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En 2 m transceiverforsats
Af OZ2OC, O. Bundgård,
FLD 602, Skrydstrup pr. Vojens.

Der har i årenes løb ikke været beskrevet
mange transceivere (sender-modtagere) i OZ.
Skulle det være, fordi man var bange for at
gå i gang med en større konstruktion, som
man troede, man ikke kunne få til at virke,
sporingsvanskeligheder,
ønske
om
at
kunne
lytte på en anden frekvens end man sender
på, eller mon blot interessen ikke er der for
transceivere?
Lige meget hvad man nu har imod trans
ceivere, vil jeg nu beskrive en transceiver
forsats, som ikke er helt traditionel. Der er
valgt en forsats af økonomiske grunde, da
mange amatører alligevel har en 20 m-modtager, evt. 2 m PA-trin og måske en 2 m-converter. Denne sidste kan så direkte indgå i
konstruktionen.

Principdiagrammet.
Dette diagram er medtaget, fordi det er
meget vigtigt at forstå teorien for at få for
satsen til at køre. Den består af tre sektioner,
en ren sendersektion, en ren modtagersektion
og en sektion, som indeholder kredsløb, der
bliver brugt både i sender- og modtagerstil
lingen, heri indbefattet en VFO, som er den
eneste variable ting, når konstruktionen er

færdig. Dette bevirker, at et problem som
forkert sporing af sender og modtager slet
ikke kan opstå.
Et VFO-signal på 6,1—8,1 MHz blandes
med et krystalstyret signal på 123,7 MHz, og
vi får et signal på 129,8 MHz—-131,8 MHz. Ved
nu at addere et nyt krystalstyret signal på
14.2 MHz dertil, har vi et udgangssignal på
144—146 MHz, som nu kan bruges som sen
dersignal. Hvorfor nu blande to gange? Jo,
på denne måde har vi frembragt et lokaloscil
latorsignal for modtageren, som altid vil ligge
14.2 MHz fra sendersignalet, og har vi så en
modtager på 14,2 MHz, vil vi på denne kunne
høre alle de stationer, der ligger på vor sen
derfrekvens. Dette realiseres simpelthen ved,
at vi tager signalet mellem de to blandere
V2-V3 og blander det med modtagersignalet
V9. Hvorfor har vi nu valgt disse tossede fre
kvenser? Det skal først siges, at næsten alle
krystaller kan bruges til dette formål; men
der er nu en særlig grund til, at netop disse
krystaller er valgt her. Det tog snart 3 uger
med 3 breve at forklare folkene på krystal
firmaet, hvordan det indbyrdes forhold mel
lem krystallerne skulle være; men jeg regner
med, at næsten alle amatører vil have bety
lig lettere ved at fatte det. Vi prøver. 3 gange
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Fig. 1. Principskema.

det lave krystals frekvens plus 6 gange det
høje krystals frekvens skal være lig med
145 MHz ± 1kHz. Prøv at læse det igennem
en gang til, du har 3 uger. Dette specielle
forhold har den fordel, at man kan tage det
lave krystals frekvens (7,1 MHz) og sætte ind
som
VFO-signal,
og
sender-modtageren
vil
stå nøjagtig på landsfrekvensen.
Et andet forhold, som er praktisk at tage
i betragtning ved valg af krystaller, er, at
VFO’en skal holdes på en passende lav fre
kvens af stabilitetshensyn, ligesom krystallet
(det lave) kan bruges til at kalibrere 40—20—
15—10
m-modtageren
med.
En
sidste
be
mærkning er, at grundmodtagerens frekvens
a l t i d skal være lig med den frekvens, vi
adderer i Vs (her 14,2 MHz), eller sagt på en
anden måde, dette krystals frekvens kan væl
ges sådan, at den grundmodtager, vi har, kan
bruges. Dog skulle du ikke vælge grundmod
tagerens frekvens til mindre end 10 MHz.
Diagrammet.
Det skal allerførst bemærkes, at diagram
met muligvis ikke er ideelt, da de enkelte
sektioner er godtaget, så snart de kørte til
fredsstillende. Opstillingen blev lavet for eks
perimentets skyld og for at se, om systemet
duede, så optimal udnyttelse af forsatsen er
sikkert ikke nået, f. eks. ved jeg, at en mere
stabil VFO end den, jeg her har lavet, kan
laves; men hvad der er lavet her, er så abso
lut brugbart. V1a kører som Armstrong-osc.
med
afstemt
gitterkreds.
Anodespændingen
er stabiliseret, da forbruget ikke er det sam
me i modtagerstillingen som i sendestillingen,
og da VFO’en helst skulle forblive på samme

