, kompleks.
g11 = gi = indgangsadmittans, lednings

evne, input.
C11 = Ci = indgangsadmittans, kapacitet.
Y22 = Y0 = udgangsadmittans, kompleks. 

g22 = g0 = udgangsadmittans, ledningsevne, 
output.

C22 = C0 = udgangsadmittans, kapacitet.
Y12 = Yr = tilbagevirkningsadmittans, 

kompleks.
|Y12| = |Yr | = tilbagevirkningsadmittans, 

numerisk, reverse.
φ12 = φf r = tilbagevirkningsadmittans, 

fasevinkel.
Y21 = Yf = stejlheden, admittans, kom

pleks.
|Y21| = |Yf| = stejlheden, admittans, nume

risk, forward.
φ21 = φf = stejlheden, fasevinkel.

Yderlig kan der så overalt være tilføjet 
et e, b eller c afhængig af, for hvilken opstil
ling værdierne er opgivet.

Indgangs- og udgangskapaciteterne indgår 
ikke i de følgende beregninger, idet de jo 
blot lægges til afstemningskapaciteterne, i 
dette tilfælde er de endda så små, at man helt 
kan se bort fra dem. Det må også bemærkes, 
at alle værdierne kun gælder ved den fre
kvens og det arbejdspunkt, hvor de er opgi
vet. Ønsker man et andet arbejdspunkt eller 
frekvens, kan de dertil svarende værdier fin
des fra kurver, fra bl. a. det nævnte Philips 
katalog.

Vi skal bruge de følgende værdier, der er 
taget fra Philips Semiconductor Manual (kan

Ovenstående værdier anvendes nu sammen 
med godheden, der blev fundet i formel (2).

Først beregnes en værdi, der kaldes rege
nerationskoefficienten, denne værdi afhæn
ger af transistorens fasedrejning.

Regenerationskoefficienten: Tg

købes i Gjellerups boghandel), de gælder for 
AF 115, 116, 117, 125, 126, 127. Arbejdspunk- 
tet er Ic =1 mA V ce  = 6 volt, frekvensen 
450 kHz. Værdierne er dog ikke så kritiske, 
at der sker noget ved at anvende dem ved 
455 kHz.

g11 = 250 • 10-6 S.
g22 = 1 • 10-6 S.
Y12, Y12 = 4 • 10-6 S, φ)12 = 270°.
Y21, Y21 = 37 • 10-3 S, φ)21 = 0°.

Alle værdierne er for jordet emitter. Sie
mens (S) betegner ledningsevne, og er det



net stabilt, det kaldes derfor mistilpasnings
forholdet m.
(6)

Vi kan nu beregne den nødvendige tom- 
gangsgodhed af afstemningskredsene, idet vi 
kender godheden, når kredsene er belastet.

(7)

På grund af den store mistiipasning bela
stes kredsene ikke meget, tomgangsgodheden 
skal derfor ikke være meget større end god
heden med belastning.

Da vi kender transistorens udgangsadmit
tans, og hvor meget kredsen er mistilpasset, 
kan vi også finde kredsens impedans:

(8)

R =

(10)

Nu er det også muligt at beregne den nød
vendige selvinduktion i afstemningskredsene.

(11)

Hermed har vi beregnet alle de nødvendige 
komponenter, men samtidig støder vi på et 
nyt problem, nemlig at få fat på et materiale 
til fremstilling af spolerne. Er man nødt til at 
anvende almindelige MF-transformatorer, vil 
det blive vanskeligt at bestemme godheden 
og koblingen mellem spolerne. Har man der
imod mulighed for at skaffe ferritkerner (»pot 
cores«), fremstilles af Philips og Siemens, er 
det hele meget nemmere, idet selvinduktion 
og godhed kan beregnes nøjagtigere end 
10 °/o. Ved samtidig at anvende kapacitiv 
kobling mellem spolerne er det også muligt 
at beregne denne nøjagtigt, da spolerne på 
grund af deres udformning har en meget lille 
spredning af feltet.

Da der er forudsat kritisk kobling, bereg
nes koblingskondensatoren efter følgende 
formel:
(12)

For at få en almindelig værdi, har jeg valgt 
1 nF, herved går afvigelsen mod en bedre 
stabilitet.

Det er i det foregående forudsat, at transi
storens ind- og udgangsimpedans er den sam
me, dette er naturligvis ikke tilfældet. For at 
få den ønskede mistilpasning både på ind
gang og udgang er det derfor nødvendigt med 
et udtag på basisspolen, svarende til forhol
det mellem transistorens admittanser:

Fig. 6.
Kapacitiv topkobling.

379

Nu er vi også i stand til at beregne afstem
ningskapaciteten, idet vi kender godhed, fre
kvens og impedans.
(9)

Følgende fremgangsmåde anvendes ved be
regningen af vindingstallet for Philips pot- 
core:
(13)

n = antal vindinger.
a — antal vindinger for 1 mH, oplyses af 

fabrikken.
L = ønsket selvinduktion.
Værdien a = 115,5 er for Philips potcore 

type 14/8, materiale type 3D3.
For den nævnte kernetype opgives en god

hed på 300, hvilket også er målt. Da vi kun 
skal bruge en godhed på 72,5, se formel (7), 
bliver det nødvendigt at dæmpe kredsen med 
en modstand, der beregnes efter følgende 
formel:
(14)



— 12 V 6,1 mA

Alle dæmpemodstande 33k. Allespoler 122 jjH. Basisspoler N=16. 

Spændinger målt med rdrvolt meter.

R’ = nødvendig dæmpemodstand.
Q’ = spolens godhed uden dæmpning, her 

300.
Qw = nødvendig tomgangsgodhed, bereg

net i (7).
Hermed er alle komponenterne beregnet, 

bortset fra jævnstrømskomponenter, hvilket 
dog ikke skulle give noget besvær. Det kan 
dog anbefales at anvende en ret høj forsy
ningsspænding og anvende to afkoblede mod
stande til at give den nødvendige reduktion 
af spændingen, idet der hermed opnås en 
god adskillelse mellem de enkelte trin, se 
fig. 7.

Forstærkeren, som er beregnet i det fore
gående eksempel, blev opbygget så kompakt 
som muligt, der blev dog monteret en skærm 
mellem 1. og 2. trin, således at indgangen 
ikke kunne se udgangen. Det var ikke muligt 
at konstatere nogen tendens til ustabilitet, 
hvilket også fremgår af de efterfølgende gen
nemgangskurver.

Forstærkningen.
Ved hjælp af den følgende formel kan for

stærkningen fra basis til kollektor beregnes 
med god nøjagtighed:
(15)

Resultater.
Fig. 7 viser det komplette diagram af en 

forstærker, som er beregnet i eksemplet. Fig. 
8  viser et par kurver, der blev målt på for
stærkeren.

Kurve 1 er målt for et enkelt trin, men i 
stedet for båndfilter, som det er forudsat i 
beregningen, er den kun forsynet med enkelt
kredse. Herved belastes transistoren med en 
for stor impedans, og vi ser, at venstre flanke 
hæves, og højre sænkes, dette er dog ikke 
nok til at gøre trinet ustabilt. Bemærk, at de 
to kredse er afstemt til 455 kHz; det er be
gyndende ustabilitet, der får kurven til at 
være usymmetrisk om afstemningsfrekven
sen.

Kurve 2 viser gennemgangskurven for den 
samlede forstærker i fig. 7. Alle kredsene er 
afstemt til 455 kHz, og der er intet gjort for 
at rette kurven op. Det bemærkes, at den
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R = kredsens impedans, formel (8 ).
Da kredsen anvendes i et båndfilter, der 

er kritisk koblet, skal impedansen deles med 
2  for at få båndfilterets impedans.

I formel (1 0 ) er der beregnet et nødvendigt 
nedtransformeringsforhold. For at få for
stærkningen for et trin som fig. 4 er det der
for nødvendigt at dele med N fra formel (10): 

Forstærkning for fig. 4:
(16)



venstre flanke er hævet en smule, men ikke 
så meget, at det har nogen betydning. Bånd
bredden afviger en smule fra de 6 kHz, vi 
ønskede, men dette skyldes også deformerin- 
gen af kurven.

Kurve 3 viser, hvad der kan opnås med et 
mekanisk filter mellem de to kredse i det 
første båndfilter.

Forstærkningen blev som før nævnt målt 
til 3 gange 30 dB = 90 dB.

Trimning af en forstærker med mærkbar 
tilbagevirkning.

Som vi ser af kurverne i fig. 8, vil der 
altid ske en forstemning af gennemgangskur
ven; dette skyldes, at tilbagevirkningen ikke 
er ophævet. Ved trimningen af forstærkeren 
er det derfor nødvendigt at ophæve tilbage
virkningen til den kreds, der trimmes på. 
Trimningen kan foretages ved at måle ud
gangsspændingen, evt. det detekterede signal. 
Man dæmper nu næstsidste kreds med en 
modstand på ca. 600 ohm og justerer sidste 
kreds, flytter modstanden en kreds frem og 
dæmper samtidig sidste kreds med en tilsva
rende modstand og trimmer næstsidste kreds, 
på denne måde går man frem til indgangen. 
Foretages trimningen omhyggeligt, er én 
omgang tilstrækkeligt. Generatoren er hele 
tiden tilsluttet indgangen, således at den ikke 
belaster kredsen nævneværdigt.

Efter trimningen kan man få et skøn over 
forstærkerens stabilitet ved at se på gen
nemgangskurven; er forstærkeren stabil, er 
kurven efter den før nævnte trimning sym
metrisk omkring mellemfrekvensen. I prak
sis vil det vise sig, at venstre side (lav fre
kvens) hæves, samtidig med at højre side (høj 
frekvens) sænkes; jo mere skæv kurven bli
ver, jo mere nærmer forstærkeren sig selv
sving.

Efter denne trimning kan kurven rettes, 
således at den bliver symmetrisk.

Konklusion.
Det har i praksis vist sig, at beregningen 

stemmer med en meget lille afvigelse, og 
derfor er fuldt ud anvendelig. Hensigten med 
denne artikel har ikke været at forklare 
grundlaget for beregningen, men kun at give 
de nødvendige formler på en så overskuelig 
måde, at den kan anvendes ved simpelthen 
at indsætte andre tal for de ønskede værdier, 
som i praksis vil være båndbredde og mel
lemfrekvens.

Litteratur:
Electronic Application. 1960'—61, 1961—62,
Telefunken Laborbuch del 2.

Spørgsmål sendes til OZ6NF, G. Juul-Nyholm, 
Hirsebakken 7, Måløv. Sammen med spørgsmålene 
skal altid opgives EDR-medlemsnummer og evt. 
kaldesignal, men spørgerne forbliver anonyme 
overfor alle andre end OZ6NF.

Spørgsmål: Jeg har det problem, at jeg ikke kan 
læse ESB. Derfor beder jeg dig om at lave et dia
gram af en lille oscillator, som kan stå ved siden 
af modtageren, da jeg ikke gerne vil til at lave 
forandringer inde i modtageren. Den skal gerne 
kunne sende et tilstrækkelig kraftigt beatsignal 
mellem 3,6 og 3,8 MHz. Den skal også være med 
transistorer. Du bedes skrive komponentværdier og 
vindingstal i spolerne, og tillige vil jeg gerne vide, 
hvilke transistorer der skal bruges.

Svar: På figuren ser du en skitse af en oscillator, 
som måske kan opfylde dine krav. På 80 m skal Cl 
og C2 være hhv. 390 og 36000 pF, C3 ca. 50 pF og 
L 5 μH. Spolen ville jeg vikle på en Neosid 12X12X 
15 spole med F 10 jern, og der skal 20 vdg. på af ca. 
0,25 CuL. Jeg er dog ikke meget begejstret for den 
idé med en hjælpeoscillator direkte på signalfre
kvensen, for dens styrke skal jo indrettes efter 
styrken af det modtagne signal, i hvert fald inden 
for visse grænser. Jeg ville meget hellere lave en 
oscillator på MF’en, også fordi den kan være fast 
afstemt. Du kan lave den med samme kredsløb, 
blot skal Cl og C2 og L være hhv. 3.6 nF, 33—47 
nF og 25μH, viklet på en tilsvarende spole med F 2 
jern og 45 vdg. Det anbefales at bruge litzetråd,
f. eks. 10X0,05. — Transistoren skal bare være en 
type, der begynder med AF eller BF (ved BF skal 
batteriet vendes!), og batterispændingen mellem 
6 og 20 volt.

PS: Jeg har en forespørgsel fra TF-land om et 
diagram for en rævemodtager til 3505 kHz med 
rammeantenne. Kan nogen hjælpe?

Vy 73 de OZ6NF.

STOF TIL NÆSTE NUMMER 
skal være redaktionen i hænde seriest 
3 dage før månedens slutning. For ar
tikler, der omfatter tegninger, er sene
ste frist d. 20., såfremt der skal være 
mulighed for optagelse i næste num
mer.
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Fra INDUSTRI OG

ved OZ6PA VIDENSKAB

Hvad satellitterne fortæller os.

Det har altid været en menneskedrøm at kunne 
tage en tur til månen, og velkendt er Jules Vernes 
fantastiske månerejse og hans måde at løse dette 
problem på.

Med alle de nu opsendte satellitter og de dermed 
indhentede erfaringer, må det vel siges, at drømmen 
står foran sin virkeliggørelse.

Hvad Jules Verne i sin vildeste fantasi ikke havde 
turde drømme om, var de små radioapparater, 
der uden tråd rækker ud over de længste afstande 
og bringer oplysninger til os om fjerne planeter. 
Velkendt er i så henseende de sidste videnskabelige 
triumfer, satellitternes meddelelser om visse for
hold vedrørende Mars og Venus fremkomne ved 
„selvsyn". Vi kan vist godt slå fast, at kortbølge
radioen er en af de grundpæle, hele satellitarbejdet 
hviler på.

Vi har nu i en årrække fulgt satellitternes færd. 
Time efter time, uge efter uge, ja år efter år sender 
disse miniaturekloder signaler til jorden for at for
tælle os, hvad der „opleves".

Denne artikel skal gøre det klart for OZ’s læsere, 
hvilke meddelelser satellitterne bringer, hvilke un
dersøgelser de foretager, og hvilke fremskridt der 
er gjort i udforskningen af det ydre rum.

At vor tidligere opfattelse af mange forhold der 
ude ændrer sig, er uomtvisteligt, men mange for
hold svarer dog, viser det sig, til, hvad man havde 
tænkt sig.

Det er klart, at arbej
det med satellitterne må 
have en særlig interesse 
for amatørerne. Dels lig
ger vi jo selv for med 
tiden rent internationalt 
at skulle have vore egne 
satellitter til fjernkom
munikation, og dels bety
der jo udforskningen af 
rummet også udforskning 
af de mange magnetiske 
forhold og de indviklede 
ioniseringsprocesser, som 
karakteriserer sig under 
navne som Van Allen-
bæltet, Heawyside-lag, aurora o. s. v., alt sammen 
noget der har den største betydning for radioama
tørerne.

Først vil det være af interesse at se på, hvilke 
observationer der foretages, og hvad det er for 
meddelelser, satellitterne via deres radiostationer 
sender ned til jorden.

Først er der undersøgelser vedrørende atmosfæ
ren omkring os. Herunder atmosfærens indhold af 
luftformige grundstoffer i de forskellige lag. Der
næst atmosfærens tæthed i alle dens forskellige 
højder over jorden helt ud til det såkaldte tomme 
rum.

Så er der temperaturforholdene. Her får vi be
sked om temperaturer i jordatmosfæren og videre 
udefter. Vi kender nu sådan nogenlunde tempera
turforholdene inden for store dele af vort eget sol
system.

Dernæst er der undersøgelser over jordmagnetis
men. Et forhold hvor vi er på „gyngende grund". Vi 
kan konstatere, men kender ikke årsagerne. Her er 
så sandelig meget, der skal granskes og erkendes.

Et særligt og vigtigt område er studiet af de 
elektriske forhold i atmosfæren og rummet om
kring os, herunder ioniseringsforholdene.

Så er der vigtige undersøgelser vedrørende strå
lingen ude fra rummet, den såkaldte kosmiske strå
ling. Endelig er der et interessant felt, nemlig un
dersøgelser af meteorforekomster.

Alle disse undersøgelser registreres af fintmær
kende apparater, omsættes i impulser og går via 
senderen ned til jorden, hver de optages på bånd, 
hvorefter resultaterne bearbejdes.

Hvordan får man nu så mange forskellige under
søgelser lagt ind i en enkelt bærebølge, der kan 
videregive resultatet til jordstationen

En udførlig forklaring på hele det komplicerede 
og snildt gennemtænkte system kan ikke beskrives

Fig. 3.
En geigertæller. 1 metalhylster. 2 en metaltråd 

isoleret fra metalhylsteret. 3 ædelgasfyldning. 4 en 
kosmisk partikel passerer geigerrøret.

