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Troldtøjet
I sidste måned nåede vi så op på medlem
nr. 10.000, det blev Leif Andersen, Esbjerg,
der fik dette i sandhed runde nummer. Nu
betyder
medlem
nr.
10.000
ikke,
at
vi
er
10.000 i foreningen, men at 10.000 mænd og
kvinder
i
en
kortere
eller
længere
periode
har
været
tilknyttet
EDR.
Forhåbentlig
har
de alle mere eller mindre hentet inspiration
og oplysning gennem dette medlemsskab.
Ser vi tilbage til hine dage, da foreningen
blev stiftet og til nu, må vi erkende, at vi
radioamatører
i
sandhed
har
deltaget
i
en
side af den moderne udvikling, som ikke sav
nede aktualitet og bevågenhed.
Vi, der kunne sidde i vore stuer og drage
land efter land inden for hørevidde, som med
vor sender kunne nå ud til de fjerneste egne
fra polhav til palmekyst, ja vi følte os i for
underlig
grad
i
pagt
med
det
eventyrlige,
følte at vi ejede lampens ånd, der gjorde tid
og rum til intet.
Hvilken
udvikling
har
vi
ikke
overvåget.
En udvikling med stormskridt.
Først det betagende, det ukendte, at finde
en amatør på den side havene i et frekvens
område, der synes kolossalt; det var som at
finde en synål i en høstak. Så de nye veje
der
skulle
betrædes,
når
kommunikationen
overtog de kendte stier. Men nye veje giver
nye erfaringer, og hver landvinding blev hilst
med stolthed.
Så tog videnskaben fat. Der var fremtid og
grotid i alt det nye, og nu er der snart ikke
et
område,
hvor
det
lille
elektronrør
ellers
dets afløser transistoren ikke høster de stør
ste
triumfer.
Nu
foretager
man
beregninger
med
det,
man
dyrker
videnskab
med
det,

fabrikerer
og
kontrollerer,
sejler,
flyver
og
kører med det, helbreder med det, overvåger
og
fjernstyrer
med
det,
og
snart
sprænger
man
grænsen
for
menneskets
jordbundne
færd
og
drager
ved
dets
hjælp
mod
nye
ukendte himmelstrøg.
Det er en udvikling, som vi radioamatører
har deltaget i, som vi har kunnet forstå og
vurdere. Det er mærkeligt, men det er som
om, at der i selve det at kunne bygge sine
egne
sendeog
modtageapparater
ligger
den
kundskabstilegnelse,
som
er
nødvendig
for
at kunne følge med i udviklingen på hele det
elektroniske
område,
naturligvis
ikke
i
den
videnskabelige
dybde
men
i
den
praktiske
udformning.
Der ligger sikkert en stor tid forude, mu
ligvis vil alt det, vi har oplevet, blegne mod
det, der kommer, men et er sikkert, EDR har
haft en stor mission i disse år. I tusindvis af
søgende
mennesker
har hos os lært glæden
ved kortbølgearbejdet at kende, og med den
forståelse
af
elektronikkens
mangesidede
an
vendelser.
Det er en rig og forbløffende verden, vi
lever i. De bliver blege og fantasiforladte de
gamle eventyr fra vor barndoms verden. Det
flyvende
tæppe
imponerer
os
ikke
mere,
og
vil
prinsessen
og
svinedrengen
vide,
hvad
hver familie får til middag i byen, kan de jo
altid
installere
et
fjernsynsanlæg.
Og
trold
tøjet? — Ja, det står hjemme i amatørens
stue, med det kan han foretage rejser gennem
fem kontinenter på mindre end fem minut
ter. Og så har han oven i købet selv fremstil
let det efter angivelser i OZ.
OZ6PA, Poul Andersen.
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Lodning den svære kunst

rets overflade og danner et tyndt lag af en
kobber-tin-bly
legering,
hvortil
resten
af
loddetinnet
klæber
særdeles
godt.
Lidt
af
kobberet vil iøvrigt opløses i loddetinnet.
Loddetin i stangform er, som det vil fremgå
af det følgende, ret uanvendeligt til elektro
nik, og rester af loddetin, opsamlet fra ar
bejdsbordet
eller
gulvtæppet,
hidrørende
fra
tidligere udførte lodninger, er som regel for
urenet og iltet og bør kasseres. Dette kan
synes at være unødigt spild af dyre materia
ler, men det er kun tilsyneladende!

Af OZ7AQ.

Den praktiske udførelse af så godt som alt
elektronisk
materiel
forudsætter
i
dag
sam
ling ved tinlodning, og det er således i prak
sis
umuligt
for
kortbølgeamatøren
at
komme
uden om at skulle tilegne sig en vis færdig
hed i dette arbejde. Alle elektroniske kompo
nenter
er
jo
udformet
med
henblik
på
at
skulle loddes sammen, og det er ikke uden
grund,
at
denne
samlingsmetode
er
så
ud
bredt,
for
en
korrekt
udført
tinlodning
er
overordentlig
holdbar
og
pålidelig.
Der
er
bare det men ved sagen, at blot een eneste
dårligt
udført
lodning
kan
spolere
funktionen
af et helt apparat,. ,Og dårlige lodninger vil
med
usvigelig
sikkerhed
forekomme
i
masse
vis, når arbejdet udføres af en, der ikke er
fortrolig med processen og ikke kender ud
seendet af en korrekt lodning. Der kan næppe
være megen tvivl om, at masser af amatør
bygget
grej
kommer
til
at
fungere
dårligt
eller slet ikke, selv om strømskemaet er sundt
og
opbygningen
iøvrigt
korrekt
—
netop
fordi amatøren ikke har tilegnet sig lodnin
gens svære kunst — som egentlig er uhyre
let, når man først har lært den.

Loddetinnet.
Det
normale
loddetin
til
radiobrug
er
en
legering af tin (ca. 60 %) og bly (ca. 40 %).
Legeringen har den egenskab, at smeltepunk
tet ligger lavere end for hver af bestand
delene
alene
—
blyets
funktion
er
således
hovedsagentlig
at
sørge
for,
at
tinnet
kan
smelte ved en passende lav temperatur.
Loddetinnet
har
iøvrigt
den
egenskab,
at
det, når det i flydende tilstand bringes i be
røring med visse andre metaller, legerer sig
med disse. Lodder vi således på en kobber
tråd, trænger loddetinnet lidt ned i kobbe
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Loddekolben føres i pilens retning. A: Den oxide
rede metaloverflade er dækket med flusmiddel. B:
Det kogende flusmiddel fjerner oxidhinden. C: Ren
metaloverflade.
D:
Flydende
tin
fortrænger
flus
midlet. E: Loddetinnet legerer sig med basismetal
let. F: Tinnet størkner.

Flusmidlet.
Lodning bruges til andre formål end entop
samling af elektroniske apparater, og til disse
andre formål fås loddetin i stænger. Til elek
tronikbrug kan i praksis kun anvendes lodde
tin i trådform med indlagte strenge af flus
middel.
De
metaloverflader,
der
skal
loddes
sam
men, skal være rene, for at loddetinnet kan
legere sig ind i overfladen og derved komme
til at hænge ordentlig fast. Med ren menes
her ikke alene, at overfladen skal være fri
for fedt, olie eller snavs, men også at den
meget tynde hinde af oxid, som altid vil dan
nes på uædle metaller, der er i berøring med
luften, først må fjernes. Det er her, flusmid
let
kommer
ind
i
billedet.
Når
loddestedet
opvarmes, smelter flusmidlet og flyder ud og
dækker
det;
samtidig
opløser
det
iltehinden.
Herefter
kan
tinnet
komme
i
tilstrækkelig
intim
berøring
med
metaloverfladen
til,
at
den
omtalte
legeringsproces
kan
finde
sted.
Flusmidlet har endnu en funktion, nemlig at
beskytte tinoverfladen, mens tinnet flyder ud,

idet luftens ilt meget hurtigt angriber over
fladen af det varme tin og danner et kede
ligt, gråt lag af tinoxid. Ved en korrekt lod
ning trænger tinnet frem langs metalover
fladen under flusmidlet og skubber det så at
sige bort.

Snit gennem tråd af loddetin,
der er fem strenge af
flusmiddel.

Flusmidlet består af harpiks tilsat et akti
verende stof, der som regel er en svag syre.
Det er denne syre, der udfører det egentlige
rensningsarbejde,
som
harpiksen
selv
kun
kan klare mindre godt — ren harpiks er såle
des et dårligt flusmiddel. Syren skulle gerne
fordampe
og
forsvinde
fra
loddestedet,
når
den har udført sit arbejde, således at den ikke
bagefter
kan
angribe
lodningen
eller
metal
overflader i nærheden. For at sikre dette må
loddetiden ikke være for kort eller tempera
turen for lav. På den anden side må der ikke
varmes så meget og/eller så længe, at harpik
sen forkuller og derved ophører med at be
skytte loddestedet. Samtidig skal tid og tem
peratur afpasses således, at tinnet kan nå at
flyde ud over og legere sig ned i metalover
fladen, så man ser, at det hele egentlig slet
ikke er så simpelt!
Anvendelse
af
loddevand
og/eller
loddefedt
forudsætter, at man kan komme til at rense
loddestedet og dets omgivelser meget omhyg
geligt
for
syrerester
efter
lodningen,
og
det
kan man ikke i praksis i et elektronisk kreds
løb. Heller ikke på et print, hvor syreresterne
sætter
sig
i
de
huller,
komponenternes
til
ledninger
går
igennem,
og
bevirker
korrosion
indefra.

har man kun ringe glæde af, den har kun een
fordel: den bliver varm på nogle få sekunder.
Til gengæld er den næsten umulig at udføre
forsvarlige
lodninger
med
på
de
lidt
mere
kritiske
steder,
og
skal
man
udføre
mange
lodninger, er den meget trættende at bruge.
Loddekolbens
spids
bør
være
formet
som
en
mejsel
eller
skruetrækkerspids
med
plane
sideflader, der kan lægges an mod de metal
dele, der skal opvarmes. Fladerne skal være
vædet med tin, og med passende mellemrum
må spidsen files til, idet tinnet »æder« kob
berspidsen
—
tinnet
opløser
simpelthen
kob
beret,
som
således
forbruges
efterhånden.
Under brugen aftørres spidsen af og til med
en klud, og et frisk tinlag påføres.

Praktisk udformning af
loddekolbens spids.

De
såkaldte
long
li/e-spidser
er
indvendig
af
kobber
eller
en
kobberlegering
og
har
udenpå et overtræk af jern, der »ædes« me
get langsommere end kobber. Jernet er for
tinnet ved en særlig proces. Sådanne spidser
er vældig behagelige, fordi de ikke skal files,

SS-loddekolbe som ny —

— og efter nogen tids
brug. Denne spids er
uanvendelig og må til
files påny.

Loddekolben.
Til
lodning
af
elektroniske
kredsløb
kom
mer
kun
elektrisk
opvarmede
loddekolber
på
tale. Der findes heraf en mængde typer og
fabrikater, og det gælder her, at man skal
vælge kolben efter det arbejde, der skal ud
føres.
Loddekolber
specificeres
som
regel
efter
effektforbruget,
hvilket
er
temmelig
misvisende,
for
det,
der
har
betydning,
er
loddespidsens
temperatur
og
varmekapacite
ten, og disse størrelser kan være vidt for
skellige, selv om wattforbruget er ens.
Egentlig bør man have mindst to loddekol
ber, en paa ca. 100 W og med kort, bred spids
til sværere arbejde og en på 30—60 W med
finere spids til mindre lodninger, f. eks. på
rørfatninger
og
print.
En
såkaldt
loddepistol

men de tåler ikke at stå på i timevis uden at
blive brugt, fordi tinnet da iltes og derefter
ikke
længere
beskytter
jernlaget.
Når
dette
først er oxideret, er det meget vanskeligt at
få tinnet til at væde spidsen, og denne er
derfor
ubrugelig.
Long
life-spidser
må
kun
renses med en klud eller fugtig svamp, ikke
med stålbørste. Til amatørbrug kan anbefales
en almindelig kobberspids, som ikke er sær
lig kostbar at forny.
Kolber for direkte tilslutning til 220 V er
mest anvendt, men man må være opmærk
som på, at der kan være overgang mellem
nettet og spidsen, hvilket kan være ubehage
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ligt eller direkte farligt. Ved lodning i kreds
løb
med
transistorer
kan
kapaciteten
mellem
varmelegeme og spids give afledning nok til
at
brænde
transistorerne
af,
hvis
kredsløbet
er forbundet til jord, evt. via en netensretter
og
dennes
transformerkapacitet
til
nullederen
— eller til fasen, hvis loddekolben har afled
ning til nullederen! Hvis den vekselstrøm, der
kan
trækkes
fra
loddekolbens
spids
under
ugunstige
omstændigheder,
overstiger
ca.
0,5
mA, må man frigøre det kredsløb, der loddes
på, helt fra ydre tilslutninger, såfremt man
vil
være
sikret.
En
lavvoltskolbe
med
net
transformer
(med
lille
kapacitet
til
primær)
er således at foretrække. Sådanne kolber kan
fås, men pas på ikke at tage den for lille. De
helt små lodde»blyanter« er ikke særlig an
vendelige og opslides meget hurtigt.

Før der loddes.
Som allerede nævnt skal de metaldele, der
skal loddes sammen, være pinligt rene. Det
vil ofte være nødvendigt at foretage en rens
ning
med
mekaniske
midler
—
skrabning
med kniv, filing etc. — for at få en blank
overflade
at
lodde
på.
Mange
komponenter
er
forsynet
med
fortinnede
terminaler
eller
trådender,
men
har
komponenten
ligget
på
lager
i
nogle
måneder,
er
tinnet
ofte
så
oxideret, at det er vanskeligt at lodde på.
Skal en terminal beholde sin lodbarhed, skal
der et ret tykt tinlag på, og det er desværre
kostbart.
En
omfortinning
af
komponentens
terminaler før den monteres er ofte nødven
dig og giver i al fald større sikkerhed.

Mekanisk fastgøring af ledning før lodning.

En tinlodning har ikke nogen videre meka
nisk styrke, og man bør derfor altid sørge for
god befæstigelse af delene. Monteringstråd og
komponentender
bør
faktisk
snos
eller
buk
kes om før lodning på f. eks. rørfatninger,
men dette er kun normal praksis i ameri
kansk
militærudstyr,
og
manglerne
ved
sy
stemet er kendt af alle, der har prøvet at
skille
surplusgrej
ad.
Ved
udstyr,
der
ikke
skal
opfylde
de
strengeste
krav
om
mod
standsdygtighed
mod
rystelser
etc.,
plejer
man derfor at nøjes med at stikke ledninger
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ne gennem de dertil beregnede huller og evt.
at give dem et klem med en fladtang. Ved
printmontage burde man egentlig lægge tråd
enden
fladt
mod
kobberfolien,
men
fordelene
herved
fremfor
blot
at
bukke
ledningen,
så
komponenten ikke falder ud, er næppe så sto
re som besværet, hvis komponenten skal ud
igen.
Overflødig
ledning
bør
afklippes,
før
lod
ningen
udføres.
Dels
bliver
lodningen
herved
pænere
og
lettere
at
udføre,
dels
risikerer
man
at
beskadige
lodningen
ved
afklipningen
bagefter. Kan reglen om klipning før lodning
ikke opfyldes, må man sørge for en bedre
mekanisk fastgørelse, da denne i så fald alli
gevel er for dårlig.

Så lodder vi.
Når loddekolben er rigtigt tilfilet og for
tinnet, og når den er blevet helt varm, kan
vi begynde at lodde. Loddespidsen er nu som
regel 350 “C eller mere, og trykker vi et
stykke loddetin mod spidsen, vil vi se, at
flusmidlet
forkuller
næsten
øjeblikkelig.
Det
er derfor klart, at vi ikke kan tilføre tinnet
ved at smelte det mod loddekolben, for så
kan flusmidlet jo slet ikke nå at komme i
funktion, og endvidere vil tinnet afkøles, når
det flyder mod loddestedet, som først nu skal
opvarmes. Tinnet når at oxidere, og da flus
midlet allerede er ødelagt, får vi i bedste fald
en lodning af dårlig kvalitet — sandsynligvis
en såkaldt »kold lodning«, der slet ikke giver
forbindelse, eller som hurtigt svigter.
Nu prøver vi i stedet at opvarme loddeste
det
med
kolbens
spids,
før
tinnet
tilføres.
Kolbens
spids
trykkes
mod
f.
eks.
loddeflig
og ledning samtidig, og enden af loddetinnet
holdes
mod
loddefligen.
Under
opvarmningen
smelter
først
flusmidlet,
som
løber
ud
af
strengene
i
tintråden
og
fordeler
sig
over
loddestedets
overflade,
hvor
det
begynder
sin
rensende
virksomhed.
Dernæst
smelter
tinnet
og
kryber
ud
langs
metaldelens
overflade,
idet
det
skubber
sig
ind
under
flusmidlet.
Når tinnet har fordelt sig over det område,
der skal loddes, fjernes loddekolben, og lod
destedet får lov at afkøles i fred, uden at det
rystes eller på anden måde påvirkes meka
nisk, for hvis dette sker. vil tinnet krystal
lisere og danne en grynet masse, der er meget
skør.
For
at
få
opvarmet
loddestedet,
må
der
være god termisk kontakt mellem kolben og
metaldelene, der skal loddes, og det kan være
nødvendigt
at
fugte
loddekolbens
spids
med
en smule tin for at opnå dette, hvis tinlaget
på spidsen er for tyndt eller er oxideret (det

lodn

muligt at udføre fuldgode lodninger med en
almindelig
kolbe,
hvos
tomgangstemperatur
nærmer sig 400 °C, når loddetiden nedsættes
tilsvarende.
Herved
kan
den
varmemængde,
der
når
frem
til
komponenternes
»ædlere
dele«, holdes lige så lav som ved den lavere
loddetemperatur,
og.
det
samme
gælder
øv
rige
skadelige
virkninger.
Det
kræver
imid
lertid mere øvelse at lodde korrekt ved høj
temperatur,
og
man
skal
udføre
lodningen
meget hurtigt, så hurtigt at flusmidlet ikke
når
at
forkulle,
men
ligger
omkring
lodde
stedet som en klar, let gullig masse.

Gode og „kolde“ lodninger.

Lodning på print.
Nederst en kotrekt udført lodning.

sker jo ret hurtigt). Man laver så at sige en
»hjælpelodning«
mellem
kolbe
og
loddeemne,
men den egentlige tilførsel af tinnet skal ske
direkte til de dele, der skal loddes og ikke til
kolben.
Ved
lodning
af
komponenterne
på
print kan det på samme måde være nødven
digt at fortinne tråden, som ellers ikke er til
strækkelig
lodbar,
hvorefter
tinnet
flyttes
ned på printpladen og smeltes af her. Hele
operationen skal ske ret hurtigt, og der skal
nogen øvelse til, før den kan udføres rigtigt.
Det er klart, at det er vigtigt at kunne
dosere
tinmængden
rigtigt,
og
her
kommer
betydningen
af
at
vælge
tintrådens
tykkelse
rigtigt ind i billedet. Med 2 mm tykt lodde
tin kan man næsten ikke undgå at få smeltet
for meget tin — denne tykkelse dur kun til
de groveste lodninger. Loddetin fås imidlertid
i mange tykkelser, helt ned til 0,5 mm, som
er anvendelig til det allerfineste printarbejde.
Til almindelige lodninger på print og finere
arbejde med gammeldags montage er en lod
detin med ca. 1 mm diameter passende (0,8—
1,2 mm).

For
at
kunne
udføre
gode
lodninger
må
man
naturligvis
vide,
hvorledes
man
skal
bære sig ad, hvilket nu skulle være klart, og
man må vide, hvordan en god lodning skal
se ud. Tegningerne viser dette til en vis grad,
og de kan suppleres med følgende retnings
linier.
Der må ikke være mere tin på en lodning,
end at man tydeligt kan se konturerne af alle
ledninger.
Store
tinklatter
eller
-klumper
er
mistænkelige
og
falder
ofte
af,
når
man
rusker lidt i en af trådene.Loddetinnet
skal
»smyge
sig«
til
de
lod
dede metaldele, d. v. s. vinklen mellem tin
og ledning etc. skal være lille. Tinnet skal
»fugte« metaldelene godt.
Lodningen
skal
være
blank
og
skinnende.
ikke grå og mat.
Flusmidlet
skal
ligge
omkring
lodningen
som en glasagtig, gullig masse med glat over
flade, ikke som en brunlig, poret skorpe.