220

frekvens i begge stillinger, er dette nødven
digt. Der linkkobles over til V2, som har to af
stemte kredse i gitteret. Den ene på 7,1 MHz,
bredbånds afstemt, og den anden på 130,8
MHz, som gerne må have et nogenlunde
godt Q. Til denne kreds føres et krystalstyret
signal fra Vø på 123,7 MHz. Det kan se mær
keligt ud, at L4 ønskes afstemt til 130,8 MHz
i stedet for 123,7 MHz, men det giver det stør
ste blandingssignal i anoden, som det er her.
Modstanden fra de to kredse og til stel er
nødvendig, ikke kun for TP2’s skyld, men for
blandingen i røret, da dette sker ved gitter
strøm, og modstanden skubber arbejdspunk
tet ud over kl. B. Fra anoden tages to output,
et til modtageren, som bruger det til lokal
oscillatorsignal, og et føres videre til sende
ren V3. Går vi sendervejen, kommer vi til en
ny blander, V3, der kører på samme måde
som V2. Læg mærke til, at L13 også her er af
stemt til blandingsfrekvensen. I V3 lægges
»mellemfrekvensen til« sendersignalet og kø
res over til bufferen V4. Der er her brugt et
specialrør 5656, som var vanskeligt at stabili
sere, så et rør som QQE02/5 kan anbefales.
Gitter- og anodesiden er afstemt med to but
terflykondensatorer på 2X10 pF.
Fra V2 havde vi et andet output, som blev
linket hen i modtageren til V9, hvor vi blan
der det med det indkommende signal fra V7
og Vs. Koblingen af V7 og V8 er den velkendte
kaskodekobling fra håndbogen, så den vil jeg
ikke komme ind på her. Der er brugt to høj
stejle rør, som måske kan være lidt vanske
lige at tæmme. Hvis du ikke er for sikker i
bygningen af VHF-kaskodetrin, kan du bruge
ECC88. I anoden af V9 sidder en mellemfre

V

Blander
130,8 MHz

L8

Til V9

GI V3
6AK5
V2

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Funktionsomskifter.
1. stand-by.
2. modtager
3. sender.
a = antennesektion,
b + c = anodespændings
sektion.
Fig. 5.

Glødetrådskobling.

Fig. 6.

221

Foto nr. 1 (herover), se teksten.
Foto nr. 2. (til højre).
Fra øverste venstre hjørne ses rørfatningerne i følgende orden: V9 — V8 — V7 — V2 — Vs — V4 —

kvenstransformer
fra
Philips,
type
AP1108
349, hvor de to kondensatorer er erstattet
med to på 25 pF. Herfra tages signalet til
grundmodtageren.
Vib kører som krystaloscillator, og krystal
let er koblet på en sådan måde, at ose. giver
et stort antal harmoniske ud. Der er anbragt
en spærrekreds for den anden harmoniske i
anoden, og da vi tager ud over denne, får vi
14,2
MHz ud og kun denne. Outputtet kobles
hen til 14,2 MHz-kredsen i gitteret på V3 via
10 pF.
123,7
MHz-osc. består af tre rørfunktioner,
V5a og b og V6. V5a kører som V1b, blot med
den forskel, at vi tager grundfrekvensen ud;
denne dobles i V5b og triples i V6. De 123,7
MHz ledes hen til V2 gennem en linkkobling.
Der er anbragt en del gennemføringskon
densatorer
i
anodespændingsforsyningen.
Disse er alle på 1 nF og er loddet direkte på
chassis. Det letter konstruktionen meget, da
de kan bruges som støttebukke for anode
spændingen,
ligesom
filtermodstandene
kan
lægges oven på chassiset, hvilket giver den
bedste elektriske konstruktion.
Spændingen til glødetrådene afkobles lige
som anodespændingen ved hvert enkelt rør
med en gennemføringskondensator, som for
bindes med 2,2 μH-drosselspoler fra Vitrohm
(type ADS), se fig. 5. Droslerne ligger oven
på chassiset.
Optrimningen.
Optrimningen
foregår
lettest
på
følgende
måde: Med glød på alle rørene, ingen anode
spænding, lægges alle kredsene ind groft med
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V1 — V6 — V5. De ti trimmere, som ses, er surplustrimmere, men ligner til forveksling R.M.-lufttrimmer type PT med kærv. Philips rørtrimmere er
i k k e heldige i denne forbindelse.