Fig. 2.
Billedet viser instrumentplaceringen i Sputnik III:

1. Magnetometer til måling af jordens magnetiske 
felt. 2. Fotomultiplikator til måling af solens kor- 
puskularstråling. 3. Solbatterier. 4. Apparat til regi
strering af fotoner i den kosmiske stråling. 5. Mag
net- og ionisationsmanometer til måling af den øvre 
atmosfæres tryk. 6. Ionfælde. 7. Elektrostatisk flux- 
meter. 8. Massespektrometer til måling af ionfore
komsten i store højder. 9. Instrument til registre
ring af protoner i den kosmiske stråling. 10. Appa
rat til måling af den primære kosmiske strålings 
intensitet. 11: Måleinstrument til detektering af 

mikrometeoritkollisioner.
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tilfredsstillende i selv mange sammenhængende 
numre af OZ, her kan kun enkelte eksempler gives.

Lad os som et sådant eksempel tage bestemmelsen 
af den kosmiske stråling. Princippet er det kendte 
Geigér-Müller tællerør. Det består af et metalrør, 
der er lukket i begge ender. Røret er fyldt med en 
fortyndet ædelgas. Gennem rørets midte løber en 
meget fin metaltråd, som er isoleret fra metalrøret. 
Dette mealrør ligger under en spænding på nogle 
hundrede volt. Under normale forhold kan der ikke 
gå strøm gennem røret, men i samme øjeblik som 
en partikel af kosmisk natur (en positiv atomkerne 
uden elektroner) rammer geigerrøret, fremkommer 
der en lavine af ioniseret gas. Røret bliver ledende 
et kort øjeblik. Det vil sige, der opstår et kort 
strømstød, en impuls, i geigertælleren. En kosmisk 
strålingspartikel er nu blevet registreret.

En mere anvendt form for strålingstæller er 
seintillationstælleren. Hver opladet partikel, som 
træffer dette instrument, forårsager et kort lys
blink, dette påvirker en elektronisk multiplikator, 
og vi har nu fået en strålingsimpuls, der så igen 
overføres til et telemetersystem.

Ved hjælp af elektrostatiske feltstyrkemålere må
les jordatmosfærens ionisering. Her sammenlignes 
atmosfærens elektrostatiske felt med satellittens 
egen ladning, og et dertil svarende fremkommet 
spændingsfald påføres telemetersystemet. Udførlige 
målinger på dette område har vist, at de elektro
statiske feltstyrker i atmosfærens øverste lag er op 
til 100 gange højere, end man hidtil havde antaget.

Hvad angår måling af tryk og temperatur skulle 
man være mere orienteret, men det skal dog siges, 
at de almindelig forekommende klassiske måleappa
rater som termometer og barometre forlængst er 
erstattet af mere fintfølende elektronisk måleappa
ratur.

Undersøgelse af jordens atmosfære.
Tidligere kendte man kun jordens atmosfære fra 

undersøgelser med vejrballoner og raketter. Her lå 
rækkevidden op til 200 km, og bulletinerne deroppe 
fra måtte nødvendigvis blive meget kortvarige. Nu 
har vi i en kort årrække haft satellitterne, og det 
siger sig selv, at dette må give et mere udvidet 
kendskab til de ydre lag af atmosfæren, ja til for
hold helt ud i verdensrummet hvor planeterne har 
deres baner. Til dato har satellitterne haft i hun
dredtusindvis af flyvetimer, og ustandselig vandrer 
observationerne fra satellit til jordstation.

Vi bør straks slå fast, at atmosfæren ikke er en 
afgrænset enhed — en blød dyne omkring jorden — 
som nogle opfatter den. Der er ikke nogen klar 
afgrænsning udefter, umærkeligt aftager tætheden 
nede fra jordens overflade og op til det såkaldte 
tomme rum.

Ved atmosfæren forstår vi i almindelighed luft, 
det vil sige den blanding af luftarterne ilt og kvæl
stof, som vi indånder, men det er igen et spørgs
mål, om så og så mange ilt- og kvælstofmolekyler, 
alt igen afhængig af det atmosfæriske tryk eller 
rettere: afstanden mellem molekylerne, afhænger 
af trykket. Den rejse, et molekyle nede ved jordens 
overflade skal foretage, inden det møder sin nabo, 
beløber sig til 1/16000 del millimeter, men oppe i 
200 km’s højde er afstanden mellem molekylerne 
30.000 mm. I større højder bliver afstanden mellem 
molekylerne endnu større, men man kan aldrig tale 
om rummets absolutte molekyltomhed.

Og ude i vor yderste atmosfære hamrer og ham
rer solen på med sin strålingsvirksomhed, som

fremkalder elektriske og kemiske reaktioner. Solens 
ultraviolette stråler nedbryder ilt- og kvælstofmole- 
kylerne og omdanner dem til de mere enkle atomer, 
og disse nedbrydes igen, idet atomets elektroner 
fraspaltes kærnen. Det betyder igen „skyer" af ne
gative elektroner og opsamlinger af positive kær
ner, ioner, og så har vi de forskellige radioreflek- 
tionslag, som vi betegner som Van Allen-bæltet, 
Heawyside-lag o. s. v.

Absorptionen af stråling fra solen betinger igen 
atmosfærens temperatur. Rundt regnet ligger den 
nede ved havets overflade på ca. 15 grader, men 15 
km oppe er temperaturen faldet til - 60 grader. 
Her ligger temperaturen konstant indtil 30 km’s 
højde, så stiger den hastigt igen til omkring - 3 
grader. Dette skyldes solens ultraviolette stråler, 
som nedbryder luftens ozon, og denne reaktion 
fremkalder en anseelig temperaturforøgelse.

Jordmagnetismen.
Jordens magnetiske felt ligner meget en kæmpe

mæssig stangmagnet, som ligger gennem jordens 
centrum med retningen noget afvigende fra den 
geografiske akse. De kraftlinier, der udgår fra den 
ene pol af denne magnet til den anden, minder me
get om de magnetiske kraftlinier, man kan studere 
ved en almindelig magnet ved hjælp af filspåner. 
Imidlertid må man ikke tro, at forholdene omkring 
kæmpemagneten er uforanderlige, der kan optræde 
forandringer i kraftliniefeltet fra dag til dag og op
stå de såkaldte magnetiske storme. Det er ikke me
get, vi ved om jordens magnetisme. Oprindelsen til 
det magnetiske felt må søges i jordens indre. 

Kosmisk stråling.
Som vi før har været inde på, består den kosmi

ske stråling hovedsagelig af atomkerner, det vil 
sige atomer, der helt har afgivet deres elektroner. 
Næsten 90 °/o af den kosmiske stråling-partikler er 
brintkerner, medens de resterende 10 % udgøres af 
heliumkerner, og kun en meget ringe mængde er 
tungere kerner.

Disse kerner er positivt ladede, og de bevæger sig 
af sted med lysets hastighed. Oprindelsen til den 
kosmiske stråling er ikke kendt. Man mener, de

Fig. 4.
Den kosmiske stråling er koncentreret i 3 bælter 
beliggende til højre og venstre for jordens nord- 
sydakse. På billedet ses det ene sæt bælter. Man 
lægger mærke til de forskellige zoner fra 100 helt 

op til 10.000 kosmiske partikler pr. sekund.

10,000 20,000 | 30,000

SCALE MILES
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er udgået fra de nok som bekendte super novaer 
(Tycho Brahes Nova for eks.). Satellitterne har regi
streret denne kosmiske stråling og fundet, at der i 
højder op til 1000 km kun er 60 registreringer af 
sådanne strålingsstød pr. sek. Imidlertid viser det 
sig, at der yderligere er to zoner, hvor den kosmi
ske stråling er særlig fremherskende; her stiger 
antallet af strålingspartikler pr. sekund til op over 
10.000. Disse zoner er skarpt afgrænsede og ligger 
i retning af jordens magnetiske akse. Illustrationen 
fig. 4 siger alt herom.

Den største stråling, der er målt, er op til 25.000 
partikler/sek. Denne strålingsstørrelse er ækviva
lent med omkring 10 røntgen. Den maksimale dosis, 
et menneske kan tåle, er 0,3 røntgen pr. uge.

Forekomster af meteorer.
Betragter man en stjerneklar nat himlen, vil man 

i løbet af blot 10 minutter have set mindst et af 
disse hastige stjerneskud, der farer af sted med en 
hastighed, der er 10 gange så stor som en satellit. 
Kommer et legeme ind i atmosfæren med en sådan 
fart, bliver det hvidglødende. Selv en satellit, der 
går ind i atmosfæren, har vanskeligt ved at holde 
sig klar af den udviklede varme, selv om den på 
grund af sin ringe fart vægt for vægt har 100 gan
ge mindre energi end et meteor, der farer af sted 
med 80 km/sek.

Det er vigtigt at skaffe sig klarhed over antallet 
af meteorer i atmosfæren og i det ydre rum af hen
syn til den „trafiksikkerhed", som man må forvente, 
når færdslen i det ydre rum bliver af større fermat 
end hidtil. Et meteor med en hastighed af 80 km pr. 
sek. kan gennemhulle et stålskjold, der er tre gan
ge sin egen tykkelse.

De. gamle metoder med at bestemme meteorhyp
pigheden ved hjælp af øjet slår ikke mere til. De 
sidste år har man taget radar til hjælp, idet mete
orerne har givet sig til kende ved at efterlade sig 
en hale af ioniseret luft. Sådanne observationer ved 
hjælp af radar har bevist, at der kan være dage, 
hvor der er op til 200 millioner meteorer på himlen.

En satellit er naturligvis meget mindre end jor
den, så man skal ikke af det ovennævnte formode, 
at man kommer ud for et meteorregnvejr med lille 
afstand mellem „dråberne". Man har regnet ud, at 
en satellit af størrelse for eks. som Sputnik I, der 
var 23 tommer, ville blive usandsynlig heldig, hvis 
den skulle træffe en eneste meteor indenfor 10 år.

Der er flere måder, man kan regne ud på, hvor
vidt der er risiko for at møde et meteor, og det er 
efter ganske simple principper. Explorer 1 og 3 
havde for eks. 12 udragende net bestående af gan
ske tynd tråd. Trådene var isoleret fra hinanden. 
De 10 net var knyttet parallelt. Hvis en hvilken 
som helst af ledningerne blev punkteret som følge 
af et meteormøde, ville der blive overgang i nettet. 
Maskerne i nettet ville blive beskadiget, af et mete
or, der var større end en 1/80 mm. Explorer bar 
følsomme mikrofoner i kontakt med den ydre be
klædning. Tilstedeværelsen af et meteor ville give 
et „plim“ i mikrofonen. Denne metode er måske 
nok vanskelig at registrere efter, idet den ikke an
giver, om det har været en stor meteor men kun 
antallet.

I Explorer 1 var der kun et gitter, der var gen
nembrudt i løbet af to måneder. I Explorer 3 var 
der to gennembrydninger i løbet af 6 uger, og se
nere kom der i løbet af 4 dage helt to net, der var 
gennembrudte.

V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA.

Fjernstyring af 
beamantenner.

Jeg har lovet nogle læsere at fortælle lidt om 
ovenstående emne, men desværre bliver jeg nødt 
til at bringe artiklen over to gange. Der er mange 
spørgsmål, deh skal belyses, men til gengæld hå
ber jeg, man vil få glæde af de oplysninger, jeg er 
i stand til at bringe.

Ved antennefjemstyring forstår jeg, at man kan 
sidde behageligt i sit senderum og derfra dirigere 
sin antennes drejning, idet der samtidig fra anten
nen tilbagesendes strøm eller impulser, der giver 
udtryk for antennes position i forhold til verdens
hjørnerne.

Fig. 1.
a, b og c. 3 mastekonstruktioner der giver mulighed 

for anbringelse af drejemekanismer i lav højde, 
d. Detalje der viser, hvordan den lodrette beam- 
akse ender i et trykleje. Sidestyr er opnået ved, 
at en del af den neddrejede del går gennem et hul 
i bundpladen. Denne aksedel kan forlænges til på- 

montering af indikeringsanordning.
(Se næste nummer af OZ).
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Det er ikke første gang, der i OZ gives anvisning 
på sådanne konstruktioner. Blandt andet har 
OZ7MP beskrevet noget tilsvarende for 10—15 år 
siden, men der er jo som bekendt løbet meget vand 
i stranden siden, og vi har en læserkreds, der stadig 
vokser i antal, så mange nye amatører vil gerne 
vide noget om dette spørgsmål.

Det er nu slet ikke så let at bygge antenner til 
fjernstyring. Jeg ser helt væk fra selve det elek
triske, som jeg mener, amatørerne har lettest ved. 
Næh, det er den mere mekaniske del, der volder de 
store besværligheder Når jeg derfor går indgående 
til værks, er det af hensyn til denne side af sagen. 
Det skal i hvert fald helst være sådan, at kan ama
tøren ikke lave tingene selv, så skal han i hvert 
fald orienteres sådan, at han kan fortælle andre, 
hvordan han vil have tingene udført.

Vi skal altså som opgave konstruere et dreje- 
system til en lodret stående antenne. Vi har i den 
sidste tid i GZ set flere forslag til antennemaster, 
både gitterkonstruktioner og master af stålrør. Det 
er vigtigt for konstruktionen, om man vælger det 
ene eller det andet. Har man en gitterkonstruktion, 
vil det forholdsvis nemt kunne lade sig gøre at få 
plads til mekanismen til selve den drejbare del, 
idet man almindeligvis vil gå ud fra, at man inde 
i gitterkonstruktionens midte har et lodret gående 
stålrør eller en massiv stang, som øverst oppe over 
tårnet bærer selve beamkonstruktionen. Nede i 
bunden af kitterkonstrutkionen kan man så an
bringe en vandret stålplade, hvorpå selve dreje
mekanismen er monteret. Fig. 1 a.

Drejer det sig om en større beammekanisme for 
eks. til 10 og 20 meter, må man regne med, at der 
bliver et stort aksialtryk. Derfor bygger man altid 
i bunden af drejeaksen et trykleje, der optager 
dette tryk. Et trykleje er et kugleleje, hvor tryk
ket optages i aksens ende i modsætning til de al
mindelige radialkuglelejer. Se iøvrigt d i fig. 1. 
Højere oppe i masten ligger et radialkugleleje, som 
styrer beamaksen. Ved hjælp af sådanne to forskel
lige lejer får man den mindst mulige friktion og 
skal som følge heraf kun bruge en ringe trækkraft, 
altså en lille elektromotor.

På tegningens fig. a ser man et antennetårn med 
midterakse. Omtalte bundplade optager tryklejet, og 
i detaljen ser man en neddrejning i aksen, som går 
gennem kuglelejet og videre gennem bundpladen. 
Herved opnår man et sidestyr for den lodrette akse, 
Og man kan til denne del af aksen tilslutte for eks. 
en selsynmotor til retningsindikation.

Ulige vanskeligere ligger det, dersom man har 
en lukket stålrørsmast. Her skal drejemekanismen 
anbringes helt oppe i toppen, hvad der naturligvis 
ikke er så praktisk. Motor og ledninger er vanske
lige at anbringe og yder for stor modstand, der på
virker masten med et stort moment nedefter. Ma
ster, der er understøttet af barduner, og det er jo 
trods alt den billigste form for antennemaster, kan 
ikke udstyres med drejemekanisme andre steder 
end oppe i toppen, med mindre man går til værks 
som vist i b i fig. 1. Masten er adskilt forneden, og 
der er anbragt to plader af Vs” jern over hinanden. 
De kan f. eks, være 400 mm i firkant. Hver plade 
er påsvejset en rørkrave el. et stykke fittings, her
på påskrues så masterørdelene. De to stålplader 
bores sammen, og derefter anbringes mellemstyk
ker af rundjern, for eks. ½” støttebolte med ge
vind i begge ender. Mellem pladerne og uden om 
boltene lægges afstandsstykker af rør. Derefter 
spændes møtrikerne fast, og masten udgør et hele 
med ligesom en åben etage forneden. Nu vil man

være i stand til på en sådan mast at anbringe en 
gennemgående akse med trykleje forneden og et 
radialleje øverst oppe ved afslutningen. På den 
åbne etage kan nu anbringes tandhjulsmekanisme 
og gearmotor til drejning af beamaksen. En sådan 
etagemast kan rejses uafhængig af den indsatte 
mekanisme og uafhængig af bardunføringar. Den 
kan monteres i liggende stilling og udgør en sam
let enhed.