En god lodning.
Tegningen til højre viser en kold lodning, hvor
tinnet ikke har fugtet metaldelene.

Loddetid og -temperatur.

Omlodning.

Den laveste temperatur af loddekolben, ved
hvilken man i praksis kan lodde, ligger i nær
heden af 250 °C. Her er tinnet ret tyktfly
dende, og lodningen tager flere sekunder at
udføre.
Den
lave
temperatur
er
naturligvis
skånsom
mod
printplade
og
komponenter,
og
flusmidlet
ødelægges
ikke.
Temperatur
variationer på kolbens spids mærkes imidler
tid meget ved den lave temperatur, og det er
derfor i praksis nødvendigt at bruge en ter
mostatstyret
kolbe.
Det
er
imidlertid
også

Kolde lodninger er svære helt at undgå og
forekommer da også af og til selv i de bedste
familier
—
endog
i
professionelt
udstyr
af
høj kvalitet. Det kan derfor godt blive aktuelt
at
lodde
enkelte
mistænkelige
lodninger
om.
I sådanne tilfælde er det bedst at fjerne det
gamle tin helt, men det kan være noget svært.
Som regel kan man dog få det meste væk. Det
er
nemlig
under
alle
omstændigheder
nød
vendigt at tilføre nyt flusmiddel, og det har
man sædvanligvis kun indeni nyt loddetin.

407

Simpelt
transistorvoltmeter
Af Per NygaarcL Jensen,
Ulkjær, Lindved pr. Vejle.

o 100

Dette instrument er ikke tænkt som noget
præcisionsinstrument.
Voltmetrets
indgangs
modstand er ikke extremt høj, men høj nok,
selv
til
målinger
på
transistoropstillinger.
Ved
jævnspændingsmålinger
er
den
indre
modstand
ca.
30
kohm/V,
ved
vekselspæn
dingsmålinger
noget
mindre.
Til
eksempel
kan nævnes, at LL i deres diagrammer over
transistormodtagere opgiver, at alle spændin-
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Fig. 2.

ger er målt med et instrument med 40 kohm/
V.
Da
selve
drejespoleinstrumentet
har
en
indre
modstand
på
2
kohm/V,
opnår
man
selvsagt en væsentlig forbedring ved at sætte
en transistor ind.
Virkemåden er følgende (se fig. 1, 2 og 3).
Når Ube = 0, vil der kun gå en meget lille
kollektorstrøm.
Jo
mere
negativ
basisforspændingen bliver, jo mere strøm vil der gå
i kollektoren (se UBe -Ib og IB -Ic karakte
ristikkerne på fig. 1 og 2). Drejespoleinstru
mentet
er
indskudt
i
kollektoren
og
viser
kollektorstrømmen
og
dermed
faktisk
basisforspændingen.
Da
kollektorstrømmen
kan
blive så stor som 15 mA, er vi nødt til at
shunte
vores
500
μA-instrument
med
en
modstand
Rsh,
der
skal
aftage
den
strøm,
der bliver i overskud. Da basisforspændin-

R sh

Fig. l.

RETTELSER
Jeg må dybt beklage, at der er indløbet føl
gende fejl i 2 af mine konstruktioner:
1) August 1964 side 253: Modstanden for
bundet mellem stel og V 11 B katode skal
ikke være 68 kohm men derimod 680 kohm.
Det er ellers et glimrende AGC-system hen
tet fra Drake TR 3.
2) I mit bredbåndsoscilloskop er der glemt
en
anodemodstand
til
sweepgeneratorrørets
anode og + 290 volt. Den skal være 20 kohm,
2 W (2 stk. 39 kohm 1 W i parallel).
Vy 73 de OZ1BP.
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Fig. 3.

gen helst ikke skal overstige ca. 400 mV, må
vi
indskyde
en
formodstandf.
Over
den
vil
der
af
basis-emitterstrømmen
dannes
et
spændingsfald,
så vi får en passende basisforspænding.
Hvis
vores
målespænding
er
500 V, og Rf er 15 Mohm, vil vi få en basis
strøm
IB
på
33,32367
μA.
URt
bliver
499,855 V, og UBE bliver - 145 mV. Ic vil
således blive - 1,65 mA (fig. 1 og 2). For at

få 500 μA gennem vores instrument, må vi
lede 1,15 mA gennem R Bll . Instrumentets
indre modstand er 1 kohm, og der vil således
stå 0,5 V over instrumentet og RSh . Rsh bli
ver altså URsh / iRsh = 434,5 ohm. For at få
den helt rigtige modstand, benyttes i opstil
lingen et trimmepotentiometer.

Fig. 4.

Selv når Ube = 0, vil der gå en lille strøm
(ca. 300 μA). For at kunne nulstille instru
mentet
må
vi
kompensere
for
denne
læk
strøm, og det gør vi ved at indsætte et ele
ment B2 og et potentiometer P3, så vi opnår
en brokobling (se fig. 4). På figuren er tran
sistorens
kollektor-emitterstrækning
for
at
lette
overblikket
tegnet
som
en
topol,
der
ikke følger ohms lov. På fig. 4 ser vi let, at
når U2 = U1, hvilket vi kan sørge for ved at
indstille P3, vil der ikke gå nogen strøm i
instrumentet, og det vil vise nul.
For at kunne måle vekselspænding må vi
først
omdanne
vekselspændingen
til
jævn
spænding, hvilket vi her gør ved hjælp af en
graetzkoblet ventil. Da det er en dobbeltens-

Fig. 5.

retter,
vil
den
afgivne
spænding
være
lig
med
0,9
gange
målespændingens
spidsværdi.
Vi
vil
derfor
ikke
få
samme
måleområder
som ved jævnspænding.
For at kunne justere voltmeteret uafhæng
igt
af
jævnspændingsjusteringen,
indskyder
vi en ekstra shuntmodstand P2 over instru
mentet. Med O4 skiftes mellem jævn- og vek
selspændingsmåling.
Nu har en ensretterdiode en noget uheldig
karakteristik (se fig. 5), hvorfor vi ikke kan
aflæse
nøjagtigt
på
den
første
tiendedel
af
skalaen
ved
vekselspænding.
Af
samme
grund
får
vi
kun
3
vekselspændingsområder
mod 5 ved jævnspænding. Det nederste vek
selspændingsområde
får
også
en
helt
anden
skalainddeling.

O1 er en polskifter, så man kan måle både
positive
og
negative
spændinger
uden
at
bytte om på målepindene. Med O2 kan man
helt
afbryde
for
målespændingen,
hvilket
kan være en behagelighed, f. eks. ved nul
justering.
Nuljusteringen
foretages
med
P3,
hvori
er
indbygget
en
tryk-træk-afbryder
for batterispændingen.
Med O3 skiftes mellem måleområderne.
Sillling 0: Målespænding afbrudt
Stilling
1: 500 V =
100 V — 1000 V
Stilling
2: 50 V =
10 V — 100 V
Stilling
3:
5V =
4V—
13 V
Stilling
4: 0,5 V =
Stilling
5: 0,05 V =
På fig. 6 ses
foretaget med tusch.

skalainddelingen,

som

jeg

har

Fig. 6.

For at kunne justere P1 (=) og P2 (~) er
det nødvendigt at have nogle kendte spæn
dinger.
Ved
jævnspænding
benyttede
jeg
mig af, at der over en siliciumdiode, for
spændt
i
lederretningen,
altid
vil
være
ca.
0,65 V. Se fig. 7.

Fig. 7.

Ved
vekselspænding
kan
man
sætte
en
jern-brint-modstand
i
serie
med
nogle
mod
stande.
Det
er
karakteristisk
for
en
jernbrint-modstand,
at
strømmen
igennem
den
inden
for
et
ret
stort
spændingsområde
vil
være konstant. Se fig. 8.

Fig. 8.

Naturligvis er disse metoder ikke helt nøj
agtige, men til mit formål var de nøjagtige
nok. Når man har justeret ét område, skulle
alle
områderne
automatisk
passe.
Nøjagtig
heden vil afhænge af seriemodstandens to-
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Han drejer
forbi dig
(Specielt

henvendt

til

mange

nystartede

amatører).

Hvis du er CW-mand og en dag sætter dig
til modtageren for at jagte på et af CWbåndene, vil du sikkert lægge mærke til, at
der kaldes CQ på flere forskellige måder. —
Alt for mange amatører (også danske!) laver,
efter
min
mening,
deres
CQ-opkald
for
l a n g e . Tit har jeg stillet ind på en CQ-kaldende
amatørstation
(og
trommet
med
fin
grene i bordet!) for spændt at vente på hans

call. — Da det endnu efter ca. 15 gange CQ
ikke havde vist sig — ja, så drejede jeg vide
re og snuppede en anden. — Jeg mener, at
man tjener andre og sig selv bedst ved for
eksempel kun at »nørkle CQ« 2 til 3 gange
foran sit call (som så sendes 2—3 gange).
Lyt hellere noget oftere ind på frekvensen
og find ud af, om du er hørt, i stedet for de
»alen-lange«
CQ-opkald
der
også
kan
øde
lægge
en
igangværende
DX-QSO
for
andre,
som du ikke før har bemærket.
Når en QSO er etableret (og forståelsen er
god), synes jeg også, det er tidsspilde at an
vende makkerens call 3 gange og derefter sit
eget 3 gange. Hvert call een gang er tilstræk
kelig i dette tilfælde.
Ved
afslutningen
af
en
QSO
hører
man
også ofte hele den store »høfligheds-frase«:
Mni tks fer fb QSO om, hpe cuagn vy soon,
gud luck, gud DX( bcnu, vy 73 to you and
your
family,
cherio
ob,
gb,
gn,
di-di-di-dahdi-dah!!
Høflighed
koster
ganske
vist
ingen
penge,
men kunne en halvering af ovenstående ikke
være lige så velment? (og praktisk!) —
OZ7BA, Ejner.

Fig. 9.

Stykliste.
1 stk. transistor, OC71 eller lignende.
1 stk. måleinstrument, SEW 500 μA.
1 stk. Graetzkoblet ventil, B250C90 Siemens.
5 stk. modstande, Vitrohm 1 W eller Philips ½ W.
1 stk. kondensator, polyester.
2 stk. trimmepotentiometre, 1/4 W.
1 stk. potentiometer m. trykafbryder, Vitrohm P55.
1 stk. vippeomskifter.
2 stk. 2-polede vippeafbrydere.
2 stk. elementer, Hellesens nr. 17.
1 stk. MEC-omskifter, type BK6.
2 stk. chassisbøsninger, 3-pol DIN.
Knapper.
Testledninger.
Støttebuk.
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lerance.
Jeg
har
brugt
ganske
almindelige
5
%
modstande,
men
naturligvis
ville
det
være bedre med præcisionsmodstande.
Til
indgangsbøsninger
har
jeg
brugt
3-polede DIN-stik, da de er både pæne og prak
tiske.
Hele voltmeteret
har jeg
opbygget på
en støttebuk, da jeg syntes, det var mere
praktisk end at fremstille print.
Der
er
overhovedet
ingen
vanskeligheder
med at få det til at virke, så enhver begyn
der
skulle
kunne
lave
voltmetret.
Men
der
vil selvfølgelig altid være amatører, der må
ler spændinger med fingeren.
*

Drake 4-R
modtageren
Af OZ6NF.

Da jeg første gang så annoncerne for R-4
med beskrivelse i QST, var min umiddelbare
tanke, at Drake havde givet 2-B en ansigts
løftning
ved
at
indbygge
de
faciliteter,
som
man kunne købe separat til 2-B, og så sat
prisen kraftigt op på grund af populariteten.
Men jeg havde ikke haft instruktionsbogen i
hånden i mange minutter, før det stod klart
for mig, at der var tale om en helt ny kon
struktion,
som
på
mange
væsentlige
punk
ter var bedre. Rent mekanisk havde den fået
notch-filtret
og
100
kHz
kalibreringsoscilla
toren fast indbygget, og skaladrevet var ble
vet
ændret
således,
at
skalaen
er
blevet
lineær med 25 kHz pr. omdrejning, altså 5—6
mm
for
hver
kHz.
Det
giver
en
passende
»tuning rate« for både ESB og CW signaler,
og man ved altid eksakt, hvor man er henne
på båndet. Desuden er der en omskifter, hvor
man
kan
skifte
til
ti
frekvensområder
på
hver V2 MHz ud over de fem HF-bånd for
amatører,
idet
modtageren
kan
anvendes
fra
1,5 til 30 MHz undtagen mellem 5 og 6 MHz,
som frarådes af fabrikken. Og så har kassen
fået firkantede hjørner, så den ser lidt mere
kompakt ud. Men det er vist en smags sag.
I instruktionsbogen står, at den er bereg
net til 120/240 VAC, så da jeg havde gjort
mig
lidt
familiær
med
den,
undersøgte
jeg,
om det betød noget videre kun at give den
220 V. Det gjorde det! Under 215 V sløjede
den kraftigt af, og ved 211 V gik eet eller
andet ud af sving, som skulle bruges. Fra 220
til 240 V blev den i bedre humør, så meget,
at jeg personlig ville ofre en 24 V tilsats
transformer
at
hæve
spændingen
med,
hvis
jeg var ejeren. Alle de omtalte målinger er
derfor udført ved 240 V netspænding.
Allerede
blokdiagrammet
afslører,
at
mod
tageren på flere punkter er ud over det sæd
vanlige. Man ser, at der er tale om en dob

beltsuper
med
mellemfrekvenserne
5645
og
50 kHz. Dobbeltsuperprincippet er ikke i sig
selv noget nyt, men det er mig bekendt første
gang, at man har et forhold mellem de to
MF’er på mere end 100 gange, idet dette for
hold jo bestemmes af dæmpningen af 2. spejl.
Drake
har
muliggjort
dette
ved
at
anvende
et
6
kHz
bredt
krystalfilter
af
latticetypen
på 5645 kHz, og det har rigelig stejle flanker
til at dæmpe spejlet, som ligger på 5545 kHz.
Man opnår at få en vældig god dæmpning af
det
»normale«
spejl
samtidig
med,
at
man
kan
lave
den
egentlige
selektivitet
og
dens
regulering på 50 kHz, hvad der gør proble
merne
meget
nemmere.
Således
har
man
ment at kunne kalde den smalleste båndbred
de for 0,4 kHz, medens man også har en
båndbredde på 4,8 kHz. Det fine ligger i, at
der er meget nær samme tab i filtret uanset
dets
båndbredde,
så
signalernes
styrke
berø
res ikke af, at man skifter båndbredden.
Med så høj en første MF som 5645 kHz
kunne man tænke sig, at Drake havde nøje
des med en selvsvingende oscillator, som blev
skiftet for hvert bånd, idet man jo kun behø
vede een blander p. gr. af den allerede til
strækkelige
spejldæmpning.
Det
har
Drake
ikke gjort, idet man da straks ville havne i
stabilitetsog
skalaproblemet.
Ikke
sådan,
at de har mere end een blander før den faste
MF for signalet, men de laver den variable
oscillatorfrekvens
i
en
permealitetstunet
VFO fra 4,9 til 5,5 MHz, som de så blander
med et krystalstyret oscillatorsignal i den

såkaldte
premixer,
før
injektionssignalet
på
den rigtige frekvens stoppes ind i signalblan
deren. Man har her den højst opnåelige sta
bilitet forenet med kravet om kun een blan
der for signalet før den selektive MF. Det er
forøvrigt første gang, jeg har set det anvendt
i grej for amatører.
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Intermodulationstilbøjelighederne
er
da
også blandt de ting, som er blevet væsentlig
forbedret i R-4 i forhold til 2-B, idet IM nu
er 72 dB mod 65 dB, og det skyldes utvivl
somt netop, at man har undgået at have mere
end den ene blander, før selektiviteten bliver
effektiv.
Den høje MF muliggør, som allerede nævnt,
at man kan opnå en hæderlig dæmpning af
spejlet,
som
det
også
fremgår
af
tabellen.
Dertil kommer, at spejlet ligger over båndet,
hvilket på 15 og 10 m, og ofte også på 20 m,
gør, at der er meget få signaler, så spejlsig
naler vil næppe bliver noget problem.
Den
tredie
nyskabelse
i
denne
modtager
er dens noise blanker. Collins har en tilsats,
man kan købe og sætte i de fleste af deres
nyere modtagere, men her er den bygget fast
ind som en del af kredsløbet. Det er et kreds
løb,
som
kortslutter
signalet
lige
inden
det
selektive 50 kHz filter, hvis der kommer en
støjpuls af kort varighed. Noise blanker en
heden består af et forstærkertrin, som tager
signalet
lige
efter
2.
blander,
hvorefter
det
behandles
i
nogle
netværk
med
dioder
og
RC-led, som laver et gate-signal ud af de
støjpulser, der måtte være til stede, hvis de
er
under
300
μs
i
varighed.
Gate-signalet
kortslutter signalet på anoden af V4 til stel
via
en
stor
kondensator.
Dæmpningen
er
mere end 55 dB, i hvert fald. I forhold til
hvad man er vant til m. h. t. støjbegrænseres
ydeevne,
blev
man
her
virkelig
forbløffet.
Tændingsstøj
forsvandt
som
dug
for
solen,
hvor
signalet
før
var
totalt
ulæseligt,
man
kunne end ikke høre, at der var en bil i nær
heden,
når
man
brugte
een
af
de
smalle
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båndbredder. Først når der var mere end tre
udæmpede
biler
umiddelbart
op
ad
anten
nen på een gang, kunne man høre, at her var
nok en bil. Store ord, javel. Hvis jeg havde
fået provision fra importøren af R-4, ville jeg
have sagt: Prøv selv! — Jeg simulerede tæn
dingsstøjen
ved
at
pulsmodulere
en
måle
sender til at give - 107 dBm + 40 dB i pulserne.
Derved
viste
det
sig,
at
pulsbredden
kunne behandles op til 300 μs, og at »belæg
ningen« ikke måtte overskride ca. 10 %. Så
hørte man ikke pulserne. — Det princip ser
vi ganske givet mere til i fremtidens kon
struktioner.
Den fjerde ting, som er noget særligt ved
Drake’n, er ikke noget nyt for Dr ake, da også
2-B var meget fin på dette pur kt: AGC’en.
Det er dog en forbedring, at R-4 kan tåle op
til 1 volt på antenneklemmerne uden nogen
mislyd. Men Drake er stadig den eneste, der
er helt uden klik på forkanter, af CW-signaler, idet attack-tiden måltes til 70 μs ved
en pludselig forøgelse af signalet med 40 dB.
Decay-tiden
var
2
millisekunder
i
»FAST
AGC« og 0,6 sekund i »SLOW AGC«. Den
hurtige
AGC
følger
signalernes
variationer
så nøje, at ESB er vanskelig at forstå, men
den er vældig god til CW. Den langsomme
AGC er passende til ESB og RC CW uden
BK. På kurven ses, at reguleringen er vældig
god over ca. 1 μV, idet signalet da kun æn
drer sig ca. 6 dB fra 1 μV op til vild oversty
ring af modtageren. Men — og nu kommer vi
til minusserne — det er utilfredsstillende, at
AGC’en først træder i funktion ved 1 μV,
for da er signalerne allerede så kraftige at
høre på, at man oftest giver dem S7, nemlig

svarende
til
20—35
dB
SNR,
afhængigt
af
båndbredden.
Mange
signaler
ligger
under
1 μV, og for dem drejer man op på volumen
knappen med det resultat, at man får et

ubehageligt
kraftigt
signal
i
øret,
når
man
trykker
på
nøglen
eller
finder
et
kraftigere
signal. Det kan jo være en fejl ved det på
gældende
eksemplar
af
racen,
men
jeg
tror
det ikke, for dens AGC-data er lige så gode
som alle konkurrenternes, som de er vist på
kurven. Ud fra dette kan man sige, at 20 dB
mere
forstærkning
ville
have
været
på
sin
plads, men det koster jo alt sammen penge.
(Og det virker nu fjollet, at S-metret knap
rører sig for et S7 signal!)
Den
anden
kurve
viser
opvarmningsdrif
ten for VFO’en. Dens stadige stigen kan skyl
des, at temperaturen i lokalet steg langsomt
under målingen, men i praksis mærkede man
ikke
fænomenet,
udover
når
man
kontrolle
rede kalibreringspunkterne.
Skalaen var meget lineær, idet den største
afvigelse
måltes
til ca.
300 Hz. Genindstil
lingsnøj agtigheden var ca. 70 Hz, som nok
hovedsagelig
skyldes
de
til
det
formål
ret
grove delestreger.
Modtageren
gjorde
et
roligt
indtryk,
når
den blev anvendt til amatørtrafik på bånde
ne. AGC’ens lave attack-tid gør jo, at alle
CW signaler over 1 fzV lyder ens i styrke,
og BK går fint, da den når at fange ens eget
signal, før det får lavet klik inden i modta
geren.
Preselector
knappen
skal
stilles
ret
nøjagtigt, men kun på 80 m må man følge
med for hver ca. 50 kHz over båndet. På for
eks. 20 m er een stilling for CW båndet og
een
for
foneb
åndet
tilstrækkeligt.
—
Ved
modtagning
af
ESB
er
det
en
behagelighed
at kunne fjerne en generende bærebølge med
notch-filtret,
og
tændingsstøjen
er
intet
pro
blem. Kun synes jeg, at flankestejlheden la
der lidt tilbage at ønske, for hvis der er
trængsel på båndet, kan man godt blive for
styrret af nabostationerne, selv om de holder
sig
på
måtten
med
hensyn
til
frekvensaf
standen. Jeg kunne tænke mig, at Drake i en
eventuel
ny
modtager
forøgede
MF-forstærkningen med 20—30 dB og satte et 6-kredsfil-

ter i 50 kHz filtret i stedet for det nuværende
4-kreds. Men så ville det jo blive svært at
kritisere!
R-4’en er en modtager, som amatøren ikke
kan købe bedre til sit specielle formål, uan
set prisen. (Man er desværre (heldigvis?) sta
dig nødt til at lave »alle tiders« selv!)
Målte data for modtager Drake R-4,
ser. no. 1026.
Følsomhed: 0,14 μV (10 dB SNR, ESB/CW,
B = 2,4 kHz, 50 ohm).
Støjtal: 8 dB.
S9: 50 μV.
Ovenstående er ens på alle bånd.
Spejldæmpning, dB:
80
m
40
m
20
m
15
m
10
m
106
89
73
65
60
RF-gain kan mindske forstærkningen
95 dB.
Selektivitet:
0,4
1,2
2,4
4,8
kHz position
- 6 dB:
0,50

