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Felteffekt-transistorer
Af Jakob Engberg, OZ2JE.
Det sidste skud på halvledertræets stamme
er felteffekt-transistorerne. Disse, der nu er
kommet for at blive, har egenskaber, der i
mange henseender minder om rør; men de
har transistorens små dimensioner og ringe
effektforbrug.
Som så mange »moderne« opfindelser er
felteffekt-transistoren ingen årsunge. Allere
de i 1928 udtog J. E. Lilienfeld amerikansk
patent, og i 1935 fik O. Heil engelsk patent
på, hvad vi i dag ville kalde en isoleret felt
effekt-transistor. Shockley, der var med til at
opfinde transistoren, beskrev i 1952 teorien
for felteffekt-transistoren, og i 1955 blev de
første fremstillet på halvlederbasis. Siden er
udviklingen gået stærkt; i dag kan de købes
for under 50 kr., og de bliver billigere og
bedre måned for måned.

Den legerede felteffekt-transistor:

Ligesom transistoren er den legerede felt
effekt-transistor (herefter kaldet FET) et 3
elektrode element, der tegnes som vist på
fig. 1.1) Den findes også i 2 udførelser — en
n- og en p-type, og som oftest er den lavet
af silicium. Elektroderne har endnu ikke no
gen dansk betegnelse2), men den engelsk

Elektrode
nr.

Eng.-am.
navn

Svarer til
— på
transistoren

1

gate

basis

2

drain
source

kollektor
emitter

3

amerikanske betegnelse, der bruges her,
fremgår af tabel 1.3).
FET’ens virkemåde forstås bedst af Shock
ley’s model, der er vist på fig. 2. Selve kry
stallen er af n-type silicium, og de to gate
elektroder er pålegeret p-type silicium.
Source- og drain-elektroderne er metallag,
der sikrer ohmsk kontakt. De to p-n over
gange er forspændt i spærreretningen, hvor
ved der opstår et depletionsområde (lad
ningsfrit område), der på fig. 2 er vist som
det mørke område. Da drain er positiv i for
hold til source, vil dette område være størst
ved kanalens drain-ende.
For små drainspændinger (mindre end ca.
2 V) vil kanalen se ud som på fig. 3. Der
er her en ohmsk modstand i kanalen mellem
drain og source, hvis størrelse kontrolleres
af gate-source-spændingen. Jo mere negativ
gatespændingen er, des smallere bliver kana
len, og des mindre strøm går der igennem
den. Det bemærkes, at der ikke kræves no
gen strøm tilført gate-elektroderne, d. v. s.
at deres indgangsimpedans er meget stor.
Gøres drainspændingen nu større, nås det
punkt, der er vist på fig. 2, hvor depletionsområderne netop når sammen. Dette kaldes
pinch-off. En yderligere forøgelse af drain-
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p-channel

Fig. 1.

1

malt til source, hvorved den ved en p-n
overgang er isoleret fra kanalen og ikke på
virker denne.

Fig. 5.
Fig. 2.

Den isolerede felteffekt-transistor:

spændingen vil kun have ringe virkning på
drainstrømmen, da denne er begrænset af
modstand og felt i området mellem source
og depletationsområdet — forhold, der næ-

Ved denne type er gate-elektroderne et
metallag, der er isoleret fra kanalen ved
hjælp af et oxidlag, hvor FET’en brugte en
p-n overgang forspændt i spærreretningen

Fig. 6.
Fig. 3.

sten udelukkende er afhængig af gate-source-spændingen. Ladningsbærerne bliver ved
pinch-off ikke afspærret af depletionsområdet, men passerer igennem dette på lignende
måde som elektronerne i et rør.
Karakteristikkerne vil efter teorien ligne
en pentodes, hvilket af fig. 4 ses at passe
med målte karakteristikker. Ved fremstil-

i stedet. Den har derfor fået det lange navn
metal-oxide semiconductor field-effect tran
sistor, der forkortes til MOS FET eller
MOST. Blandt de mange signaturer er de på
fig. 6 ofte anvendt.

n - kanal depletion- type

Fig. 7 a.

n - kanal enhancement-type

Fig. 4.

Fig. 7 b.

lingen af den moderne FET benyttes mange
forskellige metoder, blandt andet epitaxial-,
planar- og diffusionsmetoder; dens opbyg
ning er skitseret på fig. 5. Den fjerde elek
trode, der betegnes substrate, forbindes nor-

Her anvendes såvel germanium som sili
cium, og foruden p- og n-typer inddeles de i
depletion- og enhancement-typer, (dansk ter
minologi findes desværre ikke endnu). Virke
måden af depletionstyperne svarer nøje til

2

FET’ens virkemåde, og opbygningen ses af
fig. 7 a. Den smalle n-kanal dannes af sig
selv i forbindelse med dannelsen af SiO2laget.
Er udgangsmaterialet kraftigt p-doped, vil
denne n-kanal ikke dannes, hvorved man får
en enhancement-type MOST. Denne udmær
ker sig ved, at der ingen drainstrøm går, når
gate-source spændingen er nul, (på grund af
de isolerende p-n overgange). Forspændes
gate i samme retning som drain (her positivt
— se fig. 7 b), vil elektroner blive tiltrukket
og først neutralisere p-overskuddet, siden
omdanne kanalen til en n-type, hvorved
denne leder, (p-n overgangene fjernes). Ka
rakteristikker for de to typer ses på fig. 8.

Fig. 8.

Oversigt og anvendelser:

FET’ens og MOST’ens egenskaber fremgår
tydeligt af de typiske data, der er opstillet
i tabel 2. Værdierne gælder for Vd så stor,
at pinch-off er indtrådt (Vd > ca. 2,5 V).
PET
Rgs
s (Id =1 mA)
rd

(Id = 1 mA)

106

_

MOST
109

0,5 — 1,5
50 — 150

1012 _ 1015

ohm

0,5 — 1,5
50 — 150

mA/V
kohm

Cin

5 — 10

1—5

pF

Cout
fT

1—5

1—5

10 — 20

50 — 100

pF
MHz

Tabel 2.

Stejlheden S er proportional med sqr(Id), og
den dynamiske drainmodstand rd er pro
portional med I/Id . Desuden gælder den vel
kendte
ligning,
at
forstærkningsfaktoren
μ = S • rD . Da det meste af indgangskapaci
teten er indre spredningskapacitet, kan man
i afstemte forstærkere benytte felteffekt
transistorer til ca. 200 MHz.
Ser man på felteffekt-transistorens øvrige
egenskaber, er der navnlig én ting, der er
værd at bemærke. Med hensyn til krydsmo
dulation er den bedre end både rør og tran
sistorer. Rent teoretisk skulle krydsmodula

tion ikke forekomme, og i praksis viser del
sig, at den så nogenlunde holder, hvad den
lover. Med hensyn til støj egenskaber er den
også god. Dens ækvivalente støjmodstand er
i størrelsesordenen 300—3000 ohm. Hvis
denne ikke er opgivet, kan følgende tilnær
mede udtryk bruges: Req = ca. ½ • S, hvor
Req fås i kohm, når S er i mA/V. Der er vist
ingen tvivl om, at fremtidens amatørmodta
ger har felteffekt-transistorer i HF- og MFdelen.
Som højimpedanset DC-forstærkerelement
kan MOST’en sammenlignes med elektro
meterrøret. Desuden viser det sig, at for alle
FET’er og for mange MOST-typer finder der
et arbejdspunkt, hvor forstærkningen såvel
som nulpunktindstillingen er uafhængig af
temperaturen — noget man i høj grad kan
udnytte i følsomme DC-voltmetre.
Til meget følsomme DC-forstærkere benyt
ter man chopperteknikken. Her er felteffekttransistorerne mere velegnede end transi
storer, da de ikke har noget spændingsfald
over drain-source, når de er »on«, hvor al
mindelige transistorer har ca. en halv volt.
Endelig skal det nævnes, at man i digital
teknikken kan lave logiske kredsløb med
enhancement-MOST’er uden brug af mod
stande eller kondensatorer og med et rin
gere effektforbrug end tilsvarende transi
storopstillinger. Da man med integrerede
kredsløb kan lave 20—100 MOST’er i et
transistorhus, kan man selv tænke sig, hvor
nyttig den er for regnemaskineindustrien.
Felteffekt-transistorerne er absolut noget,
man kommer til at høre mere om — ikke
mindst blandt amatørerne. Mon ikke de
amatører, der endnu sværger til rørteknik
ken, vil finde overgangen til felteffekt-tran
sistorerne lettere end til de lavimpedansede
transistorer?
1) Der findes mange andre forslag til en stan
dard, men denne er endnu ikke valgt.
2) Professor G. Bruun har foreslået: Gitter (1),
kollektor (2) og emitter (3).
3) Dansk betegnelse for „gate“ er port. „Drain“
betyder dræn. „Source" oversættes ved kilde. TR.
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Oversat af OZ2TE, O. Lauridsen,
Kilholmvej 42, København, Vanløse.

Af WA2ELL og K2SKK
i „Ham Tips“, Vol 21, no. 3.

Nuvistorforstærkere til HF-båndene
Man hører ofte sagt på amatørbåndene:
„Denne modtager er fin på 80 meter til og
med 20 meter, men på 10 og 15 meter mister
den tilsyneladende sin følsomhed".
Problemet er meget almindeligt, specielt
med ældre modtagere som dækker 0,55 til
35 MHz i fire bånd. Fordi 10 meter båndet
ligger nær modtagerens øverste grænse, fal
der følsomheden ofte som resultat af tilfæl
dige kapaciteter og et mindre heldigt LCforhold for denne frekvens. En løsning af
dette problem er en amatørmodtager, der er
optimeret for hvert bånd. Imidlertid er føl
somheden på 10 meter stadig ikke tilfreds
stillende for nogle ældre modtagere af denne
type. Preselectorer til alle bånd kan skaffes,
men de er dyre, omstændelige og klodsede;
desuden behøver man i reglen ikke ekstra
forstærkning på de lavere frekvenser.
Denne artikel beskriver en forforstærker,
som giver 25 til 35 dB forstærkning foran
modtageren på det ønskede bånd.
Hvad konstruktionen kan yde.

Kredsløbet er opbygget omkring to nuvistorer af typen 6CW4. Disse små trioder med
højt my, udviklet til brug i TV-tunere, arbej
der særlig godt på 30 MHz. Forforstærkeren
giver rigelig forstærkning foran modtageren
og forbedrer signal-støj forholdet. Den resul
terende følsomhed for alle områder svarer
til den, som mange modtagere til en højere
pris kan opvise. Målinger af forstærkningen
kan aflæses af tabel 1.
Tabel 1.
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Bånd, meter

Frekv., MHz

Forst., dB

15

21,0
21,5

30
30

10

28,0
29,0
30,0

27
29
26

En nuvistorforstærker tunet op til 10 me
ter blev brugt foran en 10 år gammel enkelt
super, der uden forforstærker havde 10 dB
signal-støjforhold ved 20 mikrovolt på ind
gangen. Med forforstærkeren tilsluttet mod
tageren blev der opnået et signal-støjforhold
på 10 dB ved kun 2,5 mikrovolt på indgangen.
Denne forbedring svarer til, at følsomheden
er blevet forbedret 8 gange ved samme signal
-støjforhold.
Udgangsimpedansen af forstærkeren er 75
ohm, mens indgangsimpedansen på modtage
ren kan variere fra 100 til 300 ohm, afhængig
af inputkredsløbet. Hvis der er rigtig tilpas
ning mellem forforstærker og modtager, kan
følsomheden forbedres mere end beskrevet
ovenfor. En forbedring i signal-støjforholdet
skyldes det lavere støjtal fra nuvistorkreds
løbet sammenlignet med f. eks. ældre pento
deforstærkere. Et støjtal på 4,5 dB blev målt
for forforstærkeren ved støjgeneratormetoden. Med den ekstra forstærkning fra forfor
stærkeren vil- det oprindelige indgangsrør i
modtageren kun bidrage lidt til modtagerens
samlede støj. Forforstærkerens støjtal kunne
forbedres med 1 dB ved nøjagtig indstilling
af inputlinken og omhyggelig tuning. Imid
lertid ville opstillingens simpelhed gå tabt,
og den resulterende forbedring ville være
uden betydning ved almindelig brug.
Som cascodeforstærkeren i ARRL’s ama
tørhåndbog bliver kredsløbet fig. 1 brugt i
mange TV-tunere. Det er blevet reduceret til
den oprindelige form for at gøre konstruktion
og den praktiske udførelse mere simpel.
Som vist i tabel 2 tilpasses et 75 ohms
coaxialkabel til den høje indgangsimpedans
på en almindelig jordet katodeforstærker ved
hjælp af en link på 1½ vinding om den var
me ende af L1. Output fra V1 bliver ført til
katoden på V2, der arbejder som jordet git
terforstærker, hvor output tages over anode

Tabel 2.
Bånd, meter

Spole

Cl

C2

Link

15

L1 18 vindinger på 6 mm torm
med jernkerne
L2 18 vindinger på 6 mm form
med jernkerne

15 pF

15 pF

1½ vind.

10

L1 18 vindinger på 6 mm form
med jernkerne
L2 18 vindinger på 6 mm form
med jernkerne

5 pF

5 pF

1½ vind.

spolen L2. En anden link om L2 kobler out
putsignalet til et 75 ohms kabel til modtage
ren.
Selv om denne type forstærker er stabil i
sig selv, er der gennemført afkobling i kon
struktionen. V1 og V2 ligger efter hinanden
i serie med anodestrømsforsyningen. Ved at
forbinde V2’s gitter til Vl’s anode gennem
R3 opnås en passende forspænding til V2. Da
V2 modtager et større signal end V1, fås des
uden forspænding til V2 over R2.

Sokkelforbindelser
for 6CW4.

Selv om man eventuelt kunne have brugt
et dobbeltrør til en mindre pris, er det kun
6CW4, der har fordelene ved lille størrelse,
lavt effektforbrug og god ydedygtighed. Des
uden får .man bedre isolation og en mere sta
bil forstærker med to adskilte rør.
En aluminiumskasse med målene 3,8X
5X10 cm, vist i fig. 2, giver rigelig plads til
konstruktionen. Som ved enhver konstruk
tion på disse frekvenser skal ledningsførin
gen holdes så kort som mulig, og input skal
isoleres fra output.
Selv om kredsløbet ikke er kritisk, er der
anbragt en skærm mellem de to trioder for at
opnå maksimum isolation. Hvis input og out
put er forbundet til de rigtige impedanser, er
det muligt, .at der opstår selvsving, hvis an
tennen tages fra.
Den originale 10 meter enhed var udstyret
med kredse med højt Q for at opnå en kurve
med flad top over hele båndet, hvilket kræ
vede omhyggelig tuning med hjælp af en
sweepgenerator og et skop.
Enheden, som er beskrevet her, har bre
dere kredse med lavere Q, hvilket ikke alene
bevirker en nemmere indstilling fra begyn
delsen, men desuden en mindre følsomhed

overfor forandringer i anode og glødespæn
dinger samt i belastninger. I tabel 3 findes
data for to bånd med hensyn til L1 og L2.
Forskellen i forstærkning mellem båndgræn
serne er ikke så stor, at forforstærkerens
ydedygtighed formindskes.
Et gitterdykmeter kan bruges til at dykke
kredsene ind på den rigtige frekvens. På 15
meter indstilles L1 og L2 til max. udslag på
S-meteret med et 21,25 MHz signal. På 10
meter indstilles L1 og L2 med gitterdykme
ter efter tabel 3 uden spændinger på forfor
stærkeren.
Forforstærkeren kan ikke tunes på 10 me
ter med et gitterdykmeter, hvis glødetrådene
er tændt, fordi der da ville opstå en gitter
strøm i V1, som ville resultere i et falsk dyk
eller intet dyk overhovedet. Hvis man har
adgang til en sweepgenerator og et skop, er
det ikke noget problem at tune forforstær
keren op. Man skal simpelthen indstille LI og
L2, så båndgrænserne falder på 3 dB punk
terne på gennemgangskurven. Det skulle
ikke være nødvendigt at røre linkene under
indstillingen. Forforstærkeren kan monteres
inden i modtagerkabinettet, men den vil
være nemmere at afbryde, hvis den monteres
bag på nær antenneindgangen. Coaxialkablet
mellem modtageren og forforstærkeren må
ikke være længere end 30 cm.
Det lille strømforbrug (5 mA ved 150 volt
og 0,26 amp. ved 6,3 volt) kan tages fra mod
tagerens strømforsyning. Enheden, som er
beskrevet her, bruger 75 ohms coaxfatninger,
da det så er nemt at skifte over til andre
bånd, hvor forforstærkeren ikke er nødven
dig. Hvis man bruger et balanceret antenne
system, bruges andre fatninger, og inputlin
ken om L1 skal ikke jordes. Hvis der bruges
300 ohms twinlead, skal der en ekstra vin
ding på inputlinken for rigtig tilpasning.
Brugen af forforstærkeren.
Det er ikke meningen, at forforstærkeren
skal forbedre spejldæmpningen for en en
keltsuper. Da kredsene er brede for at undgå
5

VXO’en i praksis
Af OX3AB, Arne Pedersen,
Postbox 43, Godthåb, Grønland.

Jeg stod pludselig en dag uden køreklar
sender, fordi en større ombygning stod for
døren. Det blev derfor besluttet hurtigt at
blive køreklar på CW og på et enkelt bånd.
Jeg valgte det for tiden bedste DX-bånd,
nemlig 20 meter. Men senderen kan selvføl
gelig, med ændringer af spoler og krystaller,
bringes til at køre på andre bånd.
Med de gode erfaringer, jeg havde haft
med den tidligere beskrevne VXO*), blev det
besluttet, at en sådan skulle indbygges i sen
deren. Der lå i skuffen en del krystaller af
forskellig slags, beregnet til 40 meter, såle
des at jeg ved dobling kunne slå to fluer med
ét smæk; for det første ramme det bånd, jeg
*) OZ oktober 1965, p. 341.

var interesseret i, og for det andet på en let
måde fordoble den variation af krystalfre
kvensen, som det var muligt at opnå.
VXO’en afviger ikke meget fra den tidli
gere beskrevne opstilling. Røret er en EF91.
Anode- og skærmgitterspændingen er stabi
liseret, da der var mulighed herfor med den
anvendte ensretter, hvor der var 180 volt til
disposition. Det er dog ikke nødvendigt at
stabilisere disse spændinger.
Spolen, der er det eneste virkelig kritiske
i VXO-opstillingen, er viklet på en Prahn
KB-form nr. 5013 med ialt 75 vindinger lak
isoleret kobbertråd 0,2 mm, tre vindinger i
hver rille. En jernkerne sættes i, og der juste
res, til det ønskede frekvensområde er dæk
ket.
Bemærk, at jo mere krystallet skal trækkes
i frekvens, jo længere væk fra krystalfre
kvensen ligger den højeste opnåelige fre
kvens.
I mit tilfælde anvendtes et krystal af typen
HC-6/U, surplus, påstemplet 7060 kHz, hvil
ket ved dobling giver 14120 kHz, men den
højeste opnåelige frekvens blev 14114 kHz.
Dette krystal kunne trækkes ialt 27 kHz, så
ledes at området fra 14114 til 14060 kHz var
dækket.
Desværre var det ikke muligt at dække
hele området 14000 til 14100 kHz med et en-

Mal

Chassisets opbygning.
Tabel 3.
Bånd, meter

Tune

L1 til

Tune L2 til

15

21,25 MHz

21,25 MHz

10

32,00 MHz

29,50 MHz

at skulle tune dem, vil spejl stadig være til
stede, hvad enten enheden bruges eller ikke.
Den
forøgede
følsomhed,
som
forforstærke
ren giver modtageren, vil give sig udslag i
forøget
baggrundsstøj.
Desuden
vil
signaler,
der før var af samme styrke som baggrunds
støjen, nu være 3 til 4 S-grader over støjen
med forforstærkeren sat til på grund af det
bedre
signal-støjforhold
i
indgangen.
Den
største
forbedring
vil
bemærkes
med
modta
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i mm

Komponentliste.
Cl, C2 se spoledata tabel 2.
C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 1 nF keramiske.
L1, L2 se spoledata tabel 2 (Link: 1½ vdg. Cul).
R1, R2 100 ohm ½ W.
R3 470 kohm ½ W.
R4 1 kohm ½ W.
V1, V2 6CW4.

gere,
der
havde
dårlig
følsomhed
fra
be
gyndelsen. Man opnår kim en lille forbedring
med modtagere, som har 1,5 til 3 mikrovolt
følsomhed
og
et
godt
signal-støjforhold.
Nuvistorforstærkeren
er
udviklet
til
bedste
ydeevne kombineret med simpel opbygning.
Hvis du ikke har hørt signaler på 10 meter,
har du nu lejlighed til at opnå største yde
dygtighed fra din modtager med et minimum
af investering.
*

Den færdige sender.

kelt af de forhåndenværende krystaller, når
kvaliteten af det udsendte signal skulle
være god. Man kan sagtens trække oven
nævnte krystal de nødvendige ca. 50 kHz,
så hele området er dækket, men tonen i den
laveste ende er ikke god, ligesom der fore
kommer startvanskeligheder.
Krystalfatningen blev derfor monteret på
forpladen, således at det blev muligt at skifte
krystal, der var nemlig ikke plads til en om
skifter, hvilket jeg iøvrigt også var ked af at
få sat ind i kredsløbet. Med to krystaller,
nemlig det førnævnte 7060 kHz og et med påstemplet frekvens 7038,89 kHz, også et sur
plus, er det muligt at dække fra 14114 til
14024 kHz med nogen overlapning.
Til sammenligning med ovenstående tal
skal nævnes, at jeg har målt mulighederne
for at trække de krystaller i 7 MHz-området,
jeg var i besiddelse af. Det er alle af typen
HC-6/U. Udover nævnte resultater ser må
lingerne således ud: Krystalfrekvens 7085
kHz, fabrikat Groot, kunne trækkes fra 7081
til 7010 kHz, altså ialt 71 kHz. Et 7015 kHz,
samme fabrikat, kunne trækes fra 7011 til
6954 kHz, ialt 57 kHz. Et par surpluskrystal
ler viste, at et med påstemplet frekvens
7050,000 kHz kunne trækkes fra 7045 til 7020
kHz lig med 25 kHz, og endelig kunne det
omtalte 7038,89 trækkes fra 7036 til 7012 kHz
eller 24 kHz.
Resultaterne er her bedre end de tidligere
omtalte, både for Groot-krystallerne og for
surplusserne, hvilket sandsynligvis skyldes
en anden montering og en bedre tilpasset
spole.