Når man skal konstruere drivmekanismer til dre
jelige antenner, må man huske, at en beamantennes 
drejehastighed skal være meget lille. En omdrej
ningshastighed på 6 til 7 gange i minuttet ar rige
lig. Dels skal man jo under omdrejningen kunne 
opfange, hvor modtagelsen har sit maximum, og 
dels skal antennen straks kunne standse, hvad jo 
ikke er tilfældet, hvis bevægelsen har været for 
hastig. Men en omdrejningshastighed på 7 gange 
i minuttet er vanskelig at fremskaffa, når drivkraf
ten -— elmotoren — løber 1400 omdrejninger pr. 
minut. Vi skal altså have nedgearet vor hastighed 
med 1/200. Som bekendt nedsætter man hastighe
den ved at indskyde tandhjul. Lille tandhjul træk
ker på stort tandhjul, hvis lille tandhjul atter gri
ber ind i et stort og så videre. Kombinationen af 
sådanne tandhjul, der nedsætter hastigheden, kal
des et gear. Et gear, der nedsætter en omdrejnings- 
hastighed fra 1400 til 7 gange i minuttet, er en kost
bar historie. For den amatør, der har råd, kan kø
bes en elektromotor med påbygget gear. Så er det 
hele lige til at gå til, men prisen ligger også i dag 
omkring 500—600 kr. Hvilke udveje er der så? 
Man må forsøge at anskaffe sig en snekkemekanis
me. Disse fås som sammenhørende maskindele, der 
kan påbygges antennefoden. Gearet består af et 
hjul med skrueskårne tænder, det kaldes snekke
hjulet. Heri går en skruelignende snekke, og når 
skruen går en hel omgang, har den ført tandhjulet 
en tand frem. Har for eks. tandhjulet 50 tænder, 
skal snekken drejes 50 gange.rundt, før tandhjulet 
er gået en omgang. Det betyder derfor en meget 
stor udveksling, og der findes i handelen snekker 
med sammenhørende snekkehjul. Jeg har fore
spurgt Centrallageret for Tandhjul. (Se telefonbo
gen). De har snekker med tandhjul af omsætnings
forhold 1 : 100. Snekken er af stål og snekkehjulet

Fig. 2.
Drejemekanismen for den lodrette beamakse.
a. Snekkehjul modul 2 • 100 tænder, 

b. Snekke til ovenstående hjul. Enkeltløbet med 
15 mm hul til drivakse.

g. Snekkeaksen med stopring og kileremskive, 
f. Den lodrette beamakse hvorpå snekkehjulet er 

fastgjort. Aksen ender i tryklejet c. 
d er to stykker bukke m. kuglelejer til 15 mm akse.

i. Monteringspladen fra mastens nederste del.
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af støbejern. Prisen er kr. 90. I fig. 2 ser man, hvor
ledes man monterer et sådant sæt i forbindelse 
med vor beamantenne. Beamaksen, der kommer 
ned ovenfra, forsynes med snekkehjulet, det kom
mer til at ligge i vandret plan. Der bliver nogen 
tilpasning, da det jo ikke er sikkert, at hullet i 
snekkehjulet passer til beamaksen. Snekken anbrin
ges i indgreb med snekkehjulet. I reglen er snek
ken uden akse, altså en slags tykt rør, hvorpå der 
er skåret tænder. Man bemærker sig aksediamete
ren og anskaffer et stykke akselstål, der har den 
rigtige diameter. Det næste, man må anskaffe sig, 
er et par små stållejer, der svarer til aksediame
teren. De er forholdsvis billige. De monteres nu, så 
snekkehjulet passer i indgreb med snekken. Teg
ningen giver forhåbentlig tilstrækkelig forklaring. 
Den stålakse, man anskaffer sig, lader man være 
lidt længere i den ene ende. Nu monteres her en 
remskive med passende størrelse, og sætter vi mo
toren nedenunder, så motorens remskive passer 
med snekkens ditto, vil vi have fået en betydelig 
hastighedsreduktion. Lad os sige, vi bruger omtalte 
snekkeudveksling 1 :100. Så er hastigheden faldet 
til 14 omdrejninger pr. minut. Sætter vi nu en rem
skive på motoren, der svarer til det halve af den 
remskive, vi anbringer på snekkeaksen, så er om
sætningsforholdet yderligere fordoblet, og vi har 
fået antenneaksen til at løbe rundt 7 gange i mi
nuttet, når den trækkes af en elektromotor, der 
løber 1400 omdrejninger.

Når jeg taler om, at antennen drejer 7 gange 
rundt i minuttet, må det ikke forstås bogstaveligt. 
Meningen er jo kun, at hastigheden skal svare til 
7 gange i minuttet, idet antennen kun må dreje 
360 grader. Så skal den have et stop, og motoren 
skal gå automatisk i stå. Men det kommer vi til
bage til senere. Foruden de små lejer skal der an
skaffes et par stopringe. De skal have samme stør
relse som snekkeaksen og anbringes således, at 
snekken bliver på sin plads. De skrues fast i aksen, 
helst med et par spidsskruer, som forbores. På 
denne måde er det nemt at opbygge og påmontere 
et helt snekkehjulssæt af en ikke-fagmand. Måske 
kan det lyde lidt indviklet, men i virkeligheden er 
det ikke svært.

Til slut har jeg i fig. 1 c angivet en stålrørsmast, 
der er fritstående, altså ligesom gittermasten uden 
barduner. Som bekendt støber man rundjernsbolte 
omtrent et par meter ned i jorden som fundament 
for gittermaster, eller man støber selve jernrørs
mastens fod ned i jorden. Ønsker man nu plads til 
drejemekanismen, kan man gøre som i fig. 1 c. Her 
ser man en kasse af vinkeljern nedstøbt i jorden. 
På den øverste over jorden ragende ende fastbores 
med mange halvtomme skruer en smedejernsplade. 
På denne er påsvejst et nav til masten. Nu kan 
mast og smedejernsplade forsynes med drejeakse, 
og drejemekanisme og derefter anbringes på plads. 
Vinkeljernsfoden bør beklædes med galvaniseret 
plade til beskyttelse af den elektriske indmad.

(Fortsættes).

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. nov. 1965: 
Medl.-DR-

nr. nr.
9664 1373 Ejnar Bøje, Mejerivej, Kolind.
9594 1374 Kai Damberg, Ørebrovej 5, Kolding. 
8386 1375 Find Sejer Pedersen, FLS Grønnedal, 

Grønland.
9539 1376 Peter T. Brask, Niels Skousvej 17, Møl

holm, Vejle.

9385 1377
9604 1378
9760 1379

9811 1380

9813 1381
6712 1382
9483 1383
9556 1384

9724 1385

9881 1386

9685 1387
9855 1388
9875 1389

9863 1390

2246 1391

9924 1392
9694 1393

Erik Fjeldberg, Lindeallé 18, Dragør. 
Frank Brødholt, Torvet 4, Jerslev, Jyll. 
Bjarne Hansen,- Lærlingehjemmet, Rød
ovre pr. Vanløse.
SGe 633224 Sørensen, Høveltegaard, 
Høvelte.
Bent Pedersen, Finsensvej 119, Kbh. F. 
Curt Sander, Skyttebjerg 32, Nærum. 
Mogens Petersen, Vigerslewej 27, Valby. 
Flemming Rasmussen, Egø Depot, 
Korsør.
F. Bülow Schrøder, Vordingborggade 35, 
København Ø.
Erik Juhl-Sørensen, Absalonsgade 37 A, 
København V.
Erik Nielsen, Holmevej 235, Højbjerg. 
Kjeld Jebsen, Ndr. Ringgade 129, Århus. 
Leif Christensen, Rugkærgaardsvej 69, 
Tåstrup.
Leif 0. Christensen, Gjellerup Kirkeby, 
Hammerum.
Poul A. Hansen, Dronningborgvej 59, 
Kastrup.
Sv. Å. Lauritsen, Agerskovvej 51, Valby. 
Hans E. Johansen, Kruusesvej 6, Korsør.

 SILENT KEY
Onsdag den 6. oktober døde vor gode ven 

OZ3TJ, Knud Johnsen, Sdr. Bindslev, 37 år 
gammel.

Knud havde fra barndommen af lidt af en 
sygdom, der for 4—5 år siden gjorde ham 
blind og hjælpeløs. Han slog sig da på ama
tørradio, og her fandt han et rigt virkefelt. 
Mange forbindelser og dermed venskaber 
knyttede han med sin lille 5 W station på 
80 m. Sidste år erhvervede han sig en 2 m 
station, men på dette bånd blev hans visit 
kort. 2. pinsedag i år var han i gang for sid
ste gang. Han pådrog sig en forkølelse, der i 
forbindelse med hans gamle sygdom efter
hånden slog ham ud.

Vi vil savne Knuds stemme i æterens kor, 
og vore tanker går til hans hustru Kis.

Hun har bedt mig sende en hilsen til alle 
Knuds venner på 80 m.

Lad mig slutte med et: Æret være hans 
minde! 6JM.

*

OZ8OC, Steen Christensen, er pludselig 
afgået ved døden.

For 3 uger siden ringede han til mig, at nu 
ville han være med i foreningslivet og være 
medlem af EDR, hvilket han også nåede at 
blive.

80C havde været meget aktiv på fone og 
var blevet kendt landet over. Men især ama
tørerne på Amager kendte ham personligt.

Æret være hans minde. OZ5RO.
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Vi kalder til stort anlagt stævne!
EDE’s landsstævne pinsen 1966.

Under forudsætning af fornøden tilslutning af
holdes der i pinsen 1966 et stort landsstævne på 
„Hotel Nyborg Strand" med deltagelse af vore 
udenlandske amatørkammerater.

Stævnet vil blive baseret på fremme af kamme
ratskabet samt dygtiggørelse indenfor vor hobby. 
Her vil vi træffe amatørkammerater fra såvel ind- 
som udland, „old-timers“ såvel som begyndere, og 
her kan vi drøfte alle vore problemer i et bredt og 
sagligt plan.

„Hotel Nyborg Strand" er så absolut det ideelle 
sted for afholdelse af vort forhåbentlig årligt til
bagevendende stævne. „Hotel Nyborg Strand" lig
ger centralt for samtlige landets medlemmer og i 
så naturskønne omgivelser ved skov og strand, at 
enhver må føle sig tiltrukket deraf.

Under stævnet vil der være arbejdende sta
tioner på alle bånd, udstillinger i alt amatørudstyr, 
ballonopsendelse, filmsforevisninger, foredrag, dis
kussioner og meget mere, som netop vil danne 
rammen om det, vi længe har savnet, et stort an
lagt amatørstævne.

Stævnet skal være for alle EDE’s medlemmer 
med XYL’s, YL’s og børn, hvorfor indlogeringen vil 
blive arrangeret for enhver pengepung. Der vil 
være dobbeltværelser og enkeltværelser med mu
lighed for ekstra opredninger til absolut billigste 
pris, sovesale til 106 gæster samt mulighed for 
camping i såvel vogn som telt. Dette er arrangeret, 
for at netop DU kan komme med.

I næste nummer af OZ vil der blive bragt en mere 
detaljeret beskrivelse af landsstævnet, og dette vil 
blive fulgt op af nye bulletiner, så snart disse ind
løber. løvrigt kunne stævneudvalget tænke sig at 
høre de enkelte medlemmers mening om dette 
forestående landsstævne, således at vi har mulighed 
for at arrangere det til alles tilfredshed. Lad os 
høre fra jer!

Og skal vi så ikke være enige om, at vi alle sæt
ter hinanden stævne på „Hotel Nyborg Strand" i 
pinsen 1966.

Vy 73 og på gensyn i pinsen 1966.
OZ7WH — OZ3Y — OZ5EO — OZ2LM — 
OZ4WR — OZ1LD og OZ-DR 1355, sekretær.

Vi beklager -

at generalforsamlingsreferatet i sidste nummer af 
OZ blev afbrudt på et uheldigt sted, så resultatet 
af afstemningen ikke kom med.

Det er desværre, hvad der kan ske under frem
stillingen af et tidsskrift, når stoffet indkommer 
for sent, når ombrydningen sker i de sidste hek
tiske timer, hvor maskiner og mandskab utålmodigt 
venter på at gøre bladet færdigt, og hvor trykkeriet 
ligger i en anden landsdel, så kontakten ikke kan 
etableres 1 de aller sidste minutter, for at kunne 
rette en opstået fejl, en gal placering o. s. v.

Der er kun en vej til at undgå den slags, det er 
mere tid til redaktionen. Det betyder, at stoffet skal 
være os i hænde 3 dage før den første i måneden.

Altså fremover skal annoncer, teknisk stof, afde
lingsmeddelelser, VHF-stof, traffic-stof o. s. v.
o. s. v. være redaktionen i hænde senest den 27. i 
måneden og ikke den 28.—29. eller 30. Og hvorfor 
skulle ikke også dette kunne lade sig gøre, arbejdet 
er jo nøjagtig det samme.

OZ er nu et stort blad. Der går længere tid til at

lave det, og et bladtrykkeri har ikke mere de mu
ligheder som tidligere. Der arbejdes ikke mere 
over, og der arbejdes ikke mere om lørdagen. Så
dan er vilkårene. Der er mindre tid til et større 
blad.

Altså vær venlig og husk, det er den 27. i måne
den, der er sidste frist. Tak!

Med venlig hilsen, Poul Andersen, HR.

EDR’s generalforsamling
(Fortsat fra forrige nummer).

OZ2WO advarede forsamlingen mod at tage en 
beslutning, som man senere fortrød, sagen er ikke 
blevet tilstrækkelig belyst. Det er et meget nega
tivt standpunkt bare at melde sig ud, hvis man 
ikke er tilfreds, vi må optage kontakt med andre 
lande som angivet før. Lad os bruge det kommende 
år til at få sagen afklaret. 2WO henstillede til for
samlingen, at man ikke tog nogen beslutning i dag.

OZ5AB anede ikke noget om denne sag. Når HB 
ikke ved noget, hvordan skal vi så vide det, lad os 
stemme om dette og blive færdig med sagen.

OZ9AE foreslog, at der blev nedsat et udvalg 
med 2NU som formand, og at den næste år bliver 
genoptaget på generalforsamlingen.

OZ4EV anbefalede at følge den overvejende del 
af forsamlingen og melde sig ud af Region I. Vi har 
jo talt om dette så tit uden at nå et resultat.

OZ2CL ville blive meget ked af, at EDR skulle 
melde sig ud af Region I, det var ikke alene for det 
internationale samarbejde, også for det arbejde der 
blev gjort for at bevare vore t^ånd, det er jo det, 
som er alt for os. Region I bulletin, som 2CL havde 
haft til gennemlæsning, viste jo dog, at der skete 
noget i andre lande, som var positivt, det kan også 
ske for EDR.

OZ4KY mente, man kunne bruge P&T’s QTH- 
liste, man kunne jo trykke 3000 til. Om Region I 
sagde 4KY, at vi måtte betale, hvad det kostede 
at blive repræsenteret på de møder, en mand som 
2NU kan gøre det på den rigtige måde.

OZ8BG: Må vi ikke få at vide, hvorfor Region I 
blev oprettet. Vi er mange, som ikke kender for
historien, men gerne vil vide den.

OZ6PA advarede forsamlingen om ikke at gøre 
noget forkert, vi kan melde os ud, men tiden er 
inde til, at vi nu laver en plan over, hvad vi; skal 
gøre og hvordan. Vi må kritisere, vi må have ind
flydelse, vi må have besked om, hvad der bliver 
og skal laves, vi må kort sagt se resultater. Kan vi 
ikke det, så siger selv 2NU, at så må vi afskrive 
Region I.

Dirigenten OZ3RC henstillede, at man nu kun kom 
med korte indlæg og snarest afsluttede debatten om 
Region I, evt. med en henstilling til HB om at for
søge ny metoder over for Region I’s bestyrelse, 
så der kunne opnås resultater. Derefter vil næste 
års generalforsamling gøre vor stilling op til 
Region I.

OZ3FM svarede 4KY ang. QTH-liste fra P&T, 
man vil ikke derfra trykke flere, for at vi skulle 
være fri, dertil kommer, at i den liste står ikke 
medl. nr., prefix m. m.

OZ2KP henstillede, at man nu afsluttede diskus
sionen om Region I og foreslog, at der til oriente
ring til hovedbestyrelsen bliver foretaget en af
stemning om, hvem ønsker fortsat samarbejde med 
regionen, og hvem ønsker det ikke, så har HB 
noget at gå efter.

OZ6RL bad hovedbestyrelsen, d. v. s. 2NU, give 
en redegørelse i OZ om Region I, hvad der arbej
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des efter, hvilke resultater der opnås, og hvad der 
skal diskuteres i Jugoslavien.

Der blev foreslået afstemning om at melde sig ud, 
ja eller nej. ,

OZ7WH oplyste på forespørgsel, at generalforsam
lingen var fuldt ud beslutningsdygtig, hvad det 
endelige resultat blev.

Dirigenten syntes dog, det var farligt at træffe 
en endelig afgørelse på det oplyste grundlag, det 
er et alvorligt problem at tage stilling til. Der blev 
bedt om skriftlig afstemning. Hvis man stemmer 
nej, skal vi ud af Region I, ja at vi skal blive i 
Region I. OZ3TM og OZ7IN var stemmeudvalg.

Resultatet blev: 46 JA, 58 NEJ, 13 blanke, 1 ugyl
dig.

Kassererens beretning.
OZ3FM begyndte med at omtale EDR’s nye kas

serer for generalforsamlingen. Grete Sigersted 
(Imellem amatørerne kaldet Grete) og 3FM var ble
vet enige om, at regnskabet for året 1964/65 måtte 
høre under 3FM’s ansvar. Da regnskabet var trykt 
i OZ august, anså 3FM det for unødvendigt at gen
nemgå det, en enkelt bemærkning havde 3FM til 
kontingentforhøjelsen, regnskabet ser vældig godt 
ud, men vi må regne med temmelig store udgifts
forhøjelser i det kommende år, derfor var det nød
vendig med de 5 kr. mere om året. Alene merudgift 
på OZ var 5—6 '“/o eller ca. 5—6000 kr.

3FM takkede for den tillid, medlemmerne havde 
vist ham i tiden som kasserer.