1,22

1,80

4,53

kHz

- 60 dB:

2,70
5,28
7,75
14,51
Intermodulation:
20 dB
SNR
ved -4107 dBfn
20 dB
SNR
ved -435 dBm

kHz

IM =
72 dB
Forvrængning:
Mindre end 3% ved
Hz stødtone og 0,5 W.
S-meterkalibrering:
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 +20 +40 +50
Forskel, dB:
6 4 4,5 5 4 4,5 4 4 12,5 22,5 19

Print

til

for f 0
for fi +fa
1000

udgangsforstærkeren,

OZ nr. 10
EDR bør i princippet naturligvis ikke drive
handel med radiodele, og dette bør vel også
gælde
de
print
til
ovennævnte
konstruktion,
der som en service for medlemmerne er solgt
på
en
»no
profit,
no
loss«-basis.
Heldigvis
har en af OZ’s annoncører nu tilbudt at over
tage besværet med at forhandle disse print.
Der
modtages
derfor
fra
dette
nummers
fremkomst
ikke
flere
bestillinger,
men
alle
rede
indgåede
bestillinger
vil
naturligvis
bli
ve
effektueret.
Der
må
desværre
påregnes
nogen leveringstid for de senest indgåede be
stillinger, idet lageret, når dette skrives, er
opbrugt.
OZ7AQ.
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Af OZ5NU, Niels Mortensen,
Ved Bellahøj 20, 1. tv.,
København, Brønshøj.

Univers al-ensretter for gitterdykmeter.

Amatørens næstvigtigste instrument
Det er altid rart at høre medamatører ud
trykke interesse for og glæde over det arti
kelstof,
man
kan
føre
på
markedet,
hvilket
viser, at man er på rette vej med sit stof —
således har der været en række forespørgsler
i relation til mit GDM i OZ okt. 63, og hvad
der har gået igen i en del forespørgsler er,
hvilke
erstatningsrør
skal
man
nu
anvende,
og hvad skal man gøre, når man har jævn
strøm.
Disse
problemer
skulle
det
jo
også
være
muligt at løse — i virkeligheden har jævn
strømsamatøren
altid
beklaget
sig
og
måske
ikke med urette, fordi der er for få, der har
behandlet
emner
for
denne
meget
forfordelte
gruppe amatører — iøvrigt er det jo praktisk
taget
umuligt
at
transformere
sig
op
eller
ned til de helt rigtige spændinger på jævn
strøm,
som
ellers
normalt
kommer
veksel
strømsamatøren til gode.
Men lad os begynde med erstatningsrørene:
Til batteridrift f. eks. ose.rør: DCC90, og
som indikator DM70 eller DM71 (eller meter).
Til
vekselstrømsdrift
som
osc.rør:
ECC40,
ECC81 (= 12AT7), ECC82 (= 12AU7), ECC83
(= 12AX7), ECC85 (= 6AQ7), ECC91.
Som
indikator
kan
EM1-4-11-34-35-80-84
anvendes, eller meter.
På
jævnstrøm
kan
rør
som
følgende
an
vendes: UCC85, PCC84 (og 85) svarende til
7AN7
og
9AQ8-PCC88,
og
som
indikator
UM4-34 o. s. v., eller meter.
Alt
i
ovenstående
selvfølgelig
med
tilbør
lig skelen til rørlisten, idet der jo kan være
små
forskelligheder
rørene
imellem
hvad
strømme
og
spændinger
angår,
dette
gælder
i hvert fald glødestrømsforsyningen.
Man kan lave sit GDM for følgende strøm
forsyninger:
1)
Det
kan
laves
transistoriseret
som
i
OZ7AQ’s artikel i OZ 2/61 — altså batteri
drift.
2) Batteridrift med rør (f. eks. DCC90) og
som magisk øje et såkaldt udråbstegn, eller
hvis man foretrækker det med meter, da for
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(2)

eks. et af de små nuttede miniinstrumenter
1 mA (se OZ’s annoncer). Dette lille instru
ment er yderst velegnet, idet det næsten in
gen plads tager op (diam. er 30 mm), og yder
ligere kan dette instrument finde senere an
vendelse som S-meter, feltstyrkemåler m. m.
3)
„Vekselstrømsdrift11
pr.
akkumulator
ell.
batteri
ved
anvendelse
af
vibrator
og
dertil
egnet transformer — en vibrator er en tin
gest, der nærmest ligner en elektrolyt af de
runde — og denne vibrator har til opgave at
ituhakke
jævnspændingen
således,
at
denne
bliver til en form for vekselstrøm, der puttes
ind på den dertil egnede transformer (6, 12
eller 24 volt ind, og almindeligvis 280 volt,
50 mA ud).
4) Anvendelse af den rene, „rå“ jævnstrøm
(ved f. eks. eliminator eller i universalkon
struktion).
Kommentarer:
Det
under punkt 1 nævnte GDM kræver
kun ringe strøm og spænding. Ulemper: tåler
ikke gerne HF.
7BO har i OZ 64, side 362, lavet en lignen
de iøvrigt glimrende artikel om samme GDM,
der dog bare lider af den skavank, at det
ikke kommer til at køre, da der er uoverens
stemmelser
mellem
diagram
og
sokkelforbin
delser -— forbindelsen på soklen punkt 6 skal
antagelig
flyttes
til
punkt
7,
førend
noget
kører.
Ved
opbygning
af
7AQ’s
gitterdykmeter,
der kan laves i en plastikæske, dog ikke en
hård sæbeæske, da materialet her let sprin
ger, er
et batteri af typen Hellesens
H10
(9 volt) særdeles anvendeligt.
Det
under
punkt
2
tænkte
GDM
kræver
gløde- og anodespænding og do. do. strømme,
hvilket er anvendeligt, men dog ikke den helt
ideelle løsning.
Ved
anvendelsen
af
vibrator
(koblingsdia
gram i håndbogen m. fl.) kan man anvende
vekselstrømsrør ( E rør), idet man kan tappe
direkte til glødetråd
fra akku. eller batteri,

og de 50 mA ved 280 volt, som kan afgives
over
transformeren,
er
rigeligt
til
drift
af
GDM — her er værste ulemper, man kan
komme ud for, støj fra vibratoren — særlig
hvis denne har tilbøjelighed til at hænge på
kontakterne.
Anvendelsen
af
jævnstrøm
direkte
kan
lade sig gøre, hvor man f. eks. anvender et
seriekredsløb
for
glødetrådene
(rør
med
sam
me glødestrøm), samt f. eks. en såkaldt eliminator — her skal man ikke anvende el
lytter, da en forkert tilslutning af netstikket
vil
ødelægge denne eller disse. Brug blokke
i værdierne fra V2 μF til 8 μF, flere blokke
kan evt. shuntes sammen.
En
jævnstrømseliminator
er
et
udglat
ningsfilter, der består af en drossel og 2 kon
densatorer, og de tjener til i forening at un
dertrykke
støjfrekvensen
fra
jævnstrømsdy
namoens
lamellerede
kommutator,
da
denne
ellers ville forårsage en brummetone (i GDM
altså
anvendelig
som
LF-trimmetone).
Brumspændingen
må
normalt
ikke
andrage
mere
end ca. 1 '°/o af jævnspændingen på forbru
gersiden af eliminatoren, hvilket vil sige, at
reaktansen
svarende
til
brumfrekvensen
for
hver
af
kondensatorerne
(som
gerne
er
af
samme
størrelse)
må
være
mange
gange
mindre end drosselspolens reaktans.
Det
gælder
for
den
rene
jævnstrømskon
struktion
som
for
universalkonstruktionen,
at ingen af disse må laves i en berøringsmu
lig
metalkasse
(jvnf.
elektricitetsbestemmel
serne), men skal indbygges i en kasse af træ
eller
anden
isolerende
materiale.
Det
hedder,
at
ingen
strømførende
metaldele
fra
kon
struktionen må kunne berøres udefra og der
med være til fare for brugeren, f. eks. hvor
der kan være tale om, at stikket er vendt
forkert.
Og så er vi straks inde på et par rettelser
i gitterdykmeteret, for da dette er lavet i en
trækasse,
så
falder
de
afskærmningsmæssige
fordele jo væk. Dette har jeg imødegået i en
trækonstruktion,
som
jeg
lavede
i
sin
tid,
hvor
jeg
med
held
anvendte
noget
metal

folie, som jeg med gummilim limede indven
dig i kassen, hvilket gav afskærmningsmæs
sigt gode resultater. Kobberfolie er selvføl
gelig bedst, men også tynd aluminiumsplade
kan finde anvendelse, og dette kan man jo
påskrue direkte på træet indvendig i kassen,

Koblingslinken
frem
stilles af snoet,
fleksibel tråd.

ligesom
også
forpladen
kan
beklædes
ind
vendig.
Da der nu ikke må være nogen berørings
farlige
udføringer
i
jævnstrømshenholdsvis
universalkonstruktionen,
må
testlinken
til
GDM’s HF-spole ikke lægges direkte til stel,
men
kun
have
den
rent
induktive
kobling,
som befinder sig imellem de 2 spoler, eller
man kan, hvis man vil, lægge linken til ud
vendig direkte jord.
LF-signalet
udtages
jo
i
forvejen
over en
blok,
hvorom
det
er
kendt,"
at
vekselstrøm
kan passere, medens der spærres for jævn
spænding, og der er ingen rettelser nødven
dige,
hvis
man
ellers
som
steludtag
bruger
en god blok, 5 nF, 5000 volt.
Stel kan ikke jordes direkte, men kun over
en blok på 5 nF/5000 volt.
Hvad linken angår, så skal man ikke være
nervøs for, at ens GDM bliver skældt ud for
at
være
gammeldavs.
Man
kan
udmærket
bruge en link med koblingssløjfe på et par
meter,
opstillingen
skal
nok
koble
alligevel,
vær sikker på det.
Til slut skal jeg kun sige, at bleederen
selvfølgelig
også
har
sin
berettigelse
i
uni
versalkonstruktionen — det bliver jo nok på
den
måde,
de
fleste
jævnstrømsamatører
bygger instrumentet.
’*

KLIP
I juni 1961 DL-QTC har DJ6ON beskre
vet
en
simpel
VOX-kontrol.
Transistoren
TF77
eller
78
er
en
normal
PNP-type.
Modstanden af relæspolen er 5000 ohm. 10
kohm-potentiometeret
bestemmer
relæets
trækkefunktion.
OZ7KV.
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Af OZ4AO,
Svend Åge Olsen,
Folkvarsvej 9, 2.,
København F.

Et gitterdykmeter - med rør
Der er jo nok nogle, som vil gøre indven
ding
mod
denne
konstruktion,
som
er
med
rør, da man jo nok vil mene, at et gitterdyk
meter i dag skal være fremstillet med transi
storer, ikke mindst af hensyn, til måling på
antenner.
Jeg har da også bygget OZ7AQ’s konstruk
tion fra feb. 1961, blot har jeg benyttet en
metalkasse noget lignende den, der bliver be
nyttet
til
nærværende
konstruktion,
og
jeg
er da også mægtig godt tilfreds med dette
instrument. Det har dog vist sig, at der kan
være visse problemer med at få det til at vir
ke tilfredsstillende, selv om man bygger sla
visk efter en model, hvilket vi har bragt i er
faring på vore byggeaftener i afdelingen.
Denne konstruktion er blevet til, efter at
jeg har prøvet nogle byggesæt, som forhand
les her i landet; men disse har for det første
en
meget
dårlig
spoletilslutning,
og
for
det
andet dækker de et meget stort område for
hver spole, som regel 2 MHz til 200 MHz i 5
områder, og sidst, men ikke mindst, kan ama
tøren bygge sit eget for ca. den halve pris,
og
så
bliver
hans
instrument
til
gengæld
mere solidt.
Der
har
været
beskrevet
flere
instrumen
ter, bl. a. af OZ3EP, og senere har OZ2KP
beskrevet
et
virkelig
godt
GD-meter
i
OZ
1955 nr. 9 og 10. Jeg har da også skævet ret
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meget til disse artikler, der dog begge har
den fejl, synes jeg, at der skal benyttes sær
skilt ensretter, hvilket er en meget stor gene,
da man for det meste har løse ledninger nok
rundt omkring på bordet, men jeg fik da an
bragt min ensretter i instrumentet, takket
være de små komponenter, man kan få i dag.
Diagrammet er der vist ikke meget at sige
om, da det er såre ligeud af landevejen. Jeg
benyttede tidligere et agenrrør 955, der er en
triode, men dette rør er efterhånden ret
svært af få til en overkommelig pris, vel at
mærke når det skal have nogenlunde emis
sion. Jeg måtte gennemsøge mange for at
finde dem, vi skulle bruge, da vi byggede
sidste vinter i afdelingen, og så har dette rør
da også en ret speciel fatning. Jeg valgte i
stedet EC 92, der har vist sig at virke godt til
dette formål, og tilmed er det forsynet med
alm. miniaturefatning.
Som diagram, tegninger og foto viser, er
det hele indbygget i et U-formet stykke alu
minium, som er samlet med et stykke plexi
glas 2 5 X 6 0 X 5
mm, hvorigennem spolerne
tilsluttes med to bøsninger TS. BU 10, som
har
35
mm
afstand.
Drejekondensatoren
Prahn 2 X 3 0 pF er anbragt således, at de to
statorloddeflige lige kan nå at loddes på de
to bøsninger. De øvrige komponenter tror

Spoletabel.
Spoleområde:
1. 1.68 — 3.1 MHz.

Form:
6149 265 vdg.

2. 2.44 — 4.0 MHz.
3. 3.40 — 5.3 MHz.
4. 4.9 - - 7.6 MHz.
5. 7.2 - - 11.8 MHz.

6149 149 vdg.
6149 91 vdg.
6149 58.5 vdg.
6148 54.5 vdg.

6. 10.3 — 16.8 MHz.
7. 16.0 — 27.8 MHz.
8. 25.5 — 39.0 MHz.
9. 38 - - 57 MHz.
10. 55 - - 90 MHz.

6148 39,5 vdg.
6148 24.5 vdg.

11. 77 - - 115 MHz.

6147c 2.5 vdg.

12. 95 - - 160 MHz.
13. 120 — 200 MHz.

6147c 1.5 vdg.

6148 12.5 vdg.
6147c 8.5 vdg.
6147c 4.5 vdg.

Spolemateriale:
13 stk. plexiglas 20X50X4 mm.
26 stk. stikben 4 mm
TS
4 stk. spoleforme
TS nr.
4 stk. spoleforme
TS nr.
4 stk. spoleforme
TS nr.
4 mm kobbertråd.
Litzetråd og laktråd.

nr. 8433.
6148.
6149.
6147 c.

Strømskemaet. Komponentværdierne er skrevet på.
Udglatningskondensatoren er 2X8 /μF/320 V. Instru
mentet er japansk (Elhobby). Nettransformeren er
220 V\150 V — 20 mA/6,3 V - 300 mA.

Vikling:
6 hak
å40 vdg. + 1 hak å 25 vdg.
3 hak
å40 vdg. 4- 1 hak å 29 vdg.
2 hak
å40 vdg. + 1 hak å 11 vdg.
1 hak
å40 vdg. + 1 hak å 18.5 vdg.
17 hak å 3 vdg. + 1 hak å 2 vdg. + 1 hak å Vs vdg.
19 hak å 2 vdg. + 1 hak å l'/s vdg.
1 vind. i hvert hak.
1 vind. i hvert hak.
1 vind. i hvert hak.
1 vind. i hvert hak.
1 vind. i hvert hak.
1 vind. i hvertandet hak.
luft 4 mm kobbertråd, formes til en bøjle, 15X35
mm, loddes direkte på stikbenene.
Efter vikling af spolerne limes disse
araldit.
Spole 1—4 vikles med loddebar litze (den røde).
Spole 5—6 vikles med 0,25 mm laktråd.
Spole 7—8 vikles med 0,5 mm laktråd.
Spole 9—12 vikles med 0.6 mm laktråd.

godt

med

jeg ikke vil volde nogen besvær, når man
sammenligner
diagram
med
tegning
og
foto,
blot man sørger for, at der er så korte led
ninger som muligt i HF-kredsen.
Spoledata har jeg hentet i OZ2KP’s kon
struktion,
da
han
benyttede
samme
drejekondensator,
og
med
hensyn
til
kalibrering
og om anvendelse vil jeg henvise til hans ud
mærkede artikler i OZ 1955 nr. 9 side 167
og nr. 10 side 193 samt 1956 nr. 1, side 2,
ligeledes
henvises
til
OZ7AQ’s
artikel
om
transistorinstrumentet OZ 1961 nr. 2 side 41.
Jeg kan nævne, at dette GD-meter er byg
get i 25 ekspl. på Københavns afdelings byggeaftener sidste vinter, og i Korsør afdeling
har man bygget 10 stk. her i foråret. Kassen
kan blive fremstillet for ca. 16 kr., såfremt
der bestilles 20 stk., og prisen for hele instru
mentet vil da holde sig under 150 kr.

15 mm Aluminium Alle mål er mm

5m m Plexiglas
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Transistor-forstærker
Af OZ9CV, Richard Christensen,
Frisengårdsvej 59 B, Nyborg.

Den viste forstærker er en forstærker, som
har mange muligheder. Den har været brugt
til følgende dele, og den har virket upåklage
ligt hver gang.
1. Forforstærker til et tonehoved.
2. Forforstærker til transformatorløs ud
gangstrin med 2XOC35.
3. Forforstærker til udgangstrin med EL84.
Forforstærkerens opbygning:
Den består af en OC70, 2 stk. OC71 og 1
stk. OC72. Imellem Q2 og 3 er der indskudt
en tonekontrol, der giver en bas- og diskantfremhævning på ±15 dB.
Den her anvendte basisstabilisering er ikke
den
bedste,
men
virker
udmærket;
dette
er
den såkaldte parallelmodkobling.
Alle
fire
trin rummer
en vis spændings
modkobling
(parallelmodk.)
fra
kollektor
til
basis. Den er rent ohmsk og derfor frekvens
uafhængig. Mellem Q2’s emitter og Ql’s basis
ligger
et
RC-led,
der
bevirker
en
frekvens
afhængig
modkobling.
Andet
trin
er
des
uden strømmodkoblet ved, at R8 ikke er af

TIPS
Neutrodynstabilisering
Ved neutrodynstabilisering efter den mere
moderne metode gående ud på at anbringe
en blok på ca. 500 pF mellem den »kolde«
ende af PA-trinets gitterspole og stel og an
bringelse af neutrodynkondensatoren mellem
anode og den kolde ende af gitterspolen kan
det varmt anbefales at anvende en gennem
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koblet. Fjerde trin er strømmodkoblet ved
R15, der heller ikke er afkoblet. Desuden
findes
der
en
frekvensuafhængig
modkob
ling mellem Q4’s emitter og Q3’s basis. Denne
kan benyttes til fast forjustering af udgangs
trinets niveau.
Jeg har lavet forforstærkeren på print
(fig. 2), som jeg selv har lavet. Der var
ingen fejl i printet, så forstærkeren virkede
med det samme, efter at komponenterne var
sat i. Det måler 1 0 X 5 cm, og montagen er en
blanding mellem lodret og vandret. Jeg har
brugt ½ watts modstande overalt, og P1 er et
5 mm modulpotentiometer.
Forstærkeren er beregnet til at bruge en
spænding på 22,5 V og trækker næsten ingen
strøm.