Det ses tydeligt, at surpluskrystallerne
ikke er så egnede til dette formål som fa
briksnye**), så hvis man står og skal anskaffe
et krystal, er det bedre straks at købe et nyt.
Jeg vil tro, udfra mine erfaringer med nye
krystaller, at et 7055 kHz, som ved dobling
giver 14110 kHz, vil give mulighed for at
dække hele båndet ned til 14000 kHz.
Drejekondensatoren i denne opstilling er
en surplus på ca. 2X35 pF, men her vil en
Prahn FLTD 2X30 pF gøre god fyldest.
Med hensyn til monteringen af VXO’en
gælder, hvis ovennævnte resultater skal nås,
at
forbindelserne
mellem
krystalfatning,
spole, drejekondensator og rørfatning skal
være kortest mulige. Endvidere gælder, som
ved en VFO, at monteringen skal være solid.
Der er ikke anvendt nogen form for skala,
da pladsen på forpladen er stærkt begrænset,
og da en lille skala er vanskelig at aflæse,
ville jeg hellere undvære en sådan. Ej heller
er der anvendt mikrodrev, selvom det, især
når der er tale om store trækninger af kry
stallet, ville være en behagelighed.
I første omgang anvendtes uafstemt anode,
men det viste sig at være nødvendigt, for at
få styring nok til det efterfølgende rør, at
indsætte en afstemt kreds i anoden på oscil
latoren. Denne kreds, der er viklet på en
8 mm spoleform med 25 vindinger 0,3 mm
lakisoleret tråd og med en lille blok på 20 pF
lagt over, er afstemt til 7050 kHz.
**)
Trækningsområdets
størrelse
er
formentlig
afhængig af fabrikatet, hvorfor ræsonnementet ikke
må forventes at holde overfor andet end nævnte
fabrikat.
TR.

7

10mA instr

Overføringen til dobleren sker over en
blok på 75 pF. Dobleren, der er en 5763, er
et rør, der som dobler fra 7 til 14 MHz er
rigeligt i stand til at udstyre PA-røret, en
6146.
Rørets katode er lagt på stel, og der arbej
des med fast negativ forspænding i nøgle
pauserne. Anodespændingen fås fra 350 volt,
mens skærmgitterspændingen tages fra de
førnævnte 180 volt stabiliseret.
Da senderen kun skal køre på ét bånd, kan
man tilpasse skærmgitterspændingen såle
des, at der netop er styring nok til PA-røret.
I mit tilfælde brugte jeg en modstand på 62
kohm, hvorefter skærmgitterspændingen lig
ger så lavt som 110 volt, når der nøgles.
Anodespændingen tilføres røret gennem en
1 kohm modstand og en 1 mH Prahn mini
drossel. Ved at måle spændingsfaldet over
denne modstand fås en kontrol på rørets
anodestrøm.
Anodekredsen består af en Prahn kam
merform viklet med 20 vindinger 0,4 mm
lakisoleret tråd med 4 vindinger i 5 kamre,
en lille fast kapacitet er lagt over, og kredsen
er afstemt til resonans på 14040 kHz med
jernkernen.
Da røret kører som dobler, er der ingen
stabilitetsproblemer. Overføringen til PA-rørets gitter sker gennem en 100 pF konden
sator.
PA-røret kører med fast negativ forspæn
ding. Over en 100 ohms modstand kan git
terstrømmen
kontrolleres.
Den
anvendte
drossel er også her en 1 mH Prahn minidros
sel. Direkte ved gitteret er indsat et par
ferritperler.
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Røret er neutrodynstabiliseret, da det viste
sig vanskeligt at få det stabilt uden. Der er
anvendt gitterstabilisering. Da neutralise
ringskondensatoren ikke kunne holde for
gennemslag, fordi pladeafstanden var for
lille, var det nødvendigt at sætte en konden
sator mellem anode og denne. Der er an
vendt en 1 nF keramisk kondensator med
5000 volts prøvespænding.
Skærmgitterspændingen er også her stabi
liseret fra 180 volts ensretteren. Denne spæn
ding føres iøvrigt til skærmgitteret via en
en-polet omskifter, således at der opnås mu
lighed for at lægge skærmgitteret til stel un
der indstilling. Der er indsat en 1 kohm mod
stand til kontrol af strømmen, og en ferritperle er sat på lige ved fatningen.
Anodekredsen er det efterhånden overalt
anvendte π-led. Beregningen er foretaget
udfra OZ7AQ’s artikel i OZ marts 1965:
»Hvordan regnes det ud?«
I mit tilfælde, hvor både bånd og antenne
på forhånd var givet, opstod der ikke proble
mer med omskiftere og lignende arrangemen
ter.
PA-kredsen. Som Cl anvendes en ældre
type Torotor drejekondensator med ret stor
pladeafstand og en kapacitet på 78 pF. Spo
len er viklet på en frekventitspoleform TS
6121. C2 er ikke ført ud til forpladen, men
er fast indstillet og består af en lufttrimmer
på 140 pF. Om nødvendigt må der lægges en
fast kondensator over her. Jeg har kun haft
behov for trimmeren ved tilpasningen af den
20 meter tråd, jeg kører med.
PA-rørets anodespænding er ved fuld be
lastning 750 volt, og strømmen andrager 120

Senderen set fra oven.

mA. I serie med anodespændingen er ind
skudt et 10 mA måleinstrument i en voltme
teropstilling, der giver mulighed for at måle
anodestrømmen over en modstand på 10 ohm.
Der er fuldt udslag for 190 mA, en lidt skæv
værdi bestemt af forhåndenværende stan
dardmodstande, men i praksis regnes blot
med fuldt udslag for 200 mA.
For andre følsomheder på instrumentet ud
regnes den nødvendige formodstand efter
formlen:

hvor R er shunten, der måles over. Rm er
formodstanden, og n er det antal gange, in
strumentets følsomhed skal nedsættes.
Det er lidt af en flothed at sætte et sådan
instrument i, da man faktisk ikke har brug
for at måle på senderen under driften.
En SRW-bro, som er indskudt i antennen,
anvendes som outputmeter, når den ikke an
vendes til sit egentlige formål.
Nøglingen: Der var for mig ingen tvivl om,
at der skulle kunne køres BK, det er des
værre bare alt for få, der benytter sig af
dette.
Nøglesystemet har været omtalt i OZ,
bl., a. i en artikel af OX3BL i januar 1960:
»Differential- og frekvensskiftnøgling«, og
er endvidere vist i en besvarelse af et brev
kassespørgsmål i forbindelse med en GelosoVFO i OZ september samme år.
Systemet har her været anvendt i flere
sendere og altid med godt resultat. Det er

kun ganske få komponenter, der skal anven
des, når man ser bort fra den negative for
spænding, som skal være til rådighed. Men
da en sådan spænding som regel alligevel er
nødvendig, kommer man til et godt nøglesy
stem på en billig måde.
Strømforsyning: Til disposition for sende
ren var en strømforsyning, der kunne afgive
750 volt ved 200 mA til PA-rørets anode. 350
volt ved ca. 100 mA og stabiliseret 180 volt
ved max. 30 mA. Endvidere en negativ spæn
ding på ca. 400 volt og diverse 6,3 volts spæn
dinger.
Strømforsyningen, der fylder en del i for
hold til selve senderen, er stuvet af vejen på
gulvet, og senderen forsynes gennem et
hjemmelavet multikabel, der består af tre
længder plasticledning 2X0,75 mm2, som fø
res ind i senderen bagpå.
Alle spændinger afkobles ved kabelafslut
ningen i senderen. Glødetrådenes 6,3 volt af
kobles direkte ved hver rørfatning med 1000
pF. Den negative spænding er stabiliseret
med en 85A2, der sammen med den nødven
dige formodstand sidder på senderens chas
sis.
Den mekaniske opbygning. Til rådighed
for senderen var tre stykker 1½ mm alumi
niumsplade, 20 cm lange, 10 cm brede og med
en ombukket kant på 1 cm. To af disse pla
der udgør hhv. for- og bagplade, mens den
tredie er chassis.
Af perforeret jernplade er der bukket et
svøb, som er lagt hen over og udgør »låget«
og siderne. Den eneste del af senderen, der
9

Bundmonteringen.

er ubeskyttet, er bunden, hvilket iøvrigt er
ganske behageligt, hvis der er vanskelighe
der, idet man let kan komme til de forskel
lige målemodstande. Denne opbygning giver
masser af luft til rørene, som ellers ville var
me alt for meget i den lille kasse, især er
6146 en værre varmeovn.
Da højden på 6146 nødvendiggør, at røret
forsænkes, er der lavet en lille plade på 5X5
cm, hvorpå rørfatningen er monteret. Pladen
er fastgjort til chassis ved hjælp af afstands
stykker. Dette gør også, at varmen fra 6146
kun langsomt forplantes til hovedchassiset,
hvilket alt i alt gør, at frekvensdriften på
grund af varme er ganske ringe.
Som holder for 4 små gummifødder og for
yderligere stabilisering af opbygningen er
der indsat et par stykker vinkelmessing for
neden i hver side af kassen.
Overfladebehandlingen er i mangel på eg
net maling foretaget med lidt smergellær-

Trin:
Oscillator
Dobler
PA

Måleskema:
Spændinger: ikke-nøglet/nøglet:
Anode:
Skærmgitter:
180/175 V
180/— V
340/310 V
180/110 V
850/750 V
180/170 V

Strømme, nøglet:
Oscillator
5 mA*)
Dobler
30 mA
0,8 mA
PA
120 mA 10 mA 3,6 mA
*) Samlet anode-skærmgitterstrøm. — betyder
ikke målt.
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Gitter:
-- 15/
- 35/
- 85/ V

V
V

1,5 mA

red på spidsen af tommelfingeren, som man
trykker hårdt mod pladen og drejer rundt.
Jeg plejer gerne for at få regelmæssighed i
mønstret at tegne små kvadrater med en bly
ant før starten og så sætte tommelfingeren
ned i hver kvadrat og dreje rundt. Smergel
lærredet klippes i små strimler med en pas
sende bredde i forhold til kvadraternes stør
relse.
Skiltningen er foretaget med nogle af køb
mandens selvklæbende prismærker, hvorpå
teksten er skrevet med skrivemaskine.
Spændinger og strømme: Når man bygger
en opstilling efter, står man tit og ønsker, at
forfatteren havde fortalt lidt om, hvilke
spændinger og strømme samt andre ting, der
er målt på opstillingen. Jeg har målt på sen
deren med et almindeligt universalmeter
1000 ohm/volt, og resultatet blev, som vist i
skemaet.
Et gitterdykmeter er en stor hjælp ved
fremstillingen af de anvendte spoler.
Senderen var i første omgang bygget i en
hast og med kort levetid for øje, men efter
som tiden er gået, er jeg blevet mere og mere
glad for den, så nu nænner jeg ikke at »slag
te« den igen. Jeg synes virkelig, at jeg er
godt kørende på CW, og det er sjældent, at
jeg ikke kan række de stationer, jeg kan
høre, og det må vel være tilstrækkeligt at
forlange dette af en sender.
At den så både fylder lidt og ifølge XYL er
»sød« at se på, ja, det tager jeg med som en
ekstra fordel.

Skriftlig teknisk prøve
for radioamatører
21. novmber 1965
1) a) Tegn diagram af et push-pull for
stærkertrin med transistorer,
b) Hvad forstår man ved en transistors
strømf or stærkning sfaktor, hfe?
2) a) Angiv ved diagram en simpel metode
til frembringelse af smålbånds-FM.
b) Anfør fordele ved smalbånds-FM i
forhold til AM.
3) Tegn diagram af en krystaloscillator,
hvis output er en harmonisk af krystal
frekvensen.
4) a) Tegn diagram af et ESB-modulators. trin samt blokdiagram af den kom
plette ESB-sender. .
b) Forklar kort senderens funktion.
5)

En amatørsender (B-licens) arbejder
med den højst tilladte effekt ved tele
grafi. Til udgangstrinet, hvis virknings
grad er 60 °/o, er koblet et coaxantennekabel med impedansen 60 ohm.
a) Hvad er strømstyrken i kablet ved
korrekt impedanstilpasning og ned
trykket nøgle?
b) Hvad er strømstyrken, når der køres
med telefoni (max. effekt ved B-li
cens), og senderen er 100 % module
ret (AM) med en sinusformet tone?

6) a) En sender nøgles i anodekredsen ved
hjælp af et relæ. Tegn diagram af
nøglefilter samt relækredsløbet med
dertil hørende ensretter til strømfor
syning og angiv den højst tilladte
spænding på nøglen,
b) Forklar betydningen af de enkelte
komponenter i nøglefilteret for und
gåelse af »nøgleklik«.
7) Skitser arrangementet af en sædvanlig
tre element Yagi-antenne for båndet
144—146 MHz. Angiv elementernes om
trentlige indbyrdes afstand og størrel
sesforhold, tilslutningssted for fødeledningen samt retningen for maksimal ud
stråling.

8) Hvad betyder forkortelserne: DC, AC,
HF, VHF og UHF?
Angiv frekvensområderne, som de 3 sid
ste udtryk omfatter.
9) Hvor mange dB svarer til et
a) effektforhold på 2?
b) effektforhold på 10?
c) spænding eforhold på 2?
dj spændingsforhold på 10?
Besvarelsen.

1)
a). Se fig. 1, der er aftrykt efter Vejen
til Sendetilladelsen (VTS). Der er tale om et
simplificeret strømskema, som blot skal illu
strere princippet. I praksis forbindes driver
transformerens midtpunkt ikke til stel (plus
batteri), men til en spændingsdeler mellem
plus og minus, således at der kommer til at
gå en lille hvile-DC-strøm i transistoren, da
man ellers vil få forvrængning som forklaret
i artiklen i OZ oktober 1965 om en 2-—3 W
transformerløs udgangsforstærker.

b). I betegnelsen hfe betyder f’et »fremad«
og e’et emitterkobling, der er altså tale om
strømforstærkningsfaktoren for en transistor
i fælles-emitterkobling. Størrelsen måles som
forholdet mellem en (lille) ændring af kollektorstrømmen og den ændring af basisstrøm
men, der har fremkaldt den. Den ydre kollektormodstand skal være nul, således at strøm
ændringen ingen ændring af kollektorspændingen medfører. Bemærk, at små bogstaver
(fe) betyder, at størrelsen gælder for signal
spændinger og -strømme. Store bogstaver
(FE) bruges, når der er tale om DC-målestørreiser. hFE er således DC-strømforstærkningsfaktoren, d. v. s. forholdet mellem DCkollektorstrøm og DC-basisstrøm i det arbejdspunkt, der er tale om. hfe og hFE er som
regel en del forskellige!
2)
a). Se fig. 2, der viser en Clapp-oscillator, som kan frekvensmoduleres ved hjælp
af kapacitetsdioden BA102. Tilslutningen nederst til venstre forbindes til en fast, positiv
DC-spænding og påtrykkes samtidig ud
gangsspændingen fra mikrofonforstærkeren,
b). Smalbånds-FM kræver ikke nogen LF11

Fig. 2.

effektforstærker, PA-trinet kan køre med
telegrafi-data, faren for radiofoni- og TVforstyrrelser er mindre end ved AM.
3). Opgaven må opfattes således, at krystal
let skal arbejde på sin grundfrekvens, og at
oscillatoren samtidig med at fungere som
sådan skal frembringe en harmonisk, altså

4)
a). Fig. 4 a viser det ønskede modulatortrin. I den balancerede modulator udbalanceres bærebølgen, og det uønskede sidebånd
fjernes i krystalfilteret. Fig. 4 b er blokske
maet for hele senderen. ESB-signalet tænkes
frembragt på en fast frekvens ved hjælp af
en opstilling som fig. 4 a, og signalet transpo
neres (flyttes) til et af amatørbåndene ved
hjælp af endnu et blandingstrin, hvor der
anvendes en oscillator med variabel frekvens
(VFO).
b) Ovenstående forklaring kan belyses med
et eksempel. Filteret har sit gennemgangs
område på 455—458 kHz, og bærebølgeoscil
latoren arbejder på 455 kHz. Outputtet fra
filteret bliver derfor det øvre sidebånd, idet
det nedre sidebånd (452—455 kHz) under
trykkes. VFO’en kan f. eks. arbejde på 3300
kHz, hvorfor der i 2. balancerede modulaBalanceret modulator

:sb

Fig. 4 b.

virke som f. eks. dobler eller tripler. Fig. 3 a
viser en røroscillator, der opfylder disse
krav. Skærmgitteret fungerer som anode i en
triodeoscillator af sædvanlig slags, og da
anodestrømmen er stærkt forvrænget, kan
man få output på en harmonisk ved at af
stemme anodekredsen hertil. Fig. 3 b viser
den tilsvarende transistoropstilling. For at
oscillatoren kan fungere, skal kollektoren
være afkoblet til stel for grundfrekvensen,
hvilket i praksis er tilfældet, når den viste
kollektorkreds er afstemt til en harmonisk og
har tilstrækkeligt højt Q. Kollektorstrømmen
vil, ligesom i røropstillingen, være forvræn
get, således at der kan opnås output på den
valgte harmoniske.
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tor frembringes frekvenser på 3755—3758
kHz samt på 2845—2842 kHz, mens VFO-signalet udbalanceres. Frekvenserne på 2845—
2842 kHz fjernes ved hjælp af de afstemte
kredse i den følgende forstærker (PA-tri
net), således at kun frekvensbåndet 3755—
3758 udsendes.
5). Ved B-licens er den højeste tilladte
effekt 100 W input. Med en virkningsgrad på
60% bliver outputtet derfor 0,6 • 100 = 60 W.
a)
Når disse 60 W afsættes i en ohmsk mod
stand på 60 ohm, fås strømmen af
P = i2 • R,
der omskrives til

Heraf findes, uden regnestok eller logaritmetabel, at i = 1 A.
b). Ved telefoni er den maksimale effekt
ved B-licens 50 W input. Bærebølgeeffekten
er 60 % heraf, altså 30 W. Ved 100 % modu
lation med en ren tone er sidebåndseffekten
halvdelen heraf, og denne skal lægges til for
at få den totale effekt, der altså andrager
1,5 • 30 = 45 W. Effektivværdien af HF-antennestrømmen (måles med et termokorsinstrument) er uafhængig af kurveformen for
strømmen, og dennes størrelse findes derfor
på samme måde som før:

Her må man have regnestokken frem for at
finde, at i = 0,87 A.
6)
a). Svaret findes i VTS side 158 fig. 16.5,
der her er vist som fig. 6. Den højeste spæn
ding, der ifølge stærkstrømsreglementet til
lades over nøglen, er 24 V.
220V

des også i formen DC-spænding om jævn
spænding og DC-modstand lig med ohmsk
modstand, d. v. s. modstand overfor jævn
strøm. AC kommer af engelsk alternating
current (vekselstrøm) og anvendes på samme
måde.

Fig. 7.

HF, VHF og UHF betyder hhv. højfrekvens
(3—30 MHz), meget høje frekvenser (eng.
very high frequency, 30—300 MHz) og ultra
høje frekvenser (300—3000 MHz).
9) a). Effektforholdet 2 svarer til 3 dB).
b). Effektforholdet 10 svarer til 10 gange.
c). Spændingsforholdet 2 svarer til 6 dB,
spændingsforholdet 10 svarer til 20 dB.
Kommentarer.