Dirigenten udbad sig evt. kommentarer til kas
sererens beretning.

Henningsten, Hundested, så gerne, at man havde 
gjort mere ud af at forhøje den årlige renteindtægt, 
det måtte kunne gøres.

OZ5ETJ var af samme mening.
OZ2KP frarådede at købe obligationer, som mar

kedet lå i øjeblikket.
OZ1BP frarådede også en sådan spekulation, så 

var der jo helt andre måder at anbringe penge på, 
bortset fra at man måske ikke kan undvære penge 
til dette formål.

OZ2WO var fra et medlem blevet spurgt, om 
ikke QSL-centralen havde nogle indtægter, der er 
kun opført udgifter på regnskabet?

OZ3FM kommenterede de forskellige spørgsmål. 
EDR’s penge er anbragt i banken til højeste rente, 
d. v. s. de penge, som kan tages ud af den daglige 
drift. Ang QSL-kortene, dem der bliver betalt, går 
pengene i det alm. regnskab. Det er så lille et over
skud, der kommer ud af det. Det, der står på 
regnskabet, er forsendelsen til udlandet, det er der 
jo ingen, der betaler for. Da 3FM nu gik ud fra, 
at regnskabet var godkendt, ville han endnu en 
gang takke for alle de breve og hilsner, han havde 
fået i anledning af fratrædelsen. Ligeledes takkede 
3FM kammeraterne inden for hovedbestyrelsen for 
godt samarbejde og tillid gennem årene.

OZ3Y takkede 3FM for vel udført arbejde for 
såvel HB som EDR og som vært ved de mange 
møder, som var afholdt i Horsens.

Resultatet af urafstemningen:
OZ3TM læste resultaterne op.
Kreds 1: OZ7EU 136 stm. — OZ5AB 121 stm. —

OZ9SN 104 stm. — OZ2KP 140 stm. — OZ4AO 161
stm. — OZ5RO 245 stm. — OZ8PV 77 stm.

Kreds 2: OZ3Y 102 stm. — OZ2MI 98 stm. — 
OZ4ME 48 stm. — OZ8BO 77 stm.

Kreds 3: OZ7HJ 50 stm. — OZ4WR 42 stm.
Kreds 4: OZ8JM 200 stm. — OZ3FM 341 stm. —

OZ2NTJ 227 stm. — OZ1BP 182 stm. — OZ3RC 157
stm. — OZ2WO 159 stm. OZ4SG 151 stm.

Ialt indkommet 1153 sedler. 11 sedler kunne ikke 
kontrolleres, 12 ugyldige eller blanke.

Urafstemningen for kontingentforhøjelsen: 710 Ja 
— 216 NEJ.

OZ3TM ville meget gerne have, at man lavede 
stemmesedlen mere enkel. Hvis man vil kikke, er 
det lige meget, hvordan den laves, så kan man 
kikke. Vi revisorer håber, at medlemmerne har så 
megen tillid til os, at vi gør kun det, vi skal, nem
lig at tælle stemmer op. Alt for mange sedler kan 
ikke læses og må kasseres, eller også er de lagt 
forkert sammen.

Indkomne forslag. (Vi må henvise til august OZ, 
side 276 og side 279).

Forslaget med de værnepligtiges kontingent § 17 
med indtil et års medlemsskab blev vedtaget uden 
særlige bemærkninger. 3FM motiverede forslaget 
med, at så snart rekruttiden var ovre efter ca. 
12—16 måneder, fik man en nogenlunde løn, man 
kunne jo blot tænke, hvad en lærling fik de første 
år. De øvrige forslag indsendt af OZ9SN og OZ8PV, 
København, blev motiveret af

OZ9SN: Det kunne ikke være rimeligt, at en 
kreds skulle være underbemandet ved et HB-møde, 
som det skete ved mødet den 15.—16. maj i år. 5RO 
var alene om at repræsentere kreds 1, samtidig 
med at han skulle være sekretær.

OZ5RO kunne gå ind for forslaget med den moti
vering som af 9SN fremsat. Som 5RO tidligere på 
GF havde forklaret, skete der en del misforståelser 
og nogle overhørte bemærkninger, det ville ikke 
ske, hvis der var flere, som havde samme mening 
fra kredsen.

3FM syntes, at det var et besynderligt forslag og 
kunne ikke se nytten af det.

OZ3Y kunne heller ikke se, at det ville hjælpe 
stort, hvis der virkelig var mangel i en kreds, og 
suppleanten var der jo kun, hvis et medlem gik 
helt ud.

OZ2MI kom for første gang på talerstolen, hilste 
fra sin afdeling og takkede for valget ved HB-val- 
get. Et HB-møde er ikke lokalpræget, vi arbejder 
sammen om sagerne, og man har pligt til at møde, 
er man forhindret, giver man besked i god tid, så 
mødet kan omlægges. (Forslaget blev ikke vedtaget, 
7 stemte for, masser imod, og 6 stemte ikke).

OZ9SN motiverede de øvrige forslag. Om forsla
get med båndoptager på HB-møder sagde OZ3FM, 
at hvis det skulle indføres, var han ikke medlem 
af HB mere. Det måtte være hovedbestyrelsen selv, 
som bestemte disse særlige ting.

De sidste 3 punkter blev frafaldet fra den ene af 
forslagsstillerne OZ9SN, OZ8PV var ikke til stede.

OZ7IN havde hurtigt fundet ud af, at forslag stk. 
3 ophævede hinanden, der var ikke noget at stemme 
om.

OZ6PA kunne heller ikke lide tanken med en 
båndoptager på HB-møderne, man blev ligesom ufri 
i sine indlæg, der kommer måske ting, som man 
senere vil rette, men det er at binde HB-medlem- 
merne til ordet. Det skal ikke ind i EDR’s love, vi 
kan på næste møde afgøre, hvad vi skal have af det 
ene eller det andet.

Ang. referater fra andre klubber sagde OZ3Y, 
at EDR’s formålsparagraf jo sagde, at man skal ud
brede kendskabet til radioteknik. Hvis det var 2 m 
klubben der hentydedes til, skulle man beholde de 
referater og stof i OZ. OZ3FM og OZ7IN kunne 
slutte sig sig hertil, alle, som får tilsendt OZ, må 
have lov til at sende stof ind til bladet.

Formandsvalget.
Dirigenten udbad sig forslag til formand for
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EDR. Forsamlingen rejste sig og valgte med akkla
mation OZ6PA, Poul Andersen, EDR’s formand 
gennem mange år. OZ6PA indvilgede i at blive 
genvalgt. 6PA takkede for valget og håbede, at det 
næste år ville blive et godt år for EDR. Der var 
mange opgaver at tage fat på, sammen med hoved
bestyrelsen ville 6PA arbejde på at få dem gennem
ført.

Valg af 2 revisorer og en revisor-suppleant.
Revisorerne blev genvalgt, som revisorsuppleant 

blev valgt OZ9R, Odder. Revisorer er OZ3TM, 
Kibæk, OZ5Y, Odense.

Eventuelt.
OZ5RO udtalte, at da nu generalforsamlingen var 

godt overstået, ville han opfordre alle, men især 
afdelingsformændene, når de kom hjem i deres 
egne afdelinger, at tage fat på dette meget nødven
dige arbejde, at gøre noget for medlemmerne, især 
de helt nye og alle de, som nu var begyndt på kur
ser, hjælp alle disse mange som er interesserede 
i vor hobby at få noget ud af det.

Ligeledes var der en afdeling, som det gik skidt 
for i øjeblikket, prøv at få den i gang igen, giv 
dem nogle af jeres ideer og kom til hinandens mø
der. Se på Odense, som kom til møde i Nyborg, og 
Nyborg vil nu hjælpe Svendborg med at komme 
i gang. Odense har haft det svært på grund af 
lokalemangel.

5RO og XYL OZ5QR havde været på besøg i man
ge afdelinger det sidste år og ville selvfølgelig 
komme, når man kaldte, og tiden tillod det.

OZ7WH slog til lyd for, at man lavede en kongres 
inden for EDR, sommerlejrene kunne jo kun gå i 
nogle afdelinger, der er mange nye medlemmer, 
som ikke kender hinanden, men som her ville få 
lejlighed til det. Vi kan nedsætte et udvalg til at 
arbejde med det, Nyborg er indstillet på det, Ny
borg Strand ville jo være ideelt. 7WH overlod 
ideen til hovedbestyrelsen.

OZ5AB ville gerne takke hovedbestyrelsen for 
dens arbejdsindsats og for EDR’s blad OZ, det var 
vel snart det bedste blad i Europa. Men der var 
bare det, at man bragte konstruktioner, hvortil der 
ikke kunne fås de komponenter, som var angivet i 
beskrivelsen og diagrammerne. Vi håber, TR vil se 
på det.

OZ5MK anbefalede EDR at oplyse sine medlem
mer og derigennem de lærere, som underviste i 
morse, om, hvordan man afviklede en CW QSO, 
der var mange, som ikke anede noget om denne 
specielle teknik, især forkortelserne.

OZ2WO ville oplyse 7WH om, at der sidste år 
blev afholdt et møde for alle på Ny Mølle, som var 
godt besøgt, og det blev gentaget i år den 14. no
vember.

QZ3SK i Horsens bragte en hilsen fra OZ7SM i 
Hongkong, 3SK havde haft QSO med ham, hvor han 
brugte et klub-call. 3SK ville gerne vide, om der 
var kommet nye ting frem ang. gensidighedsaftaler.

OZ5EU bad hovedbestyrelsen huske på bl. a. CW 
QSO teknikken, når man lavede håndbog eller en 
Vejen til sendetilladelsen, dette stof må ikke mang
le i en lærebog. Hvorfor var EDR’s generalforsam
ling altid på SAS-testens dag.

OZ3FM sagde, at alle amatørforkortelser var 
trykt i VTS.

OZ5MK var ikke tilfreds med de alm. forkortel
ser, det måtte være en specielt trykt tekst om CW 
forkortelserne, og selve måden en QSO blev afvik
let på.

OZ7EM benyttede lejligheden til at sige tak for 
et godt OZ. 7EM havde i sommer haft lejlighed til

at læse en hel del norske og svenske blade, så går 
det på een gang op for een, hvor godt et blad OZ 
er. Og når man som jeg bor så langt ude, at min 
kat ikke har haft killinger i 3 år, så er OZ et lys
punkt at få ind ad døren hver den 16. i måneden. 
7EM takkede endnu en gang for OZ.

Dirigenten var blevet opfordret til at oplyse, at 
7EM’s kat var en HANKAT.

OZ2NU sagde til 3EK, at ang. de forhandlinger, 
som man havde haft om gensidighedsaftalerne, var 
det nu tid til at genoptage møderne om dette.

OZ6PA sluttede generalforsamlingen med at sige 
tak til alle, som var mødt op og kunne slutte sig 
til 5RO’s udtalelser om, at der var meget arbejde 
i afdelingerne, som skulle gøres, men det var der 
så sandelig også i hovedbestyrelsen. Det år, som 
nu kom, ville blive præget af arbejde for EDR.

Dirigenten udbragte et leve for EDR og takkede 
for god ro og orden. Vy 73 de OZ5KO, sekretær.

Hovedbestyrelsesmøder
EDR’s hovedbestyrelse afholdt møde d. 19. sept. 1965.
Følgende blev vedtaget:
At give OZ3FM en gave for det store arbejde 

han har gjort som EDR’s kasserer gennem de for
løbne år.

At den, som får medlems nr. 10.000, tildeles et års 
frikontingent.

At EDR’s blad OZ sendes til Færøerne som brev, 
bladet vil derved komme betydeligt hurtigere frem 
til vore medlemmer på Færøerne.

At give frikontingent til et medlem som kun har 
invalidepension i indtægt.

Hovedbestyrelsen enedes om at lade vort frem
tidige medlemsskab af Region I blive afgjort af 
generalforsamlingen.

På hovedbestyrelsesmødet d. 24. oktober 1965 blev 
følgende vedtaget:

Ikke at anvende båndoptager på HB-møderne 
(5 st. mod 4. 1 stemte ikke, 2 medl. fraværende).

For at lette sekretæren i hans arbejde, blev der 
udpeget en referent, som skulle føre protokollen un
der mødet samt oplæse denne, og ved mødets slut
ning sørge for at protokollen blev underskrevet af 
samtlige fremmødte valgte hovedbestyrelsesmed
lemmer. Som referent blev udpeget OZ2KP.

Det blev vedtaget at indkøbe et antal Greed- og 
Siemens-maskiner samt nogle perforatorer og 
strimmelsendere.

Det blev vedtaget at støtte et forslag indsendt af 
OZ7WH om afholdelse af en kongres i pinsen 1966 
på Nyborg Strand, såfremt det økonomiske grund
lag kunne accepteres af hovedbestyrelsen.

OZ6PA, OZ3Y og OZ5RO undersøger sagen nær
mere lørdag d. 30. oktober.

Det blev vedtaget med alle stemmer mod 3 at 
efterkomme generalforsamlingens beslutning om at 
udmelde EDR af Region I.

OZ2NU anmoder om tilladelse til at genoptage 
forhandlingerne med Post- og Telegrafvæsenet om 
gensidighedsaftalerne og om at stille radiolitteratur 
til rådighed for det nystiftede T.R.A. (Tyrkiet).

Hovedbestyrelsen havde intet herimod at ind
vende.

Det vedtoges at instruere OZ6HS om nødvendig 
ændring af forsendelsen af QSL til udlandet, spe
cielt ang. mindre kvanta.

Traditionen tro blev det vedtaget at betale redak
tionen af QTH-listen 300 kr. som honorar, samtidig 
meddelte 3FM, at han fremtidig ikke kunne påtage 
sig dette hverv. OZ5RO, O. Blavnsfeldt, sekretær.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Ålborg 
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

KSGB’s N.F.D. 1965.
I RSGB’s årlige N.F.D blev resultaterne i h. t. op

lysninger fra SSA’s Testvrån blandt de skandina
viske deltagere følgende:
Portable:

1. SM5CHH/P 421 QSO 1497 points
2. SM3GKA/3 242 QSO 825 points
3. OH5TA/MM 184 QSO 683 points

Faste:
1. OH3ZN
2. OH5UQ
3. OH2BDS
4. OH2BQ
5. LA2Q
6. OH3XR 

ON6VP
8. LA8SJ 
C. OH5UX

10. SM5DKH
11. ON3PJ
12. OZ1LO
13. OH3YI
14. OH3MF
15. SM3BYV
16. OH3XZ
17. OZ4SJ

119 QSO 
105 QSO 
60 QSO 
50 QSO 
47 QSO 
39 QSO 
31 QSO 
28 QSO 
26 QSO 
28 QSO 
22 QSO 
16 QSO 
13 QSO 
11 QSO 
5 QSO 
3 QSO 
1 QSO

Testvrån tilføjer, at pointsudregningen er en smu
le forældet og behøver måske at moderniseres. For
slag modtages derfor gerne af Testvrån til næste 
års test. Som forholdene er nu, danner skandina
verne deres egen testgruppe og behøver ikke at 
følge RSGB’s pointsudregning.

Testvråns adresse er: Box 78, Gavle, Sverige.

S.R.A.L.
der står som arrangør af den næste N.R.A.U test, 
har sendt os nedenstående oplysninger om dette 
arrangement:

Testperioder:
Lørdag d. 
Lørdag d. 
Søndag d. 
Søndag d.

i. jan. 1966 kl. 1400—1600 GMT.
i. jan. 1966 kl. 2200—2400 GMT.
9. jan 1986 kl. 0800—0800 GMT.
1. jan. 1966 kl. 1400—1600 GMT.

Legs:
Sidste indsendelsesdag for logs er d. 24. jan. 

og de skal stiles til
Niilo R. Kuusisto, OH2XK.
Box 10306.
Helsinki 10. Finland.

Yasme Foundation.
På foranledning af henvendelse fra flere medlem

mer skal vi oplyse, at adressen for „YASME" Foun
dation, og hvortil alle QSL’s skal sendes, er: 

YASME Foundation,
Box 2025,
Castro Valley, California, USA.

TOP’s Activity contest
i 1964 havde også dansk deltagelse, endda i toppen 
af resultatlisten, hvorfra vi bringer følgende „OZ“- 
placeringer:

3. OZ1LO 25.058 points
107. OZ2HW 928 points
116. OZ5EU 630 points
118. OZ5RM 602 points
131. OZ1TL 348 points
157. OZ4SJ 60 points

Dette års test finder s sted fra lørdag d. 18. dec.

480 points 
420 points 
243 points 
195 points 
184 points 
116 points 
116 points 
112 points 
104 points 
100 points 
88 points 
64 points 
52 points 
46 points 
20 points 
12 points 
4 points

kl. 1200 GMT til søndag d. 19. dec. kl. 1200 GMT. 
Kun området mellem 3500 og 3600 kc/s og CW må 
benyttes. Opkald: TAC.

Logs skal senest d. 12. jan. 1966 sendes til:
Peter Lumb, G3IRM,
TOP’s Contest manager,
22 Hervey Road,
Bury, St. Edmons,
Suffolk, England.