X

=

til

indgang

på

tonekontrol.

Z = fra udgang på tonekontrol.

føringskondensator.
Den
skal
anbringes
der,
hvor PA-trinet har sit stelpunkt, og så har
den
tillodningsmulighed
på
begge
sider
af
chassiset. Til den ene ende kan gitterkred
sens kolde ende loddes, og til den anden side
forbindes
neutrodynkondensatoren.
Det
giver
absolut mulighed for de kortest mulige led
ningsforbindelser, og man undgår f. eks., at
en
lang
ledning
fra
anodesiden
skal
kigge
ned i gittersiden. Tilmed letter det selve sta
biliseringen.
OZ1BP.

5 bånds C licens sender
Når amatøren skal bygge sin første sender,
har han måske ikke et godt diagram, men her
er et. I senderen er der 4 rør: V1, V2, EF80,
V3, V4, EL84.
Ml er et mA-meter med fuldt udslag for
100 mA. Når der skal modtages, kortsluttes
G2 på V3 til stel, da der er noget selvsving
i røret, og det kan høres i modtageren. Hvis
antennen trækker, som den skal, kan input
tet varieres mellem 10 og 20 W.
For
at
undgå
tilbagevirkning
bruges
en
trimmekondensator
(0—85
pF)
fra
ose.
til
buffer.
Frekvensdrift
og
selvsving
må
siges
at
være minimalt.
Når der skal køres 20 m, skal PA-røret

have mere styring, hvilket fås ved at variere
potmeteret.
Der skulle ikke være nogle faldgruber, så
resten skulle fremgå af diagrammet.

Strømforsyningen.
Nettransformeren fås hos OZ6LT.

7r-kredsspolen.

Spoletabel.
LI — osc.spole, 34 vdg., 0,8 tråd, 18 mm ø form,
udtag fra kolde ende: 12 vdg.
L2 — 155 vdg. 0,4 mm lak, på spolef. TS 6149, 9
L3 — 120 vdg. 0,4 mm lak, på spolef. TS 6149, 9
L4 — 20 vdg. 0,4 mm lak, på spolef. TS 6148, 25
L5 — 10 vdg. 0,4 mm lak, på spolef. TS 6148, 25
L6 — HF-DR på 2 mH.
L7 — ir-led spole 25 vdg. 0,8 mm tråd, udtag ved
3. vdg., 10. vdg., 13. vdg., 16. vdg., 25. vdg.
L8 — Spole til at kortslutte ant.pære. Spolen skal
vikles således, at pæren kun lige gløder op.

s.
s.
r.
r.
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Spørgsmål

sendes

til

OZ6NF,

G.

Juul-Nyholm,

Hirsebakken 7, Måløv. Sammen med spørgsmålene
skal

altid

kaldesignal,

opgives
men

EDR-medlemsnummer
spørgerne

forbliver

og

evt.

anonyme

overfor alle andre end OZ6NF.

Spørgsmål: Kan du mon lave et diagram til mig
over
en
antenneforstærker
i
området
62,25—67,75
MHz? Jeg har hørt om nogle antenner, der har ind
hygget en forstærker i selve antennens tilslutnings
dåse, og det hele skulle fødes med et lille hatteri
nede for enden af antennekablet. Det skulle give
betydelig
bedre
signaljstøj-forhold
i
områder,
hvor
der er lille feltstyrke. Du bedes om muligt påføre
data for modstande og spoler.
Svar: På figuren ser du en skitse af en sådan
forstærker. Den er beregnet til en Gamma-match
på antennen, som man bruger det til coax-kabel.
Spolen må du eksperimentere dig til, jeg ville
starte med 4 vindinger om en tynd lillefinger, lave
udtag til coax-kablet een vdg. fra den kolde ende
og trække ind og ud i den til max. forstærkning.
Tråden skal bare være så tyk, at den kan bære sig
selv. Batterispændingen kan være alt mellem 4 og
12 volt. Minuspolen forbindes til coax-kablets inderleder via en lille drosselspole. — Jeg er ikke
sikker på, at jeg ville ofre tiden på projektet, hvis
mit coax-kabel var mindre end 10 m langt, for
man får jo kun glæde af en forstærker lige ved
antennen, hvis man derved kommer tabet i et langt
kabel til livs. Så hvis det ikke er kabeltabet, der
er skyld i „snevejret", nytter antenneforstærkeren
sandsynligvis ingenting.

ønskes taget fra TV udenom styrke- og tonekontrol
ler (diodeudtag), og den indgang på forstærkeran
lægget, der skal bruges, er vel nok 200 ohms ind
gang, som er med en J. S. transformer. TV er et
Eltra
Bellevue
1011.
Spørgsmål:
Hvordan
laves
dette med absolut kvalitet?
Svar: Jeg tror, at det løses nemmest ved at sætte
en lille transformer direkte over volumenpotentio
metret i TV, som stepper impedansniveauet ned
passende til en linie. Jørgen Schou har flere små
tonetransformere
til
Hi-Fi,
som
har
omsætnings
forhold på ca. 100 ohm til ca. 500 kohm. Og skulle
du ikke kunne få en med de helt rigtige tal, gør
det vist ikke så meget, at du kan høre forskel. Sig
nalet kan så føres fra den lavimpedansede sekun
dær via en dobbeltleder, der måske ikke behøver
at være skærmet, til forstærkerens 200 ohm ind
gang.
Spørgsmål: 1) Hvor stor spænding kan QQE 3/20
tåle på 70 cm? — 2) Er det normalt, at 829B skal
stabiliseres på 2 m? —
3) Jeg skal til at
lave en
modulator til min 829B
PA og har
tænkt
at lave
„zero-bias“ med 2 stk. EL34, en MM3 og en MM1
samt en 6L6 som driver, det hele på ca. 500 V. Kan
du hjælpe mig med impedanser til driver og ud
gangstransformerne?
Foran
har
jeg
tænkt
mig
7AQ’s modulator fra marts 1962. På forhånd tak.

OC171

OC615
AF134
AF124

Spørgsmål: Jeg har købt den af CQ Radio annon
cerede VHF tuner med emballage og rørene PCC
189 og PCF801. Da det imidlertid ikke er muligt
at få oplysning om dens tilslutningspunkter, beder
jeg dig om hjælp. — Desuden vil jeg gerne vide,
om, og i givet fald hvor, man kan få fat i et morsekursus på bånd.
Svar: CQ Radio må bestemt kunne hjælpe dig,
når han gerne vil sælge dig en tuner. Den er jo
værdiløs uden de oplysninger, og du fik den vel
ikke gratis? Men måske har en læser de eftersøgte
oplysninger? Pse send dem til mig. — Jeg mener,
at firmaet Linguaphone også har morsekursus på
grammofonplader, men jeg har ikke hørt om så
dan et bånd. Hw, OBs?
Spørgsmål:
Et
lille
teknisk
problem
vedr.
mit
LF-anlæg. Jeg ønsker at lave båndoptagelser fra
TV-lyden. Forstærkeranlæg og båndoptager står et
godt stykke fra TV (ca. 12 m kabel). LF-signalet

420

Svar: 1) Ifølge min rørbog kan QQE 3/20 køre
med fulde data også på
70 cm, d. v. s.
max. 500 V
på anoderne ved kl. C
telefoni. — 2) Ja, 829B er
ikke indvendig stabiliseret som QQE 06/40 og skal
derfor stabiliseres udvendig. — 3) Mellem anoderne
på EL34 skal du bruge en impedans på 4,5—5 kohm.
På sekundæren af MM3 skal du bruge udtag sva
rende til 2,5—3 kohm. På gittersiden af MM1 skal
du simpelthen gå så langt ned i impedans, som du
har styring til fra driveren. Men jeg tror ikke, at
det skulle være nødvendigt at bruge en 6L6 som
driverrør, de to 6AQ5’ere i 7AQ’s modulator kan
vist give fuldt så megen effekt som en enkelt 6L6.
Prøv da først uden.
Spørgsmål: Jeg har en transceiver (KW2000), som
kører fb, men fra XYL må jeg høre mange beske
bemærkninger om, at en sådan tingest ikke for
familien som helhed har nogen praktisk betydning,
der
kan
retfærdiggøre
den
foretagne
investering.
Tingesten kan jo ikke engang tage København eller
Luxemburg — hvad er det for en radio — for
netop Luxemburg på MB vil min XYL gerne høre.
Kunne du ikke give mig et diagram over en con
verter til 1,4—1,6 MHz med udgang til eet af ama
tørbåndene?
Variabel
mellemfrekvens:
2,9—3,1
MHz, anden MF: 455 kHz. Helst diagram for såvel
rør som transistorer af hensyn til forhåndenværen
de komponenters eventuelle brug. Jeg ved godt, at
med et mekanisk filter i transceiveren på 2,1 kHz
kan kvaliteten ikke blive særlig god — men alli
gevel. — PS. Hams, der lider af kontaktvanskelig
heder — de skal henvende sig andetsteds, ikke?

Tips
Oversigt over oscilloskopkurver af Mogens
Boman, Teknisk Forlag, pris kr. 16,25.
Teknisk Forlag er jo et højt estimeret fore
tagende, og man forventer derfor at finde et
indhold af høj teknisk kvalitet, når man åb
ner en bog derfra. Det gør man ikke i dette
tilfælde. Det er simpelthen pinligt at skulle
anmelde bogen, som på grund af de mange
fejlagtige
eller
direkte
vildledende
oplysnin
ger bestemt ikke kan anbefales dem, den er
tiltænkt,
nemlig
begynderne
udi
oscilloskopiens kunst. Et par eksempler må være nok:
Fig. 6.3 påstås at vise forvrængning af en
sinusspænding,
billedet
viser
overlejring
af
brum.
Modulation
defineres
som
en
overlej
ring. Det er muligt, at forfatterens begreber
angående
terminologien
blot
er
uklare,
idet
der et andet sted står »overbelastet kredsløb«
om overstyring af en forstærker. Dette er dog
ligeledes
velegnet
til
at
forvirre
ubefæstede
sjæle. Endelig skal nævnes de meget »teore
tiske« måleopstillinger (f. eks. fig. 2.3), samt
den utrolige færdighed, tegneren har i at teg
ne
selv
simple
strømskemaer
på
uoverskuelig
måde.
Helt
ustyrlig
har
tegneren
været,
da
han frembragte fig. 10.9 side 72, hvis tekst på
sælsom vis karakteriserer bogens indhold.
For den teknisk velbevandrede, kritisk ind
stillede læser kan bogen iøvrigt godt yde et
par nyttige oplysninger, f. eks. om måling af
fasevinkel og om frekvensbestemmelse.
TR.

Svar: Der var den!! Det måtte jo komme. Og jeg
er helt klar over, at du har fundet ud af forlængst,
at det billigste er at købe en gammel radio til din
kone. Men jeg kan godt se, at det nok ikke drejer
sig så meget om at høre Luxemburg som at høre
Luxemburg og presse GENNEM DIN KW2000, for
det må jo være en rigtig radio, så dyr som den har
været? — Nuvel, på skitsen ser du mit forslag. Til
så ukritisk en anvendelse bruges der færrest kom
ponenter, hvis man bruger et ECH81. Indgangs
kredsen skal bare stemmes af til Luxemburg, og
udgangskredsen til max. på 14,1 MHz. Hvis oscil
latoren også svinger, er sagen i orden. Du kan også
bruge et 5,6 MHz krystal og afstemme udgangs
kredsen til 7,1 MHz. Krystallet er nemmere at
skaffe surplus, men der er mange kraftige BCsendere på 40 m, der kan slå igennem. 8,6 MHz kry
staller kan også bruges til 7,1 MHz udgangsfre
kvens, men skalaen bliver jo lidt bagvendt, idet 1,4
MHz så ligger på 7,2 og 1,6 på 7,0 MHz. Måske bli
ver det for vanskeligt at gøre din kone så fortrolig
med „tingesten", at hun kan finde ud af det.

Meget billig monteringsplade til
transistoropstillinger.
Vi amatører ved udmærket, at vor hobby er en
slags ekstravagance, den hører ind under det be
greb i budgettet, der betegnes som luksus.
Der kan begraves en masse penge i forskelligt
grej; men de fleste amatører går sikkert frem efter
„de forhåndenværende søms princip", eller „så bil
ligt som muligt og om muligt billigere". Sådan er
tilfældet her på stationen.
Nu stod jeg forleden dag og manglede en monte
ringsplade med et væld af loddeflige, og hvad gør
man så? Man tænker sig- om, til en løsning dukker
op. — Man dykker ned i rodekassen, og et stykke
forplade (pertinax) fra en gammel dampradio duk
ker op. Den er noget svær, men den flækkes gan
ske let med en skarp kniv — pas på fingrene, hvis
du vil prøve! Dernæst tager man 10 minutter fra
til borearbejde. Der bores huller her og der, hvor
man regner med at få brug for loddeflige. Hullerne
skal være omkring 1½ mm i diameter. Pladen ser
nu ud, som om den var beskudt med et jagtgevær
med kaliber 1½. Så kommer nu monteringsarbej
det. Den første loddeflig laves. Et stykke monte
ringstråd af ca. 2 cm længde bukkes, så enderne
mødes og lige krydser hinanden; man sørger også
for, at der kommer et ret stort øje på tråden. Alt
dette ordnes let i hånden. Enderne presses nu ned
i et af hullerne, de går gennem pladen, og når øjet
presses ned mod hullets kant, vides enderne fladt
fra hinanden, og med en fladtang presses de op
mod pladen. Denne loddeflig sidder, som den skal,
og hele processen tager ca. 1/4 minut.
Selvfølgelig
kan
man
godt
fylde
alle
hullerne
med
loddeflige
før
monteringsarbejdets
påbegyn
delse, men man risikerer at få alt for mange lodde
flige monteret, så det er fornuftigere at lave lodde
flige, som man nu får brug for dem.
73, OZ5RI, Jens.

PS. Hams med KW2000, der lider af kontaktvan
skeligheder, kan kun mangle en antenne (med an
ordning til afledning af gnidningselektriciteten!)
Vy 73 og glædelig jul!
OZ6NF.
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Hvad ved vi egentlig om elektricitet?
Trods alle tekniske fremskridt overvurderer mo
derne mennesker nok alligevel den viden, de er
i besiddelse af. De glemmer, at meget af det, de
arbejder med indenfor naturvidenskaben, ofte kun
er
arbejdshypoteser,
symboler
etc.,
medens
selve
tingenes rette sammenhæng unddrager sig forstå
else. Lad os tage et eksempel, tyngdekraften, mas
setiltrækningen. Det er længe siden, Newton med
udgangspunkt i det berømte æble gav denne lov sit
navn, men hvad det egentlig er, er vi stadig lige
uvidende om.
Det er nok godt engang imellem at slå fast, at vor
erkendelse er begrænset, og at den absolutte sand
hedserkendelse ikke er os beskåret. Det er det,
Shakespeare taler om i Hamlet, når han siger:
„Evighedens stemme taler ikke til ører af kød og
blod“. Sådan er tingene nu engang, og den dybere
indsigt i naturens sammenhæng er ikke givet „skab
ningens herre", som visse mennesker ynder at kalde
sig. Ved nogen omtanke vil vi forstå, at det måske
ikke kan være anderledes. Vi, der arbejder med
amatørradio, kender jo lidt til de uhyre antal elek
tromagnetiske bølgeforekomster, der omgiver os, og
som vi ikke kan opfatte, fordi vore sanser kun kan
fortælle os om lys og lyd. Det er forbavsende, at vi
trods disse mangelfulde sanser alligevel er blevet
klar over, og kan tåge i vor tjeneste, at der er
kosmisk
stråling,
røntgenstråling,
ultravioletstråling, infrarød stråling o. s. v. o. s. v. Men alligevel
er spørgsmålet jo nok, om det ikke er manglen på
mange flere sanser, -dér sætter den store grænse
for vor erkendelse.
På lignende måde som med tyngdekraften er det
med vor forståelse af elektricitetens sande natur.
Her er vi måske ikke bedre stillet end med masse
virkningen, trods det vi har taget denne naturkraft
i vor tjeneste i så rigt mål. Her har vi haft lejlig
hed til at gøre en række erfaringer, og vi har sat
alle disse erfaringer og iagttagelser op i et møn
ster, skal vi sige det moderne, et „adfærdsmønster",
og heraf kommer så denne „beherskelsens kunst",
der i så rigt mål har bragt glæde og lettelse ind i
vor tilværelse.
Men lad os nu i det følgende gå lidt til bunds i
den viden, vi har om elektriciteten, finde dens arne
sted og dog stadig holde for øje ikke at forveksle
årsag med virkning.
Ethvert stof kan deles i mindre og mindre partik
ler, og stadig er det dog det samme stof, men der
kommer en grænse, hvor delingen ikke kan føres
videre, og hvor vi er nede på den mindste enhed af
stoffet, det såkaldte molekyle. Og molekylerne er
små, ufattelig små, partikler. De kan ikke ses af
øjet og ikke af de stærkeste mikroskoper.
Molekylerne er byggesten i de faste stoffer, de
der ikke går i stykker, uden man øver vold imod
dem, de opbygger de flydende stoffer med deres
mangel på fast form, og de opbygger de luftformige
stoffer, som kun lader sig „tæmme" i lukkede be
holdere. Hvor mange molekyler, der indeholdes i
bestemte målenheder, er afhængig af, hvilket stof
man har med at gøre. I en kubikcentimeter luft er
der under normalt tryk 2,9X1019 eller 29 efterfulgt
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af 18 nuller. Og selv om vi pumpede luften ud til
en fortynding af 1/100.000, så ville der alligevel
være over 3 millioner molekyler tilbage i hver
kubikcentimeter.
I fast stof bindes molekylerne sammen af stærke
kræfter, men derfor skal man alligevel ikke tro, at
stoffet er en død masse. Man må tænke sig, at
molekylerne i faste stoffer er i indbyrdes bevæ
gelse, og at denne bevægelse er afhængig af tempe
raturen. Først når man kommer helt ned til - 273
grader, går molekylbevægelsen i stå, men stadig
virker den indbyrdes stabile sammenhæng. Kunne
man iagttage en sådan fast moleklymasse, ville man
se,
molekylerne
udføre
flere
bevægelser.
Snart
ville de svinge som et pendul og snart snurre som
en top, og som oftest udfører de begge bevægelser
samtidig. Varmer man stoffet op, tiltager moleky
lernes bevægelseshastighed. Varme er jo en form
for energi, og denne energi skaber den forøgede
bevægelseshastighed. Til sidst kan varmen virke så
stærkt på molekylerne, at stoffet mister sin faste
form, det smelter.
I væske er molekylerne letbevægelige, derfor har
denne ingen fast form. Molekylerne kan bevæge
sig frit, men de kan dog ikke bevæge sig ret langt,
før de støder på deres nærmeste nabo. Forskellen
på væske og luft ligger deri, at luftmolekylet kan
vandre
meget
længere,
før
det
kolliderer
med
naboen.
Normalt
ligger
denne
vejstrækning
på
1/10.000 millimeter. Denne vejstrækning er faktisk
meget stor set på baggrund af molekylets stør
relse, så det luftfyldte rum har i virkeligheden
ikke meget indhold, men da molekylbevægelsen er
meget hastig, er der trods alt molekyler alle vegne.
Molekylhastigheden er i luft som i det faste stof
afhængig af
temperaturen.
Iltens molekyle bevæ
ger sig ved 0 grader med en hastighed af 425 meter
i sekundet, men denne vejstrækning går ikke i lige
bane, thi i samme sekund har den løbet panden
imod sine naboer ialt 6 milliarder gange, og hver
gang får det både hastighed og bevægelsesretning
forandret.
Atomet.
Men også molekylet, den mindste partikel, kan
deles. Det kan adskilles i sine bestanddele, sine
byggesten.
Kendt af enhver er vandmolekylet, som er sam
mensat af to atomer brint og et atom ilt. Sådanne
byggesten,
atomer,
findes
i
over
100
forskellige
modifikationer, og det er disse atomer, der indgår
molekylære forbindelser, som igen danner alt le
vende og dødt stof omkring os.
Men også atomet kan adskilles i sine byggesten
og viser os et mønster bestående af en fast kærne
med en eller flere elektroner kredsende i baner
rundt
omkring
sig.
Kærnen
indeholder
en
eller
flere protoner, der alle har en positiv elektrisk
ladning, og denne ladning tilsvarer en eller flere
elektroners
negative
ladning.
Alle
disse
negative
elektroner vandrer rundt, som en satellit kredser
omkring moder jord, og normalt er atomet fuld
stændig uelektrisk, det vil sige, at der er udlig
ning mellem kærnens positive ladning og elektro
nernes
negative.
Elektricitetsmængderne
ophæver
hinanden.
I denne forbindelse skal det oplyses, at atomets
kærne endvidere har en anden bestanddel, det så
kaldte neutron, som ikke har nogen elektrisk lad
ning.
Elektronerne vandrer rundt om kærnen i ganske
bestemte baner.