Fig. 6.
Strømforsyningen til relæet er ikke tegnet
forlangt, men der er diagrammer nok
imellem i OZ 1965. Det væsentlige i sagen er, at
spændingen ikke må kunne overskride 24 V.

med som
at vælge

b). De viste to RC-led tjener begge som
gnistslukkere, nødvendige fordi en afbrydelse
af strømmen ellers medfører gnister mellem
relæ- og nøglekontakterne, der kan forårsage
svære forstyrrelser. Udglatningsfilteret (10
H, 20 μF) fungerer som det egentlige nøgle
filter, idet disse komponenter forhindrer
anodespændingen i at vokse for pludseligt op
og falde for brat bort, når nøglen betjenes.
Herved afrundes tegnenes for- og bagkant,
således at klik ikke udsendes. Drosselspole og
kondensator fungerer i realiteten som et lavpasfilter, der begrænser den højeste »modu
lationsfrekvens« til nogle få Hz.
7). Fig. 7 er fra VTS side 126, fig. 12.24.
Elementernes indbyrdes afstand er her en
kvart bølgelængde, på 2 m (145 MHz) altså
omkring 52 cm, men det skal bemærkes, at
man ofte i praksis anvender mindre »spacing«. Det aktive element (mrk. dipol) er en
halv bølgelængde minus ca. 5 %, her altså
ca. 100 cm, mens direktoren er ca. 5 % læn
gere og direktoren ca. 5 % kortere.
8). DC kommer af engelsk direct current,
der betyder jævnstrøm. Forkortelsen anven

Konklusionen af dette opgavesæt må blive,
at de, der har tilegnet sig stoffet i Vejen til
sendetilladelsen (4. udgave, 1964), umiddel
bart har villet kunne besvare mindst de 6
spørgsmål (2/3 af opgaverne), der kræves for
at bestå. Til gengæld kan det fastslås, at det
er en nødvendighed at studere VTS, også
selv om man har en videregående, professio
nel ellektronikuddannelse bag sig, idet man
ge af spørgsmålene, der stilles til den skrift
lige prøve, er af en så speciel natur, at de
ikke findes behandlet andre steder. Dette
forhold fremgår dog måske mindre af de her
foreliggende opgaver end af nogle af de tid
ligere stillede opgavesæt.

Fig. 8.

Spørgsmål nr. 3 kan muligvis have fået
nogle til at tro, at den i VTS side 60 omtalte
overtoneoscillator (fig. 6.8 a, her gengivet
som fig. 8) giver den korrekte besvarelse.
Som spørgsmålet er formuleret, er overtone
oscillatoren imidlertid rent formelt forkert,
men jeg vil dog tro, at den bliver godtaget af
P&T alligevel. (Se nærmere i artiklen om
kvartskrystaller, OZ august 1965). 7AQ.
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Spørgsmål: Jeg har et lille problem angående
sokkelforbindelserne til STV 280/40Z. Kan du oplyse
mig om dem? — Jeg er i gang med at lave en
Storno-RX om til 2 m, det er en CQM 13-1. Pro
blemet ligger i at få lavet den x-talstyrede ose. om
til en variabel samt at få modtagerens indgang
bred nok.
Svar: De nævnte sokkelforbindelser kan jeg ikke
klare. Er der en læser, der kan? — Jeg har selv
netop
været
igennem
de
samme
overvejelser
m. h. t. en Storno-RX på 2 m, og jeg kom til det
resultat, at jeg til 2. blander ville bruge en kry
stalstyret ose. på 9545 kHz og en ydre VFO til sty
ring af osc.røret i stedet for krystallet. Så blev
hele sagen lidt simplere, syntes jeg. Jeg får så en
første MF på 10 MHz, der kan bruges til tidssig
naler fra WWV. Og det bliver kun HF-kredsene,
der skal gøres bredere. Det kan gøres ved at koble
dem lidt hårdere sammen. Der bliver nok et par
toppe på filterkurven, men de kan fjernes ved at
dæmpe kredsene, måske er det nok at dæmpe den
midterste. — Jeg er ikke sikker på, at man kan
klare det hele blot ved at få ose. til at svinge på en
afstemmelig kreds i stedet for krystallet, for RX
er jo kun beregnet til en båndbredde på 1 MHz, og
det er fordi, det er for besværligt at lave den til
mere med de anvendte komponenter. Hvis du alli
gevel vil prøve, så vær opmærksom på, at 1. MF
muligvis også skal gøres lidt bredere, end den er,
for den ændrer sig jo samtidig med frekvensen
på 2 m!
Spørgsmål: Under et ophold i USA har jeg er
hvervet mig et eksemplar af Nationals modtager
type NC-190-X. Denne modtager volder mig under
driften en del besvær, som jeg ikke kan regne ud,
hvor stammer fra. Modtageren er en exportmodel,
d. v. s. 110—220 V, 50—60 Hz ren vekselstrøm. Mit
første problem er, at et kvarter efter, at der er sat
strøm på, er nettransformeren på normal tempe
ratur, og en halvanden times tid efter kan jeg
brænde fingrene på den. Straks efter opstart bli
ver GZ34 så varm, at berøring er umulig. Trans
formeren giver ca. 2X 250 V, 2X6,3 V og 5 V. Anode
strømsforbrug er normalt 115 mA, og samme resul
tat fås ved udregning af spændingsfald (38 V) over
formodstand (330 ohm). Udgangsrøret EL86 bliver
ligeledes meget varmt. Jeg har nu skiftet GZ34 ud
med to dioder (ukendt type), hvorefter spændings
faldet er steget til 50 V, anodespænding før for
modstand 240 V. Eet rør blev pillet ud ad gangen,
og
spændingerne
blev
kontrolleret.
Alt
var
nor
malt, indtil EL86 blev taget ud, herefter isattes en
EL84, og spændingsfaldet var nu nede på 35 V.
Nettransformeren
var
stadig
gloende.
Hvad
kan
årsagen være til, at transformeren bliver så varm,
dårlig isolation på primærviklingen eller for lille
vindingstal? Dioderne skal blive i, da pladsen fra
GZ34 skal bruges til krystalkalibrator. — Andet
spørgsmål
er:
Under
driften
har
modtageren
en
anden fejl, som muligvis stammer fra det oven
nævnte. Det er, at når der indstilles på max. sig
nal S 7—8 på en given frekvens, f. eks. 6 MHz,
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med fuld HF-forstærkning,
kan jeg
i højttaleren
høre, når jeg banker let på- kabinettet. Det lyder,
som om ose. er i selvsving. Ose. er stabil nok på
frekvenserne, men der er den selvsvingstone oven
i signalet. Ved 3/4 HF-forstærkning kan det selv
sving lige høres. Dette gentager sig på alle bånd
på
bestemte
frekvenser.
Pot.metret
i
HF-reguleringen skal efter diagrammet være 10 kohm, men
jeg har isat et på 5 kohm og prøvet med forskellige
ohmværdier i fast modstand op til 10 kohm, dette
kvæler
HF’en
fuldstændig.
Med
et
pot.meter
på
5 kohm og en modstand på ca. 500 ohm giver det
en
max.
HF-forstærkning,
men
reguleringen
er
ikke god, idet forstærkningen et stykke før den
fulde værdi stiger brat. Jeg har prøvet at kort
slutte ant.bøsningen til jord, og med fuld HF-forstærkning og fuld LF høres intet selvsving, kun
lidt når LF-røret berøres. Med ikke-kortsluttet ant.bøsning er resultatet det samme. Så snart ant.
kommer på igen, er det galt. Ant-feeder er coax
med SO-239 forskruning. Har du nogen idé om,
hvorfra
dette
selvsving
kan
stamme?
Modtageren
er
ellers
OK
trods
ovennævnte
vanskeligheder.
Hvem forhandler National her i landet eller i
Europa?
Svar: Hvis en transformerfabrikant skal lave den
billigst mulige transformer, putter han lidt mindre
jern i den. Så bliver den varmere, fordi induktio
nen skal være højere for at kunne overføre effek
ten. Hvor varm en nettransformer må blive, er
bestemt af de anvendte isolationsstoffer, men 70° C
er normalt tilladt. Som tommelfingerregel kan si
ges, at hvis du ikke kan holde på den med fingrene,
er den mere end 60° C. De fleste fabrikanter ud
nytter ikke dette særlig groft, fordi transformeren
jo som regel skal sidde på et chassis med „andre
komponenter,
der
har
større
levetid,
jo
mindre
varme de får. Men jeg har ofte været ude for, at
amerikanske nettransformere til 50 Hz blev meget
varme, som om de var pint lidt mere, end vi er
vant til. Varmen har næsten intet med belastnin
gen af transformeren at gøre, som du også har
konstateret med dine forsøg. Det eneste, man kan
gøre, er at vikle flere vindinger på alle viklingerne,
men det er jo noget besværligt. Jo, man kan jo
også sætte den på et chassis for sig, hvis varmen
generer modtageren iøvrigt. Men jeg tror ikke, at
du skal være nervøs for, at den brænder sammen,
for isoleringen kan formodentlig holde op til 80—
90° C. — Både GZ34 og EL86 bliver meget varme
på kolben; jeg har et sted set, at der kan blive
260° C ud for anoden på EL86. — Dit andet pro
blem med en form for selvsving, som du kalder det,
er noget vanskeligere at gå til. Man træffer ofte
på modtagere, som synger med, når man banker på
forpladen. Det er en form for mikrofoni, der op
står
ved,
at
nogle
af
oscillatorens
komponenter
eller
rørelektroder
sættes
i
mekaniske
svingnin
ger, når man banker, og giver sig udtryk i fre
kvensmodulation
og
amplitudemodulation
af
oscil
latorsignalet. I dit tilfælde, hvor det kun er på be
stemte frekvenser, kunne jeg tænke mig, at dreje
kondensatoren er den skyldige. Dens aksel med

TIPS
Fig. 1 og 2 viser en simpel måde at skaffe sig en
negativ gitter spænding, hvis man har 6,3 V AC
glødespænding til disposition. Diagrammerne er

hentet fra RSGB’s Radio Data Reference Book.
Fig. 1 viser en normal enkeltensretter, medens op
stillingen i fig. 2 kører som spændingsfordobler.

STOF TIL OZ
Tekniske artikler savnes! Ganske som
tilfældet var ved samme tid i fjor, har
den almindelige træthed efter den søde
juletid resulteret i en svigtende tilgang
af tekniske artikler, således at vi nu
må appellere til læserne om snarest at
gøre noget ved sagen, hvis næste num
mer ikke skal blive tyndere, end nogen
af os bryder os om!
For alt stof til OZ gælder iøvrigt, at
det skal være redaktionen i hænde se
nest tre dage før den første, gerne tid
ligere!
Idet vi takker alle OZ’s medarbejdere
i nær og fjern for godt arbejde i 1965,
ønsker vi et godt og fremgangsrigt
nytår!
Poul Andersen, OZ6PA, hovedredaktør.
Bent Johansen, OZ7AQ, tekn. redaktør.
RETTELSE

Fælles for dem begge er, at de kun er anvendelige,
hvis de skal levere en ringe strøm. I modtagere,
hvor alle rørene kørerei kl . A eller ABI, er dette
dog ikke noget problem.
OZ7KV.

rotoren er jo ret lang. Det er givet, at fænomenet
ikke er det, man normalt forstår ved selvsving, idet
dine forsøg med HF-trinet jo viser, at spillen er
stabil med åben antennetilslutning. Du kan derfor
kun høre det, når der kommer et signal gennem
modtageren,
som
oscillatorsignalet
kan
modulere
med dette mikrofoni-signal. — Ofte er fænomenet
så kraftigt, at højttalerens lyd er nok til at få det
hele til at gå i sving, fordi forpladen sættes i sving
ninger af den. Det lyder, som om du har ramt en
mellemvej. — Prøv, om det nytter at skifte oscilla
torrøret. Eller om det bliver bedre af at lytte med
telefoner. Eller prøv at finde den skyldige kompo
nent i oscillatorkredsløbet ved at banke let på dem
med en pind. Hvis den kunne skiftes ud, var det jo
nemt klaret. — National Radio Company, Inc., er
en del af ITT-koncernen, hvis danske afdeling er
ITT Standard, Valbygårdsvej, Valby. De forhand
ler Nationals apparater herhjemme.

Spørgsmål: Jeg ville være dig meget taknemme
lig, hvis du kunne give en definition af begrebet
PEP. Samtidig vil jeg spørge dig, om din conver
ter fra OZ nov. 1964 kan arbejde sammen med
OZlFB's
transistorgrundmodtager,
som
jeg
har
bygget? Hvis den ikke kan bruges sammen med
grundmodtageren,
hvor
meget
skal
så
ændres
i
diagrammet på converteren for at få et godt resul
tat? — Og så til sidst: Den tråd 5X0,07 mm litze, du

I artiklen om mellemfrekvensforstærkeren
i OZ, november 1965, er formel (1) side 377
forkert, idet ettallet skal med ind under rod
tegnet, således:

har anvendt, har jeg ikke kunnet fremskaffe. Hvor
kan denne købes?
Svar: PEP kommer af Peak Envelope Power, og
betegner oftest den maksimale tilførte effekt i en
modulationsperiode
til
et
PA-trin,
når
forvræng
ningen
eller
intermodulationen
ikke
må
være
højere end en vis størrelse. Men PEP bruges i
mange forbindelser ved PA-trin, og det fordrer en
ret lang artikel for at give en fyldestgørende for
klaring. Var der ikke en af vore dygtige ESBmennesker, der kunne afse tid til at skrive en
sådan? (OZ skal laves ved samarbejde, folkens!) —
Min converter kan udmærkef bruges sammen med
lFB’s modtager, blot har det i nogle tilfælde været
nødvendigt at sætte en parallelkreds på oscillator
frekvensen i serie med udgangen, da grundmodta
geren ellers kan lave „spuriousser". Desuden ville
jeg sætte BF115 transistorer i i stedet for AF124,
så kommer der jo + på stel ligesom i grundmod
tageren, det er mest praktisk at have fælles stel. —
Litzetråden kan godt nok kun købes i mindst 200 g
kvanta af gangen fra grossisten og koster godt
30 kr. for en sådan spole. Så det er nok der, van
skeligheden ligger. Men jeg har mødt den samme
vanskelighed og fandt ud af, at 0,2 CuL kunne bru
ges i stedet, og det er jo nemmere at få fat på. Det
gælder
alle
HF-båndene
i
TOP-converteren.
Der
kan vindes måske 10 % mere i tomgangsgodhed
i spolerne ved anvendelse af litze, men det er i
dette tilfælde uden betydning. Vy 73 de OZ6NF.
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Databestemmelser ad elektronisk vej.
Det er muligt, at man ved at studere ovenstående
titel vil sige, at dette ikke har noget med kort
bølgeradio at gøre. Dette er til en vis grad rigtigt,
men på den anden side må det også erkendes, at
der udover ingeniørernes kreds ikke er ret mange,
der bedre forstår den rent elektroniske del end
radioamatørerne.
Lad
os
derfor
betragte
denne
artikel
som
behagelig
nytårslæsning,
der
måske
først og fremmest angår de geologisk eller arkæo
logisk interesserede, men samtidig viser et nyt om
råde hvor elektronisk viden kan sætte sig dybe
spor og bryde nye veje.
I min artikel i forrige OZ omtalte jeg lidt atom
teori, hvoraf man kunne få det indtryk, at atomer
ne, hvoraf alt stof er opbygget, var noget uforgæn
geligt,
noget
udeleligt
og
uforanderligt.
Medens
dette er rigtigt, sålænge vi taler om rent kemiske
påvirkninger, har vi i de sidste årtier lært, at noget
sådant langt fra er tilfældet ved kraftige fysiske
påvirkninger. Vi er i vore dage i stand til at spalte
grundstofferne,
og
vi
kan
også
„fremstille"
nye
grundstoffer, således at vor grundstofrække er ud
videt med nye stoffer som Americanum, Einsteinium, Mendelevium og hvad de nu ellers hedder.
Stoffer, der må formodes at have eksisteret i tider
nes morgen, men hvis levetid i naturen er begræn
set til år, dage eller minutter.
Hvis
vi
undersøger
de
i
naturen
forekomne
grundstoffer, viser det sig, at atomer med samme
kemiske egenskaber kan have forskellig atomvægt,
og at atomer med samme atomvægt kan have helt
forskellige
egenskaber.
Fra
vore
tidligere
artikler
ved vi, at atomkernen består af et vist antal pro
toner og et vist antal neutroner. Da protonernes
antal er bestemmende for stoffets kemiske egenska
ber, medens summen af protonernes og neutroner
nes vægt stort set er atomets vægt, er det forståe
ligt, at vi ved at proppe flere og flere neutroner ind
i atomkernen kan opnå et atom, hvis kemiske egen
skaber er uforandrede, samtidig med at dets masse
stiger. Vi er på den anden side også i stand til at
tage flere og flere neutroner væk fra atomkernen
og således gøre denne lettere. Alle disse „nye“ ato
mer kaldes isotoper, og de afviger altså kun fra
„moderatomet" ved deres indhold af neutroner i
kernen.
Det er imidlertid klart, at der må være grænser
for, hvor mange eller hvor få neutroner der kan
være i kernen. Nogle af disse isotoper vil være
meget ustabile i forhold til „moderatomet", idet de
f. eks. kunne omskabe en neutron inde i kernen til
en elektron og en proton. Derved ville antallet af
protoner i kernen blive forandret, og vi ville plud
seligt have et atom med helt nye kemiske egenska
ber. Disse ændringer vil være ledsaget af energi
forandringer, og en omdannelse vil derfor kunne
ledsages af en stråling, der med en fællesbetegnelse
kaldes
radioaktiv
stråling.
Grundstoffer,
der
ud
sender en eller anden form for stråling, kaldes da
radioaktive
grundstoffer,
og
disse
findes
både
i
naturen (et nok så bekendt eksempel er radium) og
i specielle præparater fremstillet ad kunstig vej i
videnskabelige laboratorier.
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En vigtig ting er de radioaktive stoffers halve- .
ringstid. Den defineres som den tid, i hvilken halv
delen af det radoaktive stof sønderdeles. Denne tid
er meget forskellig for de radioaktive -stoffer og kan
variere fra milliarder af år til brøkdele af sekun
der.
Blandt
de
i
naturen
forekommende
radioaktive
grundstoffer er der nogle med en halveringstid af
størrelsesorden som jordens alder — større end 1
milliard år — men deres mængde aftager som følge
af nedbrydningen
fra radioaktiv
form til
stabilt
grundstof.
Sønderdelingen af et radioaktivt stof foregår med
en hastighed, der er absolut konstant for det en
kelte stof, og fuldstændig uafhængigt af de veks
lende forhold og omgivelser gennem tiderne. Ken
der man derfor det procentvise isotopindhold i et
mineral på to forskellige tidspunkter, kan man di
rekte udregne halveringstiden og deraf igen be
stemme det tidspunkt, da mineralet blev dannet.
Således har man bestemt alderen på en lang række
bjergarter og mineraler, hvis alder går fra millioner
til milliarder af år.
Vi har her at gøre med naturens eget præcise
urværk, og aldersmærket står dybt og ubedrage
ligt indridset i bjergets indre eller i den meteor
sten, der bringer bud fra verdensrummet.
Lad os se på nogle enkelte halveringstider. Der
er for eks. den radioaktive isotop uran 238. Man
kender dens navn i forbindelse med atombomben.
Den har en halveringstid på 4,56 milliarder år. Jod
har en isotop 129 med halveringstid på 17 millio
ner år, der findes iøvrigt en anden jodisotop 131
med halveringstid på 8,1 dage. Nikkel har en iso
top med halveringstid på 85 år og en anden mad
kun 2,5 timer. Og sådan kan man blive ved.
Hvordan måler man nu denne radioaktivitet, og
hvordan foretager man nu de omtalte aldersbe
stemmelser?
Som det er sagt, udsender de radioaktive stoffer
en stråling, som igen består af alfa-, beta- og
gammastråler.
Alfastrålingen
er
positivt
ladede
partikler,
betastråling
medfører
negativ
elektrici
tet og er i virkeligheden frie elektroner. Gamma
strålerne medfører ingen elektrisk ladning, de op
fører sig som kortbølgede røntgenstråler. „
For at
kunne registrere
disse stråleforekomster
drejer det sig kun om at vælge passende detektorer,
og
det
registrerede
er
sædvanligvis
proportionalt
med aktiviteten i den forelagte prøve. Det er en
forholdsvis enkel opstilling. X mange tilfælde er et
enkelt tælleværk nok til at registrere detektorens
strømstød.
Der findes to hovedtyper af detektorer. Detekto
rer baseret på ionisation af luftart og scintillationsdetektoren. Til de første hører de kendte GeigerMüller tællere, fig. 1.
Medens således de radioaktive isotoper kan være
medvirkende til at bestemme alderen på mineraler
og
geologiske
forekomster
og
fastlægge
tidsrum
milliarder og millioner af år, før mennesket selv
tog plads i billedet, så har vi på lignende måde
savnet en radioaktiv tællemetode, som med for
holdsvis
stor
sikkerhed
kunne
datere
selve
den
tid, den arkæologiske, hvor menneskets færden har
præget jordens historie. Set med jordens og uni
versets
udvikling
er
denne
tidsalder
så
ganske
ubetydelig. Som et knappenålshoved mod en fod
bold eller måske en endnu større enhed.
Arkæologerne har hidtil kun haft historiske op
tegnelser, og de er jo som bekendt få, eller de har
benyttet sig af de såkaldte pollenanalyser, smelte-
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Et
Geiger-Müller
rør
(endevindue
tællerør).
Den ene ende af metalcylinderen er et vindue af
ganske
tyndt
materiale,
sædvanligvis
mica
(glim
mer), der selv i ringe tykkelser har tilstrækkelig
mekanisk styrke. En rude af tynd tykkelse lader
50 % af en betastråling passere. Røret er fyldt med
en ædelgas (neon eller argon) og sædvanligvis kun
til et tryk af 100 til 200 mm kviksølv. Danner en
ioniserende
stråling
ionpar
indenfor
GM-rørets
følsomme volumen, forårsager det — såfremt røret
er påsat den rette spænding — et spændingsfald af
størrelsesordenen 0,2—1 volt (afhængig af røret og
den
påsatte
spænding).
Denne
impuls
forstærkes
og formes yderligere, så den bliver i stand til at
drive den elektroniske scaler, det vil sige, at im
pulsen registreres som et count på scaleren. Scalerens følsomhed bevirker, at kun impulser over en
vis
spænding
registreres
(tærskelværdi).
Herved
opnås, at svage impulser for eks. hidrørende fra
elektronisk støj ikke registreres som counts.