Til slut skal vi lige omtale, at ved forbindelser 
med ens eget land opnås 1 point pr. QSO. QSO med 
lande i Europa giver 2 points, medens QSO’s med 
stationer udenfor Europa giver 3 points. Total score 
er lig med QSO-points X antallet af kontaktede 
prefixer.

CQ World Wide DX Contest.
Idet vi beklager, at reglerne for ovennævnte test 

ikke nåede med i sidste „OZ“ for fone-afdelingens 
vedkommende, undlader vi ikke at bringe dem her, 
da de stadig kan være til gavn ved udarbejdelsen 
af foneloggene samt for den forestående CW-afde- 
ling.

CW-afdelingen finder sted fra lørdag d. 27. nov. 
kl. 0000 GMT til søndag d. 28. nov. kl. 2400 GMT.

Konkurrencen finder sted på de sædvanlige ama
tørbånd fra 3,5 til 28 Me/s.

Man kan deltage enten som enkelt-operatør eller 
som multi-operatør, og man kan koncentrere sig 
om et bånd eller deltage på dem alle efter eget. 
valg.

I foneafdelingen udveksles der en flre-cifret kode 
bestående af RS og zone-nummer, der for Dan
marks vedkommende som bekendt er 14.

Der gives 3 points for kontakt med station uden
for Europa og 1 point for QSO med en europæisk 
station. Kontakt med en dansk station giver ingen 
QSO-point, men tæller til zone- og landsmultipli
kator. Kun een QSO med samme station på samme 
bånd tillades.

Der benyttes to typer multiplikatorer.
1. Der gives 1 for hver zone kontaktet på hvert 

bånd.
2. Der gives 1 for hvert land kontaktet på hvert 

bånd.
Diplomer uddeles til bedste station i hvert land 

indenfor de forskellige konkurrence-områder, lige
som en lang række præmier ydes for specielle 
resultater.

Alle logs for fone skal være poststemplet senest 
d. 1. december 1965, medens CW-loggene skal være 
afsendt senest 15. jan. 1966. Log-adresse er:

CQ WW Contest Committee,
14 Vender venter Avenue,
Port Washington L.I.N.Y. 11050, USA.

390



TRAFFIC DEPARTMENT’s TESTKALENDER NOV. 1965

Måned Dato GMT Test Type Regler Kontakt

1965
Nov. 28.-29. 0000—2400 „CQ“ WW DX CW d. nr. Alle
Dec. 5. 0000—2400 OK DX CW d. nr. Alle
Dec. 18. 1200—1200 TOP’s 80 m aktivitetstest CW d. nr. Alle
Dec. 26. Se OZ dec. EDR’s juletest CW/Fone Dec. 1985 OZ-stn.
1966
Jan.

8.-9. Se OZ dec. N.R.A.U 1966 CW/Fone Dec. 1965 Skandinavien

Febr. 12.-13. 0000—2400 ARRL DX Ccmpetition Fone d. nr. W/VE
Febr. 26.-27. 0000—2400 ARRL DX Competition CW d. nr. W/VE
Marts 12.—13. 0000—2400 ARRL DX Competition Fone d. nr. W/VE
Marts 26.-27. 0000—2400 ARRL DX Competition CW d. nr. W/VE

ARRL International DX Competition.
Vi er også i dette nummer i stand til at advisere 

om den næste ARRL DX Contest, men først skal 
vi lige have resultaterne fra testen i foråret.
CW-afdelingen:

OZ3FL 116.748 47 828 A
OZ7YH 98.309 37 886 B
OZ7X 59.319 39 511 A
OZ1W 58.788 36 545 A
OZ5DX 35.568 19 626 B
OZ7G 14.331 17 282 A
OZ4DX 456 8 19 A

Fone-afdelingen:
OZ9SL 99.072 32 1032 A
OZ3SK 16.470 18 305 A
OZ4RT 7.920 22 120 A
OZ9QW 4.680 15 104 A
OZ1TH 72 4 6 A
OZ4DX 3 1 1 A

I CW-afdelingen var der desuden følgende færø
ske placeringer:

OY7ML 963 9 38 A
OY7H 300 5 20 A
OY7X 147 7 7 A

e test afholdes

12. og 13. februar 1966.
12. og 13. marts 1966.

26. og 27. februar 1966.
26. og 27. marts 1966.

Starttiden for alle fire perioder er lørdag morgen 
kl. 0000 GMT og sluttiden kl. 2400 GMT søndag 
aften.

Fone- og CW-afdelingen er to uafhængige conte- 
ster. Multiplikatorerne er følgende områder:

Wl—2—3^—5—6—7—8—9—0.
KH6 — KL7.

VO — VE1 — VE2 — VE/ — VE4 — VE5 — VE6 — 
VE7 — VE8.

Hvilket giver et maksimum på 21 på hvert bånd. 
Hver komplet QSO giver tre points.
Seneste poststemplingsdata for logs er d. 23. april 

1966, og adressen er:
A.R.R.L.
225 Main Street,
Newington,
Connecticut 06111.
USA.

OZ1LO
opnåede i den sidste SAC-test ialt 410 QSO’s med 
75 forskellige lande.

DL2CT skriver,
at han nu er QSL-manager for DL2, efter at DL20X 
er vendt tilbage til England. Der sker imidlertid 
nu også en ændring med tildelingen af DL2-calls, 
idet disse fremtidigt vil blive udstedt til tyske ama
tører, da de øvrige serier nu er udtømte. Nye bri
tiske, canadiske og belgiske stationer vil modtage 
kaldesignaler indenfor DL4/5.

Testkalender.
På flere medlemmers opfordring bringer vi fra 

dette nr. og fremover kontinuerligt en testkalender 
under denne rubrik. Skal den imidlertid blive så 
fyldig som ønskeligt, må det henstilles til alle inter
esserede at indsende oplysninger om tester, de kom
mer i besiddelse af. Traffic Department har des
værre intet patent på at få alle oplysninger om 
forestående tester tilsendt fra arrangørerne, derfor 
denne henstilling.

Kalenderen vil få følgende rubrikker:
Måned — Dato — Tid — Contest navn — Type 

(CW eller fone) — Regler (hvornår disse sidst er 
omtalt i ,,OZ“) — Kontakt (hvem man skal have 
kontakt med).

W6KG er for tiden aktiv fra East Carolines Isl. 
Da der har været mange fine åbninger på 15 meter, 
er han ofte aktiv på dette bånd. Med CW er fre
kvensen 21051, og med SSB er den 21400 kc. Han 
har fået licens på New Hebrides som YJ8YY, så 
han vil sikkert inden længe komme i gang derfra.

PJ5BC og 5BD skulle fra omkring 20. november 
og en uge frem komme i luften fra Bonaire i Hol
landsk Antiller. De vil komme på 7/14/21 Mc med 
en Swan transceiver.

ZD8BC er en ny operatør på radiostationen på 
Gough Island. Han er aktiv med CW på 20 meter 
og er hørt flere gange om morgenen. QSL via 
ZS1VD.

Den nystartede færøske radioklub har fået ud
stedt kaldesignalet OY6FRA til klubstationen. De 
vil fortrinsvis være aktive i de forskellige tester.
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PE2EVO er kaldesignalet på en station, som Phi- 
lips-Eindhoven har oprettet. Stationen er udstyret 
med specielt målegrej, således at man er i stand til 
at give nøjagtige rapporter om signalstyrker og 
kvalitet.

5VZ8 er blevet det prefix, der i den følgende tid 
vil blive anvendt af stationer fra Togo Rep. — 
5VZ8CM er aktiv med SSB i den lave ende af 20 
meter.

OZ5GT skriver om DX-fcrholdene på 80 meter: 
Forholdene på 80 meter har været ganske fortræf
felige de sidste to måneder, og båndet har faktisk 
været åbent siden midten af juli. I det hele taget 
synes forholdene at være betydeligt bedre i år end 
i sæsonen 64/65. Naturligvis har der været mest 
at lave i den forløbne måned. Jeg har således lavet 
de første forbindelser med W6 i midten og slutnin
gen af oktober. K6SEN var den første"1, og hans sig
nalstyrke var S6, et par dage efter fik jeg forbin
delse med W6BBH, også denne gang 56 begge veje. 
Disse to stationer ligger på 3805—15 og lytter efter 
Europa kl. 6z. Desuden har jeg flere gange hørt W7 
og en enkelt gang New Mexico. Den 21/10 kom 
K7IMO/KH6 igennem 56 ved samme tid, men lyt
tede desværre ikke under 3,8 Mc. Ofte giver W2ZPO 
europæerne en hjælpende hånd med at komme 
igennem til W6/7, når man bare beder ham om at 
få west-coast-stationerne til at lytte under 3,8 Mc.

VS6AJ (OZ7SM) har ligeledes forsøgt sig på 80 
meter med 1 kW og en dipol. Jeg har til nu 6 for
bindelser med ham, og han kommer ret godt igen
nem S6. Han håber at kunne få en bedre antenne 
op — sikkert en long wire. Han ligger på 3790 kl. 
2200—2230z fredag, lørdag og søndag.

Der har været mange gode åbninger til ZL OS— 
07z og til VK 19—20z med styrker op til S7. I den 
nærmeste fremtid vil KS6BV komme på 80 meter 
med en groundplane og 2 kW, så han skal nok 
komme igennem.

Aktiviteten på 80 meter er stærkt stigende, så der 
skal nok blive noget at lave til vinter, når båndet 
bliver bedst.

Båndrapporter:
3,5 Mc CW:

OZ7BG: TF3KG 23 - 7X2AH 22.
OZ7CF: Wl—2—3—4—8 - VE 2—3 00—06 -

KV4CI 00 - UD6BD 02 - UA9BC—9WS 01 - OY1R 00.
OZ7RQ: 7X2AH 22 - UI8IZ 24 - ZC4AD 24 - KV4CI 

24 - OY2H 23 - I1IZ 23 - OHØVF 16 - UA1—2—3— 
'4—8—9 23—01.

3,7 Mc SSB:
OZ5GT: ZL2BCG—4LM - PJ2CR - OA4KY - 

YV5BPJ—5BMR—5BQG—9 AA - OX - OD5BZ - 
VE1—2—3 - W/Kl—2—3—4—5 - K6SEN - W6BBH - 
KP4BL alle mellem 06—07z - VS6AJ 22 - VK2AHT 
—3AHO—3BM 19—20z - 7X2AH 22 - 5A2TZ 21 - 
4X4 18—22 - UH8AY 19 - UW9DZ—9ARZ 19—20.

OZ7BG: 4X4RA 22 - 4X4AS 23 - 4U1ITU 23.

7 Mc CW:
OZ7BG: 9M4LP 24 - UW=AF 24 - UD6BD 42 - 

UA9KAG 01 - JY74 - FP8CP 23 - UI8LB 23 - 
4X4NVE—4SK 22 - OY2GHK - ZD7IP 24 - VK5KO 
21 - JA1CSK—1EZK—1CVV—1CMU—2EFL—2BVS
21.

OZ7CF: F9UC/FC 00 - OY2GHK 23 - W4BPD/LX
08 - 4X4NVE 23 - MP4TBO 23 - JA9AAV 19 - 
UF6HK 23 - UH8AE—8CJ 02 - UI8IZ 01 - ET3USA 
01 - CN8CF 23 - TI2PZ 00 - KV4CI 00 - KB7PI— 
7FAR 07 - VE1—2—3 - Wl—2—3—4—8—9 23—03 - 
W6—7 06—09 - W5—0 07.

OZ7RQ: SV1CX 00 - VO1AU 00 - OY2GHK 08 - 
4X4ON—4TP 23 - UA9VB 01 - UW0AF 01 - Wl—2 
—3—4—5—8—9 22—01 - W6—7—0 06.

14 Mc CW:
OZ4PM: VK2—3—4—5—6 - ZL1—3 - JA1HZN 18 - 

JA9VS 18 - VK9GC 12 - KM6DJ 05 - KL7AWJ 09.
OZ7BG: YV6EN 23 - JA1—2—3—4—6—8 17 -

MP4BFI 17 - ZP5LS 22 - VP2GLE 22 - VQ3J 16 - 
JY74 - ET3USA 16 - LX1CO 15 - KG6SZ 15 - 
ZL1AJU 16.

OZ7CF: KC6SZ 16 - KV4CI—4AA 16 - K3SWW/ 
KG6 13 - UD6AD 15.

OZ7DX: UI8IZ 05 - UL7KAA 06.
OZ7RQ: KV4CI 11 - YV4OP 11 - HV1CN 11 - 

VK2EO 10 - FP8CQ 16 - UA9—0 - Wl—0 - VE1—2 
—3—7—8.

14 Mc SSB:
OZ3SK: CR3SK 18 - PY2BZD/0 19 - VK0GW 18

- K7LMU/HS 17 - FR7ZD 16 - VP2SK 20 - XE3L 19
- W4BPD/LX 12 - ZS2MI 18 - VS9MP 17 - ZD8RD
20 - VQ9HB 17 - CR4AJ 17 - KG6APR - LI - HR1SO 
22 - TG9GZ 22.

OZ7BG: JA1—2—6—8 09—10 - ZL1—2—3 10 - 
CP5ED 21 - YV3—5—9 22 - 5U7AU 21 - FP8CA 23
- KX6DR 09 - TJ1AC 16 - ZD5D 17 - 5X5IU 17 - 
VP6WR 22 - 9G1FR 22 HC8JG 22 - ET3USA 06 - 
UJ8KAA - KL7EBK—7FCH 08 - XW8BF 15 - 
ZD8AR 15 - MP4TBO 15 - VP9AK 16 - VP2SY 18 - 
VQ9HB 17.

OZ7DX: OY2GHK - K7LMU/HS - ZD8AR - 7X2
- VP9 - OD - JA m. m.

21 Mc CW:
OZ4PM: VR2DK 07.
OZ7BG: PY2BZD/0 11 - 9Q5TJ 15 - ZE3JJ 15 - 

CR7IZ 14.

21 Mc SSB:
OZ7BG: 4W2AA 10 - 5H3JJ 17 - ZS6BJW 10 - 

ET3USA 10 - MP4TBO 10 - ZE1JE 10 - 5N2JRM 10
- VS6AJ 11 - 4U1ITU 11 - HV1CN 11 - PJ2MI 11 - 
HC1GB 14 - HC5GRC 13 - KV4AQ 14 - ZD8AR 15
- SW0WF Rhodos 14 - VS9AWR 14 - KZ5TD 16. 

OZ7DX: DL - G - HB - ET3USA - W - F - OZ
- 5A3.

QSL-adresser:
7X2MD via K4TWF.
ZD8AR via Hammarlund.
Det var det hele for denne gang. Tak for rap

porterne og på genhør:
73 og god DX de OZ7BQ/Joe,

Hans Jørgen Rasmusen,
vær. 145, Haraldslundvej 38, Lyngby.

Rettelser til QTH-listen.
Tilføjes:

9164 3UC, Børge Hansen, Mosevej 75, Kolding.
Foran kaldesignal OZ1KI tilføjes nr. 7878 (nu 

OX3KI).
Foran kaldesignal OZ4SF tilføjes nr. 7907.
Foran kaldesignal OZ5AL tilføjes nr. 937.
Foran kaldesignal OZ6EG tilføjes nr. 6670.
Foran kaldesignal OZ8XW tilføjes nr. 8737.
Foran kaldesignal OZ9CV tilføjes nr. 8570.
Foran kaldesignal OZ9WN tilføjes nr. 9359.

OZ3FM.
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OSCAR IV:
Project OSCAR Inc. har modtaget en invitation 

til at få en radioamatørsatellit opsendt med en 
TITAN III c forsøgsraket, som vil blive opsendt fra 
rampe 41, Cape Kennedy, Florida, i løbet af den før
ste uge i december 1965. 6V2 time efter opsendelsen 
vil raketten gå ind i et semisynkront kredsløb med 
en højde på ca. 33700 km med en daglig østlig for
skydning på 30° og med en inclinationsvinkel på 0°. 
OSCAR IV vil blive frigjort fra raketten og aktive
ret, når den er over Ecuador. Det forventes, at 
OSCAR IV vil blive spin-stabiliseret, så dens an
tenner er parallelle med jordens akse. Strømforsy
ningen vil ske udelukkende med solbatterier, og 
derfor forventes OSCAR IV at have en levetid på 
ca. 1 år. Forskellige grupper af amerikanske ama
tører arbejder hårdt med at få fremstillet den for
nødne elektroniske udrustning til OSCAR IV. For 
øjeblikket er det ikke muligt at give oplysninger 
om, hvad der vil blive opsendt, men følgende mu
ligheder foreligger:

1. En lineær translator:
Denne translator har en input centerfrekvens på 

144,1 Mc og en udgangs centerfrekvens på 431,935 
Mc med en gennemgangsbåndbredde på 10 kc. Ud
gangseffekten vil blive ca. 3 watt PEP. På 431,920 
Mc vil der blive en beaconsender. Der er ikke plan
lagt telemeter signaler fra denne translator.

2. En flerbånds beacon:
Denne består af en beacon på 144,050 Mc med en 

tilsvarende beacon på 432,15 Mc og 1296,45 Mc. Ud
gangseffekten fra hver beacon bliver 1 watt.