et
gitterdykmeter.
Anodespændingen
tilslut
tes, og et rørvoltmeter måler den negative
spænding i TP1 (fig. 3). Dette er tegn på, at
20.6167 MHz-osc. svinger. Tr3 drejes til max
på
rørvoltmeteret,
som
gerne
skulle
være
over - 4 volt. V1 tages ud, og rørvoltmeteret
flyttes til TP2 (fig. 2). Tr4-Tr5 og Tr1 justeres
til max på rørvoltmeteret, som skal vise
mindst - 10 volt. Vi sættes i igen, og med
absorptionsmåleren (7 MHz-modtager) i nær
heden af L6 drejes på L1, med C1 i midterstil
lingen, til udslaget er størst på 7,1 MHz på
absorptionsmåleren
(modtageren).
Ci
drejes
fra den ene yderstilling til den anden, og det
kontrolleres, at VFO’en netop dækker 6,1 til
8.1 MHz. Hvis ikke, ændres C2, til dette er til
fældet. C1 stilles i midterstillingen, og L6 ju
steres til max udslag på rørvoltmeteret. Tri
gøres nu mindre, indtil en stigning af spæn
dingen er opnået på rørvoltmeteret. Der vil
nu være to steder på T1, hvor der er udslag,
men vi skal bruge det, hvor trimmeren er
mindst. Rørvoltmeteret flyttes til TP3, krystal
7.1 MHz tages ud, og Tr2 og Tre tunes for max
ca. - 10 V. Krystallet sættes i igen, og L19
(fig. 5) og L14 tunes for max. Tr6 efterjusteres nu ved, at man langsomt drejer den ud
til max på rørvoltmeteret. Der vil igen være
to steder med max, og vi skal igen bruge det,
hvor
trimmeren
er
mindst.
Rørvoltmeteret
flyttes til TP4, og Tr7-Tr8 tunes for max. Der
vil være to steder igen; men vi skal bruge
det sted, hvor udslaget falder til 0, når C1
kortsluttes. Tr9 tunes til max antennestrøm.
Trimningen skulle nu være i orden for alt
undtagen modtageren, og et godt check på, at

På det sidste chassis, det nederste, har vi
modtageren med 14,2 MHz-transformeren til
venstre.; lige under den udgangen for mod
tagersignalet
til
grundmodtageren.
Til
højre
herfor blanderen V9 og de to VHF-forstærkerrør V8 og V7. Ses chassiset fra neden (foto
nr. 2) lægges mærke til alle de mange rum.
Det er nødvendigt at lave alle disse skille
vægge, da ingen af kredsene må se hinan
den. Disse krav gælder dog ikke for kredse
med stor forskel i frekvens; men en skille
væg gennem alle rørfatninger er tilrådelig.

Foto nr. 3.
Holder for chassiset med power-supply og stabili
seringsrøret OA2. På forpladen ses spændings!an
tenneomskifteren samt C1.

alt er, som det skal være, er, at antennestrøm
men skal falde til 0, når C1 kortsluttes, eller
et af krystallerne tages op. Falder den ikke
til 0, er optrimningen forkert og må gås igen
nem en gang til. Selvsving i bufferen kan
også være årsagen. Optrimning af modtage
ren står beskrevet i håndbogen. Tr12 justeres
for max signal på grundmodtageren, igen det
max, hvor trimmeren er mindst.
Den mekaniske del.
Chassiset
er
lavet
af
tynd,
galvaniseret
jernplade, som er meget let at lodde på. Det
er lavet i tre sektioner med målene 6,5X22
cm, som efter monteringen er loddet sam
men til et stort chassis. Øverst på foto nr. 1
ses osc.-sektionerne, fra venstre VFO — 7,1
MHz-osc (krystallet ses til højre for røret) og
123,7
MHz-osc. med krystallet helt til højre.
Under denne sektion har vi fra venstre de to
blandere V2 og V3 med bufferen helt til højre.