vandsaflejringer
og
lignende
usikre
tidsangivelser.
Amerikaneren
Libby
opdagede
da,
at
man
ved
hjælp af en radioaktiv kulstofisotop ville være i
stand
til
at
datere
historiske
og
arkæologiske
perioder..
Kulstof
14
har
en
halveringstid
på
5600 år. Kan man derfor bestemme, hvor stor ned
brydningsprocenten er i den radioaktive del af det
foreliggende kulstof, kan man altså bestemme, hvor
mange år det er siden, nedbrydningsprocessen tog
sin begyndelse, det vil sige, hvor mange år siden
det radioaktive kulstof var en del af en levende
organisme, et træ, et dyr, et menneske, en plante
o. s. v.
Man vil forstå, at med en halveringstid på 5600
år — hvor altså halvdelen af det radioaktive stof
er forsvundet — har man en passende tidsnorm. På
11.200 år er endnu en halvdel af det resterende væk,
på yderligere 22.400 atter det halve af det tilbage
værende o. s. v. o. s. v. Naturligvis kan man sige,
at det er en forholdsvis kort periode, man på denne
måde kan registrere, det er det også, thi alderen
af gamle kullag ligger på denne måde uden for
beregningerne,
thi
her
er
forlængst
den
sidste
radioaktivitet forsvundet.
Men hvordan kan det nu gå til, at dette radio
aktive
kulstof
dannes
i
levende
organismer
og
først
nedbrydes
ved
disse
organismers
død?
Og
hvordan kommer dette specielle kulstof 14, som er

så helt anderledes end det almindelige kulstof, ind
i vor tilværelse?
Årsagen skal søges oppe i de højere luftlag, 10
til 20 kilometer oppe. Her bryder den kosmiske
stråling ind fra verdensrummet, måske fra fjerne
stjerner.
En
sådan
kosmisk
strålingspartikel
har
en
stor
„slagkraft"
overfor
atmosfærens
kvælstof,
der sker en atomspaltning, og ved denne lejlighed
dannes radioaktivt kulstof. Det radioaktive kulstof
omdannes hurtigt til kultveilte, der indgår i atmo
sfærens almindelige bestanddele. Kredsløbet i na
turen
kræver
almindeligt
forbrug
af
kultveilte.
Planter indånder som bekendt kultveilte, og dyr
og mennesker æder planter, så det radioaktive kul
stof skifter plads fra at være en bestanddel af en
luftart til en bestanddel af en levende organisme.
Naturligvis
nedbrydes
dette
kulstof
i
organismen
under selve livsprocessen, men nyt kommer stadig
til udefra, så man må formode, at organismens be
standdel af radioaktivt kulstof er konstant under
hele livsforløbet. Først den dag, organismen af
går ved døden, begynder den endelige og absolutte
nedbrydning. Urværket er sat i gang. Vel tikker
det langsommere og langsommere, som tiden går,
men uret går stadig præcist.
Hvordan foregår nu en sådan kulstof 14 date
ring? Det foregår med en geigertæller af særlig
form som angivet i fig. 2. I en metalcylinder, der er
fyldt med en inaktiv luftart, er i midten ophængt
en tynd metaltråd. Tråden er isoleret fra cylinde
ren, og gennem modstanden R påtrykkes den posi
tive spænding V. Den centraltbeliggende metaltråd
er forbundet til en kondensator, og systemets sam
lede kapacitet betegnes med C.

Lad os nu tænke os, at en ioniseret partikel pas
serer udefra gennem cylinderen. Inde i denne dan
nes nu et vist antal ionpar (elektroner og positive
ioner). Det i cylinderen herskende elektriske felt
vil bevirke, at elektronerne trækkes over mod me
taltråden, medens de positive ioner trækkes mod
cylindervæggen.
Elektronernes
bevægelighed
er
1000 gange hurtigere end de positive ioners, og i
løbet af mindre end 0,5 μ sek. vil elektronerne være
opsamlet på metaltråden. Dette giver en spændings
ændring, og det registrerede signal er proportio
nalt med antallet af opfangede elektroner. Imid
lertid danner de oprindelige elektroner flere elek
troner ved stødionisering, så hver elektron danner
en lavine af elektroner, altså dannes en spændings
impuls som er stor nok til efter forstærkning at
kunne trække et tælleværk.
Denne
fremgangsmåde
er
naturligvis
temmelig
skematisk. Inden alle forhold er taget i betragt
ning, har vi fået opbygget højspændingsenhed, for
stærkningsanlæg,
stabiliseringsenhed,
kraftanlæg
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etc. Et ikke ukendt fænomen for alle, der arbejder
med elektronisk apparatur.
Nu er det ikke så ligetil at anbringe en radio
aktiv kulprøve, så den registrerer nøjagtigt. Prø
ven, der skal undersøges — i reglen fra 5 til 15
gram — forbrændes først til ren kultveilte, og det
er denne luftart, der måles. Men inden det kommer
så vidt, har luftarten passeret glas, kolber, spira
ler, frysefælder o. s. v. for at få fjernet alle de
stoffer og urenheder (svovl for eks.), som kunne
virke forstyrrende på resultatet.
En vanskelighed ved tællingen er, at tællevær
ket foruden impulserne fra prøven modtager im
pulser udefra, der tæller med. Det er fra den så
kaldte „baggrund", og det vil sige kosmiske partik
ler, som kommer helt ned gennem atmosfæren og
tæller med til resultatet. Denne baggrund må brin
ges ned til den lavest mulige værdi, derfor omgiver
man gastælleren med et tommetykt lag af kvik
sølv, og en jernkappe der vejer flere tons.
Overværer vi nu sådan en kulstof 14 tælling, vil
vi, når prøven tager sin begyndelse, høre tælle
værket registrere tal efter tal. Vi kan også ind
skyde en højttaler, og her kan vi „påhøre" resulta
tet. Knald efter knald følger i højttaleren, og hvert
knald er en nedbrydning af det radioaktive kul
stof.
Straks vi begynder lytningen, får vi et stærkt be
greb om, hvor i alderstrinet vi skal henføre stoffet.
Lad os tænke os, prøven bestod af kulstof fra et
frisk fældet træ. Alderen er altså nul, og tælleren
ville vise gennemsnitligt 40 counts (slag) pr. minut.
Var prøven
Var prøven
Var prøven
Var prøven
Var prøven
Var prøven
Var prøven

5.600 år,
11.200 år,
16.800 år,
22.400 år,
28.000 år,
33.600 år,
39.200 år,

ville
ville
ville
ville
ville
ville
ville

vi
vi
vi
vi
vi
vi
vi

få 20
få 10
få 5
få 2,5
få 1,2
få 0,6
få 0,3

slag
slag
slag
slag
slag
slag
slag

pr. minut.
pr. minut.
pr. minut.
pr. minut.
pr. minut.
pr. minut.
pr. minut.

Naturligvis slutter man sig ikke til det endelige
resultat gennem en kort periode, men lader tæl
lerne gå i et døgn eller mere, det bliver så gen
nemsnitsværdien, der bliver den afgørende.
Vort skattede Nationalmuseum har gennem årene
udført en række dateringer, de er udført af fru

Hilde Levy og civilingeniør Henrik Tauber. (Med
delelser fra Dansk geologisk Forening 1958—61).
De aller ældste forekomster, der er målt, er fra
Brørup mose. Det drejer sig om dybtliggende tørv
og gytje, en slags slam fra isens smeltevand. Deres
alder er bestemt til ca. 40.000 år. Fra den kendte
Allerødtid (Ruds Vedby) er der taget prøver, som
giver en alder af 10.000 år (± 500 år). I perioden
fra år 8000 f. Kr. og til den såkaldte agerbrugs
kultur ca. 3000 f. Kr. foreligger der en række date
ringer. Det er mærkeligt at tænke på, at det er fra
den periode, man kalder fastlandstiden, hvor sko
vene strakte sig fra Jylland over Doggerbankerne
til England.
Af nyere tids målinger kan nævnes Grauballemandens muskelvæv. Det er tidsbestemt til ca. 310
efter Kr. med en tidsmargin på ± 100 år. Endelig
er der de berømte vikingeskibe i Roskilde fjord. De
er bygget anno 940 efter Kr. men med en eventuel
fejlmargin på 100 år.
Nationalmuseets
dateringscentral
har
foretaget
langt over 1000 sådanne dateringer, og Grønland
indgår også i dette billede af oplysninger om natur
og menneskeliv i fjerne tider.
Verden over drives nu dateringer efter kulstof 14
metoden. Der forefindes en række dateringer, der
fortæller om isens vandringer hen over Europa "og
bringer bud om gracial- og interglacialtider.
De
foretagne
undersøgelser
harmonerer
ganske
godt med de få tilfælde, hvor der findes skriftlige
vidnesbyrd. Således er alderen på visse ægyptiske
kongegrave
i
nogenlunde
overensstemmelse
med,
hvad man har kunnet slutte sig til af de overleve
rede indskrifter. I biblens hellige land er der fore
taget en række dateringer. Vi kender alle den
farverige historie om Jerikos mure, der faldt ved
trompetfanfarer.
Ved
de
sidste
udgravninger
af
denne, en af verdens ældste byer, fandt man noget
forkullet træværk fra et hus, der var bygget op ad
en høj ringmur. Det blev dateret til 7000 år før
Kristi fødsel.
Man kan godt fyldes med betagelse, når man ser
elektronikken hjælpe os frem mod løsningen af alle
slags opfindelser, der ikke alene bringer materielle
fremskridt, men som altså også bringer bud fra
fjerne tider.
I et stykke træ er kun 0,0000000002
% af kulstoffet radioaktivt, og alli
gevel er vi i stand til at spørge
dette stykke træ __hvor gammel er
du"? og få svaret nedskrevet i tal
for vore øjne.
Poul Andersen.

Fig. 3.
Dette billede stammer jra Natio
nalmuseets dateringscentral. I mid
ten gastælleren indkapslet i flere
tons jern og kviksølv.
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.
Fjernstyring af
beamantenner.
III.

Selsynmotorer
er
vekselstrømsmotorer
med
tre
viklinger i stator. Disse viklinger er fordelt i flere
noter, og hver stator spænder over 120 grader
(fig. 1). Hver spole har sin tilledning S1, S3 og S3,
men den anden ende af spolen har fælles udgangs
punkt (de føres ikke ud). Statorviklingen er med
andre ord en trefaset vikling, der er stjernefor
bundet.
Skal man nu forbinde to selsynmotorer, forbin
der man som vist i fig. 2, her er det rotorerne, der
forbindes i parallel med vekselstrømsnettet, og statorerne forbindes indbyrdes med ledning fra S1 til
SI, S2 til S2 o. s. v.

(Fortsat fra forrige nummer).
Ved selsynmotorer forstås motorer, der kan sam
menkobles
ledningsmæssigt,
således
at
de
følges
nøjagtig ad i deres roterende bevægelser. Det vil
altså sige, at sætter man sådanne to motorer under
strøm og foretager en drejning af den ene motor,
så vil den anden rotor foretage nøjagtig den samme
bevægelse.
Heraf
navnet
selsyn,
sammenfaldende
bevægelser.
Selsynmotorer
kaldes
også
Magslip-motorer
og
bruges i stor stil i den moderne teknik til fjern
styringselementer,
synkronisering
af
drejbare
ele
menter etc. Vi kender dem egentlig bedst fra radar
systemerne, det er dem, der styrer de drejelige
antenner, som man ser på skibene.
Netop fra radarsystemerne fra krigens dage fin
des et stort lager af sådanne selsynmotorer, men
der må ses godt efter, at man får noget, der kan
bruges. Først skal man så have to motorer, der er
fuldstændig ens. Man skal også have nogle med så
megen trækkraft, at man kan få glæde af dem, og
endelig betyder det også noget, hvilken frekvens
motorerne
er
bygget
til.
Motorelementer
beregnet
for 60 perioder kan udmærket gå på vor 50 perio
ders vekselstrøm, men gå endelig langt uden om
motorer beregnet for 400 Hz. Ved køb skal man
også sørge for, at motorakslen kan drejes 360 gra
der. Der findes selsynmotorer med indbygget stop,
det må i det mindste være til at fjerne.
i

Magnetiske
kraftlinier.
Selsynmotorer har en forbavsende evne til at føl
ges ad. På en omdrejning af 360 grader er fejlvis
ningen som oftest ikke mere end 1 eller 2 grader,
og det kan man kalde fint. Vi har altså for os en
elektrisk
akse
uden
mekaniske
mellemled,
blot
med en almindelig ledningsføring kan to motorer
stå og udføre ganske analoge bevægelser. Og så
kan der endda være langt mellem motorerne, ja op
til flere kilometer.

Diagram for selsyn-overføringssystem.
Nu kan man jo nok spørge, hvordan det kan gå
til, at vi kan få udført bevægelserne så symme
trisk. Lad os derfor prøve at se på fig. 2 igen, men
se bort fra fællesforbindelserne fra motor til motor.
Har vi vekselstrøm på den ene rotor, vil vi faktisk
have for os en transformator, hvor rotor er pri
mæren og stator sekundæren med tre adskilte vik
linger.
På
sædvanlig
måde
vil
den
inducerede
spænding være afhængig af forholdet i viklings
antal mellem primær- og sekundærvikling samt af
rotorens stilling i forhold til stator. Hvis aksen af
spolen A står parallelt med aksen af rotorspolen,
så er spændingen over spolen A i maksimum og i
fase
med
netspændingen.
Drejes
rotor,
aftager
spændingen Ea og går mod nul, idet rotorviklin
gens akse bliver vinkelret på aksen for A. Drejes
rotor yderligere, stiger spændingen EA, men er nu
180 grader faseforskudt i forhold til netspændin
gen.
Det næste skridt, vi foretager os, er at forbinde
statorens klemmer, som fig. 2 viser. Derimod tæn
ker vi os for forståelsens skyld, at rotor til højre
ikke er forbundet. Der vil nu ske det, at de varia
tioner i spændingen, som rotoren fremkalder i statorfeltet i den venstre halvdel af opstillingen, sen
deren,
overføres
til
modtageren.
Herved
fremkal
des tilsvarende magnetiske felter som i senderen.
Fluxen bliver ens i begge statorer. Anbringer vi nu
en stang blødt jern i modtagerens magnetiske felt,
vil den tage stilling herefter. Nu kan sådan en
blød jernsstang stille sig i to stillinger med 180 gra
ders forskel. Det er derfor, man også sætter strøm
gennem rotoren i modtageren, og rotor er nu en
elektromagnet med fast stilling, der svarer til sen
derens.
Driftspændingen
på
disse
selsynmotorer
kan
være forskellig. De findes fra 50 til 220 volt. I det
tilfælde, hvor strømmen ikke passer til motoren,
må der indskydes transformator.
Ved indikering anbringes den ene motor direkte
i
antennens
forlængelse
forneden.
Denne
anbrin
gelsesform er den letteste, hvis da der er plads.
Ellers må der tandhjulsforbindelse til. Det vil sige
et
tandhjul
omkring
antennestammen,
som
så
igen er i direkte indgreb med tandhjul på selsynmotorens akse. Men denne opstilling er vanskelig
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at gennemføre, så gør alt for at få den første mon
teringsform
gennemført.
Fra
selsynmotorens
stator går så tre ledninger ind til bygningen, hvor
amatøren har sin station. Naturligvis bruger man
her et trelederkabel, men da man jo i forvejen har
motorkabel
til
rotationen,
må
man
omhyggeligt
overveje, hvordan det hele kan kombineres i et
kabel.
I
stationsrurmnet,
hvor
den
anden
selsynmotor
er opstillet, gælder det nu om at få en tydelig mar
kering, så man ikke er i tvivl om antennens stil
ling i forhold til verdenshjørnerne.
X fig. 3 ses, hvordan man praktisk og fikst kan
indrette sig i så henseende. Indikatoren kan være
af form som en slags højttalerkasse på væggen,
eller den kan være indbygget på en hylde. Forli
sterne på kassen er bredere end kassetræet, således
at der fremkommer en kant, der er i stand til at
holde en træplade eller lignende på plads på sam
me måde, som højttalerskærmen fastholdes.
Inde i kassens centrum anbringes nu synkronmodtagermotoren med akse fremefter, og på denne
akse,
rotoraksen,
anbringes,
som
tegningen
viser,
en kompasnållignende nål. Derefter skal man tegne
i tusch på hvidt karton en kompasrose med nord,
øst, syd, vest o. s. v. så mange grader, som man nu
har tålmodighed til. For at beskytte tegningen, læg
ges den under et dække af plastik. Det gælder nu
om at justere nålen ved at anbringe den i rette
stilling, så det hele passer med antennens retning
mod
verdenshjørnerne.
Et
almindeligt
kompas
vil
være en god hjælp i så henseende, man tager na
turligvis hensyn til misvisningen.
Vil man gøre det ekstra godt, sætter man i sam
me kasse, som vist på tegningen, de elektriske
styrekontakter. Til venstre ser man den kontakt,
der sætter strøm til antennemotoren, og til højre
ser man retningsomskifteren.

Kassen med selsynmotoren
Vil man gøre lidt mere ud af arrangementet, er
statter man træpladen med en plade af mælkehvid
akryl, bag i kassen monterer man et par små af
lange lamper for eks. i hver side. Disse lamper
monteres, så de lyser, når der sluttes strøm til
antennemotoren.
Bruger
man
akrylplade,
sætter
man foran denne en transparent tuschtegning, for
eks. en tegning udført på klar plastik. I de forret
ninger,
der
handler
med
tegnerekvisitter,
findes
klar plastik til at tegne på. Den ene side er svagt
ætset, hvorfor plastiken tager imod tusch.
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Noget nemmere er imidlertid en anden metode:
Man tegner sin skala på ganske almindelig måde
på hvidt tegnepapir. Derefter beder man en lys
trykanstalt om at tage et aftryk i det såkaldte
„transparent kopi". Det koster kun få kroner, og
resultatet ser vældig godt ud. Fotokopien anbringes
foran det mælkehvide akryl, og med lys bag akryl
pladen virker det hele meget kommercielt og til
talende.
Nålen kan klippes ud af tyndt blik, et lille nav
passende til selsynmotorens
akse
påloddes. Navet
skal have en lille 3/16” pinolskrue, så den kan spæn
des fast efter justeringen.
Poul Andersen.
MARITIME MOBILE
Så blev der alligevel brug for maritime mobile
tilladelsen. OZ2OD, O. Dahl, kan nu snart høres fra
m/s „Marit Mærsk“. Både kaptajn og rederi har
givet sin tilladelse, så nu er vejen klar for andre.
Vi i EDR er glade for, at det netop blev det store
fremsynede rederi, der lagde for. Det betyder ikke
så lidt for vore andre kammerater på skibene ude
omkring. Der vil sikkert følge flere efter, nu hvor
man kan henvise til dette eksempel.
6PA.

Vi bringer en efterlysning

Tage Schouboes Museum beder EDR være sig
behjælpelig
med
efterlysning
af
aluminiumshøjt
taler årgang 1925. Det ville være synd, hvis denne
højttaler skulle gå tabt. Der er ingen tvivl om, at
højttaleren står på et pulterrum et eller andet sted
i Danmark. Højttalerens navn:
„Baby-lumiere“
type C. — Fabrikat: GAUMONT, Paris. — Årgang:
ca. 1925. Fremstillet af poleret aluminium. Mem
branen er af papir i viftefacon. Importeret af fir
maet J. Axel Christensen & Co., Kbh. Mål: højde
18 cm — dybde 10 cm — bredde 15,5 cm.
Desuden efterlyses de 4 første årgange af OZ,
der ligeledes mangler i samlingen. løvrigt indbydes
alle EDR medlemmer til at aflægge museet besøg.
Er man i besiddelse af meget gamle komponenter,
man mener kan være af interesse for museet, bedes
man venligst medbringe disse. På forhånd tak.
Henvendelse:
Tage
Schouboes
Museum,
Skytte
gade 7, N. (Eller OZ4SJ).