3. En 144 Mc beacon:
Enheden består af en 144,050 Mc CW beacon, som 

vil blive nøglet fra et separat telemeter system. 
Telemeter systemet består af et 7 kanals binary 
puls-kode modulations system.

4. En flerbånds beacon:
Ligner den under pkt. 2 omtalte.

5. En lineær translator:
Denne translators input centerfrekvens er 144,1 

Mc, og udgangs centerfrekvensen er 29,45 Mc med 
en gennemgangsbåndbredde på 25 kc. Translatoren 
omfatter også en 10 meter og 432 Mc beacon. Denne 
enhed er beregnet til en mindre højde end OSCAR 
IV og vil først blive anvendt senere i 1966.

Indenfor ganske få dage vil valget af udstyr blive 
truffet, og meddelelse udsendt til de interesserede.

Som det fremgår af ovenstående, er der noget 
interessant at se frem til —• jeg vil gerne høre fra 
de amatører, der kunne tænke sig at være med til 
at kommunikere over OSCAR IV, så vi kan få lavet 
et system, der sikrer den enkelte deltager eller 
gruppe de bedst tænkelige arbejdsforhold, samt får 
sat nyhedsformidlingen i system. Som OSCAR 
koordinator får jeg brug for nogle friske CW ama
tører, der vil være villige til at aflytte W6EE og 
W1AW — W1AW sender officielle nyhedsbulletiner 
fra ARRL alle hverdage kl. 0000 GMT på 144,100 kc 
med CW. W6EE’s tider og frekvenser er ikke kendt 
for øjeblikket.

Alle henvendelser ang. OSCAR IV bedes rettet til 
undertegnede.

Aktivitetstesten:
Efter oktober omgangen er stillingen:

144 Mc:
OZ9OR — 188 points OZ9EO — 23 points

6OL — 174 points 9KY — 23 points
9CR — 113 points 2RT — 22 points
9OT — 98 points 8SC — 21 points
1LD — 75 points 8UX — 20 points
4HZ — 73 points 9JP — 18 points
8OP — 71 points 3VO — 17 points
1EE — 65 points 9DP — 16 points
2FD — 53 points 5LK — 16 points
8HV — 49 points 5HW — 16 points
4EV — 48 points 9NO — 15 points
9FR — 42 points 3NH — 15 points
4RM — 42 points 5UJ — 14 points
2PN - 41 points 5NT — 14 points
1PQ — 41 points 6AF — 13 points
7JN — 39 points 1RH — 11 points
4CT — 38 points 6KY — 8 points
4EM — 37 points 9AD — 8 points
6FT — 33 points 2SD — 7 points
5G — 30 points 1IF — 5 points
9BS — 29 points 7MG — 4 points
7LU — 26 points 6JI — 4 points
8LH — 24 points 4ON — 4 points

432 Mc:
OZ9CR — 6 points OZ9FR — 3 points

9AC — 5 points 1 - 9OR — 1 point

Vi siger til lykke til vinderne af 144 Mc testen
— 9OR — og 432 Mc testen — 9CR.

Nu starter aktivitetstesten på sit. 2. år, og jeg 
håber på lige så god tilslutning i det kommende år. 
På genhør!

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

432 Mc aktivitetstest den 1. onsdag i måneden 
kl. 2200—2400 DNT.

Logs sendes til undertegnede inden den 28. i må
neden.

Husk at der er 432 Mc aktivitetstime hver søndag 
kl. 1100—1200 DNT.

Testkalenderen:
26. dec.: UK7 og 2 meter klubbens 144 Mc juletest.

Der er flere, der har spurgt om, hvornår resulta
tet fra testen i juni måned bliver offentliggjort — 
jeg er desværre ikke i stand til at oplyse noget 
om dette, da der ikke er fremsendt resultatliste til 
mig.

Balloner:
Den 22. august kl. 0700 DNT opsendte PA0IJ og 

PA0IF en ballon i nærheden af Utrecht. Det tek
niske udstyr var en 144 Mc translator fremstillet af 
DJ4ZC — antennen var en krydsdipol. Foruden 
translatoren var ballonen forsynet med en radar- 
reflektor, så det var muligt at bestemme dens po
sition nøjagtigt. Ved hjælp af positionsangivelser 
fra radarobservationer og 144 Mc pejlinger udført 
af PA0BEA/CKV/DAX lykkedes det at finde trans
latoren, som efter en nærmere fastsat tid var fri
gjort fra ballonen og landet ved hjælp af en fald
skærm. Ballonen havde en diameter på 2,5 meter
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og var kun beregnet til en kortere flyvning. Bal
lonen nåede en maksimal højde på 25 km.

På nuværende tidspunkt foreligger der rappor
ter om, at DL3ENA har worked G stationer med 
ESB, OK1VHF har hørt bl. a. G — PAØ — ON — 
DL/DJ og LA stationer med signalstyrker op til S8.

Den 24. oktober kl. 1800 DNT blev der fra Hanno
ver området opsendt en ballon med en 144 Mc trans
lator fremstillet af DJ4ZC. 9OR fik forbindelse med 
6 tyske stationer og har senere fra HB9RG modta
get en rapport, der siger, at 9OR’s ESB signal var 
S9 gennem translatoren. 7LX blev hørt af flere, 
men fik ikke QSO. Der vil fra tysk side blive op
sendt flere ARBA balloner. Hvornår vil bl. a. blive 
oplyst på 80 meter — DL0DN på 3770 kc med ESB 
kl. 1500 DNT samt DL4YBA hver dag på 145,415 Mc 
med ESB kl. 1830—1930 DNT.

Første 70 cm forbindelser:
OZSM: Hvem kan hjælpe med data? ,
OZ—DL: OZ1CR d. 21. juli 1958.
OZ—G: OZ9AC d. 3. december 1962.
OZ—PAØ: OZ9AC d. 3. december 1962.
OZ—ON: OZ7SP d. 27. august 1964.
OZ—BM: OZ7SP d. 10. november 1964.
OZKP4: OZ8EME d. 3. juli 1965, via månen.
OZ—OK: OZ6AF d. 6. oktober 1965.

144 Mc nyt:
Den sidste måned har været begunstiget af gode 

forhold. OZ9OR har worked følgende d. 21/9—23/9: 
LX — GC — ON — OK — F — G — D — PA0. 
Den 27/9 på aurora: NR2 — LA — OH2 — SM5. 
Den 7/10—8/10: OK — DM — SP. Den 21/10—26/10: 
SM5 — PA0 — G —' LA — GM — OH2 — OK — SP
— DL — DM.

OZ6OV har den 22/10 worked: G — DL — OK — 
GM og SM.

OZ6OL får snart en 30 meter gittermast sat cp — 
den udrustes med en 10 element yagi til 144 Mc og 
en 16 element yagi til 432 Mc — på 144 Mc kommer 
60L i gang med et nyt PA-trin med 4X250B!

432 Mc nyt:
OZ6AF workede d. 6. oktober kl. 0130 DNT 

OK1VHF og OK1AHO, rapporterne fra OK var 
RST 579 til 6AF — fra 6AF til OK blev der givet 
RST 559. 6AF kørte med en BAY 66 varaktor diode 
i udgangen på sin sender — Wo ca. 1,5 watt. Til 
lykke med den første OZ—OK 432 Mc forbindelse, 
Ole.

OZ6OV har d. 22. oktober worked: G8ABC — 
G3GDR — G3KER — G8ABP — G8AKQ — G8ADC

— G3LTF og G3LQR. Den 23: oktober: G3ILD. 
OZ7SP har worked: G — GM — PAØ, forsøgte

den 23. oktober at få overført et TV-billede fra 
G3ILD, men det lykkedes desværre ikke helt.

7SP har under åbningen dagligt hørt DL6SV og 
en 432 Mc beacon med kaldesignalet DJ2LF samt 
OK1KAM.

OZ1FF har d. 25. oktober worked: OKlKAM/p cg 
DL6SV. 1FF kommer snart i gang med en QQE 
03/20 i PA-trinet — kører for tiden med en BAY 66 
varaktor diode som PA!

1296 Mc nyt:
OZ7SP har d. 22. oktober i SW retning hørt radar

signaler, men ingen amatørstationer.
Min adresse er: Kaj Nielsen, Kai Lippmannsallé 

6, Dragør. Tlf. (01) 53 12 89 efter 1800.
OZ9AC.

FRA AFDELINGERNE

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

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

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

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.

Den 18. oktober havde den københavnske afde
ling årlig generalforsamling. Referatet heraf vil
fremkomme i december-nummeret af OZ.

Til de medlemmer, der ikke var til stede, kan vi 
meddele, at der på generalforsamlingen blev holdt 
afstemning til valg af bestyrelsen. De valgte besty
relsesmedlemmer har herefter på et efterfølgende 
bestyrelsesmøde konstitueret sig således:

OZ5RO, Ove Blavnsfeldt (formand).
OZ8PV, Jørgen Poulsen (næstformand).
OZ4AO, Svend Aage Olsen (kasserer).
OZ3WQ, Peter Lynggaard (sekretær).
OZ5IS, Jørgen Skovsende (QSL-manager).
OZ1SZ, Ejner Schmelling.
OZ5IH, Ivan Wahlgreen Hansen.

Programmet:
15. november:

Klubaften.

22. november:
Som meddelt i sidste nummer af OZ får vi i 

aften besøg af OZ7JX, J. 0. Giehm, fra SEMLER & 
MATTHIASSEN. OZ7JX vil medbringe alt det nye 
Heathkit-grej — og demonstrere det. Som det 
fremgår af de mange Heathkit-annoncer, er der 
mange nyheder på tapetet.

29. november:
Efterhånden som transistorer og mini-komponen

ter også vinder Indpas i amatørernes rækker, bli
ver anvendelsen af trykte kredsløb ligeledes mere 
og mere almindelig ved fremstillingen af amatør
grej. Nogle køber „færdigsyede11 prints — andre 
forsøger at lave dem selv.

Firmaet Mathias & Fedders en er vel en af vore 
kendteste hjemlige pionerer inden for denne bran
che, og fra dette firma har OZ5HK, ing. Henning 
Kjær Andersen, lovet at komme for at fortælle om 
industriel fremstilling af prints. Vi vil blive delag
tiggjort i det nyeste indenfor den tekniske forsk
ning, nye materialer, nye anvendelsesområder etc. 
Vi vil tro, at denne specialist på området vil kunne 
give mange tips og ideer af interesse for amatører.

6. december:
I aften slapper vi af og får en hyggelig sludder — 

kort sagt, vi holder klubaften!

13. december:
I aften har vi VHF-møde- Alle VHF-interesserede
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er velkomne. Ingeniør Orla Hansen fra Storno hol
der et interessant foredrag — se annoncen ovenfor!

20. december:
I aften holder vi det sidste møde inden jul og 

dermed i det gamle år. Det vil blive et rigtigt jule
møde med lys på bordene, servering lidt ud over 
det sædvanlige o. s. v. Vi håber, mange medlem
mer kan afse tid til at komme med og ønske glæde
lig jul.
Vy 73! P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.

VHF-MØDE
Mandag den 13. december kl. 2000 (den an

den mandag i december) har den københavn
ske afdeling atter VHF-møde.

STORNO’s specialist på modtager området, 
ing. Orla Hansen, har givet os tilsagn om at 
komme ud til os for at holde et interessant 
foredrag om emnet: „Indgangskobler til VHF 
med transistorer".

Det er vel hævet over enhver tvivl, at 
dette er et emne, der interesserer en vid 
kreds af VHF-amatører, og vi regner da 
også med, at det vil blive en lærerig aften 
for 2 meter og 70 cm folk. Det er jo en erfa
ren mand, vi får i vor midte!

Alle VHF-interesserede er velkomne!

AMAGER
Formand: OZ9JB, Jørgen Badstue, Kastrupvej

168 S., tlf. 55 25 01.
Kasserer: Hans Olsen, OZ80L, Parnasvej 5, S., 

tlf. 55 10 85.
Sekretær: Bent Yt, På Blegdammen 6, 4. th., Ø. 
Mødelokale: Helikonsvej 10, kid., S.
Lørdag den 16. oktober afholdt vi en overmåde 

vellykket efterårsfest. Alle tilmeldte og mange 
flere var mødt op. Alle fremmødte morede sig strå
lende, og der blev spillet, sunget og danset til langt 
ud på de små timer. En særlig tak til dem, som var 
med til at pynte lokalet op på festlig vis og hjalp 
med at rydde op, efter de andre var gået. Også tak 
til orkestret, som var med til at gøre festen til det 
lyspunkt, den blev for os alle.

Vi er helt sikre på, at vi må afholde en ny jubel
fest efter samme vellykkede mønster inden pinse. 
Hvis blot en tiendedel af de fremmødte mødte op 
til de almindelige klubmøder, ville vores lille afd. 
trives på bedste vis.

Program:
Torsdag d. 25. november:

Klubmøde.

Torsdag d. 9. december:
Auktion.

Torsdag d. 16. december:
Vy 73 Bent Yt.

2 meter klubben
afholder møde torsdag den 25. november kl. 2000 
hos Standard Electric — radioafdelingen, Lund- 
toftevej 1, Lyngby.

Det er med stor glæde, at vi inviterer ALLE 
VHF-interesserede amatører til dette møde, hvor 
OZ9ROS, overingeniør Gorm Nlros, vil talt om

MODERNE VHF-GREJ set fra en amatørs syns
punkt. Standard Electric er jo med i fronten, hvad 
angår det sidste nye inden for VHF-udstyr. OZ9ROS 
vil bl. a. komme ind på effekttransistorer til VHF- 
TX. Endvidere forevises film om SSB på VHF, og 
såfremt tiden tillader det, vises en farvefilm om 
fly-simulation, hvor vi ser fly i luften og instru
mentpanelerne på jorden. Også her anvendes mas
ser af VHF-udstyr, og OZ9ROS, der selv er pilot 
med egen sportsfly, skulle have alle muligheder for 
at give VHF-amatørerne orientering inden for dette 
ret specielle felt. Mon ikke denne aften vil give os 
masser af impulser — bl. a. ved demonstrationen af 
Standard Electric’s sidste nye udstyr.

Vy 73 OZ9AE.

Arhus
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Miil- 

lersvej 117, Århus C.,'tlf. (081) 6 23 21.
Kasserer: OZ7EW, Erik Kragh, Louisevej 42, Bra

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

Århus C., tlf. (061) 4 43 57.

Torsdag den 18. november:
Vi mødes præcis kl. 1930 på Regnecentralen, Søj

lehuset, Guldsmedgade 3—9.
Em dansk virksomhed med internationalt ry åbner 

dørene for os — elektronhjernen vil køre dig skak
mat i „20 spørgsmål til GIER“ •— og mere fagligt 
vil du blive sat ind i den teoretiske baggrund for, 
hvordan dioder og transistorer kan hjælpe med til 
at beregne forbruget af snørebånd blandt barfodede 
indianere eller til at beregne din skat for næste år.

Torsdag den 25. november:
OZ8FI fortsætter gennemgangen af 2-metermod- 

tageren: „Mellemfrekvensforstærkeren og diskrimi- 
natoren". Vy 73 OZ8BG

ÅBENRÅ
Ja, nu fik vi afsluttet rævejagten for i år, men 

ikke uden vanskeligheder. Første aften, vi kørte i 
finalen, blev en rigtig vandgang, det styrtregnede, 
og resultatet blev da også, at kun 4 af holdene gen
nemførte, de 3 første hold kom med kun 5 minut
ters forskel, så der var lagt op til den helt store 
slutrunde, og resultatet af denne blev, at 8AJ og 
Mathias vandt og efterfulgtes af 5WK og Benny, 
som ellers havde ført efter første etape. På tredie- 
pladsen kom Ruddl og Falle, fjerdepladsen gik til 
Søren og Tulle, og femtepladsen gik til 8JV og Ib.

Den 23. oktober havde vi afslutningsfest for ræve
jagten, som var tilrettelagt af 8AJ og Mathias, og 
festen afholdtes på „Sølyst Kro“. Der blev budt 
velkommen af 8AJ, og det skete over et glas Ver
mouth med blomme, og derefter gik vi til bordet, 
som var festligt pyntet. Vi startede med sildeanret
ning, og hvad dertil hører, og da de første par 
drammer var kommet gennem halsen, gik snakken 
meget bedre. Lene snakkede om, at Anton kunne 
cykle, men det er der vist ingen, der tror på, 
„det er aldrig blevet set“. 5WK havde også svært 
ved at holde munden lukket, der kom nemlig ret 
tit en snaps og ville ind. Da vi var færdige med 
sildemaden, overrakte 8JV præmier til de 3 vindere, 
og derefter fik vi hamburgryg med grønsager, og 
ind imellem blev der sunget (4 sange) specielt skre
vet til denne fest, den ene var indpakket i et ræve- 
hoved, og den anden i en flot rævemodtager med 
lys i sendeantennen og mange andre finesser såsom 
højdemåler, kromosonmåler o. s. v. Som dessert
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Så smukt var bordet pyntet ved Åbenrå afd.s 
rævefest d. 23. oktober 1965.

fik vi pandekager med is og syltetøj, og efter ma
den gik vi over til dansen og andre små lege. 5WK 
og 8AJ prøvede ølflaskefiskning, som vandtes af 
8JV. Derefter skulle et par damer pakke en herre 
ind i toiletpapir (crepe), det var meget vanskeligt, 
fik vi at se. Musikken blev leveret af 4PC og 
hustru, og til dem vil vi gerne sige tak, fordi de 
ville komme og spille for os. Vi dansede til langt 
ud på natten. Til slut takkede 5WK festkomiteen for 
den dejlige aften, de havde arrangeret for os, og 
hermed endnu engang tak.