Der er atomer med et elektron uden om kernen,
og der er atomer med op til over 100 elektroner.
Betragter vi tig. 1, ser vi det enkleste atom, brint
atomet, med et elektron i sin bane, videre ser vi
heliumatomet, der i denne bane indeholder endnu
et elektron. Så er det iøvrigt slut med at putte
flere elektroner ind i samme bane, for det næste
stof får sit tredie elektron i en ny og længere ude
beliggende
elektronbane.
Til
gengæld
er
der
nu
plads nok til flere nye elektroner, og først når vi
i denne bane ser otte elektroner, meldes der fuldt
optaget. Så ser vi elektronerne tage plads i en ny
bane, og denne kan tage op til 18 elektroner. Næste
bane giver plads til 32 elektroner, og så er den
fuldt udbygget. En ny bane giver plads til yder
ligere elektroner, og efterhånden er atomet en tem-

Fig. 1.
a viser et brintatom med elektron,
b viser et heliumatom. Atomet har to elektroner
i inderste skal.
c viser et lithiumatom. Et tredie elektron er nu
kommet til, og da den inderste skal er optaget, må
den lægge sig i en ny bane.
d. Her ses et natriumatom. Vi ser her, at to skaller
er optaget, og det elite elektron må søge ud i
tredie bane.
melig kompliceret verden med få eller færre nega
tive elektroner og lige så mange positive protoner.
Når atomets yderste bane eller „skal“, som det
benævnes, er fuldt besat med elektroner, så er ato
met helt stabilt. Det har ikke tilbøjelighed til at
indgå kemiske forbindelser. Lad os som eksempel
betragte atomet med de otte elektroner i anden
bane, vi omtalte før. Der var ikke plads til flere
elektroner end de otte, og med de to elektroner
i første bane sagde vi, at atomet var fuldt udbyg
get. Dette stof er luftarten neon, og det er en så
kaldt inactiv luftart, der ikke optræder under an
den form, og derfor ikke danner kemiske forbin
delser. Tilsvarende kan siges om helium, som er
fuldt udbygget med sine to elektroner i sin første
bane.
Denne tilstand, hvor atomets skaller alle er af
sluttede, er den mest stabile form, der kan optræde.
Mangler et atom derfor en eller flere elektroner
i sin yderste skal, vil det ved enten at optage eller
afgive
elektroner
tilstræbe
at
nå
denne
stabile

form. Dette kan blandt andet opnås ved indgåelse
af kemiske forbindelser med andre atomer eller
atomgrupper. I disse forbindelser låner de enkelte
atomer elektroner fra hinanden (de er i virkelighe
den fælles om en eller flere elektroner) og opnår
derfor hver for sig den stabile form.
Elektrisk strøm.
Vi har nu set, at alt stof er opbygget af atomer,
og at disse igen indebærer ladninger af positiv og
negativ elektricitet. Altså er al elektricitet uløselig
forbundet med stof. Det er en almindelig erken
delse, at alt stof i universet er givet og ikke kan
forsvinde, og det må deraf også fremgå, at mæng
den af elektricitet også er uforanderlig. Vi kan
sandsynligvis
hverken
lave
ny
elektricitet
eller
ødelægge den, der allerede findes. Derimod kan
vi flytte rundt med den elektricitet, vi har, og det
kan kun ske ved at frigøre elektroner, så vi får
negativ elektricitet for sig og positiv elektricitet
for sig.
Metallerne har atomer, hvis ydre lag Ikke er
besat fuldt ud af elektroner. Og da det ydre lag
altid tenderer mod indflydelse fra naboatomet, så
vil et sådant ydre lag let kunne afgive et elektron
til sin meget elektronsultne nabo, og resultatet er
en positiv ion.
Sølv for eks. indeholder først og fremmest neu
trale
sølvatomer,
hvor
kærnens
positive
ladning
tilsvarer den negative ladning på alle 47 sølvelek
troner, men der ud over findes der altid nogle
sølvatomer, der har mistet 1, .elektron med dertil
hørende portion af negativ elektricitet. I sådant
tilfælde har vi en portion positiv elektricitet for
meget, en sølvion. Nu er det af det foregående
fremgået, at selv om man taler om tætpakkede
metalatomer og massive forekomster, så er det i
virkeligheden sådan, at der er rigelig med „luft“
mellem de enkelte atomer, så de frie elektroner
har let ved at bevæge sig fra sted til sted.
De fleste af metallerne er gode ledere, det vil
sige, de indeholder mængder af frie negative elek
troner, der er lette at flytte. Sådan er det ikke med
isolatorer som glas og ebonit, her findes ingen frie
elektroner.

Fig. 2.
Elektronstrømmens vandring gennem en leder.

Lad os nu se på noget afgørende i vor opfattelse
af elektricitetstransporten i ledere. I fig. 2 ser vi
en ledningskreds tilsluttet et batteri. Til højre har
vi den positive pol. Hvad sker nu? Den positive
strøm indvirker på metaltrådens højre ende, og alle
de frie negative elektroner går til batteriets posi
tive pol. Nu starter en lavine, de negative elek
troner
efterlader
positive
ioner
i
metaltråden,
disse får negative elektroner fra naboatomerne til
at forlade deres atomkredse, og spillet fortsætter.
Men ude til venstre står nu — populært sagt — den
negative spændingskilde og pumper negative elek
troner ind til erstatning. Resultatet bliver en elek
trisk strøm flydende konstant gennem lederen.
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V ÆR KSTEDSTEKNI K
Ved

OZ6PA.

Fjernstyring af
beamantenner.

(Fortsat fra forrige nummer).
På foranledning af min artikel om ovenstående
emne har et par motor- og gearfabrikker venligst
tilsendt mig diverse kataloger over, hvad der fin
des og fabrikeres på pågældende virksomheder. Jeg
siger tak og lader gå videre til læserne, at jeg gerne
telefonisk skal give alle oplysninger om priser og
data, som de fremgår af nævnte kataloger. Derimod
kniber det for mig skriftligt at besvare alle de
spørgsmål, som altid fremkommer, når man i OZ
kommer ind på dette eller hint emne.
Et par læsere har meddelt mig, at de synes, en
antennerotor ikke bør køre stærkere end en om
gang pr. minut, og at den hastighed, 6 til 7 gange
pr. minut, jeg har angivet, er alt for meget. Nu skal
hertil siges, at jeg har hastigheden fra en meget
ivrig DX- og testmand, han siger, han kan ikke
være med, hvis det ikke går lidt „livligt". Andre
mener, den rigtige hastighed er 3 gange pr. minut,
idet 1 minut er altfor lang en tid, hvis man da ikke
har en tålmodig udover det almindelige. I dette
tilfælde, altså 3 gange i minuttet, skal man have en
udveksling på ca. 1 : 600. Sådanne snekkegear (ind
bygget i kasse) findes, og prisen ligger omkring
250 kr. Hertil kommer så motor.
Man bør lægge mærke til ved valg af motor, at
den store udveksling betyder, at man kan nøjes med
en meget lille motor. Det er ganske almindeligt, at
folk tror, at de skal bruge en halv hestes motor,
hvor de i virkeligheden kan nøjes med for eks.
60 watt. En sådan motor (ca. 1/10 HK) vil være en
passende størrelse, men noget andet er, at det ikke

(Fortsat fra forrige side).
Havde vi sat en sejlgarnssnor fra pol til pol som
leder, var der ingen strøm at iagttage.
Strømmens styrke er bestemt af den mængde
elektricitet,
der
strømmer
gennem
lederen,
men
det vil igen sige antallet af elektroner.
Vi kan se af det foregående, at elektricitet har
nøje
forbindelse
med
sammenhængen
af
atomets
enkelte
partikler.
Man
har
villet
sammenligne
atomopbygningen med vort eget planetsystem, men
denne sammenligning halter. Det, der holder en
elektron i sin bane omkring atomkærnen, er ikke
som
ved
planeterne
massetiltrækningen,
dertil
er
den altfor lille. Næh, mellem kærne og elektroner
findes en elektrisk tilstand, der er langt, langt
større, og her øser vi moderne mennesker af en
urkraft, der giver os store og rige muligheder. Men
vil man videre spørge, hvad er så elektricitet, så
må vi erkende, at vi bliver svar skyldig. Vi ved
intet om denne del af tilværelsens inderste væsen,
men vi tager den, som den er, og vi gør det med
usædvanlig dygtighed. OZ6PA, Poul Andersen.
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gør noget, om man bruger en større motor, hvis en
sådan er til rådighed.
Det næste spørgsmål bliver, hvilken motor man
skal vælge. Har man trefaset vekselstrøm i huset,
og det er jo ganske almindeligt på landet og i byer
nes yderdistrikter, ja, så skal man vælge en tre
faset vekselstrømsmotor. En sådan er meget ro
bust, har høj virkningsgrad, og så er den forholds
vis billig. Har man kun 220 volt vekselstrøm, væl
ger man
den
enfasede kondensatormotor. Specielt
for disse typer er de lave omdrejningshastigheder
i modsætning til universalmotorerne, som ofte går
op i 12000 omdr. pr. minut. I sådanne tilfælde bli
ver
der
vanskeligheder
med
gearomsætningen,
og
i hvert fald må man udtrykkelig forlange en af de
langsomt gående typer, det vil sige ca. 2000 omdr.
Det er ikke tilrådeligt at gå højere op.

Et meget vigtigt punkt er dette, at omløbsretnin
gen idelig skal forandres. Det gør, at trefasemotoren bør foretrækkes. I fig. 1 ser man et diagram
over den trefasede vekselstrømsmotor. Den kaldes
også asynkronmotoren. Den er meget simpel i sin
konstruktion, og ved hjælp af trefasestrømmen op
står der i maskinen et magnetisk drej efelt. Prin
cippet fremgår af tegningen. Fra de tre faselednin
ger R, S og T lægges viklinger over de tre frem
spring 1, 2 og 3 på statorsiden. Den anden ende af
hver af de tre ledninger forenes i en nulleder. Hvis
1 til et givet tidspunkt er en nordpol, vil 2 blive
det efter forløbet af en trediedels periode, da S er
en trediedels tidsperiode bagefter. R3 bliver nord
pol efter forløbet af 2/3 periode og 1 igen efter for
løbet af en hel periode. Magnetfeltet indenfor statorens ring drejer altså en gang rundt i pilens ret
ning inden for hver periode af vekselstrømmen. Ro
toren i en sådan maskine består blot af en lamel
leret jerntromle med et bur af kobber- eller alumi
niumsstænger.
Der
er
ingen
kommutator
eller
slæberinge, der skal føres ud, og der skal ikke
udefra tilføres strøm til rotoren.
Ønsker man nu at vende omløbsretningen, om
byttes to af faseledningeme blot ved hjælp af en
såkaldt polomskifter. 1 fig. 2 ses hele omskifter
aggregatet udført i forbindelse med frem-, stop- og
tilbageafbryder og afbryder for 350° rotation. Øn
sker man at reversere den enfasede motor, skal
man blot ombytte den ene fase.
Ved brug af shuntmotor (universalmotor) lægger

man. mærke til, hvad der fremgår af fig. 3, at der
både er tilledninger til motorens stator og til dens
slags
motorer,
vender
man
enten
ankerstrømmen
anker. Skal man nu vende omløbsretningen på den
eller statorstrømmen, men ikke dem begge. Shunt
motoren er den mest anvendte motor i småindustri
en, for eks. til drift af boremaskiner, symaskiner
etc. Den kaldes universalmotoren, fordi den kan
anvendes både til jævn- og vekselstrøm.

Manipulering med antennen.
Som det fremgår af figurerne 2 og 3, foretages der
fra amatørens manøvreplads dels en start af anten
nemotoren og dels en omskiftning af omløbsret
ningen. Er antennen først sat i bevægelse, må man
naturligvis sørge for, at den på et eller andet tids
punkt bliver afbrudt i sin rotation, da ellers til
ledningskablerne ville briste. Dette gælder natur
ligvis i begge omløbsretninger. Der kræves hertil
en total afbrydelse af motorstrømmen, men end
videre er det nødvendigt for at bremse for even
tuel inerti, at der er et fast mekanisk stop, som be
tinger et „der til og ikke længere".
Som
elektrisk
rotationsafbryder
tjener
2
stk.
Burges mikroswitch. Fig. 4 viser, hvordan denne
opstilling udføres. Som man ser, er der i en rund
skive udfilet en hulning. Når mikroswitchen når
denne hulning, går den fremefter, hvorved den af
bryder den i mikroswitchen stående strøm. Som
følge af afbrydelsen går motoren i stå, og rota

tionen kommer ikke i gang igen, før man skifter på
omkoblingen. Nu løber motoren den modsatte vej,
thi den anden mikroswiteh var jo ikke af
brudt,
og
bliver
det
heller ikke før skiven
med
antennen
øverst
er
kommet
til
vejs
ende i den modsatte
side.
Her
afbrydes
switch nr. 2, idet den
nes rulle falder ned i
skivefordybningen.
—
Nu må man koble til
bage igen, idet strøm
men nu kan gå gen
nem
den
første
switch. Som man læg
ger mærke til, fylder
den lille fordybning i
skiven nogle få gra
der.
Det
betyder,
at
man ikke kan få 360
graders
rotation,
men
at
skivehulningens
gradantal går fra. Jo
større skiven er i dia
meter, jo mindre kan
man
gøre
udhulingen.
10 til 20 grader går al
tid fra. I stedet for
en hulning kan man
påsvejse
skiven
en
knast, den kan gøre
det ud for det samme
som fordybningen, men så må Burges-switchen stil
les således, at strømmen afbrydes, når switch-armen trykkes i bund. Det er nemt at gøre, for som
bekendt sidder der på switchen tre tilledninger, og
de to i den ene ende ombyttes blot i så tilfælde.
Sådan en Burges omskifter er i det hele taget en
fremragende lille mekanisme, den er altid drifts
sikker, og så kan den bære adskillige ampere.

Metoder til indicering af antennestillingen.
Det har stor betydning for amatøren, om han fra
sin stue kan kontrollere antennedrejningen og ikke
mindst dennes placering i forhold til verdenshjør
nerne.
Hertil findes flere metoder, som jeg skal komme
ind på, men den mest interessante, og naturligvis
også den dyreste, er ved brugen af selsynmotor.
(Fortsættes i næste nr.).
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Licensbestemmelser
Vi kan vist med et pænt udtryk betegne vore
licensbestemmelser
som
forældede.
At
betegnelsen
er berettiget vil med al ønskelig tydelighed fremgå
at det følgende.
Foreslår
derfor,
at
Postog
Telegrafvæsenets
generaldirektorat foretager en revision af „Bestem
melser for amatørradiostationer".
Lad mig begynde med at informere læserne om
en fone QSO, jeg havde for en del år siden med en
station, der havde kaldesignalet KG1.. — Vedkom
mende angav sin QTH som Thule i Grønland. Jeg
søgte ham forgæves anført i den officielle liste
over
licenserede
amatørradiostationer,
som
publice
res
af
Postog
Telegrafvæsenet.
—
Mærkeligt,
tænkte jeg, og jeg søgte derpå i den internationale
„Call-Book“. Her fandt jeg ikke alene ham, jeg
søgte, men også en halv snes andre KG1.
For at få en klaring på begrebet KG1 skrev jeg
til
P&T’s
generaldirektorat
og
spurgte,
om
jeg
havde dettes tilladelse til QSO med KG1 stationer
i fremtiden — eller om jeg skulle betragte disse
som ulicenserede. Det er vel nu en 3—4 år siden,
jeg spurgte, og noget resultat foreligger ikke!
Nu kom så oktober „OZ". Og på side 354 læste jeg
følgende: (Citat). Officiel bulletin nr. 21 from ARRL
Headquarters.
Ntwington,
Conn. August
26
1965.
To
aal
Radioamateurs.
På
foranledning
af
den
danske regering er kaldesignalerne for US-amatører i Grønland blevet ændret, og prefixet KG1 vil
ikke længere blive benyttet. US-amatører vil frem
tidig
have
kaldesignaler
af
gruppen
OX4AA
—
OX5ZZ, og må ikke køre såkaldt „third party traffic“. To specielle MARS stationer vil have amatørbåndkaldesignalerne XP1AA og XP1AB, og er de
eneste stationer som har tilladelse til at køre „third
party trf.“. (Citat slut).
ARRL fortæller os altså, at KG1 er udgået og
erstattet med andet prefix. Men det, jeg hæftede
mig særligt ved, var, at denne ændring var foran
lediget af den danske regering, altså forelå der
officielt, også inden ændringen af prefix, en offi
ciel dansk tilladelse til KG1 stationerne! Jeg be
tragter det som udelukket, at „den danske rege
ring" foretager en ændring på dette ret specielle
område uden at have samråd med P&T’s general
direktorat som sagkyndig på området.
Glædede mig over, at generaldirektoratet havde
begyndt
den
såkaldte
„gensidige
licensering",
som
EDR havde forhandlet med GDT om, og søgte an
det sted i „OZ" at finde en meddelelse derom. —
Men nej — der var ingen, officielt kender GDT
altså stadigvæk intet til sagen! — måske er der sket
det, at sagen undervejs har fået udskiftet ordet
„gensidig" med „eensidig"!
Nævnte bulletin fortæller os imidlertid to vig
tige ting. For det første at den danske regering har
tilladt US-statsborgere i Grønland at benytte ama
tørradiostationer dér. For det andet, at man tillader
den såkaldte „third party traffic" fra visse statio
ner, (XP1). Endvidere erfarer jeg, at 0X4 — 0X5
samt XP1 i tilladelsen intet har fået foreskrevet om
effekt til sluttrin i senderen eller tilladte frekvens
bånd.
Førstnævnte
medfører,
at
der
køres
efter
US-bestemmelser, og som bekendt er der lidt højere
til loftet derovre!
Det andet punkt i meddelelsen, jeg hæfter mig
ved, er, at man også tillader XP1 at køre „third
party traffic". Der må altså foreligge et helt nyt
syn på denne form for traffic fra danske myndig
heders side, idet den danske statsborger OX3LP
så sent som i sommer 1965 fik et afslag på en an
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modning om samme tilladelse. Når man tillige tager
i betragtning, at danske 0X3 henvises til at køre
efter samme regler som gældende for OZ, forstår
man, populært sagt, at der er tale om et regulært
„nederlag på hjemmebane".
I denne forbindelse må jeg dog tilføje, at jeg på
EDR’s vegne i oktober måned har ansøgt general
direktoratet for Post- og Telegrafvæsenet om en
væsentlig forhøjelse af de gældende max. effekt
grænser.
Hvis
denne
ansøgning
imødekommes,
hvad vi da har lov til at håbe, så vil det i praksis
sige, at både 0X3 — OY og OZ stationer fremtidig
måske vil have mulighed for at benytte „træsko"
af samme størrelse som i andre lande, specielt disse
der ikke har status som U-land. (Underudviklet!).
Med hensyn til „third party traffic", som nu altså
XP1 må benytte, da vil det jo ikke gavne hverken
OX3LP eller hans kolleger med 0X3 prefix, med
mindre vi i OZ-land får tilladelse til at køre dem
ind på „the land line". — Jeg har lyttet til disse
third party QSO’er. Min opfattelse er: at det er
korte, harmløse samtaler uden større vigtighed end
den, at man får lejlighed til at hilse på en „ikke
amatør". At en sådan forbindelse bringer glæde
til de personer, som må tilbringe lange tider på et
afsides isoleret sted, siger sig selv.
Vi venter, at dette spørgsmål finder sin løsning —
også for 0X3 stationernes vedkommende. Det vil
ikke være fair af vore myndigheder at opretholde
denne
forskelsbehandling,
ikke
mindst
i
betragt
ning af, at en telefonsamtale OX—OZ stort set „of
ficielt" ikke lader sig praktisere, med andre ord:
staten mister ingen indtægt.
Vi er mange amatører i OZ-land, der gerne vil
dreje beamen mod nord og sætte et par ledninger
på „the land line", dersom, hvis, såfremt, ifald
vi kan få en tilladelse på linie med den, ameri
kanerne har fået af den danske regering til XP1stationerne — men måske er det for meget at bede
om af os, der betaler licens med danske kroner.
OX3Y.