Det er med stor forundring, at jeg i sidste num
mer af „OZ“ ser, at EDR har meldt sig ud af IARU
Region 1.
Idag, hvor amatørerne står over for for alvor at
skulle forsvare deres rettigheder m. h. t. tildeling
af frekvenser, gælder det som aldrig før om at have
en så stærk amatørrepræsentation som muligt til
stede ved I.T.U.’s møder.
Jeg forstår ikke, at EDR på nuværende tidspunkt
har råd til at stille sig uden for det europæiske
amatørfællesskab. Ifølge referatet fra GF i Århus
er motiveringen den, at EDR aldrig ser resultater
etc. fra Region 1, men kun skal betale. Havde det
ikke været en idé, at GF var blevet orienteret om,
hvad Region 1 er og betyder for os europæiske
amatører, førend der bliver afholdt afstemning om
medlemsskab eller ej?? Det, der er sket i denne
sag, vil jeg kalde at føre GF bag lyset, og derfor
mener jeg, at denne afstemning skal erklæres for
ugyldig! De HB-medlemmer, der var til stede på
GF, kunne jo også have orienteret GF om, hvad
der står i Region 1 bulletinerne, dette ville have
givet et indtryk af, hvad Region 1 foretager sig
-imellem I.T.U.’s møder i Geneve.
Nu kan man spørge om, hvorfor folk fra Region 1
skal være til stede i Geneve, når I.T.U. har møde —
Region 1 har ikke forhandlingsret, vil man sige —
det er rigtigt, men det arbejde, disse mennesker
udfører i korridorerne ved samtaler med de dele
gerede fra alle nationer, er af meget stor værdi for
os amatører. Alle nationer, specielt de nye, har
brug for frekvenser, også vore, derfor må de popu
lært sagt præpareres med facts om amatørarbej
det, så de kan indse dets berettigelse og behov for
frekvenser.
Jeg håber, _at EDR forstår, at udmeldelsen af
Region 1 var en meget uoverlagt handling, og jeg
håber, vi snarest melder os ind igen.
Kære medamatør — vær aktivt med i arbejdet
for at bevare vore frekvensområder ved at ud
nytte disse fuldt ud, samt kræve vort medlemsskab
i det europæiske amatørfællesskab genoptaget.
Med venlig hilsen,
Kaj Nielsen, OZ9AC.
Det bliver værre og værre, jo mere man kikker
på sagen: EDR’s tilhørsforhold til Region I.
1) Den 16. november bliver medlemmerne gen
nem november OZ gjort opmærksom på, at „Hoved
bestyrelsen enedes om at lade vort fremtidige med
lemsskab af Region I blive afgjort af generalfor
samlingen".
Dette
vedtaget
på
et
HB-møde
den
19. sept.
2) På GF foreslår OZ2KP en o r i e n t e r e n d e
afstemning. OZ7WH oplyser på forespørgsel, at GF
er fuldt ud beslutningsdygtig. Ifølge lovens para
graf 13: „En generalforsamling er kun beslutnings
dygtig i sager, der findes optaget på dagsordenen;
dog kan ændringsforslag stilles på generalforsam
lingen".
Spørgsmålet er ikke offentliggjort i OZ som fore
skrevet og kan derfor ikke komme under lovlig
afstemning, Ejheller er det ifølge referat i OZ
stillet som ændringsforslag. Derfor kan en even
tuel afstemning ikke forpligte HB til noget som
helst.

3)
Ved et hovedbestyrelsesmøde den 24. oktober:
„Det blev vedtaget med alle stemmer mod 3 at ef
terkomme
generalforsamlingens
beslutning
om
at
udmelde EDR af Region I“.
DEN ER VIST PINEGAL!!!
2 måneder efter, at HB vedtager at rette sig efter
en ikke lovlig afstemning på GF, får medlemmerne
besked om, at nu vil HB tage denne ulovlige be
slutning ad notam!
Mon ikke den rette fermgangsmåde ville være
følgende:
1)
enten at fremsætte forslag om udmeldelse af
Region I ifølge lovene, d. v. s. optage det under
punkt 5 i dagsordenen til GF 1966, eller 2) spørge
medlemmerne
ved
en
urafstemning
i
forbindelse
med GF-valget 1966. Der må vel kunne samles 4
HB-medlemmer til dette jvnf. paragraf 12.
Forslag 1) medfører, at spørgsmålet bliver be
handlet
lovligt,
og
desuden
kan
ikke-tilstedeværende medlemmer afgive stemme pr. brev.
Forslag 2) medfører mulighed for, at alle med
lemmer kan blive hørt.
Begge forslag medfører desuden, at man i de
kommende
måneder
kan
give
medlemmerne
et
indtryk af Region I’s formål og virke, og derigen
nem kan man bidrage til en velafbalanceret be
handling af spørgsmålet.
73 de OZ7DX, Vøgg H. Jacobsen, medl. nr. 6331.

Slå koldt vand i blodet!
Vi har gennem mange år diskuteret Reg. I, men
alligevel synes der at være megen uvidenhed om
dette emne. Selv indsenderne til „Læserne skriver"
er ikke meget orienterede.
Det går som en rød tråd gennem de to indlæg,
at Danmark nu siger farvel til internationalt sam
arbejde
og
afskriver
IARU.
Man
ved
åbenbart
ikke, hvad IARU er og forveksler denne radio
amatørernes
internationale
union
med
det,
der
kaldes Reg. I. Lad det da være sagt så tydeligt,
som det er muligt, at Danmark har været medlem
af IARU i 35 år, og vi agter at vedblive hermed.
Men lad os nu fordybe os i emnet og se på, hvilke
organer og institutioner der tjener amatørerne og
bestemmer deres rettigheder.
Først er der en organisation, der hedder ITU —
international telekommunikations union. Det er en
sammenslutning af over 120 lande, hvis opgave det
er at koordinere alverdens radiotjenester, så der
ikke
bliver
kaos.
Til
denne
organisation
vælger
landene hver især deres repræsentanter, og disse
repræsentanter
kommer
fra
staternes
P&T,
hvad
der er rimeligt, da de jo har fingeren på pulsen og
indsigt i tingene.
Organisationen
bestemmer
over
al
radiokommu
nikation
fra
flyvemaskiner,
skibe,
transportmidler
til
lands,
nødtjenester,
almindelige
radioudsendel
ser, fjernsyn og så videre, og det for amatørerne så
vigtige amatørradio.
Hvad denne konference vedtager er lov. Ama
tørernes skæbne ligger i P&T’ernes hånd, hverken
mere eller mindre. Men lad mig sige det med
Region I folkenes egne ord, så kan man da i hvert
fald ikke sige, at jeg har trukket det for hårdt op.
Der står i Region I bulletin, juni 1964 side 4, føl
gende:
„We must also remeber, that during I.T.U Conferences the Radio Amateur Organizations have no
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votes. All decisions are taken by the national dele
gations according to their instructions and, therefore, it is those delegations who have the future of
the Amateur Radio movement i their hånds".
Ja, mere slående og sandt kan det vel ikke siges.
Vi vender os dernæst til IARU. IARU står for
International Radio Amateur Union. Unionen blev
oprettet i tyverne, og vi har været medlem, næsten
siden vor egen forening blev stiftet. Unionen har
hovedsæde i U.S.A. Den udgiver IARU Bulletin,
og
der
udsendes ofte
skemaer, hvorpå
vi kan
stemme om forskellige fælles anliggender. Unionen
har aldrig forlangt kontingent. Den repræsenterer
i øjeblikket 53 medlemslande.
Så kommer vi til Region I. Den har 23 medlem
mer, der alle i forvejen er medlemmer af IARU.
Regionen
søger
fortrinsvis
at
repræsentere
stater
i Europa, Afrika og en del af Asien.
Det er vist ingen hemmelighed, at man inden
stiftelsen her i Europa var utilfreds med IARU,
man sagde, at den favoriserede Amerikas amatører.
Når unionen var i stand hertil, skyldtes det, at
ansete amerikanske amatører havde sæde i ITU og
dermed havde indflydelse til fordel for USA-amatørerne. Jeg ved ikke, om historien er sand, men
den var i hvert fald motiveringen for, at vi i sin
tid burde melde os ind i Reg. I.
Jeg tror nok, tiden er løbet fra, at enkelte ama
tører kan få dominerende indflydelse på ITU-konferencernes
bestemmelser,
så
det
store
spørgsmål
bliver da, hvordan kan en afdeling af IARU, nem
lig Region I, få indflydelse på de kommende ITUforhandlinger?
Ja, det tænker man sig på følgende to måder:
1) Ved at hvert land søger at påvirke sit eget
P&T til at arbejde for deres krav.
2) Ved at møde op i korridorerne på en kom
mende konference og der søger at kontakte og på
virke delegationerne.
Nu er det en given ting, at EDR for sit vedkom
mende betragter det som en ganske naturlig opgave
til enhver tid at forlange, at vort eget P&T på
kommende
konferencer
værner
og
står
fast
om
amatørernes rettigheder, på samme måde som de
beskytter andre danske tjenester. Vi kunne inden
sidste ITU-konference konstatere, at danske radio
amatørers ønsker i så henseende var i de bedste
hænder.
Med hensyn til punkt 2, møder i korridorerne.
Så har EDR været med til til dato at indsamle
60.000 kr. til dette formål. Halvdelen af de 1400 kr.,
vi betaler til Reg. I hvert år, går til denne pulje.
På mødet i Malmø foreslog jeg, at vi lagde loft
over
størrelsen
af
dette
fond.
Diskussionen
var
kort, man svarede, at fonden ikke kunne blive for
stor.
Hvad kan man da få i dag for 60.000 kr.? Man
kan da i hvert fald få en flyvebillet tur og retur
til en eller anden fjern stat, hvor ITU-konferencen
skal holdes, for 10.000 kr. Dernæst kan man få
hotel og fortæring for 100 kr. pr. dag i 100 dage,
dernæst kan man yderligere betale vedkommende
observatør 100 kr. om dagen i tabt arbejdsfortjene
ste. Det bliver tilsammen kr. 30.000, og endda er
kun
halvdelen
brugt.
Naturligvis
er
dette
ikke
departementchefgager,
men
forudsætter
en
vis
idealistisk indstilling.
løvrigt synes jeg, det er ganske uværdigt, at
amatørrepræsentanter
skal
bruge
deres
tid
til
vandringer
i
korridorerne,
når
den
bestem
mende
myndighed
sidder
lunt
inden
døre.
Det
er vist kun på papiret, den slags kan tænkes, og jeg
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ville da betakke mig for at spilde tid på sådanne
negative foranstaltninger.
Hvad punkt 1 angår, behøver EDR ingen opfor
dring til fortsat at stille sig på denne linie, den vil
opfylde sin nationale og internationale pligt desan
gående til enhver tid.
Hvad punkt 2 angår, mener EDR’s hovedbesty
relse, og har iøvrigt gjort det gennem flere år, at
der er et misforhold mellem tro og virkelighed,
mellem håb og realiteter, at man i hvert fald bør
standse
henlæggelsen
til
korridorfonden.
Men
det
mener man ikke i Reg. I.
Når nu EDR finder, at regionens formål opfyldes
ad staternes egen vej til P&T og ikke har tro til
korridorernes undergørende kraft, er der så noget,
man kan hente af sit medlemsskab?
Det er svært at se. I Region I kunne spiren være
lagt til et virkeligt europæisk samarbejde mellem
amatørerne. Hvad er det for en stivnet form, vi er
kommet ind i? De få udvalgte træffes flere gange
om året, og en gang hvert tredie år mødes et større
udsnit
af
regionens
tilforordnede
for,
for
egen
regning, at bekræfte opretholdelsen af status quo.
Når det hektiske løb er kørt, trækker Tornerose
atter dynen over hovedet og sover videre, der er
tre år til næste runde.
Men
ude
omkring
i Europa
lever amatørerne
uden særlig kendskab til, hvad der foregår hos
naboen, og det trods alle staternes amatører har
deres egne tidsskrifter, der alle gerne ville for
midle den fælles sag. Hvilke muligheder for koor
dinering af stævner, tester, tekniske oplysninger og
resultater,
amatørforhold
og
propaganda
for
den
fælles sag.
Hvor er det samlende organ, der slår på de store
trommer,
når
arrangørernes
internationale
begi
venheder skal bankes op?
Hvilke muligheder for vor ungdom — for de
ældre med — med vore dages lethed ved at komme
fra sted til sted, når talerøret tolker og lægger til
rette det fælles stævne, i Norges fjælde, på Græ
kenlands sletter, ved Middelhavets kyster eller ved
Volgas eller Donaus floder.
Det samlende organ er i vore tidsskrifter. En side
eller to hver gang gives med glæde til formålet.
Sider redigeret af regionen og oversat af amatø
rerne til landenes sprog. Budskaber fra Region I
styrelsen til dens 50 til 100.000 medlemmer. I øje
blikket sidder flittige Reg. I folk og skriver bulle
tiner til hinanden. Næh, skriv for folket. Det er
nemmere, det er billigere, det er 100 gange mere
virkningsfuldt.
Og hvad med landenes bestyrelser? Har de mu
ligheder for at lære hinanden at kende? Nej, slet
ikke. Lad en eller to mand hvert år fra hvert
lands HB mødes på et centralt og dog rimeligt
hotel. Lad dem mødes for at snakke sammen, for
at
arbejde.
Ingen
højtidelig
exekutivkomite
eller
tekniske
kommissioner,
ingen
dameudflugter
eller
festmiddage. Væk fra det højtidelige over til det
hjertelige.
Efter HB’s mening har regionen i sin nuværende
form ingen chance for at kunne tjene amatørernes
interesser, og desværre må vi erkende, at forslag
fra vor side øjeblikkelig vil blive fejet til side.
Hvad gør man så? Ja, man kan fortsætte og lade
som intet, for det er trods alt ubehageligt at skulle
være udbryder. Det havde vi såmænd også nok
gjort, hvis ikke Reg. I bulletin havde bragt oplys
ninger,
der
viste
tendensen
fremover.
Radioama
tørerne i Reg. I betaler til denne organisation ca.
25.000 kr. om året, heraf henlægges halvdelen til

korridorfondet.
Resten
går
til
administration
og
Reg. I. bulletin. I henhold til juli 1965 bulletin
side 32 skal der på den kommende Reg. I konfe
rence stilles forslag om en forhøjelse helt op til
100 %. Vi kan risikere, at vort bidrag skal forhøjes
fra 1400 kr. til 2800 kr. om året. Dertil kommer en
anden udtalelse af regionens formand, som åbner
visse perspektiver. I bulletin okt. 1965 side 2 står
bl. a.: Der er ingen tvivl om, at det daglige arbejde
er gået fra hovedbestyrelserne over til regionen. I
regionen alene er der brugt 1200 timers hårdt ar
bejde på et år alene af exekutivkomiteens med
lemmer.
Grænsen
for
frivilligt
arbejde
er
nået.
Der kommer en tid, hvor enhver større organisa
tion behøver en funktionær. Vi behøver en sådan
mand for Reg. I snart — meget snart. I fælles
interesse hjælp os at finde sådan en mand. Enhver
pris, der skal betales for en god medhjælper, er
billig. Bedre at have sådan en mand nu, end aldrig
at have brug for en sådan.
Ser man det. 1200 timers arbejde eller fire timer
om dagen for at passe en forening på 23 medlem
mer. Det er nøjagtig lige, hvad EDRs formand
bruger for at passe en forening på 4000 medlemmer,
for at passe dens omfattende korrespondance, redi
gere dens blad, skrive artikler, hvis ordmængde er
større
end
hele
regionens
bulletinmasse.
Frem
skaffe bladets annoncer, dirigere det daglige arbej
de så alle funktioner foregår gnidningsløst og præ
cist. Ja, enten må jeg være ualmindelig hurtig,
eller også er dette „hårde" job ikke, hvad vi her
forstår ved et hårdt job.
At arbejdet, som det siges, er flyttet fra HB til
regionen, mærker vi nu ikke meget til, og hvad
angår den omtalte funktionær, har man så tænkt
over, hvad det indebærer?
EDR ønsker ikke at stille sig uden for det inter
nationale samarbejde og er og kommer heller ikke
udenfor, sålænge vi er medlem af IARXJ. Under
afdelingen Reg. I vil vi også gerne tilhøre og
støtte. Lad mig sige det straks, at det aldeles ikke
er et spørgsmål om penge, men at spørgsmål, at
regionen er levende, tjenende og samlende.
Ønsker regionen at fortsætte ad de samme stier,
har vi sagt farvel, ønsker man at tage hensyn til
os, er vi nemme at få i tale.
Vi valgte i HB at møde i Jugoslavien med for
slag til ændring af reg.strukturen og mandat til,
hvis man ikke tog hensyn til os, at trække os ud.
Nu valgte generalforsamlingen, vi skulle træde ud
straks. Det var jeg faktisk lidt ked af, for selv om
jeg godt vidste, man ville feje vore forslag til side,
synes jeg, det var mere korrekt. Bagefter tror jeg
alligevel, det var rigtigt, det gik, som det gik. Nu
står vi frit og er ikke bundet af de bestemmelser,
der træffes på konferencen, og regionen forstår,
at der er dyb alvor bag vore krav.
OZ6PA, Poul Andersen.
P.S. Efter at dette er gået i trykken, ser jeg det
svenske QTC, som i sagens natur må være særde
les vel Reg. I orienteret, bekræfte, at man nu på
den kommende Reg. I konference vil søge oprettet
en funktionærstilling.
Er det underligt, man spørger om: Har man ikke
allerede udset sig denne mand? Hvad skal denne
funktionær få tiden til at gå med? Hvordan vil
man få råd til at lønne denne mand, når det ikke
kan løbe rundt i forvejen uden kontingentforhø
jelse?

Til slut denne lille kommentar til OZ7DX.
EDR’s hovedbestyrelse skal og kan til enhver tid
træffe
dispositioner,
der
forhindrer
eller
overflø
diggør unødvendige udgifter.
At den lægger sine synspunkter frem for en gene
ralforsamling
og
dermed
lufter
sine
bekymringer,
betyder ikke at den skyder ansvaret fra sig. An
svaret er alene hovedbestyrelsens i sager, der ikke
er indbragt i henhold til lovene.
At vi gerne, som i dette tilfælde, hører medlem
mernes mening, inden vi tager vore beslutninger,
kan vel ikke bebrejdes os.
Og så til aller sidst: Der er så mange, der tager
patent på, at de har forstand på Reg. I forhold.
Har de læst en enkelt bulletin derfra, synes de, de
er topkapaciteter. I reglen er de ikke kommet læn
gere end til at beskylde amerikanerne for at favori
sere sine egne amatører og blæse på alle andre. En
skrøne der aldrig er bevist, og som står i skrigende
modsætning til den indsats, IARU har gjort for os
gennem årene, og som væsentlig skyldes at ameri
kanerne bar det oppe med deres idealisme, deres
penge og deres arbejdsindsats. Lad os aldrig glem
me det.
6PA.
LANDSSTÆVNET 1966
Ja, så er vi atter rullet ind i et nyt år. — „Og
hvad vil så dette nye år bringe?" — vil man måske
spørge sig selv. Og her inden for vore egne ram
mer må svaret blandt andet blive EDR’s interna
tionale landsstævne på „Hotel Nyborg Strand" i
pinsen fra lørdag den 28. maj til mandag den 30.
maj, hvor alle EDR’s medlemmer med XYL’s, YL’s
og børn indbydes til et 3 dages samvær med ama
tør-pals fra vore nabolande.
Hvad er nu formålet med et sådant stævne?
Formålet med dette arrangement er, at EDR vil
samle samtlige medlemmer med familie til en for
håbentlig
tilbagevendende
begivenhed,
hvor
det
kammeratlige samvær står øverst på programmet,
og hvor en yderligere dygtiggørelse indenfor vor
hobby vil blive praktiseret i form af foredrag, film,
diskussioner, rævejagter, forskellige tests m. m. m.,
og dette på en sådan måde, at alle deltagerne så
absolut vil hente nye impulser med hjem og med
længsel se frem til det følgende års landsstævne.
Hvilke arrangementer er der så til landsstævnet?
Her vil der blive lidt for enhver smag, først og
fremmest vil stævnet blive baseret på det kam
meratlige samvær. Derudover arrangeres der fore
drag
og
demonstrationer
over
forskellige
emner,
her skal blot nævnes: Begynderstof v. OZ9R og
RTTY v. OZ8PV. Der vil blive arrangeret ræve
jagter såvel dag som nat, og der vil blive arran
geret et stort mobilt stævne, måske endda med
maritim
deltagelse.
Der
vil
være
udstillinger
af
amatørgrej, blandt andet fra Heathkit. Og der vil
være arbejdende stationer på alle amatørbånd, idet
vi har hotellets tilladelse til at opsætte antenner.
Ballon-gruppen vil forsøge at opsende balloner fra
stævnet. For XYL’s, YL’s og børn vil der ligeledes
være
forskellige
arrangementer,
såsom
udflugter,
film og små ture i de naturskønne omgivelser, lige
som der vil være forskellige konkurrencer for bør
nene. I aftentimerne vil vi alle samles til hyggeligt
og kammeratligt samvær med blandet underhold
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ning. Så her er et arrangement, hvor hele familien
kan deltage, et arrangement som hverken du eller
jeg må gå glip af.
Men hvordan er der så ved „Nyborg Strand"?
Man kan faktisk ikke finde skønnere sted til
afholdelse
af
vort
internationale
landsstævne.
—
„Hotel Nyborg Strand" ligger i så naturskønne om
givelser lige ud mod Storebælt og med skov mod
nord og 3½ td. land park mod syd og vest, som
fuldt står til vor afbenyttelse. Her kan børnene
tumle sig, og her kan vi opsætte antenner. Langs
Storebælt løber den fineste sandstrand med strand
bad, hvor de morgenfriske kan tage sig et forfri
skende bad. I det hele taget er Fyn et seværdigt
område med alle de gamle slotte og smukke natur
områder, som nok kan trække een og anden til sig.
Selve hotellet, som er i 4 etager, består i stueetagen
af
restaurationer,
spisesale,
mødelokaler
og
fore
dragssale, 1. sal består af værelser og hyggelige
dagligstuer med steroe-anlæg og TV, hvor XYL’s
og YL’s kan sidde og hygge sig. 3. og 4. etage består
af værelser og sovesale, og øverst på selve hoved
bygningen findes en tårnplatform, hvor VHF- og
UHF-amatørerne
kan
opsætte
deres
antenner,
og
hvorfra ballon-opsendelserne vil finde sted. Herfra
er der samtidig den fineste udsigt ud over Storebælt
mod Sjælland.
Hvad koster det så at deltage i dette landsstævne?
Landsstævnet bliver arrangeret for enhver pen
gepung, netop for at der kan møde så mange frem
som muligt, netop for at du kan komme med, og det
uanset om man er Rockefeller eller lærling. For
indlogering på hotellet vil priserne ligge som føl
gende:
Enkeltværelser u. bad
fra 11kr. til 16kr.
Dobbeltværelser u. bad
fra 21kr. til 32kr.
Dobbeltværelser m. bad ____________ fra 37kr. til 52kr.
Ekstra opredning til børn
8 kr.
Opredte køjer på sovesale
5 kr.
Pensionspriserne er baseret på følgende:
Lørdag d. 28. maj kl. 1800:
Middag ...........................................
, 9,00 kr.
Søndag d. 29. maj kl. 0830:
Morgencomplet .............................
4,50 kr.
Søndag d. 29. maj kl. 1200:
Frokost ...........................................
8,00 kr.
Søndag d. 29. maj kl. 1800:
STOR STÆVNEMIDDAG
. . 20,00 kr.
Mandag d. 30. maj kl. 0830:
Morgencomplet .............................
4,50 kr.
Mandag d. 30. maj kl. 1200:
STÆVNEFROKOST ...................... 11,00 kr.
For pension er der halv pris for børn!
Alle ovennævnte
priser er uden betjeningsafgift
og drikkevarer.
Der vil være mulighed for camping i hotellets
nærhed, ligesom der er mulighed for deltagelse i et
enkelt eller flere af måltiderne ved køb af spisebilletter
forinden.
Vedrørende
priser
på
camping
må vi henvise til de almindelig gældende camp
ingpriser, som er gældende herhjemme.
Foruden de ovennævnte udgifter vil der blive op
krævet et stævnegebyr, som andrager 5 kr.
Så du kan se, at du her kan lave alle tiders
familieferie til billige penge.
Konklusion!
Alt taget i betragtning kan vi alle blive enige om,
at „Hotel Nyborg Strand" er det ideelle sted til af-
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Ålborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department