Vore møder afholdes jo som sædvanlig hver ons
dag på Ungdomshjemmet kl. 1930.

Som omtalt i OZ oktober nr. ville vi forsøge med 
foredrag, og det er nu lykkedes at få 9AC ned og 
fortælle om 2 m og 70 cm, og mødeaftenen er 15. 
november kl. 1930 på Ungdomshjemmet.

BORNHOLM
Kursus i radioteknik for begyndere under ledelse 

af 4QQ, Egon Sørensen, fik stor tilslutning, 23 del
tagere. Den 14. oktober assisteredes Egon af 4OV, 
Ole, som holdt et fint lille foredrag om „ham radio“ 
og i forbindelse hermed demonstrerede sin nybyg
gede 100 W TX og Geloso RX på en 14 MHz dipol 
ophængt i undervisningslokalet.

De 20 medlemmer, som mødte op til 4QQ’s fore
drag den 12. oktober om grundstoffernes opbygning 
og elektriske egenskaber, blev en oplevelse rigere. 
Ikke alene fik de en klar og let fattelig fremstilling 
af den teori, som danner grundlaget for udnyttelse 
af atomenergi, men fik i fortsættelsen af foredra
get lejlighed til at se tre nye farvefilm, som havde 
tilknytning til emnet, og som 4QQ havde lånt hos 
Siemens og Philips. Disse film, som forøvrigt varmt 
kan anbefales andre EDR-afdelinger at låne, var 
„Teknikken af i morgen" (Siemens) og „Fremtidens 
brændstof" og „Pan-teletron“ (Philips).

Morsekursus, som startede den 19. oktober med 
Poul Larsen, OZ1PU, som lærer, har i øjeblikket 
kun 6 deltagere. Kursus foregår i klubhuset hver 
tirsdag kl. 2000. Det var ønskeligt, om endnu nogle 
medlemmer ville deltage.

Den ordinære generalforsamling blev holdt i hu
set den 26. oktober. Der mødte kun 10, og det var 
som sagt kun en trediedel af medlemmerne. Men 
det blev en hyggelig aften med kaffe og livlig dis
kussion næsten til midnat.

OZ1PU valgtes til dirigent. Formanden, 4HF, af

Og her er vort hyggelige landsdelsorkester, 
OZ4PC og hustru.

lagde beretning om arbejdet i det forløbne år og 
mindedes afdøde 4IM, som gennem så mange år 
havde været en god støtte for afdelingen og en 
trofast ven.

Kassereren, Henning Knoblauch, aflagde regn
skabet. Driftsregnskabet viste efter afskrivninger 
et nettooverskud på kr. 5,73 og status en formue på 
kr. 3.733,32. Kassereren oplyste, at afdelingen havde 
38 medlemmer, hvoraf 8 endnu ikke havde indbetalt 
kontingentet.

På valg var 4HF og 4OV. Begge genvalgtes en
stemmigt. Bestyrelsessuppleant OZ4MT blev fore
slået genvalgt. Da han ikke var til stede, blev også 
foreslået Flemming Larsen, og det blev sidstnævnte, 
der gik af med sejren ved den skriftlige afstem
ning. Som revisor og revisorsuppleant genvalgtes 
Helge K. Andersen og 4PM. Under eventuelt rejste 
1IF spørgsmålet om anskaffelse af en bedre RX til 
CW-arbejdet på 3,5 MHz og ønskede en kontingent
forhøjelse med yderligere anskaffelser for øje.

Til vor store glæde kom 1PU med et generøst til
bud på en modtager. Herom nærmere senere.

Ekstraordinær generalforsamling
holdes i klubhuset tirsdag den 7. december kl. 2000 
med dagsorden:

1. Kontingentforhøjelse.
2. Eventuelt.

Vy 73 4HF.

GRENÅ
Lokale: Kælderen, Vestervej 1.
Formand: OZ2LR, Leif Ryttertoft, Thorsvej 21, 

tlf. (063) 2 01 30.
Kasserer: OZ9HN, Helmuth Nielsen, Glentevej 10, 

tlf. (063) 2 09 96.

Klubaften:
Hver mandag kl. 2000. Vi gennemgår som studie

kreds teknisk stof fra „Vejen til sendetilladelsen" 
og træner med morse.

Mandag den 29. november kl. 2000:
Filmaften. Der vil blive vist farvefilmene „Teknik 

af i morgen", som beretter om elektroteknisk forsk
ning, og „ESK Teknik" som fortæller om relæ
teknik.

Vy 73 OZ2LR.
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ØSTBORNHOLM
Vinterens program fortsætter stadig lige vellyk

ket. Siden sidst har vi set nogle meget fine tekniske 
film, der både hvad indhold og kvalitet angår var 
ufb. Også de efterfølgende „Ham“-burgers var vel
lykkede.

Den 27. okt. holdt OZ8TV et udtømmende fore
drag om printpladefremstilling, hvorefter han de
monstrerede et par fremstillingsmetoder. Det var en 
lærerig aften, og flere vil efter dette have betyde
lig nemmere ved selv at fremstille deres print.

Først i oktober fik vi vore træbænke i CQ pol
strede med skumgummihynder, hvorefter de er 
blevet gode og behagelige at sidde på. Hynderne 
er endvidere tænkt som underlag ved overnatnin
ger under fremtidige tests, og med henblik på 
samme, vil vi forsøge at danne et par testhold (til
melding til 4ME snarest).

Vores 2 m antenne er blevet gjort roterbar ved 
hjælp af en snekke og en gammel grammofonmo
tor, så vi nu blot behøver at trykke på en knap for 
at få den drejet. En omskifter vender polarisatio
nen på motoren, så vi kan dreje antennen til begge 
sider. Ved hjælp af snoretræk og div. skalahjul er 
en antenneindikator blevet konstrueret og opsat på 
væggen. Indikeringen sker ved hjælp af en viser, 
der drejer over et Europakort, der er klippet cir
kelrundt med Bornholm i centrum. På viseren er 
antennens strålingsdiagram konstrueret ved hjælp 
af lidt kobbertråd. En 6 V pære i en lille dåse sør
ger for fjernbelysning af indikatoren.

I tilknytning til stationen er der sat et stations
ur op, således at vi altid har GMT’en ved hånden, 
og yderligere har vi fået sat et værktøjsbræt til af
delingens værktøj op under tavlen, således at det 
skulle være nemt med det samme at finde netop 
den ting, man skal bruge. Værktøjet skal naturlig
vis hænges på plads med det samme efter brugen.

Til brug ved eksperimenter m. m. er der blevet 
opsat en holder med nogle testledninger, som vil 
være nyttige på byggeaftener og lign.

Det er lykkedes afdelingen at få udgivet sit eget 
medlemsblad „OZ4 HAM nyt“, der udkommer hver 
måned omkring den 1. Bladets kvalitet er ikke helt 
ufb endnu, men det kommer med øvelsen.

Fra bestyrelsens side er det blevet besluttet, at 
samtlige aktive medlemmer kan få en nøgle til 
klubhuset udleveret mod at erlægge 5 kr. årligt til 
kassereren OZ4RA.

OZ4QQ har fået fremskaffet nogle fornemme med
lemskort, som vil blive udleveret til medlemmerne 
den 10. nov., såfremt kontingentet er blevet betalt.

Programmet:
17. november:

Byggeaften ved OZ4RA.

24. november:
På opfordring af flere medlemmer bliver banko

spillet gentaget, og også denne gang vil der være 
fine præmier.

Bagefter serveres kaffe og brød.

1. december:
Byggeaften ved OZ4CG.

8. december:
Årets kæmpeauktion. Har du noget brugbart 

grej, der bare ligger derhjemme og fylder, så tag 
det med.
15. december:

Stor juleafslutning med kaffe, ostemadder og un
derholdning. Er der nogle, der kan trylle, læse

sketches m. m. eller andre spændende ting, så sig 
endelig til, så vi kan få lavet et program.

XYL og YL skal selvfølgelig også med.
Samtlige arrangementer starter kl. 1930. 
Mandagsaftenernes undervisning fortsætter lidt 

endnu, hvorefter de vordende amatører går op til 
mundtlig teknisk prøve.

Vy 73 OZ4CG, sekretær.
Vy 73 H. E. J.

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

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

tensensvej 1, tlf. 2 81 05.
Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro, Mølleparkvej 5, 

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

tlf. 6 53 59.
OZ1LN, H. P. Kjærbro, Mølleparkvej 5, 

tlf. 2 87 42.

Program :
19. november:

1LN demonstrerer, hvordan man laver trykte 
kredsløb.

3. december:
Julemøde.

7. januar 1966:
Se næste OZ.
Møde indtil videre hos 7BE, Søren Mortensens- 

vej 1.
H. M. Nørgaard.

HELSINGØR 
Lidt af programmet for deri nærmeste tid:

Fredag den 12. november
vil 80M fortælle os lidt om værkstedsteknik.

Fredag den 26. november
snakker vi om måling og målegrej. Det er 9BS, 
der fortæller.

Vel mødt!
8NJ.

HOLBÆK
Grundet på for lille tilslutning ser vi os desværre 

nødsaget til at aflyse såvel byggeaftener som morse- 
kursus. Der vil derfor fremover kun blive holdt 
almindelige klubaftener i foreningen. Der har været 
drøftet at afholde en udflugt for såvel medlemmer 
som XYL’s.

Næste møde bliver torsdag den 25. november 
kl. 2000 hos 2PU som sædvanligt.

Vy 73 5SZ.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: 1PZ, Poul Sønderbæk, Axelborg 2 A, 

Horsens.
Næstformand: 6KY, Jørn Nielsen, Boligselskabet 

32, Horsens.
Kasserer: 4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 

58, Horsens, tlf. 2 18 34.
Sekretær: 9ER, Erling Nielsen, Strandpromena

den 38, Horsens, tlf. 2 71 71.
6JI, Jørn Isaksen, Sæbberup, Løsning.

De faste ugentlige mødeaftener:
Mandag kl. 2015:

Byggeaften for begyndere.
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Tirsdag kl. 2015:
Teknisk kursus.

Torsdag kl. 2015:
Almindelig mødeaften.

Lørdag og søndag:
Rævejagt, ang. tidspunkter, se opslagstavlen. 

Månedens arrangement, december:
Torsdag den 16. dec. kl. 2015:

Film- og pølseaften. Vy 73 9ER.

KORSØR
Lokale: Svendstrup station.
Kaldesignal: OZ8KOR.
Formand: OZ4WI, B. Lykke Frederiksen, Frø

lunde, tlf. 168.
Kasserer: OZ5UJ, Niels Jørgen Bantz, Revvej 59, 

Korsør, tlf. 57 15 83.
OZ8KOR har været i æteren for første gang den

22. oktober på 80 m og 2 m. Det blev kun til et QSO 
på 2 m, på 80 m blev vi ikke besvaret på opkald. 
Fru 4WI lavede kaffe.

Vi mødes hver torsdag igen, og så er det menin
gen, at vi skal have forbedret 80 m stationen og 
lavet en ny 2 m station.

Husk! Det er torsdag d. 18. november, at 9AC 
kommer.
Torsdag den 25. nov. kl. 1930:

Mødeaften.
Torsdag d. 2. dec. kl. 1930:

OZ6PA har lovet at komme og hilse på os, så 
reserver denne aften og mød op.
Torsdag d. 9. dec. kl. 1930:

Mødeaften.
Onsdag d. 15. dec. kl. 1930:

Vil der blive arrangeret en julefest, tag så YL og 
XYL med til en hyggelig fest.

Det var slut for i år, der er juleferie til den 6. 
januar 1966. På gensyn.

LOLLAND-FALSTER:
Mødet den 26. oktober i Nykøbing havde samlet 

god deltagelse. OZ2MI bød velkommen og efterlyste 
en afløser for 4AR, som er rejst til Esbjerg. Valget 
faldt på undertegnede.

Fra DL-amatørerne i Lübeck havde 2MI en hil
sen med. Det var DL1NX, der skrev, at de på sid
ste klubmøde havde drøftet turen til Næstved og 
Nykøbing. Der var kun een mening — stor beun
dring for organisation og det afvekslende program. 
De ville nu gøre alt for at kunne byde på nyt pro
gram i Ltibeck næste år. Derefter forelagde 2MI en 
række gode ideer til aftenens diskussion. Så kom 
kaffen, og vi havde det vældig hyggeligt lige til 
lukketid. Vi drøftede arbejdet i klubben fremover 
og slog fast, at der skulle skiftevis holdes møde i 
Nykøbing og Maribo, selvom tilslutningen var størst 
fra Nyk.-medlemmer.

Der var tilslutning til undertegnedes tilbud om 
filmsaftener af teknisk art. Et besøg på Tage Schou-

RTTY-materiel.
På lager har vi nogle bladskrivere, klaviaturper- 

foratorer og strimmelsendere.
Eneste betingelse for køb er, at man er medlem 

af EDR.
Henvendelse til landsformanden

OZ6PA (01) 55 63 64.

boes museum er også på planen. Ligeledes drøfte
des diverse foredrag udefra- i fremtiden samt dia
grammer i OZ og 7AQ’s forslag om standardkreds
løb.
Program:
Tirsdag den 23. november:

Møde på Ebsens hotel i Maribo kl. 2000. Emnet 
er halvledere. En gennemgang af strømtransport, 
fremstilling af industriel anvendelse af dioder og 
transistorer i forbindelse med en interessant farve
film forevist af Elmer.
Tirsdag den 14. december:

Ideen fra i fjor med julemøde hos 2MI med YL og 
XYL gentages. Da det bliver før OZ, derfor aver
teres det allerede nu. Altså tirsdag den 14. decem
ber kl. 2000 hos 2MI, Vesterskovvej 47, Nyk. F.

Efter nytår starter vi op med fremstilling af 
print, men herom senere.

73 fra DR 713 Elmer.

KOLDING
Vi holdt den årlige generalforsamling den 26. okt. 

på Borgerkroen. Denne gang forsøgte vi at holde 
mødet en tirsdag i stedet for en fredag, da mange 
havde protesteret, fordi de altid var forhindrede om 
fredagen.

Resultatet var dog nøjagtig det samme, da der 
kun mødte 11 medlemmer.

Der blev afholdt valg til en ny bestyrelse. 2JA 
ønskede ikke at fortsætte som formand, så bestyrel
sen kom til at se således ud:

Formand: Jørgen Nissen, Falkevej 15.
Kasserer: OZ5LG, Leif Christiansen.
Sekretær: OZ5UY, Orla Nielsen. .
Der blev diskuteret det sædvanlige emne om eget 

lokale, og denne gang mener vi at have noget, som 
eventuelt kan blive til noget.

Når dette læses, har vi sikkert holdt det første 
møde i det forhåbentlig kommende klubhus. Da det 
er et lille hus, som muligvis kan købes, skulle vi 
gerne have så mange medlemmers mening at høre 
som muligt.

Desuden beder vi alle medlemmer og ikke-med- 
lemmer, som eventuelt er interesserede i morse- og 
teknisk kursus, om at melde sig. Vi er villige til at 
starte sådanne kurser, hvis der er tilslutning nok.

Meddelelse om det næste møde vil blive sendt til 
medlemmerne.

Vy 73 de OZ5VY.

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.
Vi nk tømt alle afdelingens hylder for stumper 

ved auktionen den 20. oktober, der mødte 14 mand. 
Efter kaffen blev der optaget et bånd, som skulle 
sendes op til 6EI, og mikrofonen gik rundt, så alle 
kunne få hilst på vores forhenværende formand.

Efter optagelsen kom der så gang i auktionen, 
9ND og Iversen var auktionarius, det gik meget 
strygende, der var mange, der fik en masse rare 
sager med hjem, og afdelingen fik så til gengæld en 
del penge i kassen.

Det næste møde bliver onsdag den 24. november. 
Da kommer 9KY og 5HW fra Haderslev og fortæl
ler om VHF og UHF. 5HW tager sig af sendersiden, 
cg 9KY klarer det andet.

Vel mødt! Vy 73 OZ6LH.
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NORDJYSK AFD.
Så er det en realitet, som indvarslet gennem sid

ste nummer af OZ blev der holdt et møde mandag 
den 18. oktober på Bechs Hotel i Frederikshavn, og 
dette møde kom til at forme sig som en stiftende 
generalforsamling. Inden GF holdtes, fortalte 
OZ2NU løst og fast om EDR og takkede på lands
foreningens vegne for initiativet.

Derefter gik man over til generalforsamlingen, 
2NU blev valgt til dirigent, hvorefter generalfor
samlingen gennemarbejdede lovene for afdelingen 
og vedtog disse.

Den nye bestyrelse blev valgt samme aften og 
kom til at bestå af følgende:

Formand: OZ1MC, Morris Christiansen.
Kasserer: OZ5LY, Bent Andersen.
Sekretær: Henrik Jacobsen.
Endvidere valgtes OZ4FK, Frank Christensen, og 

OZ5YK, Jan Slottved ,til medlemmer af bestyrel
sen.