For nogle år tilbage læste jeg i OZ en opfor
dring til læserne om at give oplysninger til OZ om
radioamatører, der ved hjælp af deres hobby har
frelst menneskeliv eller på anden måde har hjul
pet andre i nødsituationer.
Jeg vil her henlede opmærksomheden på EDR’s
mangeårige medlem, OX3FF, Fritz Fencker, i Claushavn, der som nogen fortjener denne opmærksom
hed.
Under mine tjenesterejser i Diskobugten har jeg
nogle gange besøgt Fritz i Claushavn. Han har i
mange år været udstedsbestyrer der og er tredie
generation af en dansk familie på Grønland — født
og opvokset i landet — og taler faktisk grønlandsk
bedre end dansk.
Under mit sidste besøg hos ham i hans hyggelige
bolig, hvor vi om aftenen sludrede hyggeligt ved
kaffen,
som
hans
uforligneligt
venlige
hustru
havde brygget til os, og mens den iskolde blæst
udenfor puslede sne på ruderne, og nordlysene trak
deres draperier over os, faldt snakken selvfølgelig
på amatørradio, og hvordan Fritz startede hermed
i 1947.
Interessen for radio var til stede, og da der den
gang i Jakobshavn boede en læge, K. Østergaard,
som tilmed var radioamatør og kendte Fritz, havde
den rare doktormand en dag bygget en lille sender

til Fritz. Så snart licensen var hjemme, blev sen
deren taget i brug, og den var naturligvis en fan
tastisk landvinding for det ensomme og isolerede
lille samfund. Der fandtes simpelthen ikke radio
sendere i de mindre byer og på udstederne den
gang. Senderen fik snart lejlighed til at bevise sin
berettigelse — en mang blev alvorligt såret ved en
vådeskudsulykke på udstedet. Ingen læge — ingen
sygeplejerske — hvad skulle man gøre? Fritz satte
sig til stationen, indstillede den på 80-meteren og
kaldte Jakobshavn — intet svar. I timevis kaldte
han derefter Jakobshavn med anmodning til til
fældige lyttere om at sende lægehjælp — og han
blev hørt. Telestationen i Jakobshavn kom ind på
frekvensen og svarede, at man havde fået henven
delse fra private om opkaldet, og lægehjælp var nu
på vej. — Historien fik naturligvis en ,,'nappy-endeng“, men stadig går der en mand med stiv arm i
Clausholm, som kan takke 3FF og amatørradio for
sit nuværende gode helbred og måske for livet.
Senderen har siden reddet adskillige menneske
liv, f. eks. under influenzaepidemierne i 1947/48 m.
fl., under en gulsotepidemi og under tyfusepide
mier. Når isen lukkede det lille samfund inde, så
man ikke kunne sejle ,og isen ikke var farbar for
universalkøretøjet,
hundeslæden,
var
man
ilde
stedt under sygdom og ulykker.
Mange er de gange, hvor den lille sender har
hentet
lægeråd
og
anvisninger,
jordemoderråd
m.
m., og det endte med, at den lille amatørsender
blev
optaget
blandt
„storebrødrene",
telestationer
ne, og 3FF var herefter telebestyrer en miniature.
De tekniske data for senderen vil nok i dag få
mange til at trække på smilebåndet. Det var en
Hartley selvsvinger med et, eet eneste, DL. 21.
Strømforsyningen
var
tørbatterier,
og
anodespæn
dingen leveredes af to seriekoblede anodebatterier
a 110 volt. En lille modulator og en kulkornsmikro
fon besørgede modulationen, og en god langtråds
antenne
sørgede
for
udstrålingen.
Inputtet?
Ca.
3 watt.
Men skam få den, som trækker på smilebåndet
af denne lille station, der på så glimrende måde
har bevist sin eksistensberettigelse.
I dag står den på loftet i den ældgamle KGHbygning i Claushavn, men egentlig burde den stå
på det nye radiomuseum som et monument over
amatørsagen.
I dag har tiderne skiftet — Fritz har nu på sit
kontor stående en moderne radiostation til kon
stant forbindelse med omverdenen — nu kan han
til enhver tid kalde, når der er brug for hjælp, nu
tager han del i skibssikringstj enesten op og ned
ad kysten og besørger telegrammer for folk — men
alt dette startede med en hjemmebygget batterihartley — ja, tiden går.
Vy 73 de OX3ZO, EDR 5785, Hans Jensen,
Egedesminde.
De færøske radioamatører og EDR.
Siden stiftelsen af den færøske forening FØROYSKIR RADIOAMATØRAR i foråret 1965 har inter
essen for amatørradio på Færøerne taget et umåde
ligt opsving. Den ny forening har fået en sådan
tilslutning, at dens medlemstal er steget til det dob
belte i løbet af det halve år, den nu har eksisteret,
og der er allerede omkring 60 medlemmer, hvoraf
kun en fjerdedel enten er eller har været medlem
af EDR. Kursus for ca. 30 begyndere er i gang, og
man udgiver sit eget medlemsblad OY-ARIN. Man
ge udenlandske foreninger har fremsendt deres lyk
ønskninger, deriblandt SSA og RSGB, og har lovet

støtte og hjælp, men EDR har foretrukket at ind
tage en særdeles negativ holdning. Man har i EDR’s
hovedbestyrelse ikke ment at kunne medvirke til,
at den færøske forening — forkortet FRA — blev
medlem af IARU og dermed opnåede international
anerkendelse og ret til at have eget QSL-bureau.
Jeg mener ikke, at denne indstilling overfor det
færøske initiativ er særlig klogt — der var nemlig
ikke tale om, at de OY’er, som i forvejen var med
lemmer af EDR, ønskede at melde sig ud; tvært
imod så gik man ind for et fortsat samarbejde med
den danske forening, men blev altså mødt med en
negativ holdning, som
vidner om en manglende
forståelse af færøske forhold. Det er tydeligt, at
man i EDR’s hovedbestyrelse ikke har gjort sig
Færøernes specielle stilling i forhold til Danmark
rigtigt klart — i hvert fald bestyrkes man i denne
formodning, når man læser i referatet af general
forsamlingen i Århus nederst på side 352, at hovedbestyrelsesmedlem
OZ8JM
har
udtalt
følgende:
„Angående Færøerne så må vi tænke på, at det sta
dig er et amt af Danmark. At de vil være selvstæn
dige, kan vi godt forstå, men vi tror, at de vil være
bedst tjent med at være en del af Danmark". Citat
slut. Nu tror jeg
ikke, at 8JM er
særlig kompetent
til at udtale sig
om, hvad der
tjener
Færøerne
bedst, eftersom han åbenbart ikke engang ved det
mest elementære i den forbindelse, nemlig at FÆR
ØERNE IKKE ER ET AMT AF DANMARK. Dette
til forskel fra Grønland og Bornholm. Det er kun
i EDR’s QTH-liste, at Færøerne er et amt, men det
er en grov fejl,
som bør rettes
i den
næste ud
gave. Nu er jeg
ikke specielt ude efter 8JM, for
jeg har ikke noget personligt imod ham; jeg vil
blot konkludere derhen, at når 8JM efter forårets
og
sommerens
HB-møder
stadig
kan
fremkomme
med slige udtalelser, så kan det kun være fordi,
man
heller
ikke
på
hovedbestyrelsesmøderne
har
gjort sig den ulejlighed at overveje betydningen af
følgende
lettilgængelige
kendsgerninger
om
Fær
øerne:
Færøerne er IKKE et amt og IKKE en del af
Danmark (men nok en del af Riget). Færøerne har
egen lovgivende forsamling og dermed et stærkt
udviklet indre selvstyre; Færøerne har deres eget
sprog, deres eget flag, som kan ses på ethvert fær
øsk skib; de har deres egen af Danmark uafhængige
radiofoni, deres egne pengesedler og deres egen
kultur. En færing føler sig absolut ikke som dan
sker, og det er der ikke noget forkert i, for Fær
øerne er som sagt ikke en del af Danmark, ligesom
Danmark ikke er en del af Færøerne, hvorfor vi
som bekendt heller ikke føler os som færinger. Der
er derfor ikke nogensomhelst fornærmelse gemt i,
at man deroppefra pointerer, at man ikke er dan
ske (det ligger i referatet af 2NU, at han ligesom
føler sig lidt stødt over, at dette præciseres i et
brev).
Det, jeg vil kritisere, er, at man i hovedbestyrel
sen indtog en negativ holdning i stedet for at be
nytte lejligheden til yderligere at forbedre forhol
det mellem OY’er og OZ’er ved at gå positivt ind
for den færøske forening.
Man kunne overfor IARU have fremhævet de om
talte færøske forhold, som peger i retning af uaf
hængighed af Danmark og måske derigennem ud
virket
den
færøske
forenings
optagelse
i
IARU.
Det havde i det mindste været et forsøg værd, og
om ikke andet så havde man sikret sig et sundt
samarbejdsklima mellem FRA og EDR.
En dansk forening som EDR vil aldrig på Fær
øerne kunne få samme tilslutning som en færøsk
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EDRs landsstævne, pinsen 1966
Ja, så synes EDRs landsstævne at blive en realitet,
og dette landsstævne er blevet berammet til pin
sen 1966, lørdag den 28. maj 1966 til mandag den
30. maj 1966, begge dage incl., på „Hotel Nyborg
Strand". Til dette landsstævne indbydes alle EDRs
medlemmer, OT såvel som begynder, med XYL,
YL og børn, desuden indbydes alle vore nabolandes
amatører med XYL og børn, så her vil der være
mulighed for at træffe netop ham, som du har ført
så mange QSO’er med, men aldrig nogensinde har
set, og her vil du kunne drøfte alle dine problemer
med ligestillede på et sagligt plan.
Men hvorfor arrangeres nu et sådant stævne?
Landsstævnet bliver arrangeret netop for dig, for
at du kan træffe de forskellige amatør-kammerater
fra såvel ind- som udland. Og for at du ved de
forskellige foredrag, diskussioner m. m. har mulig
hed for at dygtiggøre dig indenfor vor udmærkede
hobby. Du kan her få nye tips med hjem fra de
udstillinger, der bliver arrangeret, fra de forskel
lige arbejdende stationer, og ikke mindst fra de
deltagende amatører.
Et udvalg bestående af OZ6PA, OZ3Y, OZ5RO og
OZ4AO har besøgt Nyborg Strand, og vi har fundet
dette
særdeles
anvendeligt
for
et
amatørstævne.
Der er givet os tilladelse til at opsætte de antenner,
vi skal bruge, og vi vil da også søge at få sendere
i gang på alle bånd. Der er ligeledes god plads for
udstilling
af
forskelligt
radiomateriel,
og foreløbig
har vi fået tilsagn fra Heath-kit, der vil vise os de
sidste nyheder med demonstration.
Det endelige program er ikke fastlagt endnu, men
vi kan ganske kort skitsere, hvad der foreløbig er
planlagt.
Lørdag
eftermiddag
ankommer
deltagerne,
og
kl. ca. 18 er der middag- for samtlige deltagere, og
om aftenen har vi kammeratligt samvær med div.
underholdning (har du en go’ idé?). Evt. et fore
drag af OZ9R, Vi vil forsøge at arrangere en nat
rævejagt. Søndag morgen kl. 8 morgenmad, derefter
vil vi forsøge at gentage det vellykkede mobil

(Fortsat fra forrige side).
forening, og det er ganske let at forstå, hvis man
prøver at forestille sig, hvor mange danske medlem
mer en færøsk forening i Danmark ville kunne
samle.
Den
færøske
forening
fortjener
derfor
al
mulig støtte, fordi den langt bedre end EDR vil
kunne fremme amatørbevægelsen på øerne, og dette
er da meget mere væsentligt, end om det skal være
EDR eller FRA, der skal repræsentere Færøerne
i I ARU.
Det standpunkt, som EDR’s hovedbestyrelse har
indtaget i den foreliggende sag, adskiller sig bekla
geligvis ikke væsentligt fra de synspunkter, som
for eks. danske sportsklubber har lagt for dagen i
lignende
spørgsmål mellem færinger og
danskere,
på trods af at vi ynder at give det udseende af, at
amatørradiobevægelsen er præget af interessen for
mellemfolkelig
forståelse.
Man
kunne
derfor
med
en vis rimelighed have forventet, at netop en for
ening som EDR — i erkendelse af at færingerne ud
gør et nationalt mindretal, hvis foreningsliv vi ikke
bør undertrykke, men tværtimod støtte — ville gå
i spidsen med en fornuftig indstilling overfor den
færøske forening og dens forståelige ønske om op
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stævne, som vi havde på Bromølle Kro i sommer,
hvor der desværre ikke nåede at komme så mange
fra den vestlige side af Storebælt, men det kommer
vi vel over denne gang. Denne side af sagen tager
OZ7LX og Herbert Horn sig af, og det skal nok
blive
en
spændende test, men
mere
om dette
senere.
Kl. ca. 13, når mobiltesten er forbi, spiser vi
frokost, men i mellemtiden har vore damer været
ude på en bustur for at se på det fynske forår.
Kl. ca. 18 spiser vi en festmiddag, og om aftenen,
ja — — —
Der skulle vi gerne have den helt store amatør
aften med underholdning af kendte kunstnere og
kendte amatører o. m. a. Mandag morgenmad kl.
8, og derefter afvikles anden afdeling af rævejag
ten, og kl. ca. 13 spiser vi så den sidste frokost, der
bliver uddelt præmier for konkurrencerne m. m.,
og derefter er vi vil klar til at finde hjemefter efter
en forhåbentlig go’, kammeratlig pinse.
I umiddelbar nærhed af hotellet er der en meget
fin campingplads, og de, som vil campere, kan spise
på hotellet. På hotellet koster:
Enkeltværelse u. bad 11 kr., 14 kr. og 16 kr.
Dobbeltværelse u. bad fra 21 kr. — 32 kr.
Dobbeltværelse m. bad fra 37 kr. — 52 kr.
Ekstra opredning til børn 8 kr.
Køjer på sovesal (opredt) 5 kr.
Morgencomplet kr. 4,50. Frokost søndag kr. 8,00.
Frokost mandag kr. 11,00. Middagspriser er særde
les rimelige. Alt er excl. betjening og drikkevarer.
Da Nyborg Strand skal have besked senest 1. fe
bruar, må vi bede om tilmelding på omstående
blanket senest denne dato, ligesom vi må bede om
et a contobeløb a kr. 30 pr. deltager.
I de følgende OZ skal vi orientere om det videre
forløb, og vi er da også meget glade for gode
ideer, særlig fra dig.
På udvalgets vegne,
OZ5RO og OZ4AO,
og udvalgets sekretær,
Jørgen Dam Johansen, Århus.

tagelse i IARU på linie med andre nationale for
eninger.
Da dette ikke er sket, vil jeg foreslå EDR’s hoved
bestyrelse at overveje tingene påny. EDR kan ikke
tabe mange flere medlemmer på Færøerne, med
lemstallet deroppe spiller i det hele taget ingen
økonomisk rolle for EDR, men ved at støtte den
færøske OG dens optagelse i IARU kan der sikkert
endnu vindes megen goodwill og måske skabes et
frugtbart samarbejde med FRA i overensstemmelse
med den ånd, som gerne skulle præge vor bevæ
gelse.
OZ1QM, K. Ambjørn Nielsen.

En glædelig jul
samt et godt og lykkeligt nytår,
ønsker vi alle vore amatørvenner.
Tak for det svundne år.
73, Rikke og Emil, OZ8YL, OZ3FM.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Ålborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department

Juletesten 1965.
Med december nummeret af „OZ“ vender vi år
efter år tilbage til en af vore traditionelle pligter
— at bringe reglerne for årets juletest.
Dette arrangement har jo en egen charme, ikke
mindst præget af at falde midt i vore mest stem
ningsfulde højtidsdage. Men desuden er det blevet
en tradition for mange — ikke mindst ældre ama
tører — at netop denne dag skal de i luften for at
hilse på gamle kendinge.
Lad det også blive således i år, men lad os tage
det roligt og stille og i bogstaveligste forstand
spare lidt på „energien" — så der også bliver ord
lyd for de mindre stationer.
Testen afholdes som hidtil 2. juledag den 26.
december med følgende testperioder:
Telefoni:
Kl. 0815 — 0915 DNT
Kl. 1530 — 1630 DNT
Telegrafi:
Kl. 0930 — 1030 DNT
Kl. 1645 — 1745 DNT
Kun 80 meter båndet må benyttes, og det opdeles
således:
Telefoni: 3695 — 3795 kc/s
Telegrafi: 3500 — 3600 kc/s
Testen er opdelt i en telefoni- og i en telegrafi
klasse, der bedømmes hver for sig.
I
telefoniklassen
benyttes
en
4-cifret
kontrol
gruppe, hvor de to første tal angiver RS-rapport,
medens de to sidste angiver QSO-nr., begyndende
med 01 for første QSO.
I
telegrafiklassen
anvendes
5-cifrede
kodegrupper, hvor de tre første er RST-rapport, medens de
to sidste er QSO-nr.
Der tillades kun een QSO med hver station i hver
testperiode. Hver rigtig afsendt og modtaget gruppe
giver eet point — en komplet QSO giver således to
points.
Der udskrives samtidig en aflytningstest for vore
DR-amatører og andre interesserede medlemmer, z
denne test gælder det om at aflytte flest mulige
QSO’s og rapportere de af begge stationer afsendte
kontrolgrupper.
Præmier:
De 5 bedste i hver afdeling modtager diplom, lige
som EDRs hovedbestyrelse udsætter et par enkelte
præmier i hver af klasserne.
Der er ligeledes diplomer i aflytningstesten.
Logs skal sendes til EDRs Traffic Department,
Box 335, Ålborg, med seneste poststemplingsdato
d. 29. dec. 1965, da loggene ellers ikke kommer med
i bedømmelsen.
Loggene
skal
blandt
andet
indeholde
følgende

oplysninger for at blive godkendte: Tid, call, af
sendt og modtaget kodegruppe samt en rubrik for
Traffic Departments udregninger — benyt helst de
officielle
testblade
fra
boghandler
A.
Flensborg,
Ringsted.
Foroven på loggen angives den pågældende sta
tions call og QTH samt stationsbeskrivelse. Dette
gælder for såvel sender- som lytteramatører.
Til slut ønsker Traffic Department alle medlem
mer af EDR en glædelig jul og et godt nytår.
— samt en god julefest.
OZ2NU.
— og når så nytåret er passeret, når vi frem til
årets første store test, der har bud ind i alle nor
diske amatørhjem:
N.R.A.U.-testen 1966.
Vi gengav kort i sidste uge S.R.A.L.s officielle
indbydelse, men skal i dag gentage at testperio
derne er:
Lørdag
d. 8. jan. 1966 kr. 1400—1600 GMT
Lørdag
d. 8. jan. 1966 kl. 2200—2400 GMT
Søndag
d. 9. jan. 1966 kl. 0800—0800 GMT
Søndag
d. 9. jan. 1966 kl. 1400—1600 GMT
og desuden tilføje følgende punkter i reglerne:
a. Bånd:
3,5 og 7 Mc/s.
b. Sendetype:
Telefoni og telegrafi kan benyttes
men der er ikke nogen speciel klasseopdeling.