Internationalt nyt.
Int. sekretær: OZ2NU, P. O. Box 335, Ålborg.
Hertil sendes al korrespondance vedrørende in
ternationale spørgsmål.
Samtidig med igangsættelsen af denne rubrik i
„OZ“ skal det oplyses, at OZ7DX, Vøgg Jacobsen,
er blevet knyttet som assistent til såvel dette
arbejde som kommende opgaver indenfor Traffic
Department.
Nedenfor bringer vi 7DX’s første bidrag i form
af et resume over en rapport i IARC Newsletter
no. 3 1965 udsendt efter Conventionen i Geneve i
september.
Hovedtemaet
for
diskussionen
i
den
tekniske
gruppe søndag eftermiddag var udstedelsen af gen
sidige amatørlicenser.
Bob Booth, W3PS, var ordstyrer. I sin indledning
gav
han
en
oversigt
over
gensidighedsaftalerne
imellem USA og andre lande, samt baggrunde^ for
det
amerikanske
standpunkt.
I
USA
kontrollerer
kongressen
telekommunikationen.
Radiosprednings
loven af 1934 fastlægger statsborgerskab som grund
lag for opnåelsen af licens. Canadas umiddelbare
nærhed førte for nogle år siden til en tosidig aftale,
og for ca. 2 år siden begyndte man at tænke på en
udvidelse
af
gensidighedsaftalerne.
Kongresmed
lemmet Oren Harris, formand for „The Interstate
and Commerce Committee" støttede forslaget i re
præsentanternes hus. Som det vil vides, er en prin
cipbeslutning nu truffet, idet et af hovedproble
merne har været at finde en tilfredsstillende løs
ning
på
spørgsmålet
vedrørende
de
forskellige
licenstypers overensstemmelse i de forskellige lan- de. På nuværende tidspunkt er der indgået aftaler
med
Australien,
Belgien,
Bolivia,
Canade,
Peru,
Portugal, mens der forhandles med flere.. Den ene
ste grundforudsætning er, at anmodningen om genFortsættes næste side.

holdelse af vort internationale landsstævne, og at
det er her, vi alle, både du og jeg, skal møde frem
i pinsen, det er herfra vi skal hente nye impulser
hjem til stationen, det er her, nye kammeratskabs
bånd bliver knyttet, så det er her vi sætter hin
anden stævne i pinsen. Agiter for det i lokalafde
lingerne, på båndene, ja overalt hvor du træffer
amatørkammerater, og skal vi så ikke sige:
PÅ GENSYN PÅ LANDSSTÆVNET I PINSEN!
Husk, at tilmelding skal være OZ4AO i hænde
inden 1. februar, og har du yderligere ideer ved
rørende landsstævnet, det være sig foredrag som
underholdning, så vil OZ4AO ligeledes gerne høre
fra dig hurtigst muligt, hans adresse er:
OZ4AO, Svend Aage Olsen,
Folkvarsvej 9, 2.,
København F. Tlf. (01 36) 1902v.
På stævneudvalgets vegne, vy 73 de OZ-DR 1355,
Jørgen Dam-Jchansen.

sidighedsaftale skal komme fra det andet land. —
(Oversætterens fremhævning).
Når en udenlandsk amatør har opnået licens i
USA, anvendes hans eget kaldesignal efterfulgt af
prefixet for det pågældende distrikt, han opholder
sig i (f. t. HB9ZZZ/w1).
G3IIR talte om forholdene i UK. R S.G.B.s for
søg går 8—9 år tilbage, men de er til stadighed ble
vet afvist af sikkerhedsmæssige grunde. I februar
1965 stillede et parlamentsmedlem, der er far til en
amatør, et spørgsmål om sagen i Underhuset og
modtog et imødekommende svar d. 16. marts. På
nuværende
tidspunkt
foreligger
overenskomster
med Østrig, Holland og Luxembourg, medens 11
andre lande er blevet kontaktede.
Det britiske synspunkt er, at en udveksling af
breve imellem de nationale P&T’er er alt, hvad der
fordres. (Her undtaget USA, med hvem forhandlin
gerne føres på diplomatisk plan). De første UKlicenser skulle kunne udstedes i slutningen af ok
tober, når de administrative detaljer ligger klar.
Calls vil højst sandsynligt blive en serie af calls,
der endnu ikke er i brug, efterfulgt af den pågældendes eget call, f. x. G5ABC/HB9ZZZ. Der kræ
ves „full licens11 i ansøgerens eget hjemland. I UK
er amatøren underkastet GPO’s vilkår og bestem
melser.
Med hensyn til situationen i Tyskland (Vest) fast
slog DL1XJ, at de meget favorable vesttyske licens
bestemmelser (der ligger udenfor anden lovgivning
vedrørende
telekommunikation),
skyldes
amatør
bestemmelser,
der
oprettedes
under
den
allierede
okkupation. Enhver udenlandsk amatør, der igen
nem længere tid opholder sig i Vesttyskland, kan
opnå DJØ-licens. På nuværende tidspunkt udstedes
licensen til amatører med kortere ophold kun på
gensidighedsbasis.
Ved
kongresser
og
andre
lig
nende lejligheder kan mobile licenser udstedes på
stedet af Deutsche Bundespost.
EI2W fortalte om forholdene i Eire, hvor mobile
licenser udstedes gratis til alle ansøgere for 1 må
ned, udover dette tidsrum skal der betales normal
licensafgift. Regeringen i Eire har det standpunkt,
at licenser kan udstedes til alle udenlandske ama
tører, hvad enten der eksisterer gensidighedsaftaler
eller ej.
Frankrig
har
ifølge
F3FA
allerede
undertegnet
aftaler
med
Belgien,
Canade,
Vesttyskland
og
Luxembourg, når der er tale om længere ophold
i landet, m. h. t. UK og USA svæver problemet
endnu.
Situationen
vedrørende
mobile
licenser
er
også usikker. Der forelå dog aftaler med Belgien
og Luxembourg samt med Vesttyskland på visse
betingelser. Som i USA skulle eget call/F anven
des. Det franske P&T mente, at breve mellem de
involverede landes telestyrelser var det eneste for
nødne.
I Schweiz er det sidste nye udstedelser af tids
begrænsede
HB9X-licenser
til
mobilt
brug
ved
specielle
lejligheder.
Licenser
til
normal
amatør
trafik udstedes til vesttyske statsborgere på gen
sidighedsbasis. Det vides, at det britiske GPO har
skrevet til det schweiziske PTT d. 15. juli 1965 og
foreslået gensidighedsaftaler.
Denne forespørgsel kører nu rundt i de impli
cerede ministerier i HB-land, da man ikke mener,
at
breve
mellem
telestyrelseme
er
tilstrækkeligt.
Enhver udenlandsk amatør, der anmoder om HB9licens under længere ophold i landet, skal gennem
gå en eksamination i licensspørgsmål og bestå en
10 w. p. m. morseprøve.
Ordstyreren, W3PS, fastslog på grundlag af de

afgivne rapporter, at der således havde været en
betydelig fremgang i de sidste par år, en fremgang
som han håbede måtte fortsætte.
Nu mangler blot, at OZ også indgår gensidigheds
aftaler. Men det er måske nødvendigt, at man først
indvælger sin far i Folketinget.
OZ7DX.
Østrigske diplomer.
Med OE1IU som udsteder præsenteres to nye
østrigske diplomer:
WDRA: Worked Danube River Award.
Diplomet udstedes for et bestemt antal forbindel
ser med landene, der ligger op til floden Donau,
og fordeler sig med følgende antal forbindelser for
de enkelte lande:
DL, DJ 15
OE
OK
HA
YU
YO
LZ
U05

7
2
5
3
3
1
1

derimellem OE1

Forbindelserne skal være gennemført efter 1. jan.
1958, og afgiften er 10 IRC’s.
WPX Zone 15 — Worked Prefixes Zone 15.
Diplomet udstedes i 3 klasser efter følgende
regler:
Kl. 1. 15 lande og 50 prefixer.
kl. 2. 12 lande og 40 prefixer.
Kl. 3. 8 lande og 30 prefixer.
Landene, der kommer i betragtning er: OH —
UA2 — UR2 — UQ2 — UP2 — SP — OK — OE —
YU — HA — ZA — ZB1 — FC — HV1 — IS1 —
IT1 — I og Ml.
Betingelserne iøvrigt som diplomet ovenfor.
Ansøgninger gennem Tr. Dept.
TOP’s World Wide Contest 1965
havde bl. a. OZ2NU som deltager, der blev nr. 12.
PE2EVO.
Philips i Eindhoven har fået tildelt ovenstående
kaldesignal til en amatørstation, der er opstillet i
udstillingsbygningen EVOLUON i Eindhoven.
Firmaet Philips fylder 75 år i 1966, og alle forbin
delser med ovennævnte station vil blive bekræftet
med et særligt QSL-kort.
DXCC.
På den sidste liste i QST over bekræftede
til DXCC finder vi nedenstående OZ-stationer:

lande

CW/Mixed:
OZ7KV 207 — OZ7X 120
Fone:
OZ3SK 176 — OZ8EA 150
Diplomet „MOZAMBIQUE"
udstedes for 10 QSO’s med CR7-stationer i mindst
6 distrikter efter 7. okt. 1965. Hver CR7-station må
kontaktes flere gange, forudsat at det er på for
skellige bånd. De forskellige distrikter er:
Cabo Delgado (CD)
Gaza (GZ)
Inhambane (IB)
Lourenco Marques (LM)
Manica d’Sofala (MC)
Mozambique (MQ)
Niassa (NS)
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Tete (TT)
Zambezia (ZB)
Diplomet har tre klasser:
Kl. 1. 9 distrikter.
Kl. 2. 7 distrikter.
Kl. 3. 6 distrikter.
Afgiften: 10 IRC’s.
Udsteder: LREM. Box 812. Lourenco Marques.
Mozambique.
Tr. Dept. ordner ansøgning.
USSR’s DX Contest 1965.
Placeringen blandt de danske deltagere i oven
nævnte test blev:
OZ1LO
956 points
OZ4DX
630 points
OZ8E
384 points
OZ4SJ
56 points
OK-DX-Contest 1964.
De danske placeringer i denne test bringes her:
Alle bånd:
OZ4ZO
168 QSO 20202 points
OZ1LO
74 QSO 4720 points
OZ4H
84 QSO 4116 points
OZ4FP
48 QSO 2314 points
OZ4DX
19 QSO
247 points
3,5

Mc/s:
OZ4KB 87 QSO 4401 points

7 Mc/s:
OZ7KV

26 QSO 756 points

OZ8E

6 QSO

14 Mc/s:
48 points

REF Contest 1964/1965.
I sidste års franske contest var der tre danske
logs:
OZ1LO
330 points Al
OZ3SK
108 points A3
OZ7DX
27 points A3
Den næste franske contest afholdes efter neden
stående program:
CW:
Fra 29. jan. kl. 1400 GMT til 30. jan. kl. 2100 GMT.
Fone:
Fra 26. feb. kl. 1400 GMT til 27. feb. kl. 2100 GMT.
VHF:
Fra 7. maj kl. 1800 GMT til 8. maj kl. 1800 GMT.

Kode:
RST + nr. på QSO.
Multiplier:
Hver fransk station giver nr. på hans department efter kaldesignalet. For hvert bånd gives 1
point for hvert forskelligt department eller hvert
forskelligt DUF-land.
Points:
Der gives tre points for hver QSO. Summen af
QSO-points multipliceres med summen af multipliers.
(På samme datoer er HB, LX og ON (også 9Q5)
aktive i deres contester. QSO med disse stationer
tæller også i den franske contest).
Loggene sendes til: R.E.F. Boite Postale 42—01.
Paris R.P. France.
Tysk centralbibliotek for amatørradio.
Det er ofte et problem, hvad der skal blive af
tekniske tidsskrifter, bøger og manuels vedrørende
amatørradio, når den enkelte amatør ikke længere
har brug for disse.
DJ1GE har løst dette problem på udmærket vis
ved at samle og katalogisere et omfattende biblio
tek samt ved at vedligeholde det.
Biblioteket står nu til rådighed for alle tyske
amatører, som f. eks, her kan finde manuels fra
tidligere tysk militærgrej eller numre fra specielle
tidsskrifter. Den meget beskedne afgift, der betales
ved
brugen,
anvendes
til
yderligere
forbedringer.
Udenlandske amatører kan også anvende denne
guldgrube af specialinformation ved at skrive til
Bucherei des DARC/VFDB.
Postbox 206,
Hamburg 2, Hamburg 36,
Deutschland.
Breve skal skrives på tysk eller engelsk. DJ1GE
(Gerhard Hoyer) vil gøre alt for at svare på alle
forespørgsler.
(Region I Bulletin).
Noget for SSB-folkene
Droitwich på 200 kc/s anfører nu en langtidssta
bilitet på ± 5 per 1010. Normalt er forandringen
dog ikke mere end 1 per 10io.
Norsk Bulletin.
LA1C (NRRL HQ station) sender QST-LA hver
søndag. CW ca. 3580 kc/s kl. 0730 GMT og SSB ca.
3725 kl. 0900 GMT.

TRAFFIC DEPARTMENT’s TESTKALENDER NOV. 1965
Måned

Dato

Jan.
Febr.
Febr.

GMT

Test

Type

29.—30.

1400—2100

REF Contest

CW

d. nr.

F/Dept.

12.—13.
26.-27.

0000—2400
0000—2400

ARRL DX Competition
ARRL DX Competition

Dec. „OZ“
Dec. „OZ“

F/Dept.
W/VE

Febr.

26.-27.

Marts

REF Contest
ARRL DX Competition

Dec. „OZ“
d. nr.

W/VE
W/VE

Marts

12.—13.
19.—20.

1400—2100
0000—2400

Fone
CW
Fone

April

23.-24.

1200—1800

BERU Contest
PACC Contest

Apr./maj

30.—1.

1200—2400

OZ-CCA Contest

Fone

Kontakt

n. „o;z“
CW/FONE
CW

Husk: „QST fra EDR“ søndag kl. 0900 DNT på 3600 kc/s.
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Regler

senere
senere

PA/Prov.
Alle

Har du husket mobiltesten? Sidste
frist for tilmelding er 1. februar.

JULETESTEN 1965.
Grundet på de ændrede redaktionstider må
nøjes med at bringe selve testens resultatliste
uden kommentarer.
Telefoniafdelingen.
Points
119
19. OZ4JU
1. OZ4FA
114
2. OZ5KG
20. OZ1RH
110
3. OZ4KK
21. OZ9QQ
103
4. OZ7YH
22. OZ4LK
100
5. OZ6EG
23. OZ8NJ
99
6 OZ3Y
24. OZ9FW
93
25. OZ3GK
7. OZ7TF
90
8 OZ5VY
26. OZ2KT
90
OZ8BG
27. OZ4DX
88
10 OZ1HS
28. OZ1CS
OZ2WS
88
29. OZ7BG
OZ8RH
88
OZ9BR
13. OZ7DK
78
31. OZ4AZ
14. OZ1CM
77
32. OZ1IF
15. OZ5JK
74
OZ3FN
16. OZ3KE
70
34. OZ4SJ
17. OZ6RG
67
35. OZ4OO
18. OZ6LI
66
Checklogs: OZ4GB — OZ7FP.

.
.
.

1. OZ7FP
2. OZ7YH
3. OZ7RQ
OZ1LO
5. OZ2NU
6. OZ7GI
7. OZ9N
8. OZ7CF
9. OZ7OF
OZ1IE
11 OZ4DX
12 OZ8NJ
OZ5CV
14. OZ7GW
15. OZ5CP
OZ4SJ
17. OZ3QW

.

.

Telegrafiafdelingen.
Points
112
18. OZ4UN
100
19. OZ1W
90
OZ7OG
90
21 OZ7MA
89
22. OZ5AR
88
23. OZ7BG
72
OZ8XW
69
25. OZ4H
57
26. OZ9FW
57
27. OZ8BN
56
OZ9LJ
54
29. OZ9DR
54
OZ2NQ
53
31. OZ2HW
32. OZ4OO
50
50
OZ4FT
48

.

vi
—

Points
64
63
61
52
49
48
47
46
41
37
26
26
19
18
18
7
2

Fra Sudan, hvor der ikke i lang tid har været
nogle aktive amatører, er ST2BSS kommet i luften.
Han er hørt på 20 meter SSB og opgiver QTH som
den amerikanske ambassade i Karthoum, men der
er endnu ingen bekræftelse på legaliteten. ST2AR,
der i lang tid var den eneste amatør i landet, skal
for et årstid siden have fået sin licens inddraget.
Don Miller, W9WNV, skulle nu i følge 3Y være
på vej til Niue Isl., hvor han kan forventes i gang
under et ZK2 kaldesignal. Det er i øvrigt blevet
meddelt fra ARRL, at man ikke vil godkende QSLkort fra denne DXpedition, der er afsendt fra de
forskellige steder, da de ikke indeholder tilstræk
kelige oplysninger, derimod skulle kort fra W4ECI
være OK.
Gus, W4BPD, der har tilbragt julen i Staterne,
skulle ligeledes i følge 3Y komme tilbage til Afrika
til januar, muligvis fra XT2. 3Y har nogle kort fra
hans TU2AP aktivitet, så skulle nogle savne kort,
kan 3Y klare det, hvis alle QSO-oplysninger tillige
med en frankeret svarkuvert tilsendes 3Y.
Nyt prefix for VP4 er blevet 9Y4 (Trinidad).
Der er kommet en del BY stationer i gang på
7 Mc CW, men desværre er det endnu ikke lykkedes
nogen at få QSO med dem. De må foreløbig kun
QSQ hinanden.
Båndrapporter:
3,5 Mc CW:
OZ7CF: HV1CN 00 - DJ6SI/LX 22 - M1N 03 TF5TP 22 - EP2BQ 18 - JA6AK 23 - UA9AG 01 7X2AH 23 - W0CEA 07 - Wl—2—3—8—9 22—10.
OZ7RQ: GC4LI 05 - UD6AM 02 - UL7CG 22 I1BAY - KV4CI 23 - TF5TP 12 - JA4BJO 12 - UA9
00 - plus W og VE.

Points
46
44
44
42
37
30
30
29
25
24
24
22
22
18
2
2

Checklogs: OZ4CF — OZ4BG — OZ7KP.
OZ2NU.