Den nye afdeling har nu 35 medlemmer fordelt 
over hele Nordvendsyssel og Læsø.

Den nye bestyrelse har allerede holdt sit første 
møde, men der er endnu ikke lagt noget endeligt 
program for den kommende måned, hvorfor der vil 
tilgå medlemmerne besked direkte om kommende 
arrangementer, indtil næste nummer af OZ udkom
mer.

Når dette læses, har foreningen holdt sit første 
arrangement, der kommer til at foregå i Sindal og 
kommer til at dreje sig om mobilt og transportabelt 
grej.

Såfremt der er ting, man vil have frem på kom
mende foreningsmøder, bedes ønskeseddel tilsendt 
bestyrelsen. Vy 73 Henrik Jacobsen.

NYBORG
Så er det slut med rævejagten om aftenen for 

i år, men så starter vi på en ny runde med både 
køre- og gåjagt. Tilmelding til ILD og 8HV Odense.

I forbindelse med at starte en ny lokalafd. af EDR 
i Svendborg har OZ5RO og XYL været til stede og 
kørt OZ4AO’s dejlige ballonfilm. Vi vil gerne sige 
jer tak endnu en gang, ligesom vi også håber, at I 
nyder samværet med os et par timer hver gang, 
I er her.

OZJX kommer til afd. med alle tiders Heathkit- 
udstilling den 28. november. Der vil være sender 
og modtager samt transceiver i alle de kendte og 
sidste nye udgaver. Også indenfor måleteknikken 
er der noget, der garanteret vil være rart at ha’ 
derhjemme på hylden. Interesserede er velkomne. 
Programmet
ser således ud for den kommende måned:
Torsdag den 18. november:

Klubaften.
Torsdag den 25. november:

Heathkit-udstilling.
Torsdag den 2. december:

Klubaften.
Torsdag den 9. december:

Juleafslutning. Vy 73 Per.

ODENSE
Formand: H. E. Jensen, OZ7HJ, Juelsmindevej 25, 

Bolbro, tlf. 13 37 29.
Torsdag den 21. oktober afholdt Odense afdelin

gen sin årlige generalforsamling, denne gang på 
Kongreshuset i Asylgade.

Det var en tynd forsamling (12 fremmødt), der 
valgte 8HV til dirigent. 8HV konstaterede, at GF

var lovlig indvarslet og gav derefter ordet til for
manden. Vi kiggede lidt sært på hinanden, da in
gen formand meldte sig, men 7HJ rejste sig og 
bekendtgjorde, at det sidste år ikke havde været 
muligt at få indvalgt en formand efter 7KV. 7HJ 
påtog sig derefter redegørelsen for det sidste års 
arbejde i afdelingen. Det havde ikke været noget 
strålende år, og det var, ligesom aktiviteten i afde
lingen langsomt var ebbet ud, vel nok mest på 
grund af lokalemangel og uvished for det frem
tidige afdelingsarbejde. I hvert fald var medlems
tallet dalet betydeligt. Forskellige arrangementer 
havde været afholdt, men tilslutningen var ikke 
overvældende. Især fastelavnsfesten var en stor 
skuffelse for arrangørerne, men de, der var mødt, 
morede sig dejligt. 7HJ bekendtgjorde derefter, at 
det nu var lykkedes at skaffe et nyt lokale og meget 
centralt beliggende, nemlig på Sortebrødre Torv.

Beretningen blev hurtigt godkendt, og 8HV gav 
igen ordet til 7HJ for fremlægning af det reviderede 
regnskab. Regnskabsbogen gik rundt, og der var 
ingen bemærkninger til det velførte regnskab, ud
over at der var et pænt overskud på 1200 kr.

Næste punkt på dagsordenen „Valg af formand" 
var hurtigt overstået, idet 7HJ enstemmigt blev 
valgt. Derefter blev 8HV nyvalgt til bestyrelsen, 
8LD, 6AF og 2RH blev genvalgt, og 9CR blev valgt 
som suppleant. Som revisorer genvalgtes 1W og 
nyvalgtes 7XG. Sidste punkt „Eventuelt" udløste en 
livlig debat om det fremtidige afdelingsarbejde. — 
7XG foreslog, at man gjorde noget mere for de nye 
amatører for at hjælpe dem i gang på båndene. 7HJ 
gik ind for et større gruppearbejde med henblik på 
månekommunikation m. m. Fra forskellig side var 
der ønske om et morsekursus for begyndere og 
viderekomne, og som skulle omfatte både alminde
lig træning samt korrespondanceteknik. Herefter 
ebbede debatten ud, og 8HV takkede for en god og 
munter GF.

Foreløbig er der fast klubaften hver torsdag 
aften kl. 1930 på den nye QTH på Sortebrødre Torv 
i Ringbilens ejendom. Indgang lige om hjørnet i 
Claus Bergsgade. Nærmere program udsendes pr. 
brev. Vel mødt! Vy 73 de 2RH.

ROSKILDE 
Den 30. november:

Klubaften. Har du nogle problemer, så tag dem 
med.

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den
14. december.

Bemærk datoen. DEN 14. DECEMBER.
Dagsorden:

Beretning.
Regnskab.
Valg af bestyrelse.
Forslag og eventuelt.
Nu er telegrafi- og teknisk kursus startet. Det 

afholdes i biblioteket hver tirsdag kl. 1900. Even
tuelle forsinkede interesserede kan endnu nå at 
komme med.

Nuværende bestyrelse er:
Kasserer: OZ6GH, Gorm Helt-Hansen, Kildebrøn

de pr. Tåstrup, tlf. 90 05 79 efter kl. 1800.
Sekretær: OZ9GK, Hartvig D. Andersen, Egevej 

1, Salløv pr. Gadstrup, tlf. Gadstrup 294 eft. kl. 1600.
Formand: OZ2UD, Ernst Th. Olesen, Lejre Ma

skinfabrik, Lejre, tlf. Lejre 53 hele dagen.
Husk at afdelingen stadig har postbox til QSL- 

trafik. Det er Postbox 103, Roskilde. Tømmes flere 
gange om ugen.

Best 73 og vel mødt de OZ2UD, Ernst.
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SØNDERBORG 
Mandag den 25. oktober
afholdtes generalforsamling. Følgende blev valgt i 
bestyrelsen:

Formand: OZ8DS.
Kasserer: OZ3SZ.
Sekretær: OZ4LS.
Det blev endvidere besluttet at køre videre på 

samme måde som før med en mødedag om måne
den. Næste gang bliver mandag den 22. november.

Vy 73 4LS.

SVENDBORG
Ved et møde den 29. oktober genoprettedes EDR’s 

Svendborg afd.
Som formand valgtes Villiam Johansen, Skovbry

net 2, Svendborg, tlf. 21 49 68.
Vi havde den glæde, at vor gamle ven OZ3H, 

Hans Hansen, var mødt op; vi håber, at flere old 
timere vil møde op ved kommende aftener i afd. 
Der var heldigvis en del unge vordende amatører, 
som var i overtal; flere vil sikkert komme til se
nere.

Se efter meddelelser fra afd. i kommende OZ’er. 
Endvidere var Fyns nye HB-medlem OZ7HJ mødt 

op sammen med andre fra Odense, og fra Nyborg 
afd. var mødt formanden OZ4WR og flere fra afd. 
Fra København var OZ5QR, OZ2CL og OZ5RO, 
hvilket vi var meget glade for.

På gensyn i Svendborg afd.
Villiam Johansen, formand.

STRUER
Formand: OZ8AH, Aage Hansen, Østerbjerg, Fou- 

sing pr. Struer.
Kasserer: Knud Loftager, Danmarksgade 59.

Struer.
Sekretær: OZ9FJ, Filip Jensen, Fuglebakkc-n 8, 

Gimsing, Struer.

Programmet
for den næste måned ser således ud:

Byggeaften hver tirsdag kl. 1930 i klublokalet. 
Teknisk undervisning hver torsdag kl. 1930 på 

Østre skole ved ing. Rubæk.
Som en lille festlig afslutning på året holder vi 

fredag den 10. december kl. 1900 på Carlsens Hotel 
i Struer en julefrokost, som vil koste 12,00 kr. pr. 
kuvert.

Tilmelding skal ske hos bestyrelsen senest den
6. december. Vi håber at se rigtig mange YL’er og 
XYL’er.

Vy 73 OZ9FJ, Filip.

TØNDER
Søndag den 10. oktober
holdt vi afslutning på årets rævejagter. Efter at 
damerne og børnene i det dejligste vejr havde 
været med i skoven for at finde ræven, mødtes vi 
på Soldaterhjemmet til en tår kaffe og præmie
uddeling til vinderne af Tøndermesterskabet 1965. 

De tre første blev:
1. Egon Hansen og Leits.
2. Løkke-Borg og Viggo.
3. Erik Lind og Røgilds.
Næste år begynder vi så tidligt, at vi kan være 

i skrap træning til den store jagt ved Haderslev Kr. 
Himmelfartsdag.

Tak for i år og på gensyn ved ræven næste år.
OZ2UN.

VIBORG
Mandag den 22. november
fortsætter OZ6AI sit foredrag om transistorer på 
Ålkjærs Konditori kl. 2000.

RESULTATLISTE
fra Viborg-jagten 1965.

4 ræve.

1. Viborg OZ8XU Vichtor Sørensen—
Pia Dam 15.32.20

2. Herning C. Frederiksen —
Kjeld Justesen 15.45.00

3. Kolding K. E. Buch — Teddy Meng 15.45.40
4. Ålborg OZ2XT Drastrup — Drastrup 15.51.00
5. Herning OZ9SW J. Brandi — Jensen 15.52.00
6. Viborg OZ3JE John Olsen —

Kaj Madsen 16 15.30
7. Århus Henriksen — Thøgersen 16.15.40
8. Herning Chris — Buller 16.18.00
9. Herning OZ5HF Børge Frederiksen —

H. Mathiasen 16.29.00
10. Herning OZ2UC M. K. Laustsen —

Frank Rasmussen 16.34.30
11. Horsens Henning Poulsen —

Jørn Rørvang 16.34.50
12. Nyborg OZ1LD L. Johannesen —

OZ5KE K. Eriksen 16.60.10
13. Ikast OZ2HD Orla Holm —

OZ4SW Sigvald Woetmann 17.05.00
14. Herning G. Jørgensen — Verner Bach 17.09.05
15. Herning Frej Holm —• Erik Holm 17.20.00
16. Herning OZ3RB R. Blytækker — XYL 17.20.10
17. Horsens OZ5GM Grethe Andersen —

Finn Thomasen 17.34.00
18. Randers OZ6TE T. Skyggebjerg —

OZ8SA S. Andersen 17.46.30
19. Århus Henning Jeppesen —

R. Lassen 3 ræve
20. Viborg Jens Peter Ellefsen —

OZ6EF E. Frederiksen 3 ræve
21. Herning Deichmann — Mikkelsen 2 ræve
22. Fredericia Frede Hansen —

Mogens Hansen 2 ræve
23. Viborg OZ8AX Poul Erik Axelsen 0 ræve

Jagten startede kl. 1300. Tiderne bedste tid ved 
sidste ræv.

Der er skænket præmier fra:
OZ2LM Århus Radio Lager — TV Huset Herning 

— TV Huset Viborg — OZ4SW S. Woetman — In
stallatør Vilner Bjørn, Ikast.

Arrangement: EDR Viborg afdeling, OZ4JE — 
OZ5LD.

OZ5LD, Leo Dam.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:

C 9860, OZ1MM, Keld Erik Madsen, Raunstrup,
Herlufmagle.

C 9709, OZ1RB, Poul Birger Nielsen, Godthåbs-
vej 105, Herning.

A 2510, OZ2BY, Niels Christian Bro Bystrup,
Flamsted, Ellidshøj.
(Har også OZ2BB — adr: Blenstrup).

B 5526, OZ3FI, Finn Knud Brandi Ellermann, Val
muevej 19, st., København S.
(Tidligere OX3FI).
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B OZ5ESB, EDR Esbjerg afdeling, Centralbiblio
teket, Esbjerg.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Esbjerg
Husmodergård, Jyllandsgade, Esbjerg). 
Ansvarshavende: OZ6LW, B. A. Elm-Larsen, 
Skrænten 59, 4., Esbjerg.

C 8485, OZ6GH, Gorm Helt-Hansen, Lillevangs
vej, Kildebrønde, Tåstrup.

C 8149, OZ3DF, Jens Kristensen Birk, Lægdsgård, 
Ikast.

B OZ8KOR, EDR Korsør afdeling, Svenstrup, Kor
sør. Ansvarshavende: OZ4WI, B. L. Frederik
sen, Frølunde, Korsør.

9118 OX3DS, Jørgen Christian Søndergaard, 
Nipisat.
(Tidligere OZ6DS).

OX3LS Ludvig Theodor Svane, Godthåb.
(Tidligere OZ6LS).

7582 0X30T, Cai Skovbjerg, Danmarkshavn.
(Tidligere OZ3QT Cai Skovbjerg Pedersen).

NYE MEDLEMMER
9938 Erling Sonne-Pedersen, Saltune, Østerlars.
9939 Erik Madsen, Stenmaglebjerg, Tjæreby.
9940 Knud Erik Lassen, Hoptrup.
9941 Erik Sørensen, Lemnosvej 15, st. tv., Køben

havn S. (A)
9942 Ib Hartmann Andersen, Dyrehavevej 200, 

Kolding.
9943 Arne Nygaard, Almindingen 22, Århus V.
9944 Finn Siesing, Borups Allé 144, 2., Kbh. N.
9945 Aage Vestergaard, Grundfør skole, Hinnerup.
9946 Anders Stenkilde, Åstrup, Rårup.
9947 . SM6CYD, John Mellgren, Skårsgatan 8, Gøte

borg, Sverige.
9948 Bent Torp Jensen, Tøndervej 225 A, Åbenrå.
9949 Thorkild Barnholdt, Blegdamsvej 96 B, 4., 

København 0. (A)
9950 Sv. Leo Christensen, Vandel.
9951 Chriis Jacobsen, Jyllandsallé 96, Århus C.
9952 Jørn Jeppesen, Smalbyvej 15, Brønderslev.
9953 Hans Nielsen, Skibelundsvej 16, Bjerringbro.
9954 Knud Clemmensen, „Hedelund", Tjørring, 

Herning.
9955 Jørgen Zacho Alexandersen, Faurskov, 

Lerbjerg.
9956 Jens Jørgen Jensen, Allégade 12, Holstebro.
9957 Esper Fogh, Langelandsgade 132, Århus C.
9958 Hugo Rasmussen, Højbjergparken 2, Højbjerg.
9959 Flemming Kastbjerg, Hørvevej 5, Viby J.
9960 Mogens Tang, Zeltnersvej 3, Silkeborg.
9961 OSG Knud Jensen, ESK 729, FSN Karup, 

Kølvrå.
9962 Frank Møller, Grønnegade 68, Århus C.
9963 Carl Buch, Nørregade 126 o. g., Esbjerg.
9964 Egon Sloth Nielsen, Bruunsgade 50, Århus C.
9965 Hans Pustal, Rugtoften 15, Sønderborg.
9966 Johs. Eli Davidsen, Fuglemosen 7, Glostrup.

9967 Henning Mortensen, Slimminge, Kværkeby Sj.
9968 Bent M. Pedersen, Blåhøj.
9969 Tage Ostersen, Møllegårdsvej, Kibæk.
9970 Flyverløjtnant K. O. Sørensen, Flyvedetache

ment 602, Skrydstrup, Vojens.
9971 Bent Jørgensen, Bøgebjergvej 8, Højbjerg.
9972 Dennis Hansen, Arildsgård 14, 1. th., Brønt- 

høj. A)
9973 Kurt M. Sørensen, Fuglslevvej, Tirstrup, Østj.
9974 Svend Eisenhardt, Gammelskolevej 6, Frede

rikshavn.
9975 John Hansen, Tornager 30, Gørlev, Sj.
9976 Vagn Kallestrup, Bredgade 39, Langå.
9977 Hans-Jørn Sander Henriksen, Møntmestervej 

14 D, København NV. (A)
9978 J. Bang Petersen, Tjørnevang 2, Gilleleje.
9979 John Primdahl, Mågevej 5, Hobro.
9980 N. W. Mortensen, Hvidbjørnen, Købmager- 

gades Postkontor, Kbh. K.
9981 Georg Seelk, Østervang 20, Bredebro.

Atter medlem.
3666 OZ3FR, Emil Petersen, „Hanneshus", Sønder

gade 25, Løkken.
4356 OZ9PA, Poul Arvid Hansen, Bredgade 8, 

Glyngøre.
325 OZ7DV, D. Valbjørn, Bredagervej 2, Kastrup.

6403 Egon Eskildsen, Daphnesvej 4, Skagen.
6028 OZ7AZ, Arne E. Maack','Danmarksgade 26, 

Kongerslev.

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 Lykkes
vej 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. (0166) 7425.

Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 
Horsens, tlf. (066) 2 18 34.

Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmester
vej 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 15. november 1965.
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