efter

behag,

c. Opkald:
N. R. A. U. de . . .
d. Kode:
Der anvendes kodegrupper 09579 MORSE, hvor de
to første tal angiver forbindelsens løbende nummer
og de tre sidste rapporten. Ingen deltager må an
vende tallet 01 som nr. for den første QSO, hvilket
som helst nr. skal anvendes i stedet og derefter
kontinuerligt stigende indtil nr. 99, hvorefter der
skrives 00 — 01 — 02 o. s. v. Tallet 100 anvendes
ikke.
Bogstavgruppen består af tilfældigt valgte bog
staver, dog må Æ, Ø og Å ikke benyttes. Bogstav
gruppen sendes ved første QSO, medens man ved
den anden QSO sender den bogstavgruppe, man
modtog ved den første QSO og således fremdeles.
Er en bogstavgruppe ikke modtaget korrekt, sen
des den sidst modtagne korrekte gruppe.
e. Points:
Hver godkendt sendt og modtaget gruppe giver
eet point. Hver QSO kan altså give 2 points til
hver deltager. Deltagere, der har haft QSO med en
station, der ikke har indsendt log, godskrives for
1 point, forudsat at også andre stationer har haft
forbindelse med den efterladende station.
Landskampen:
For at deltage i landskampen skal et land stille
mindst 25 deltagere.
Points
i
landskampen
udregnes
således:
Hvert
land faar som grundsum det samlede pointstal for
sine 25 bedst placerede deltagere — hertil lægges
testens samlede pointstal minus testens grundsum,
hvilket multipliceres med
landets resterende del
tagerantal og divideres med testens samlede delta
gerantal.
Vinder er det land, der på denne måde opnår
flest points.
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f. Præmier:
Vandrepræmie til det sejrende land. Diplomer
de fem bedst placerede deltagere fra hvert land.

til

g. Testlogs:
Skal være poststemplede senest d. 24. januar 1966
og skal sendes til:
Niilo R. Kuusisto, OH2XK,
Box 10306,
Helsinki 10,
Finland.
— og skal vi være enige om, at der denne gang
er rigtig mange danske logs, der tager vejen til
Box 10306 i Helsinki. Det er en kendsgerning, at
såfremt man ville se en lille smule mere på for
eningens ære og anseelse, ville vi i den pågældende
test kunne mønstre langt over det første hundrede
stationer. Ja, men hvorfor så ikke gøre det, lad det
blive alvor denne gang. Lad det blive en demon
stration for lysten og viljen til deltagelse i inter
nationalt arbejde.
OZ2NU.
S.R.A.L. og OH2A.
Fra den finske amatørorganisation S.R.A.L. har
vi modtaget omstående billede af ligaens HQ-station OH2 i Helsinki. Samtidig har man sendt os
nogle eksemplarer af de finske amatørbestemmelser
og vilkårene for amatørlicens. I Finland udstedes
der iøvrigt licenser til fremmede amatører på gensidighedsbasis, endvidere gælder det for alle ama
tører i Finland, at man må være medlem af SRAL
for at kunne få tildelt licens, idet Post- og Telegraf
væsenet i Finland har autoriseret SRAL til at
kontrollere
sine
medlemmers
amatørradioaktivitet.
Såfremt
en
amatørs
medlemsskab
i
SRAL
op
hører, inddrages hans licens automatisk.

med max. input på 10 watt. Frekvenserne, som er
åbne for OH-amatører i dette bånd, er: 1.820 til
845 og fra 1.195 til 1.955 kc/s CW og fone.
Præsident for SRAL er Osmo A. Wioo, OH2TK,
og sekretær John Yelamo, OH2YV, og leder af
ligaens kontor Niilo R. Kuusisto, OH2XK.
Ligaens
kontor
er
beliggende
Korkeavuorenkatu
7 A 19, Helsinki.
Traffic Departments testkalender dec. 1965.
Kalenderen gentages som for sidste „OZ“, idet
dog de to øverste vandrette tekstrækker for 28.—
29. nov. og 5. dec. fjernes.

UA1KED på Franz Josef Island er nu endelig
kommet i gang på 20 meter med SSB, han høres
omkring 14120 kc. QSL sendes gennem RAEM,
Ernst Krenkel, Chapligin str 1-A, Moscow, men da
der kun kommer logs hver fjerde måned, er det
nødvendigt med lidt tålmodighed.
Det forlyder, at et hold W6 engang i december
vil forsøge at komme til Sorocco Island, kaldesignalet ventes at blive XF4X.
7G1A er nu igen kommet tilbage til Guinea efter
et par år hjemme i OK-land. Denne gang har han
en KWM 2 med derned, han er aktiv på alle bånd
fortrinsvis med CW.
W6KG ventes i den kommende tid at være aktiv
fra
Ebon
Atoll
med
kaldesignalet
KX6SZ/Ebon.
På grund af vanskeligheder med strømforsyningen
vil han kun køre med en transceiver. CW på 14051
og SSB på 14235 kc.
W9WNV og K7LMU er for tiden henholdsvis i
Hong Kong hos Herbert og Australien. Det er be
gyndt at knibe med pengene, men de regner dog
med at komme i gang fra endnu nogle lande. Der
vil mest blive tale om 1 eller 2 dages aktivitet ad
gangen.
W4BPD
skulle
efter
de
sidste
forlydender
nu
være tilbage i USA, hvar han skal holde jul. Der
er intet om eventuel videre aktivitet som rejsende
i DX.
Det er ikke meget, man hører til stationer fra
Svalbard, men nu er LA4FG/P kommet i gang der
oppe fra. Han er hørt flere steder i 20 meter CW
båndet.
EA7JQ—2CA—9AZ med flere skulle i løbet af
december og januar i gang med en storstilet DXpedition til de spanske områder i Nordafrika. Det
nødvendige grej skulle blive stillet til rådighed af
Hammarlund, mens de selv vil sørge for finansie
ringen og QSL-sagerne.
Båndrapporter:
3,5 Mc CW:
OZ7CF: F2CB/FC 23 - 3A2DA 23 - 9H1AB—1AG
23 - UL7CG 23 - 7X2NK 00 - KP4BBN 05 - W—1—
2—3—4—8—9 00.
OZ7RQ: UA9MX - Wl—2—3 07.

Stationen OH2A i Helsingfors.
Udover de amatørbånd, som også er tildelt dan
ske amatører, har finske amatører endvidere efter
særlig tilladelse fra administrationen af Post- og
Telegrafvæsenet lov til at arbejde i 160 m båndet
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7 Mc CW:
OZ7CF: CT1OI 23 - SV0WAA 20 - 9H1AG 22 EP2IW 19 - JA6AK—6YB 21—00 - UA0PY 18 UF6VA—PG 22 - UL7NB 19 - EL8AF 00 - 5A3TX
08 - PZ1CP 23 - 6Y5XG 23 - alle W23 - 10.
OZ7RQ: Wl—2—4—8—9 23 - UA9WM 18 - UI8LB
14 - EA7KE 23.

14 Mc CW:
OZ7CF: HV1CN 13 - 9H1AB 18 - DUIOR 11 UM8AP 12 - VS90SC 15 - CR6GO 18 - FH8CD 23 ZS1EI 18 - C02JB 18 - KX6SZ 08 - VK3AXK 13.
OZ7RQ: LA4FG/P 07 - CR6GO 17 - JA7FQ 08 VS9MB 16 - PY2DBU 08 - UA9—0 - Wl—0.
14 Mc SSB:
OZ3SK: EA8EO 13 - FL8AA 15 - KX6BW—6DC
07 - TY3ATB 15 - VP2SY 11 - VP5RB 12 - VP6WR 11
21 Mc CW:
OZ7RQ: KV4CI 11 - SV0WAA 11 - 9H1R - 12 Wl—2—3—4 13.
QSL-adresser:
FL8AA og TY3ATB via W2GHK.
VP5RB via W4RC.
VP2SY og VP6WR via K1IMP.
VS9MB via W2CTN.
Det var så det hele for denne gang, tak for rap
porterne.
Husk
i
fremtiden
at
rapporterne
skal
være inde inden den 26., således at de nye indleve
ringstider til OZ kan overholdes.
Glædelig jul og god DX i det nye år.
73 de OZ7BQ,
Hans Jørgen Rasmusen,
vær. 145, P. O. Pedersens Kollegium, Lyngby.

23
3
150
4
49
3
126

Austria
Belgium
Czechoslovakia
Denmark
France
Great Britain
Germany

De danske placeringer:
Sektion 1:
1. OZ7HDR — 5877 points.
2. OZ6EI —
4476 points.
Sektion 3:
1. OZ9AC —
2. OZ7HDR —

Frekvenser:
I Region I VHF Committe’s newsletter fra sep
tember/oktober 1965 er der en frekvensliste for SP,
UP og UQ-stationer:
UQ2DI 144.025 Mc, UP2ABA 144.140 Mc og 144.232
Mc, UP20N 144.075 Mc, UP2KAB 144.050 Mc, UC2AA
144.036 Mc, SP7HF 144.425 Mc, SP7FO/7 145.795 Mc,
SP1AAY 144.045 Mc, SP7AHF 144.245 Mc, UP20N
kører på 144 Mc med 800 watt samt SSB — på 432
Mc anvender han 500 watt. OK1VHF træffes på
432.845 Mc.
Testresultater:
I Region I VHF testen den 5. og 6. september
1964 indkom der 618 testlogs samt 73 checklogs fra
14 lande:

1370 points.
155 points.

I det samlede resultat i sektion 1 blev OZ7HDR
nr. 89 og OZ6EI nr. 131 — i sektion 3 blev OZ9AC
nr. 3 og OZ7HDR nr. 35.
De danske deltagere har hver modtaget et diplom
og en komplet resultatliste, der udstedes af ama
tørorganisationen i det land, der bedømmer log
gene.
Aktivitetstesten:
Efter første runde
gen:
144 Mc:
OZ1NF —
RCR —
1RH —
9NO —
1EE —

i

den

nye

omgang

er

stillin

— 8 points
7LU
9FR
— 8 points
5 points
8OP
— 3 points
4QQ
4HAM — 1 point

12 points
11 points
9 points
9 points
8 points

432 Mc:
OZ9CR — 2 points
OSCAR IV:
, Når dette læses, er OSCAR IV forhåbentlig opsendt. Endnu er der ikke fra Project OSCAR kom
met nogen meddelelse om, hvad OSCAR IV’s tek
niske udrustning bliver.
I Region I bulletinen fra oktober 1965 har G3BVN
skrevet følgende:
„OSCAR IV kommer op i en næsten synkron
bane ca. 20.000 miles over ækvator den 2. december
1965.
Satellitten
medfører
ikke
nogen
translator,
men bliver udrustet med instrumenter for måling
af solaktiviteten. Data vil blive overført ved hjælp
af telemetersignaler, der vil blive udsendt i 144 Mc
båndet.
OSCAR V opsendes i løbet af foråret 1966 og kom
mer til at medføre en translator, der anvender 144
og 432 Mc båndet".

48
117
2
16
14
32
31

Hungaria
Italia
Sardinia
Sweden
Switzerland
The Netherlands
Yogoslavia

OZ9FR -- 2 points

144 Mc aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden
kl. 1900—2359 DNT.
432 Mc aktivitetstest den 1. onsdag i måneden
kl. 2200—2359 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 20. i må
neden.
Hver søndag er der 432 Mc aktivitetstime mellem
kl. 1100 og 1200 DNT.
I den i sidste nummer af „OZ“ publicerede resul
tatliste for aktivitetstesten skal OZ5UJ’s pointsantal
forøges med 17 points.
Testkalenderen:
26. dec.: kl. 0800—1100 DNT, UK7 og 2 meter klub
bens 144 Mc juletest — 1 point pr. km — logs sen
des til: OZ9AE, P. Aabaand, Møllebakken 22, Hil
lerød.
Husk, sidste frist for logs er 14 dage efter testens
afholdelse.
Beacon sendere:
OZ7IGY har igennem længere tid været ude af
drift — det skyldes, at der har været en mindre
transformerbrand i 144 Mc senderen. Senderen vil
snarest komme i gang igen, men med komplet nyt
sendeudstyr både på 144 Mc og 432 Mc. For øjeblik
ket kører kun den „gamle" 432 Mc sender.
Grunden til, at SM4UKV ikke er i gang, er bl. a.,
at udstyret er slidt op, samt at reservesenderens
transformer er brændt.
EME:
Ifølge

Region

I

bulletinen

fra

oktober

1965

lyk
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kedes det WA6LET og G3LTF at tå QSO på 432 Mc
ved hjælp af reflekterede signaler fra månen.
144 Mc nyt:
Translator udstyret i de balloner, der i den senere
tid er opsendt fra Tyskland, har et output på 300
mW.
Jeg har ikke i den sidste måned modtaget nogen
aktivitetsrapporter for 144 Mc og 432 Mc.
Kaldefrekvens:
Nu da vi har en kaldefrekvens på 145.00 Mc, skal
vi så ikke være enige om at bruge den? Det er
meget længe siden, jeg har hørt stationer benytte
denne frekvens til dens formål.
Tak for breve og rapporter i det forgangne år —
jeg håber at få mange flere i 1966.
Glædelig jul og et godt nytår ønskes alle af
OZ9AC.

et hyggeligt julemøde, og vi håber, at der som sæd
vanlig vil komme en stor flok til stede for at ønske
hinanden glædelig jul.
3. januar:
Vi indleder 1966 med et foredrag af OZ8PV, Jør
gen Poulsen, om RTTY. Samtidig vil OZ8PV de
monstrere en hel del maskiner, perforatorer m .v.
Præsentation af OZ8PV er vist ganske unødven
dig. Han er vor RTTY-ekspert par excellence, og
alle hans foredrag plejer da også at trække fulde
huse —- RTTY er jo et spændende område — og
8PV er jo en god foredragsholder!
10. januar:
VHF-møde. Vi har i aften besøg af ing. Orla
Hansen fra STORNO, og han taler om indgangs
koblinger til VHF med transistorer, se annoncen
ovenfor.
17. januar:
Klubaften.
Vy 73 og glædelig jul!
P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, Sekretær.

FRA AFDELINGERNE
Afd. holder møde
hver mandag kl. 2000
i
lokalerne
Frederikssundsvej
123,
under
etagen,
nedgang
til
venstre
for
„ABC-cefeteriet“.
QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ5IS udle
verer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke QSLkort.
Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9,
2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902 v, postgiro 57985.
Sekretær: OZ3WQ, -Peter Lynggaard, postbox 198,
København K.

KØBENHAVN

AFD

VHF-MØDE
Mandag den 10. januar 1966 kl. 2000 (den
anden mandag i januar) er der atter VHFmøde i den københavnske afdeling.
På VHF-mødet i december skulle vi have
haft besøg af ing. Orla Hansen fra STORNO.
Desværre var ing. Hansen forhindret i at
give møde, fordi han skulle til konference i
Paris, og vi fik i stedet for et interessant
foredrag af OZ6I.
Imidlertid har ing. Orla Hansen lovet at
komme i aften i stedet for. Som allerede
anført i sidste nummer af OZ vil foredraget
komme til at dreje sig om: „Indgangskoblin
ger til VHF med transistorer". Vi tror, det
vil blive en morsom aften for VHF-amatører.
Alle VHF-interesserede er velkomne!
Nu er dagene for alvor blevet korte. Vi
snart have vatskæggene frem og have dem
suget — julen står for døren. Bestyrelsen vil
gerne benytte lejligheden til at ønske alle
medlemmer og venner i nær og fjern en
glædelig jul og et godt og heldbringende
Tak for i år dr oms!
Programmet:
20. december:
I aften er det sidste møde inden jul og
i det gamle år. Vi havde tænkt os, at vi skulle have
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skal
støv
derfor
vore
rigtig
nytår.

dermed

AMAGER
Formand: OZ9JB, Jørgen Badstue, Kastrupvej 168,
København S., tlf. 55 25 01.
Kasserer: OZ8OL, Hans Olsen, Parnasvej 5, Kø
benhavn S., tlf. 55 10 85.
Sekretær: Bent Yt, På Blegdammen 6, 4. th..
København Ø.
Mødelokale: Helikonsvej 10, kid., S.
Program:
Torsdag d. 16. december: Sidste møde før jul.
Torsdag d. 13. januar: Første møde i det nye år.
Vi bytter julegaver.
Vy 73, Bent Yt.
Arhus
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Miillersvej 117, Århus C., tlf. (061) 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.
ÅRHUS-MØDET
er overstået. Langt over 100 amatører fra fjern og
nær trodsede vejrguderne og fik en rigtig radio
dag ud af det.
Heathkit, Victory, Århus Radio Lager og Hauge
Radio viste os alt det fineste og nyeste grej, der er
på markedet for tiden — der blev pillet ved alle
knapperne —• og talt på en del. Amatørkammerater
mødtes, og mangen et „Nå, er det dig“ lød den
dag.
Vi var glade for at se jer og håber på et hyggeligt
gensyn til næste år.
Torsdag d. 16. december
kl. 2000 i Ungdomsgården, Skovvangsvej 127—129 N.
JULESTUE. Juletræ — hyggesludder — amerikansk
lotteri — julegaver — kaffe — godt kammeratskab.
Tag XYL/YL med denne aften og kom, oldtimere
og unge, til en rigtig EDR-aften. Kun adgang mod
aflevering af pakke med indhold til en værdi af
højst
2
kroner
(radiogrej,
julepynt,
tante
Olgas
askebæger eller hvad du kan finde på).
Er du ikke medlem af lokalforeningen? Så se op
til os i afdelingen en aften alligevel — også DU er
velkommen. Ring til et af bestyrelsesmedlemmerne
og få at vide, hvornår der er møde, idet fyldest

gørende månedsprogram i almindelighed kun fin
des annonceret i vort lokale medlemsblad X-QTC.
Vel mødt i EDR’s Århus afdeling.
Bestyrelsen
ønsker
foreningens
medlemmer
en
rigtig glædelig jul og et godt og lykkeligt nytår.

VEDR. „NY-MØLLE“-MØDET 1965
I det udstillede glas var der ialt 961 mod
stande.
Vinder af „Philips-mixeren" udsat af Århus
Radio Lager blev: Jørgen Christensen, God
fred Hansensvej, Århus.
Gevinsten bedes afhentet hos Århus Radio
Lager, Brammersgdade 15.
Vy 73 OZ3RC OZ8BG.

ÅLBORG OG OMEGN
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen, Ny Kærvej
Nørresundby.
Kasserer: OZ1MJ, Mogens Jensen, Nørregade
Ålborg.
Sekretær:
OZ4X, Erik Hansen, Himmerlandsgade 13, Ålborg.
Klublokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18.
Klubmøde: Torsdag kl. 2000.