Fra Guantanamo Bay er KG4BB kommet i luf
ten, han regner med at være aktiv i det næste års
tid med SSB på 20 og 40 meter.
Fra Swan Isl. skulle K4JFA og WØYKD være i
gang kort tid med DSB på 14334 kc. Deres kaldesignal er /KS4. De kører xtalstyret, men kan mu
ligvis skaffe andre krystaller. Aktive omkring 13z.
W6KG har nu afsluttet sit ophold på Ebon Atoll
og forventes at komme i gang fra Nauru Isl. som
KG6SZ/VK9.
Foretrukken
frekvens
er
CW
på
14051 kc.

3,7 Mc SSB:
OZ3US: ZB2AO 23 - 4X4BL 22 - CN8AW 23 CT1BB 23 - MP4TBO 02 - VO1DD 01 - ZD8HL 05 VE1IE 01 - ZD2BCG 05 - 5Z4ZZ 00.
7 Mc CW:
OZ7CF: HV1CN 23 - EA6BD 23 - OD5EJ 23 UD6KZZ 00 - UG6GG 02 - UH8CI 02 - UL7KDQ 02
- UI8KBA 19 - VS90SC 01 - 4X4QA 01 - KZ5TW 01
- VP6BP 23 - YV6EE 00 - PY6LOM 00 - HK3BAE 3APT 01/07.
OQ7RQ: ZD8AR 04 - UD6BW 23 - SVØWAA 22 UA9—0 07 samt alle W-områder mellem 06 og 09z.
14 Mc CW:
OZ7CF: YV30P 12 - EA6DB 12 - VS9MP 13.
OZ7RQ: VK3AXK 12 - SVØWAA 06 - EP2BQ 07
- 4X4MT 14 - JA6AA 08 - UG6KAA 10 - CN8FV 10
- HV1CN 11 - HI8XAL 12 - W es VE.
14 Mc SSB:
OZ3SK: EA9IC/IFNI 10 - DI2DR 16 - PJ3CD 15 PJ5BC 12 - TZ5H 09 - XE3MF 15 - XTØH 09 YA1AW 09 - ZB2AM 13 - 5T7H 11.
21 Mc CW:
OZ7RQ: SV0WAA 10 - 9H1AG 10 - 7X2AH 11 4X4PC 11 - ET3USA 11.
21 Mc SSB:
OZ3SK: KV4CI 13 - 5N2AAF 13 - KP4CNC 13.
QSL-adresser:
TF5TP via W2MUM.
DI2DR via DJ2KS.
ZB2AM via W1HGT.
TZ5 — XT0H — 5T7H via W2GHK.
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Ja, det var så det hele for denne gang. Tak for
julehilsenerne og for rapporterne i årets løb. Husk
også i 1966 at sende alle nyheder, som kan have
interesse for DX-amatørerne.
73 og på genhør de OZ7BQ,
Hans Jørgen Rasmusen,
vær. 145, P. O. Pedersens Kollegium, Lyngby.

Der er allerede 40 tilmeldt pinsestævnet

432 Mc:
OZ9CR — 4 points

OZ9FR — 4 points

144 Mc aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl.
1900—2300 DNT.
432 Mc aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl.
2200—2359 DNT.
Logs indsendes til undertegnede inden den 20. i
måneden.
Husk, at der hver søndag er 432 Mc aktivitetstime
mellem kl. 1100 og 1200 DNT.
Testkalenderen:
Marts:
Den 5. kl. 2000 GMT — den 6. kl. 1100 GMT, 144
Mc og 432 Mc, UK7 og 2 meter klubben.

OSCAR IV:
Den 21. december kl. 1500 DNT opsendtes OSCAR
IV med en TITAN IIIc raket fra Cape Kennedy —
det var tanken at bringe OSCAR IV ind i et næsten
synkront kredsløb, men på grund af en fejl i raket
tens 3. trin lykkedes dette ikke. OSCAR IV blev fri
gjort fra raketten i ca. 33.000 km højde og er nu
inde i et kredsløb med en maksimal højde på ca.
33.000 km og en minimums højde på ca. 195 km.
Inklinationen er ca. 26 grader.
Af de fire satellitter, som raketten medførte, er
OSCAR IV den eneste, der fungerer. OSCAR IC er
en translator med en inputfrekvens på 144,100—
144,110 Mc. Output på 431,936—431,946 Mc, med et
beacon signal på 431,926 Mc. Frekvensopgivelserne
er ikke eksakte og må derfor betragtes som orien
terende. Udstyret er desværre meget frekvensusta
bilt (skyldes sandsynligvis en meget ublid frigø
relse fra løfteraketten) — det vil volde store van
skeligheder at gennemføre en QSO, fordi signalerne
glider tilfældigt frem og tilbage i frekvens. Beacon
signalet består af en 12 sekunders streg efterfulgt
af et HI o. s. v. OZ6AF var den første, der rappor
terede at have hørt OSCAR IV — den 27. december
om formiddagen lykkedes det at høre beacon signa
let i Odense. Siden har 6AF holdt os underrettet om
sine observationer, og disse førte til, at OZ8EME,
OZ9FR, OZ9KY og OZ9OR den 29. december også
kom til at høre OSCAR IV. Den 29. december var
OSCAR IV hørlig fra kl. 0955 GMT til ca. kl. 1600
GMT hos OZ6AF — signalstyrken var op til S 6—7,
6AF’s
modtageudstyr
består
af
en
transistoriseret
converter med AF 139 i indgangen samt en 16 ele
ment yagi antenne, der kan drejes både i azimuth
og elevation. OZ9FR og 9KY anvendte begge deres
almindelige 432 Mc antenner, der ikke kan drejes
i
vertikal
retning
(elevation)
—
dette
fortæller
noget om den signalstyrke, OSCAR IV den dag
kunne høres med.
Alle, der har hørt OSCAR IV, bedes sende mig
deres rapporter, så jeg kan lave en oversigt over
den danske aktivitet.
Aktivitetstesten:
Efter december omgangen er stillingen følgende:
144 Mc:
OZ1EE —
6OL —
9CR —
2FD —
5G —
1NF —
1LD —
7LU —
9FR —

28

36 points
36 points
26 points
23 points
21 points
20 points
20 points
19 points
16 points

OZ9HX — 10 points
1RH —
9 points
9NO —
9 points
2RT —
7 points
9DP —
6 points
80P —
5 points
4QQ —
3 points
4HAM — 1 point

Maj:
1. week-end, 144 Mc og 432 Mc, SSA.
Den 28. og den 29., 432 Mc og 1296 Mc, EDR.
Jnni:
Den 11. kl. 2000 GMT — kl. 2359 GMT, den 12.
kl. 0000 GMT — kl. 1100 GMT, 144 Mc og 432 Mc,
UK7 og 2 meter klubben.
Juli:
Den 2. kl. 2000 GMT — den 3. kl. 1100 GMT, 144
Mc og 432 Mc, UK7 og 2 meter klubben.
September:
Den 3. og 4., 144 Mc og 432 Mc, Region I og EDR.
November:
Den 5. og 6., 144 Mc og 432 Mc, NRRL.
December:
Den 26. kl. 0700 — 1000 GMT, 144 Mc, UK7 og
2 meter klubben.
UK7 har fremsendt nedennævnte regler for de af
UK7 og 2 meter klubben arrangerede tester:
1. Testerne er skandinaviske og arrangeres af
2 meter klubben og UK7 i fællesskab.
2. Testkomiteen består af de to klubbers besty
relser.
3. Direkte deltagere er alle licenserede amatører
i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Det er til
ladt at tage QSO med udenlandske stationer, men
disse deltager ikke i testerne. Den udenlandske
station, der har haft flest skandinaviske QSO’er,
modtager et diplom, hvis der indsendes log.
Diplom uddeles til de tre bedste skandinaviske
stationer.
I julitesten kæmpes der om UK7’s ØRESUNDS
POKAL. For at få pokalen til ejendom, skal den
vindes 3 gange i træk eller 4 gange sammenlagt.
I 1964 vandt SM7BZX, og i 1965 vandt OZ6WJ.
i. Bånd:
Marts-, juni- og julitesterne: 144—146 Mc og 432—
434 Mc. Decembertesten: 144—146 Mc.
5. Perioder:
Marts-, juli- og decembertesterne 1 periode.
Junitesten 2 perioder. Hver station må kontaktes
een gang pr. bånd og periode. Krydsbånds-QSO er
ikke tilladt.
6. Effekt og bølgetyper:
Efter de gældende licensbestemmelser.
7. Koder:
Under hver QSO skal koder af typen 599015
GQ56b udveksles. Koden betyder, at modstationen
får rapporten 599, at det er afsenderens QSO nr. 15
(der begyndes med 001), og at positionen er GQ56b
efter
QRA-lokatorsystemet.
Kodeudveksling
efter
ovennævnte system er obligatorisk.

8. Pointberegning:
Marts- og julitesterne: 1 point pr. km.
Junitesten: 1 point pr. km. QSO under 100 km =
100 points.
Decembertesten: 1 point pr. QSO.
Resultatet fra 144 Mc og 432 Mc adderes, men det
er ikke nødvendigt at anvende begge bånd.
9. Log:
Skrives på standard logblade eller maskinskrives
i format A-4. Loggen skal indeholde følgende ru
brikker fra venstre mod højre: Tid (GMT), bånd,
modstation,
afsendt
kode,
modtaget
kode,
afstand
i km, samt en tom rubrik til testkomiteens bemærk
ninger.
Loggene indsendes senest 14 dage efter testens
afslutning til:
Marts- og junitesten: 2 meter klubbens sekretær.
Juli- og decembertesten: UK7 sekretæren.
10. Det er ikke tilladt at skifte QTH under testen.
11. Af de lytteramatører, som indsender log i
overensstemmelse
med
ovenstående,
præmieres
de
tre bedste med diplom.
12. Hvis en QSO mangler modlog, skal testkomi
teen
kontrollere
QSO’ens
rigtighed,
så
deltagere
ikke mister points uden egen skyld.
13. Klubberne sørger for, at indbydelsen til test
publiceres i eget lands amatørblad i god tid. UK7
sender indbydelse til Finland, og 2 meter klubben
til Norge.
144 Mc nyt:
Forholdene har i december ikke været over det
normale. Aktiviteten har været præget af julens
travlhed — i juletesten hørte jeg en hel del sta
tioner fra hele landet. QTH ved Nyborg — anten
nen var en dipol ca. 10 meter over jorden.

FRA AFDELINGERNE
Afd.
holder
møde
hver mandag kl. 2000
i
lokalerne
Frederikssundsvej
123,
under
etagen,
nedgang
til
venstre
for
„ABC-cafeteriet“.
QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ5IS udle
verer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke QSLkort.
Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9,
2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902 v, postgiro 57965.
Sekretær. OZ3WQ, Peter Lynggaard, postbox 198,
København K.
VHF-MØDE
Mandag den 14. februar 1966 har den kø
benhavnske afdeling atter møde i lokalerne
på Bellahøj.
Fornylig er OSCAR IV blevet sendt op.
Blandt andre har OZ1PL, Poul Linnet, arbej
det en del med denne satellit, der er meget
frekvensustabil. Om disse forsøg vil OZ1PL
redegøre nærmere for, ligesom han håber at
kunne
medbringe
forskellige
båndoptagelser
derfra.
Alle VHF-interesserede er velkomne!
Programmet:
17. januar: Klubaften.

432 Mc nyt:
OZ7IGY’s 432 Mc rundstrålende antenne er tæret
op og er nu erstattet med en 5 element antenne, der
stråler maksimalt i retningen mod Odense.
432 Mc arbejdet har i december gået i retning af
at få klargjort antenner og modtagere til brug ved
OSCAR IV forsøgene.
Jeg vil gerne høre fra jer, om hvad I laver af
QSO’er og nyt udstyr til VHF og UHF.
73 de OZ9AC.
Mobil 2-meter station bør man have . . .
Som de fleste erindrer, begyndte det nye år med
en forrygende snestorm nytårsdag. 2ME, 7CR og
7LX havde fejret nytår i Fensmark ved Næstved
og
startede
nytårsdag
ved
middagstid
hjemturen
mod København i en lille Fiat 500. Sigtbarheden var
på grund af den voldsomme snefygning under 100
meter, og da vognen efter en halv times kørsel
pludselig ikke ville længere, var det på et tilsyne
ladende fuldstændig øde sted fjernt fra enhver bebyggelsei Da alle var i selskabstøj og lette sko,
var der ingen, der havde mod til at gå på må og
få efter hjælp. Til alt held var vognen den dag
udstyret med en lille 2-meter transceiver og halo
antenne.
Det
lykkedes
hurtigt
at
få
forbindelse
med OZ9OR, som i løbet af kort tid nåede frem
gennem snedriverne med sin Hillmann og sin ko
nes bedste tøjsnor. Vognen blev trukket til en
tankstation (som viste sig at ligge kun 300 m læn
gere fremme!), og efter en omgang silicone-spray
i tændingssystemet gik turen videre hjem til Kø
benhavn. Tak for hjælpen, Hans Ove!
73 de 7LX.

24. januar:
Der
spørges
stadig
meget
om
oscillografer
og
deres brug, og vi har derfor ment, at det var rig
tigt
at
bringe
et
nogenlunde
populært
foredrag
herom. Om dette emne har OZ6OH, Ole Hassel
balch, lovet at komme i aften for at fortælle.
31. januar:
I aften har vi igen AUKTION. Eventuelle sæl
gere
bedes
snarest
muligt
sende
en
fortegnelse
over de ting, de ønsker at sælge, til formanden
OZ5RO.
7.

februar:
Klubaften. Har du noget at fortælle om eller
noget at vise frem, så er du hjertelig velkommen
i aften.
14. februar:
VHF-aften med foredrag af OZ1PL, se annoncen
ovenfor.
Godt nytår til alle vore medlemmer og vy 73!
OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.

Det afhænger af dig, hvis vi skal have
pinsestævnet på Nyborg Strand,
så husk tilmelding inden 1. februar

★
Sidste bulletin fra OZ4AO. Du kan
lige nå at komme med, men det haster
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AMAGER
Formand:
OZ9JB,
Jørgen
Badstue,
Kastrupvej
168, Kbh. S., tlf. 55 25 01.
Kasserer:
OZ8OL, Hans Olsen, Parnasvej 5,
Kbh. S., tlf. 55 10 85.
Sekretær: Bent Yt, På Blegdammen 6, 4. th.,
Kbh. Ø.
Mødelokale: Helikonsvej 10, kid., S.
Torsdag den 27. januar:
Bent Yt holder foredrag om køleproblemer.
Torsdag den 10. februar:
Ordinært klubmøde.
Nu håber vi, at alle er friske efter årsskiftets
besværligheder og møder op på møderne, således
at vores klub kan trives i det nye år. 1965 var jo
ikke det år, der var præget af den store mødepro
cent. Men vi må jo håbe, at 1966 bringer flere med
lemmer til Helikonsvej. Jo flere der møder op, jo
bedre mulighed er der for at stable et godt pro
gram på benene.
Vy 73 Bent Yt.
2 METER KLUBBEN
afholder januarmøde i de sædvanlige lokaler på
Frederikssundsvej torsdag den 27. januar kl. 2000.
Vi
skal
have
generalforsamling
samt
diskutere
testregler, sommerudflugt samt som eventuelt høre,
hvad de forskellige amatører har på hjerte.
Vy 73 OZ9AE.
ARHUS
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Mul
lersvej 117, Århus C, tlf. (061) 6 23 21.
Kasserer:
OZ7EW,
Erik
Kragh,
Louisevej
42,
Brabrand, tlf. (061) 2 83 96 eller 6 01 54.
Sekretær:
OZ8BG,
Bjarne
Gerdstrøm,
Junovej,
Århus C, tlf. (061) 4 43 57.
Torsdag den 20. januar kl. 2000
i
Ungdomsgården,
Skovvangsvej
ceiverens princip" ved OZ1HM.

127—129.

„Trans-

Morsekursus.
Afdelingens kursus i teknik og telegrafi starter
mandag den 10. januar på Fjordsgades skole, væ
relse 201. Nye deltagere kan optages på kurset.
Husk, det er mandag og onsdag kl. 19—22. OZ4EV
er kursusleder.
Vy 73 OZ8BG.
ÅBENRÅ
Den 15. november havde vi besøg her af 9AC,
som talte om 2 m og 23 cm. Det blev en rigtig
aften for amatører, og vi håber, at også andre må
få fornøjelse af at høre ham engang. Vi havde sam
let 50 deltagere fra hele Sønderjylland, så det er
vores mening at holde et foredrag endnu, inden
vinteren er omme. Vi siger tak til 9AC, og alle der
var mødt frem til mødet.
Vi har holdt forhandlinger med kommunen om
muligt at få et lokale stillet til rådighed. Det kunne
vi godt få, men der skulle pakkes sammen, hver
gang vi gik hjem, så det havde ingen interesse.
Møderne holdes indtil videre hver onsdag aften
kl. 1930 på Ungdomshjemmet.
Vy 73 Hans Peter.
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Hvordan er det med pinsetævnet?

BORNHOLM
Den 9. december holdtes ekstraordinær general
forsamling
i
klubhuset
med
kontingentforhøjelse
som eneste forhandlingsemne.
Efter en grundig gennemgang af de stillede for
slag enedes man om at gå til afstemning om to
alternativer: 1. Årskontingent på kr. 50. 2. Årskon
tingent på 1½ gange landsforeningskontingent, som
gælder
hvert
års
1.
januar.
Med
overvældende
majoritet blev sidste forslag — som indirekte får
en slags pristalsregulering, derved at det følger
med
landsforeningen,
vedtaget,
med
virkning
fra
1. jan 1966. Den hidtil gældende regel om halvt
kontingent for skoleelever, lærlinge og værneplig
tige forbliver uforandret. For 1966 er afdelingskon
tingentet således kr. 52,50 — hhv. kr. 26,25, og i 1967
bliver det kr. 60 — hhv. kr. 30.
Den ubetingede tilslutning til en så betydelig
kontingentforhøjelse må ses som et bevis på godt
sammenhold om afdelingens virke og som et ønske
for ønsket om fortsat stigende aktivitet.
På generalforsamlingen den 26. oktober bad 4HF
de tilstedeværende om at tage spørgsmålet om et
naturligt
generationsskifte
i
bestyrelsen
op
til
overvejelse. Forslag om OZ4OV, Ole Juul Petersen,
som formand vandt stor tilslutning, men beslut-,
ning herom kunne ikke tages, fordi Ole på det
tidspunkt ikke havde fået endelig afgjort, om han
skulle flytte fra øen i foråret. Da afgørelsen kort
tid efter forelå, og Ole meddelte, at han ville
blive nogle år fremover, tog bestyrelsen på 4HF’s
foranledning i konsekvens af den på generalfor
samlingen førte drøftelse beslutning om at konsti
tuere OZ4OV som formand fra 1. januar 1966. Sam
tidig indtræder Flemming Larsen (OZ2FT in spe)
som medlem af bestyrelsen. Om ekstraord. GF i den
anledning se nedenfor.
OSCAR IV.
De to bornholmske afdelinger har haft et godt ,
samarbejde i projekt Oscar IV, og nu er man be
gyndt på forberedelserne til Oscar V, som forven
tes opsendt i foråret 1966.
Følgende program for klubarbejdet i den
meste tid er fastlagt:

nær

4. og 11. januar:
Almindelig klubaften.
18. januar:
Morsekursus
1900. Hyggekl. 2000.

(OZ1IF),
byggeaften
og aktivitetsaften med

(OZ4OV)
1IF og

25. januar:
Demonstration og praktisk anvendelse
mebygget morseskriver ved Flemming Larsen.
1. februar:
Demonstration
der (OZ1IF).

af

hvorledes

8. februar:
Auktion over radiogrej.
at der bliver udbudt en
4PM har foræret afdelingen.

en

Vi gør
mængde

kl.
4FF

af

hjem

DX-amatør

arbej

opmærksom
gode ting,

på,
som

15. februar:
OZ4OV og OZ1IF forklarer, hvordan en
bølgemåler bygges op, og hvordan den skal
des.

stand
anven

22. februar:
Ekstraordinær
generalforsamling
med
dagsorde
nen: Forslag fra bestyrelsen om ændring af dennes
sammensætning.
Hver tirsdag er mødeaften. Der begyndes kl. 20,
hvis ikke andet tidspunkt er angivet.
Bestyrelsen ønsker alle et Glædeligt nytår og
meddeler,
at
et
stort,
indholdsrigt
nummer
af
KONTAKT er på vej.
Vy 73, OZ4FF, sekretær.
ØSTBORNHOLM
Det lykkedes i den forløbne måned at få repareret
vores „syge“ antennemast, idet det ved opbydelse af
medlemmernes
armkræfter
lykkedes
at
banke
et
5 m vandrør ned inden i bærerøret til antennen,
således at denne nu skulle kunne modstå selv den
værste orkan. Desværre blev vores corner ant. øde
lagt ved nedlægningen af masten, således at der
måtte laves en ny, men allerede den 23. december
kunne vi atter rejse masten, hvorefter 2 m statio
nen igen er køreklar. I juledagene blev der anbragt
en projektør ved foden af masten til at lyse op ad
denne, og ved aften og nat tager den sig godt ud.
Til auktionen den 8. december var der desværre
ikke fremkommet ret meget grej, og man enedes
først om at aflyse den, men da 3AP dukkede op med
bl. a. nogle LK-skalaer, kom der liv i flokken, og
auktionen kunne derefter afholdes med god tilslut
ning.
Juleafslutningen den 15. blev en rigtig hyggeaften
med snak over en kop kaffe og underholdning af
medlemmer, bl. a. lidt trylleri. Senere afholdtes et
amerikansk lotteri med et japansk måleinstrument
som hovedgevinst.
Programmet
for den kommende måned ser således ud:
19. januar:
I aften holder OZ4QQ stort foredrag om målein
strumenter, og medlemmerne kan se frem til en
meget interessant og lærerig aften; mød derfor tal
stærkt frem!
Der afsluttes med en kop kaffe med brød.
26. januar:
Byggeaften ved OZ4RA.
9. februar:
Der
afholdes
stor
„kvit
eller
dobbelt“-konkurrence med mange fine præmier. Tag YL og XYL
med.
16. februar:
Byggeaften ved OZ4CG.
Vel mødt allesammen.
Vy 73 de 4CG.
ESBJERG
Formand: OZ6DW, B. Elm-Larsen, Skrænten 59,
tlf. 2 44 86.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Biohm, Søren Mor
tensens vej 1, tlf. 2 81 05.
Kasserer:
OZ8LL,
Lise
Kjærbro,
Mølle
Park
vej 5, tlf. 2 87 42.