Foto nr. 4.
Den færdige forsats. Bemærk den enkle betjening.

Nogle praktiske vink.
Skulle den amatør, man modtager, drive
lidt i frekvens, bør man ikke efterjustere C1,
men følge efter på grundmodtageren, da hans
modtager sikkert ikke driver med. Vi kan
altså godt modtage og sende på to forskellige
frekvenser på denne måde, dog med begræn
set frekvensforskel (ca. 200 kHz), det afhæn
ger af Q’et i L25. Ønsker man sporing igen,
starter man blot senderen og drejer grund
modtageren til max udslag på S-meteret. 14,2
MHz-osc. går nemlig også ind på denne mod
tager.
Denne konstruktion er ikke beregnet for
begyndere indenfor VHF, men har man før
prøvet at få et kaskodetrin til at køre tilfreds
stillende, skulle der ikke være mange ben i
denne lille forsats. God arbejdslyst.
Spoletabel.
L1 16 vdg., jernkerne, 0,3 mm tråd, diam. 7 mm,
L1-2-3 er viklet på samme kerne.
L2 5 vdg., jernkerne, 0,6 mm tråd, diam. 7 mm,
L1-2-3 er viklet på samme kerne.
L3-L6 3 vdg., jernkerne, mont.tråd, diam. 7—15 mm.
L1-2-3 er viklet på samme kerne.
L4-L7 3 vdg., luftkerne, 1,2 mm tråd, diam. 10 mm,
spolelængde 10 mm.
L13-L15 3 vdg., luftkerne, 1,2 mm tråd, diam. 10 mm,
spolelængde 10 mm.
L20-L24 3 vdg., luftkerne, 1,2 mm tråd, diam. 10 mm.
spolelængde 10 mm.
L5 25 vdg., jernkerne, 0,6 mm tråd, 15 mm, spole
form R.M. nr. 6148.
L8—L12 1 vdg., luftkerne, mont.tråd, diam. 10 mm,
viklet omkring L7 og L11.
L9 15 vdg., jernkerne, 0,6 mm tråd, diam. 7 mm.
L10 11 vdg., luftkerne, 1 mm tråd, diam. 10 mm.
L11 5 vdg., luftkerne, 1 mm tråd, diam. 10 mm.
L14 15 vdg., jernkerne, 0,3 mm tråd, diam. 6 mm.
2X3 vdg., luftkerne, 1,2 mm tråd, diam.
10 mm, L13 og L18 vikles mellem de to sektioner.
L18 2 vdg., luftkerne, 1,2 mm tråd, diam. 10 mm.
L19 10 vdg., jernkerne, 0,3 mm tråd, diam. 7 mm.
L21 10 vdg., jernkerne, 0,3 mm tråd, diam. 6 mm.
L22 10 vdg., luftkerne, 1,2 mm tråd, diam. 10 mm,
20 mm lang.
L23 5 vdg., luftkerne, 1,2 mm tråd, diam. 10 mm,
15 mm lang.
L25 Philips MF, transformer, AP 1108-349, kon
densatorerne erstattet med 25 pF konds.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Tegn diagram af en Clapp-oscillator med
en transistor.
Forklar
denne
oscillatortypes
fortrin
frem
for en almindelig Colpitts-oscillator.
I en anodespændingsmoduleret amatørsen
der, indrettet for den højst tilladte effekt
(B-licens) og med en anodespændingskilde
for udgangsrøret på 800 volt, anvendes en
modulationstransformator
med
omsæt
ningsforholdet 1 : 4 (vindingstal).
a) Hvor stor er impedansen, målt over
transformatorens primærvikling?
b) Hvor stor LF-effekt er nødvendig for
100 °lo modulation?
Angiv hvorledes man ved en telefonisen
sender (AM) effektivt kan sikre sig mod
overmodulation og dog bevare en passende
høj modulationsgrad.
Principdiagram
af
de
særlige
foranstalt
ninger ønskes.
Angiv de vigtigste foranstaltninger ved en
amatørsender, inclusive antenne, for und
gåelse af BCI og TVI.
Hvor stor er den maksimalt tilladelige ka
pacitet mellem en lysnetfase (220 volt AC)
og berøringstilgængelige metaldele?
Angiv i princippet, hvorledes man uden
risiko for berøringsfarlige spændinger kan
måle et senderrørs anodestrøm og anode
spænding
med
et
udvendigt
instrument,
der tilsluttes målebøsninger.
I
en
svingningskreds
med
resonansfre
kvensen 7 MHz udskiftes spolen med en
anden spole med samme ydre dimensioner,
men med 1/4 af første spoles vindingstal.
a) Hvor stor er selvinduktionen af den an
den spole i forhold til den første?
b)
Hvad er
svingningskredsens resonans
frekvens med spole nr. 2, når kredsens
kapacitet er uforandret?
Hvorledes
foretages
modtagerindstillingen,
når der skal modtages et ESB signal på en
almindelig
a) detektormodtager?
b) superheterodynmodtager?
Angiv de enkelte frekvenser og deres stør
relsesforhold i det udsendte frekvensspek
trum omkring den nominelle sendefre
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kvens 3700 kHz ved følgende sendetyper.
Der moduleres i alle tilfælde med en sinus
formet tone på 2 kHz:
a) Almindelig AM, modulationsgrad 50 °/o.
b) Ren ESB.
c) FM, modulationsindex 0,5. (Omtrentlig
angivelse
af
størrelsesforholdet
er
til
strækkeligt).
9) Hvilke spændingsforhold og effektforhold
svarer til
a) 3 decibel?
b) 6 decibel?
c) 10 decibel?
d) 20 decibel?
BESVARELSE
1)
Se fig. 1. For at oscillatoren skal blive
så frekvensstabil som muligt, skal kondensa
torerne C2 og C3 være store, således at tran
sistorens egne kapaciteter, der varierer med
spænding og temperatur, shuntes effektivt. I
den
sædvanlige
Colpitts-oscillator
(Cl
kort
sluttet) medfører dette, at spolen L skal have
meget
lille
selvinduktion,
hvilket
normalt
gør den vanskelig at fremstille med et til
strækkeligt højt Q (tilstrækkelig lille tabs
faktor). Ved at indføre Cl opnås, at L kan
have en rimelig selvinduktion og højt Q.