Program:
7. januar 1966:
Ordinært klubmøde.
21. januar 1966:
Ordinært klubmøde.
Møde indtil videre
vej 1.

hos

7BE,

Søren

Mortensens-

H. M. Nørgaard.

1,
5,

. Der har vist sig en faldende aktivitet i afd. Til
bygning
af
transistormultivibratoren
i
pennelygteformat meldte der sig 0 interesserede. Er det den
vej, det skal gå? Hvor bliver I af? Vær lidt aktive.
Vi starter året med at affyre:
Torsdag den 13. januar 1966:
„Hvordan
bygges
en
transceiver?"
OZ1BP
for
tæller og demonstrerer sin nye transceiver.
Mød op og vær aktiv!
I tilfælde af OZ’s tidligere udk. skal nævnes, at
der holdes hyggeaften torsdag den 16. december kl.
2000. På programmet står bl. a.: Quiz, amerikansk
lotteri,
pakkefest,
kaffebord.
Der
medbringes
en
lille pakke.
Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig
jul og et godt nytår med tak for året, der svandt.
Lad os så se d i g i 66 og håbe, det bliver rekord
år med hensyn til aktiviteten.
Bestyrelsen.
Vy 73 de OZ4X.
ESBJERG
Formand: OZ6LW, B. Elm-Larsen, Skrænten 59,
tlf. 2 44 86.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Biohm, Søren Mortensensvej 1, tlf. 2 81 05.
Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro, Mølle Parkvej 5,
tlf. 2 87 42.
Sekretær: H. M. Nørgaard, Idrætsallé 33, Hjer
ting, tlf. 6 53 99.
OZ1LN, H. P. Bj ærbro, Mølle Parkvej 5,
tlf. 2 87 42.
Vi skylder 8HT og XYL 9PB tak for den gang i
oktober måned, hvor 8 mand var ude at beskue
8HT og OPB’s QQ-antenne til 20 m på en 15 m høj
mast. Det var sandelig en antenne, der kunne
slæbe noget hjem. Grunden til, at vor tak først
kommer nu, er den, at 8HT havde lovet os et billede
af masten til OZ. Det har vi desværre ikke fået.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske alle
medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

ØSTBORNHOLM
Det har i den forløbne måned været lidt småt
med aktiviteten i afdelingen, da det hårde vejr dels
har forhindret mange i at møde frem på klub- og
byggeaftenerne og dels har bøjet det lVs tomme
stålrør, der bærer vores 2 m antenne, så OZ4HAM
har været tavs. Yderligere forhindrede vejret, at
vi kunne få antennen bragt i orden igen, da det
den fastsatte dag blev snevejr.
Til gengæld er der blevet arbejdet hårdt på at
få
køreklart
grej
til
brug
ved
den
kommende
OSCAR IV, og det er lykkedes at få et PA-trin
køreklart til 300 V CW. Der skal endvidere laves
en kipbar antenne med forsølvede elementer, og
ved 4RA, 4QQ og 8TV’s hjælp er 70 cm modtager
udstyr ved at blive konstrueret, således at alt
skulle være rede, når OSCAR IV kommer op.
Den 10. nov. holdt 4ME foredrag om forsølvning,
og viste både i teori og ved eksempler den simpleste måde dette kan gøres på. De mange interessere
de, der var mødt frem, fik en udbytterig aften, der
sluttede med amerikansk lotteri og en kop kaffe.
Desværre måtte b a n k o s p i l l e t 2 4 .
nov. aflyses,
da det blev så voldsom en snestorm, at selv 4YK’s
vejrbidte hankat ikke vovede sig ud, hi!
Programmet
for næste måned ser således ud:
15. december:
Vi holder juleafslutning med fest i klubhuset,
hvor der bliver serveret kaffe med tilbehør. XYL
og YL skal selvfølgelig med.
Det nye år starter vi med den årlige generalfor
samling den 5. jan. kl. 1930 i klubhuset. Dagsorden
iflg. lovene.
12. januar:
Byggeaften v. 8TV.
Vel mødt allesammen!
Vy 73 4CG.
FREDERICIA
En kreds af EDR-medlemmer i Fredericia søger
at skaffe tilslutning til genoprettelse af lokalafde
lingen. Alle interesserede1, som ikke på anden måde
har
modtaget
henvendelse
herom,
bedes
snarest
give besked, om de kunne tænke sig at være med.
Henvendelse
kan
ske
til
undertegnede.
(Bedst
mellem kl. 1800 og 2000).
Vy 73 de 8601 Ole Blond-Sørensen, Fynsgade 51, 2.,
Fredericia.
GIVE OG OMEGN
Den 11. november blev der afholdt ordinær gene
ralforsamling med valg af bestyrelse.
Dirigentvalget faldt på 9WN, et hverv han røg
tede til alles tilfredshed. 9AJ havde ordet ang. op
sætning af 2 m ant., og ang. nøglerne til klubhuset
blev alle forhåbentlig klar over, at den gamle ord
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ning ikke er blevet overholdt, hvorfor der nu vil
blive sat andre låse på dørene, hvortil nøglerne
ikke kan købes i enhver cykelforretning.
9WN stillede forslag om et byggefond, et udvalg
bestående af 4RT, 9AT og 9WN blev nedsat til at
arbejde videre med sagen.
Ved hjælp af lodder og trisser kom den nye
bestyrelse til at se sådan ud:
Formand: OZ4SP, genvalg.
Næstformand: OZ3KB, nyvalg.
Kasserer: Erik Lund, nyvalg.
Sekretær: OZ2EN, nyvalg.
Bestyrelsesmedlem: Kurt Jørgensen, nyvalg.
Der var 4 mand til teknisk prøve, de 2 bestod.
På nuværende tidspunkt er et nyt morsekursus i
gang under ledelse af OZ4SP.
Når OZ udkommer, er det gamle år på vej til at
rinde ud, og vi vil hermed ønske medlemmer, ven
ner og bekendte en glædelig jul og et godt nytår.
Vy 73 de OZ2EN.
HELSINGØR
Når dette OZ udkommer, står afdelingens julefest
lige for døren. Mød nu talrigt op, medbring godt
humør —- og et par P35’ere og lad os få en hyggelig
fest.
Mødeaftenerne i januar måned bliver den 14. og
den 28. Antagelig vil vi på disse møder snakke
noget om senderteknik, måske bliver der demon
stration af noget byggesætgrej. Nærmere senere.
Morsekursus, som påbegyndtes i oktober måned,
standser
nu
på
grund
af
manglende
deltagelse.
Kedeligt for de få, som holdt ud. Nå, bliver der
efterhånden mere og mere trængsel i æteren, så
er det i hvert fald ikke fordi, der kommer for man
ge nye amatører i gang her på Helsingør-egnen.
Det er lykkedes at få afdelingens ræveudvalg til
at arrangere en serie rævejagter i vinterens løb. I
har sikkert fået programmet over disse. Lad os nu
se nogle flere jægere ude, det skulle nødigt gå
samme
vej
med
rævejagterne
som
med
morsekurset.
Glædelig jul og godt nytår.
8NJ.
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, Horsens, tlf. 2 71 71.
6JI, Jørn Isaksen, Sæbberup, Løsning.
De faste ugentlige mødeaftener:
Mandag kl. 2015:
Byggeaften for begyndere.
Tirsdag kl. 2015:
Teknisk kursus.
Torsdag kl. 2015:
Almindelig mødeaften.
Søndag kl. 0825:
Rævejagt.
Vi starter det nye år mandag den 10. januar.
Vy 73 9ER.
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KORSØR
Lokale: Svendstrup station.
Kaldesignal: OZ8KOR.
Formand:
OZ4WI,
B.
lunde, tlf. 168.
Kasserer: OZ5UJ, Niels
Korsør, tlf. 57 15 83.

Lykke

Frederiksen,

Jørgen

Bantz,

Revvej

Frø
59,

Nu har vi i afdelingen haft den glæde at se og
høre 9AC fortælle om 2 m og 70 cm, det blev til en
interessant og hyggelig aften. Tak til dig, 9AC, fordi
du ville komme her ned.
Hvis det er meningen, og I vil, at vi skal arran
gere foredrag for jer, så har I også at møde op, når
der er noget.
Julefesten er blevet flyttet til fredag d. 17. dec.
kl. 1930.
Program 1966:
Torsdag d. 6. jan. kl. 1930:
Mødeaften. Vi starter det
talrigt op på mødeaftenerne.

nye

år

med

at

møde

Fredag d. 14. jan. kl. 1930:
Pakkefest. Tag YL, XYL og en pakke til min.
3 kr. med herud, samt en hel masse godt humør.
Vy 73 H. E. J.
LOLLAND-FALSTER
Sne og masser af sne satte en stopper for vores
møde i november. Vi forsøgte det gennemført på
I.
og H. skolen i Nykøbing. Lærer Elmer stod for
arrangementet — og desværre blev han syg dagen
før mødet — altså vi har været hårdt trængt af
force majeure.
Decembermødet
hos
undertegnede
var
averteret
i OZ for november.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle
mine amatørkammerater glædelig jul.
Vy 73 fra Mimi, OZ2MI.
NORDALS
Formand: OZ9ND, B. Damkjær, Hvedemarken 15,
Nordborg, tlf. (044) 5 01 33.
Kasserer: Axel Nissen, Guderup.
Sekretær: OZ6LH, L. Hess, Broballemark, telefon
(044) 5 19 56.
Vi havde et interessant møde den 24. november.
9KY klarede første halvdel af emnet om VHF og
UHF med gennemgang af antenner og convertere
både til 2 meter og til 70 cm. Han medbragte sin
egen velbyggede modtager og havde ladet frem
stille nogle store diagrammer, så alle kunne følge
med i, hvad der skete. Vi siger dig mange tak,
9KY, og glæder os til at høre, hvad 5HW har at
sige til sendersiden engang i det nye år.
Ved sidste bestyrelsesmøde fik Nis morseprøven
overstået, han bestod. Til lykke med det, Nis.
Vort sidste arrangement i det gamle år bliver
julemødet, som nok er overstået, når OZ udkom
mer. Det holder vi den 11. december. Der startes
med et besøg på Teknikum i Sønderborg, derfra
tager vi tilbage til vort klublokale i Nordborg, hvor
der så er afslutning.
Efter jul startes i afdelingen et kursus med gen
nemgang af Vejen til Sendetilladelsen for dem, der
vil op til prøve hos P&T. Det ledes af OZ8DS, og
tilmeldelse må ske til bestyrelsen.
Bestyrelsen siger hermed tak for året, der gik,
og ønsker medlemmerne en glædelig jul samt et
godt nytår.
Vy 73 OZ6LH.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 49.
Når disse linier læses, har vi afsluttet klubmø
derne for i år med en lille julekomsammen den
8. december.
Klubmøderne påbegyndes igen tirsdag den 11. ja
nuar, hvor vi begynder på en frisk. Vi har inden
for bestyrelsen drøftet aktiviteten i klubben og fun
det den for lille, men vi kender også grunden, så vi
har gjort os det nytårsfortsæt at gøre lidt mere for
aktiviteten. Vi vil prøve at få lidt mere ud af vore
klubaftener, vi har tænkt os at prøve at samle så
mange medlemmer som muligt denne første aften
i det nye år for at drøfte, hvad vi kan gøre for
vore klubaftener for at gøre dem lidt mere inter
essante, så mød op den 11. januar og kom med dit
forslag, så vil bestyrelsen love at arbejde for sagen.
Siden sidst er der sket en lille forandring i be
styrelsen. Vores sekretær er flyttet fra byen, og
OZ7BZ, som var suppleant, har pr. 1. januar over
taget hans job, vi siger hermed tak til OZ8VN, tak
for godt samarbejde Vagn, og ønsker samtidig 7HZ
velkommen i bestyrelsen.
Så skal jeg lige til slut gøre opmærksom på, at vi
afholder filmaften tirsdag den 26. januar, så reser
ver venligst denne aften til fordel for klubben og
belav jer på at tage XYL med. Nærmere herom i
OZ for januar.
Hermed ønsker bestyrelsen for 8NST alle med
lemmer og amatørkammerater samt disses XYL’s en
glædelig jul samt et godt nytår med tak for kam
meratligt samvær og QSO og ønsker på gensyn og
genhør i det nye år.
Vy 73 OZ8BO.
NYBORG
Lokale: Tårn vej 4.
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllervænget 3.
Afd. har haft foredrag om DC converter. Der blev
vist enh. til brug i radio-telefoner og større anlæg.
Vi vil gerne sige dig. tak, OZ8HV, fordi du kom
herned.
Den 11. november var OZ6AF og OZ9FR i afd.
for at vise os deres transceivere, der er helt med
transistorer og på print. Vi vil endnu en gang sige
tak, fordi I kom.
Vi har købe en brugt W3DZZ-antenne, og den er
rigget op. Et skillerum i afd. er taget ned, og der
er blevet malet. Vi har også fået et dejligt arbejds
bord, fabrikeret af 5KE og 1LD. Pse kom ned og se
klubhuset nu.
Afd. vil gerne hermed ønske alle sine medlemmer
samt venner en glædelig jul samt et godt nytår.
Vi holder juleferie til den 6. januar, hvor der er
alm. klubaften.
Torsdag den 13. vil Victory i Odense vise og
demonstrere deres forhandling af amatørgrej. Det
er OZ2KT, der er chef for den afd. i Victory.
Til slut tak for 1 år, vel mødt i afd. i 1966.
Vy 73 de OZ6MI, Per.
ODENSE
Formand: H. E. Jensen, Juelsmindevej 25,
Odense V., tlf. 13 37 29.
Afdelingsaktiviteten vokser støt fra gang til gang
i de nye lokaler på Sortebrødre Torv. Det er op
løftende, at vi igen har et sted at samles, og bedre
beliggenhed kan vi næsten ikke ønske os.

Vi skal i gang med morsekursus, og betingelserne
er de samme som tidligere, nemlig 10 kroner pr.
næse. Dette kursus bliver afholdt hver torsdag fra
kl. 1900—2000 og gælder både for begyndere og
viderekomne. Den ugentlige klubaften er ligeledes
om torsdagen, men efter kl. 2000. Nærmere program
om vinterens arrangementer i afdelingen udsendes
pr. brev i løbet af måneden.
Vel mødt på Sortebrødre Torv i Ringbilens ejen
dom. Indgang lige om hjørnet i Claus Bergsgade.
Alle ønskes hermed en rigtig glædelig jul og et
godt nytår.
Vy 73 de 2RH.
SLAGELSE
Formand: OZ4RH, Finding, Møllevangen 49.
Kasserer: Å. Lindshauge, Glentevej 6, tlf. 52 39 31.
Sekretær: OZ2RI, Bechmann, Kolstergade 34,
tlf. 52 06 60.
Klublokale: Glentevej 6.
Klubaften.: Torsdag kl. 2000—2200.
Afdelingen ønsker sine medlemmer og alle med
lemmer af EDR en glædelig jul og et godt nytår.
En særlig hilsen sendes til vore to gamle medlem
mer på Grønland, OX3ZO og OZ3KI.
Vy 73 de OZ2RI.
STRUER
Formand: OZ8AH, Aage Hansen, Østerbjerg Fousing pr. Struer, tlf. 6 50 53.
Kasserer: Knud Loftager, Danmarksgade 59,
Struer.
Sekretær: OZ9FJ, Filip Jensen, Fuglebakken 8,
Gimsing, Struer.
Vi vil gerne indbyde alle radiointeresserede til en
udstilling på Bang & Olufsen søndag d. 19. dec. Der
er åben fra kl. 1100 til kl. 1800.
Programmet
for næste måned ser således ud:
Tirsdag d. 21. december: Klubaften.
Tirsdag d. 4. januar: Klubaften.
Tirsdag d. 11. januar: Klubaften:
Må jeg på foreningens vegne rette en tak til alle,
der har hjulpet os, og til slut ønske alle vore ven
ner en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Vy 73 OZ9FJ, Filip.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
B 6720, OZ1HM, Ole Hansen, Hovedvejen, Årslev,
Brabrand.
(Tidligere
OX3HM.
Genudstedelse.
Tidligere
adresse: Hanehoved, Frederiksværk).
B OZ6SQ, Carl Christian Mathiesen, Magstrup,
Simmersted.
(Genudstedelse.
Tidligere
adresse:
Simmerstedvej 46, Haderslev).
C OZ9DJ, Knud Jensen, Skibbild, Herning.
B OZ9HBO, EDR Holstebro afdeling, Nis Peter
sens Vej 17, Holstebro.
(Ansvarshavende:
R.
L.
Pennerup,
Helgolandsgade 46, Holstebro. OZ4PY).
C 9020, OZ9TM, Ole Tage Mastrup, Byhøjen 30, 3.,
Vanløse.
C OY4R, Johannes Rubeksen, Undir Svartafossi,
Thorshavn.
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C OY5Q, Marius Anker Rubeksen, Fjorsatrød,
Thorshavn.
B OY6FRA, Føroyskir Radio Amatørar, Yviri vid
Strond, Thorshavn.
(Ansvarshavende:
OY2H,
H.
E.
J.
Midtun 7, Thorshavn).
Inddragelser:
B QZ6BL, Bent Bagger Laursen, Lindehøjvej 35,
Birkerød.
B OZ8KM, Kaj Møller Nielsen, Buddingevej 340,
st. tv., Søborg.
OX3HM, Ole Hansen, Nipisat. (Nu OZ1HM).

Egholm,

Atter medlem.
4151 OZ3LF, Leif Larsen, Teglværksgade 5, st. tv.,
Nykøbing F.
5555 C. Dupont, Grønvang 22, Sdr. Omme.
8583 Bjørn Laursen, Irmingersgade 7, 4. tv.,
København 0. (A)
4899 OZ7CP, Carsten Andersen, Paradisvej 34,
Neksø.
8542 MG 689230, Arne Simonsen, TGKMP, Almegård kaserne, Rønne.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører

NYE MEDLEMMER
9982 LA7BI, Egil Poulsen, Koleveien, Eydehavn,
Norge.
9983 Klaus Poulsen, Lehwaldsvej 3, 5. A, Kgs.
Lyngby. (A)
9984 Birger Petersen, Dannevirkegade 18, 2. th.,
København V. (A)
9985 Henry Olsen, Marbjerg, Hedehusene.
9986 Niels Martin Hansen, Fry Radar Værksted,
FSN Ålborg, Nørresundby.
9987 Kurt Hansen, Tøndervej 131, Åbenrå.
9988 Eigil K. Bruun Jørgensen, Prss. Charlottegade 15, 3. tv., København N. (A)
9989 Walther Birkmann Jensen, Syrenvej 20,
Hørsholm.
9990 TF3AB, Asgeir Magnusson, Vestergata 54 A,
Reykjavik, Island.
9991 Ebbe Pedersen, Narssarssuaq, Grønland.
9992 Niels Iver Venstrup Nielsen, Thomsensvej 1,
Hadsten.
9993 Ole Michael Wessel Knaack, Lindholm,
Roskilde.
9994 Gerh. G. Reinfeldt, Ved Bellahøj 24 B, 1. tv.,
Brønshøj.
9995 Lars Blücher, Rothesgade 9, 4. tv.,
København Ø. (A)
9996 Hans Viggo Knudsen, Frejasgade 2, 2. th.,
København N. (A)
9997 Helge Gøtze, Hedevej 34 B, Hedehusene.
9998 Jens Klarskov Pedersen, Byværnsvej 20,
Herlev.
9999 Kaj Jensen (Offersgård), Alstrup, Holstebro.
10000 Leif Andersen, Værelse 11, KFUM, Esbjerg.
10001 TF3EA, Einar Poulsen, Lynghaga 15,
Reykjavik, Island.
10002 Kurt Risborg Andersen, Arsenalvej 10,
Hjørring.
10003 Mogens Christensen, Borgergade 21,
Jerslev J.
10004 Helge Nielsen, Gartneriet, Andrup, Esbjerg.
10005 Ingvardt Damkjær, Vesterled 14 A, Gram.
10006 Bent Hylleberg, Lærkevej 3, Bremdal,
Struer.
10007 Henning Thomhav Hansen, Dronningensgade 23, Fredericia.
10008 Bent Hermansen, Bøgevej 10, Hobro.
10009 Finn Henriksen, Lundebjerggårdsvej 52,
Skovlunde. (A)
10010 Niels Jensen, Nørregårdsvej 15, Gimsing,
Struer.
10011 Karsten A. Schmidt, Absalonsgade 24, 1.,
Odense.
10012 Mogens Clausen, Midtkobbel 3, Sønderborg.
10013 Kurt Muller, Nydam, Hoptrup.
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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 Slgersted, Borgmestervej 58,
Horsens, tlf. (066) 2 18 34.
Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO, Svend Åge Olsen, Folkvarsvej 9, Kbhvn. F.,
tlf. (01) 36 — 1902v.
OZ2KP, Karl Staack-P'etersen, Risbjerggårdsallé 63,
Hvidovre, tlf. (01) 78 06 67.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. (03) 85 31 44.
OZ3Y, Hans Rossen, Svenstrup, Korsør, tlf. (08) 580,
Frølunde 102.
OZ7HJ, Hans Erik Jensen, Juelsmindevej 25,
2.,1
Odense, tlf. (09) 13 37 29.
OZ2WO, E. Hauptmann, Gy velvej 16, Brabrand,
tlf. (061) 6 08 15.
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg, tlf.
(08) 13 53 50.
OZ1BP,
Bernhard
Pedersen,
Bomholmsgade
66,
Ålborg, tlf. (08) 13 31 19.
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(064) (dag 2 61 11, (aften) 2 76 52.
Landsaf delingsleder:
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(064) (dag) 2 6111, (aften) 2 76 52.
Hertil sendes anmodning om DR nummer. Ved ind
sendelse af EDR medlems nr.
Traffic-manager:
OZ2NU, Børge
(08) 13 53 50.

Petersen,

Postbox

335,

Ålborg,

tlf.

Q S L-centr alen:
EDRs QSL-central: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup pr. Løkken.
Tlf. Ingstrup 6. Kaldenummer (088) 8 41 11.
QSL-centralens giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet
ved enhver indbetaling.
Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 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. december 1965.