Sekretær: H. M. Nørgaard, Idrætsalle 33, Hjer
ting, tlf. 6 53 59.
OZ1LN, H. P. Kjærbro, Mølle Parkvej 5,
tlf. 2 87 42.
Endelig ser det ud til, at vort lokaleproblem er
ved at løse sig, takket være gode kræfter såvel in
den for afdelingen som uden for afdelingen. Det
lokale, som bestyrelsen har været ude at se på, er
noget nær idealet, idet det er centralt beliggende,
samtidig med at der er gode muligheder. Der kræ
ves dog en indsats for at få det brugbart til vort
specielle formål, idet der skal laves en mindre men
absolut
overkommelig
ombygning.
Denne
ombyg
ning vil kræve en indsats fra de enkelte medlem
mer.
Program:
21. januar:
Ordinært møde.
4. februar:
Ordinært møde.
11. februar:
Ordinært møde.
Det er af hensyn til ovennævnte, at der ikke er
fastlagt noget på de enkelte mødeaftener, men kom
alligevel, for der skal nok ske noget, øvrigt vil der,
så snart bestyrelsen har endelig tilsagn, tilgå de
enkelte medlemmer nærmere.
H. M. Nørgaard.
GIVE OG OMEGN
Foreningen afholdt den 18. december sin jule
frokost, der var ca. 25 deltagere, og det blev en
god og underholdende aften med P35 som buffer og
P2000 som oscillator. Vi vil ad denne vej sige tak
til de 2X Grethe, Lillian og Else, som var til stor
hjælp, og tak også til de der kom med gevinst og
grej til auktionen. 3KB skulle have været digter,
det kunne han tjene meget på, og velbekomme
til Lillian og 5VL som vandt de 2 store N’er.
I det nye år fortsætter vi med morse- og teknisk
kursus, og vi har fået lovning på en gennemgang
af SSB, så der er da lidt at tage fat på. Nærmere
herom ved opslag i lokalet Gyvelvej 6, Give.
Vy 73 de OZ2EN.
KORSØR
Lokale: Svendstrup station.
Kaldesignal: OZ8KOR.
Formand:
OZ4WI,
B.
Lykke
Frederiksen,
Frø
lunde, tlf. 168.
Kasserer: OZ5UJ, Niels Jørgen Bantz, Revvej 59,
Korsør, tlf. 57 15 83.
Vi har haft besøg af 6PA og 4AO, tak til jer,
fordi I ville komme og hilse på os, der var mødt
op på stationen.
Er du bagud med dit afdelingskontingent, da be
des du snarest betale til 5UJ.
Er der noget grej, du ikke kan få til at arbejde,
så tag det med herud og lad os hjælpe dig.
Mødeaftener til næste OZ.
Torsdag
den 20. januar
Torsdag
den 27. januar
Torsdag
den 3. februar
Torsdag
den 10. februar

kl.1930.
kl.1930.
kl.1930.
kl.1930.
Vy 73 H. E. J.
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LOLLAND-FALSTER
Well — så er vi FB hernede igen. Vi har rystet
sneen af. os og mødte talrigt med YL og XYL til
julemøde hos 2MI. Det var en gentagelse af jule/
hyggemødet i fjor, hvor 2MI igen beværtede os
fyrsteligt med sit dejlige hjemmebag og gode kaffe.
Kæmpekagen blev skåret ud til sidste bid af fru
5DA, og småkagerne flittigt kommenteret af 6KJ.
Efter kaffen så vi en morsom farvefilm, derefter
hyggemøde, hvor der blev snakket hobby, klub
arbejde o. m. a. Det var en dejlig aften, tiden gik
altfor hurtigt. Tak 2MI og OB for jeres gæstfrihed
og for en dejlig aften.

NORDJYLLAND
Formand:
OZ1MC,
M.
Christiansen,
Frederiks
havn.
Klubhus: Høgstedvej 7, Frederikshavn.
Så skulle vi være klar til at begynde 1966, idet vi
har fået et klubhus stillet til rådighed og oven i
handelen fået lov til at låne en del dejligt måle
grej.

Program:
Torsdag den 27. januar:
Møde på Ebsens hotel i Maribo. Bemærk venligst
det bliver en torsdag. Emnet bliver filmen om dio
den og transistoren, der skulle have været vist i
Maribo i november. Kom frem af vinterhiet og se
filmen. Den er virkelig god, fortæller ikke blot om
disse to komponenter i dag, men også lidt om hvad
vi kan vente os af dem fremover.
Sørg selv for transport fra Nykøbing, jeg har
plads til tre og træffes Parkvej 66.

Onsdag den 19. januar:
Indvielsesfest i vort nye klubhus.

Tirsdag den 22. februar.
Møde i Nykøbing, emnet bliver fremstilling af
print.
Mødested
Industriog
Håndværkerskolen.
Tilladelse foreligger dog ikke endnu, men medde
les i februar OZ.
Forskellige metoder vil blive gennemgået, og der
bliver lejlighed til at prøve selv. Komponentplace
ring og indlodning på printet vil også blive gen
nemgået.
73 og godt nytår til alle fra Lolland-Falster.
Erik Elmer.
NORDALS
Formand: OZ9ND, B. Damkjær, Hvedemarken 15,
Nordborg, tlf. (044) 5 01 33.
Kasserer: Axel Nissen, Guderup.
Sekretær:
OZ6LH,
L.
Hess,
Broballemark,
tlf.
(044) 5 19 56.
Med julemødet den 11. december havde afdelin
gen en fortræffelig afslutning på det gamle år.
Mødet startede om eftermiddagen med et besøg
på Teknikum i Sønderborg, og det var en veltil
rettelagt rundvisning, der ventede os. Efter at have
fået forklaret undervisningsgangen og set maskin
afdelingen
og
stærkstrømsafdelingen,
havde
alle
lejlighed til at se og prøve en mængde dejligt
målegrej i svagstrømslaboratoriet.
Måske var det ikke den megen teknik, der inter
esserede de tilstedeværende XYL’s mest, men da
besøget på Teknikum var forbi, kørte alle tilbage
til Nordborg, hvor den mere muntre del skulle
foregå. Denne kom på grund af opvarmningspro
blemer i afdelingslokalerne til at foregå hjemme
hos formanden privat. Her ventede sildeanretning
og smørrebrød, og da 7AG var ankommet, kunne
alle forsyne sig efter bedste evne. Hvad der foregik
resten af aftenen, vil formandens båndoptager nok
længe kunne huske.
Men en sådan fest kunne måske laves en anden
gang igen, f. eks i forbindelse med rævejagt, så
mon ikke det var en god idé at få kikket lidt på
bygningen af rævemodtageren?
Det første møde i det nye år bliver onsdag den
19.
januar, 5HW kommer og fortæller om VHF og
UHF sendere.
Vy 73 OZ6LH.
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Programmet
ser således ud:
Mandag den 10. januar:
Klubmøde.

Mandag den 24. januar:
Klubmøde.
Mandag den 31. januar:
Medlemsmøde på Hotel Sindal. Emne?
Mandag den 7. februar:
Klubmøde.
Mandag den 14. februar:
Klubmøde.
Alle møder starter kl. 2000.
Alle klubmøder holdes i afdelingslokalet i Frede
rikshavn, hvor vi i nær fremtid håber at få instal
leret
en
klubstation.
Samtidig
sender
afdelingen
alle medlemmer af EDR ønsket om et godt nytår.
Vy 73 sekretæren.

Sidste frist for tilmelding
til pinsestævnet: 1. februar

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Vort sidste arrangement i det gamle år var afd,
julefest, som vi afholdt med stor deltagelse den
7. december.
Vi indbyder til filmaften tirsdag den 25. januar
kl. 1900 prc. Indgang på rutebilholdepladsen under
uret på det gamle varehus. Der vises forskellige
film ang. transistorer og halvledere.
Der er fri entré, men af hensyn til begrænset
plads og kaffebord vil vi gerne have tilmelding
inden den 18. januar på tlf. 72 29 48, 6ME, om afte
nen.
Vel mødt.
73 7HZ.
ODENSE
Formand: Hans E. Jensen, OZ7HJ, Juelsmindevej
25, Bolbro, tlf. 13 37 29.
Afdelingens CW-kursus er i fuld gang, og inter
esserede kan stadig nå at melde sig til. Kurset er
for
både begyndere og viderekomne,
så trænger
CW’en til at friskes op, er muligheden der nu.
Programmet:
13. januar:
8LD demonstrerer og gennemgår sin ESB-sender.
10. februar:
9AC snakker VHF og UHF.

10. marts:
Filmaften.
Alle aftener kl. 2000.
CW-kursus hver torsdag kl. 19—20. Efter kl. 20
mødeaften.
Samtlige
arrangementer
foregår
i
lokalerne
på
Sortebrødre Torv i Ringbilens ejendom med ind
gang lige om hjørnet i Claus Bergsgade.
Vy 73 de 2RH.
ROSKILDE
Generalforsamlingen
afholdtes
den
14.
december
efter dagsordenen. Formand OZ2UD aflagde beret
ning om klubbens aktivitet i det forløbne år. Flere
punkter blev berørt, men her skal kun nævnes ét,
nemlig et tilbud om egne klublokaler. Efter en
gevaldig diskussion viste en påfølgende afstemning,
at vor årlange søgen efter klublokaler nu er slut.
Lokalerne ligger i Lejre, og den uforfærdede tilby
der er Lejre Maskinfabrik. Diskussionen skal lige
fremhæves, fordi den viste, at medlemmerne fak
tisk kan råbe, selv om kun en lille del viser det
til daglig.
Kasserer OZ6GH fremlagde det reviderede regn
skab til godkendelse, hvilket lykkedes uden større
besvær, og det balancerede med ca. kr. 975.
Den nye bestyrelse fik ved hemmelig afstemning
følgende udseende:
Formand: OZ2UD, Ernst Olesen, Lejre Maskin
fabrik, Lejre, tlf. Lejre 53 hele dagen.
Næstformand:
OZ5TE,
Erik
Andersen,
Lærkevej
10, Roskilde.
Kasserer:
OZ6GH,
Gorm
Helt-Hansen,
Kilde
brønde pr. Tåstrup, tlf. 90 05 79 efter 1800.
Sekretær:
Arne
Jensen,
Osager
Brugsforening,
Osager pr. Lejre, tlf. Osted 2 efter 1800.
Til
teknisk
rådgiver
genvalgtes
OZ6OL,
Hans
Oldenborg, Magnoliavej 18, Roskilde, tlf. 35 58 17
efter 1800. Ring dog til ham, når I har problemer.
På grund af tidnød som følge af den heftige dis
kussion bortfaldt sidste punkt på dagsordenen.
Hovsa forresten — glædelig jul og godt nytår.
Vy 73 de Amigo.
STRUER
Formand: OZ8AH, Aage Hansen, Østerbjerg, Fau
sing pr. Struer, tlf. 6 50 53.
Kasserer: Knud Loftager, Danmarksgade 59,
Struer.
Sekretær: OZ9FJ, Filip Jensen, Fuglebakken 8,
Gimsing, Struer.
Så er vi klar igen oven på julen, og vi håber,
interessen må blive endnu større i år end sidste år.
Vi beklager, det ikke var med i sidste OZ, at det
var Heathkit, der den 19. dec. udstillede amatør
grej og måleinstrumenter på Bang & Olufsen. Til
slutningen kunne jo være større, men vi havde en
god dag, hvor vi virkelig fik Heathkits fine amatør
grej at se og prøve. Vi siger tak til de mange, der
mødte op trods den noget sparsomme annonce.
Skulle
der
endnu
være
radiointeresserede,
der
ikke er medlem af lokalafdelingen, så kig ned i
klublokalet
Danmarksgade
3,
vi
holder
klubaften
hver tirsdag kl. 1930.
Vy 73 OZ9FS, Filip.
SVENDBORG
Vi afholder klubmøde tirsdag den
1930 hos formanden.
Villiam Johansen, Skovbrynet 2,
21 49 68.

18.

januar

Svendborg,
Vy 73 Villiam.

VIBORG
Formand: OZ5LD, Leo Dam, St. Set. Mikkelsgade 18 B, Viborg, tlf. (0761) 4803.
Kasserer: OZ8XU, Vichtor Sørensen, Agerskov
pr. Viborg, tlf. Ravnstrup 8Y.
Sekretær: OZ3J, John Olsen, Hald Ege, Viborg.
Medlemsmøde
tirsdag den 25.
ditori.

januar

kl.

2000

på

Ålkjærs

Kon

Til orientering
kan oplyses, at der den 9. december 1965 blev af
holdt bestyrelses- og udvalgsmøde i EDR Viborg
afdeling, hvor blandt andet følgende blev vedtaget:
Vedr. medlemsmøderne,
at fortsætte disse, selv om der
tilslutning, med ca. et hver måned.

er

en

meget

dårlig

Vedr. foredrag,
ikke holde flere større foredrag, da der til de sidste
kun har været et gennemsnit på ca. 10 mødt op.
Dog vil man til medlemsmøderne prøve at få for
skellige til at fortælle noget om emner, der kan
have interesse.
Vedr. rævejagt,
hvor der ikke har været særlig stor tilslutning i
sommer, der har gennemsnitlig været 4 hold pr.
jagt. Spørgsmålet om vi skal starte igen til foråret
blev udsat til afgørelse af generalforsamlingen i
april måned. Den store jagt på Bjerring kortet skal
fortsætte fremover, der var 23 startende hold.
Vedr. EDR’s Viborg afdelings
25 års jubilæum den 1. april 1966 havde festudval
get fremlagt et forslag til en jubilæumsfest først i
april måned 1966. Nærmere enkeltheder om festen
vil blive offentliggjort senere.
Vy 73 OZ5LD, Leo Dam.
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedrørende amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
C 9292, OZ1DM, Dan Jørgen Peter Madsen,
Strandboulevarden 46, 3., København Ø.
C 9741, OZ1DN, Ejnar Kruse Andersen, Jernbane
gade 15, st., Horsens.
C 9789, OZ1LL, Ebbe Larsen, Strandboulevarden
63, 4. th., København Ø.
B OZ1NE, Nils Alfred Ejstrup, Grønnemose Allé
45, København NV.
C 9152, OZ2HK, Hans Peter Olsen, Nørremarken,
Lund, Østjylland.
C 9909, OZ2KE, Kjeld Henning Riis, Skomager
gade 23, Roskilde.
C 8362, OZ2OA, Ove Leth Andersen, Søndergade
12, Videbæk.
C 7501, OZ4KS, Kaj Aage Sand Pedersen, Edvard
Griegs Gade 7, 4. th., København Ø.
C 8482, OZ5DP, Chresten Pedersen, Biersted.

kl.

C 7530, OZ5GF, Leif Maurits Olsen, Sverigesgade
16, Nykøbing F.

tlf.

C 9679, OZ6HL, Holger Agerschou, Kobbegård,
Gudhjem.

B OZ6OB, Ole Berland, Syrenvej 32, Hørsholm.
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C 9132, OZ6RP, Allan Wessel Pedersen, Asylgade
8, st. tv., Odder.

10035 Erling Kofoed Pihi, Ny vej, Østermarie.
10036 OZ5AE, Arne Skov, Spandet, Arnum.

C OZ7JL, Jan Larsen, Sdr. Ringvej 56, st. tv.,
Glostrup.
C 8542, OZ8AY, MG 689230 Arne Simonsen,
TGKMP, Almegårds kaserne, Rønne.
C 9197, OZ8DA, Bendt Nielsen, Dannebrogsgade 86,
Brønderslev.

10037 Mogens Dantoft, Voldgade 65, Struer.
10038 Eigil Petersen, Møllebakken, St. Rørbæk,
Frederikssund.
10039 Ole Messeli, Rigelvej 15, Risskov.
10040 Jens Erik Lehmann Poulsen, Sdr. Landevej
35, Sønderborg.

C 9254, OZ8FC, Richardt Christensen, Arnborg,
Herning.
C 8931, OZ9BM, Bent Larsen, Hobrovej 57, Ålborg.

10041 John Allan Kislov, Ved Sønderport 14, 1.,
København S. (A)

Inddragelser:
B OZ3SX, Svend Lindstrøm Pedersen, Plantagevej
6, Hundige, Greve Strand.
(Nu OX3SL).
B OZ3TJ, Knud Egon Johnsen, Sdr. Bindslev,
Bindslev.
C OZ9FT, Helga Thuesen, Set. Jørgens Vej 23,
Svendborg.
C OY8X, Jogvan Hammer, R. C. Effersøesgøta 7 A,
Thorshavn.
6202, OX3SL, Svend Lindstrøm Pedersen, Angmagssalik.
(Tidligere OZ3SI).

10042 Ib Naumann Jensen, Ibsvej 136,
Bagsværd. (A)
10043 Bjarne V. Franck, Kildevej 4, Holte.
10044 Carl Erik Nielsen, Frederikssundsvej 14 A,
3. tv., København NV.
10045 Ole Peter Bøgh, Arveprinsensvej 9, Kbh. F.
10046 Erik Nielsen c/o I/S Nissen, Sølsted, Visby.
10047 Iver Christiansen, Peter Bangs Vej 52,
Struer.
10048 Peter Christensen, Sandved 11, Åbenrå.
10049 Jens Thomsen, ESK 729, FSN Karup, Kølvrå.
Atter medlem.
3322 Ole Hartkopp, Boserupvej 426, Humlebæk.
9339 F. E. Gramstrup Larsen, Fredskovhellet 19,
1. tv., Hillerød.

NYE MEDLEMMER
10014 H. Juncher, Mathilde Fibigersvej 18, Køben
havn F. (A)
10015 P. J. Sørensen, Strandvejen 130, Faxe Lade
plads.
10016 Finn Knuth Olsen, Søborg Hovedgade 122,
3. tv., Søborg. (A)
10017 Knud Lauritsen, Læsøgade 46, Kolding.
10018 Peter Vinzents, Lundeskovvej 17, Hellerup.
10019 Reinhardt Bro Jensen, Ulshøjsvej 6, Gug.
10020 Thorkild Andresen, Sundswallgade 32, Søn
derborg.
10021 Arne Jørgensen, Bøgevej 4, Hobro.
10022 Jan Nielsen, Ørnevej 13, 1. tv., Kbh. NV. (A)
10023 Bent Misser Andersen, Sdr. Boulevard 166,
Odense.

6522 OZ3LP, Svend Leo Poulsen, Ringen 16,
Esbjerg.
Tilføjelse til QTH-listen.
6068 OX3AY, Erik Astrup Jensen, Upernavik
(01Z7AY slettes).
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Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.
?!>

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
Farum, t. (01) 95 11 13. (Hertil sendes alt teknisk stof).

10026 Louis Petersson, Engelbrektsvagen 15 A, 4.,
Jakobsberg, Sverige.

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.

10027 Eric Lysholdt Christiansen, Hjørringsgade 25,
st. th., København Ø.

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

10024 Bent Hans Andersen, Vagnersvej 9 C, Kø
benhavn SV. (A)
10025 Ole Nielsen, Th. Overskousvej 16, Odense.

10028 Steen Bang, Kancellivej 16, Odense V.
10029 Kristian Gustav Lind, Bygning 27, Jonstrup
lejren, Ballerup. (A)
10030 Hans J. Brask, Vestermariealle 27,
Kastrup. (A)
10031 Wolfgang Briissow, Bragesvej 27, Odense V.
10032 Niels Neerup Willumsen, „Truelskærgaard“,
Reerslev, Hedehusene.
10033 Niels Halkjær-Larsen, Grumstolsvej 68,
Højbjerg.
10034 Ove Petersen, Slotsvænget 2, Holstebro.
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Borgmestervej

58,

Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmester
vej 58, Horsens, tlf. (066) 2 18 34.
Øvrige annoncer:
OZ6PA, Poul Andersen, Peder
Lykkesvej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

*
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 15. november 1965.