2) Den højeste tilladte effekt ved B-licens
og telefoni er 50 W input. Med en anodespæn
ding på 800 V opnås dette ved en DC-anode
strøm på 50/800 = 0,0625 A = 62,5 mA. Set
udefra vil PA-trinet derfor opføre sig som en
modstand på 800 V/62,5 mA = 12,8 kohm,
hvilket
er
modulationstransformerens
sekun
dærbelastning.
Omsætningsforholdet
for
im
pedans er kvadratet på omsætningsforholdet
for vindingstal, her altså 42 = 16. a) Over
primærviklingen måles derfor 1/16 af 12,8
kohm eller 0,8 kohm = 800 ohm. b) Forudsat
modulation med sinusspænding skal der til
100 % modulation bruges en LF-effekt på
halvdelen af DC-inputtet, her altså 25 W.
3) Det vil være nødvendigt at anvende en
amplitudebegrænser
(klipper),
der
indskydes
et passende sted i mikrofonforstærkeren (fig.
2). For at fjerne de heri frembragte forvræng-

Fig. 2.

ningsprodukter
(harmoniske
frekvenser)
af
talesignalet, der ellers ville modulere sende
ren og give splatter (sidebånd udover de til
ladte ca. 3 kHz), må klipperen efterfølges af
et
lavpasfilter
med
afskæringsfrekvens
ca.
3
kHz.
Indstilling
af
forstærkningen
efter
klipperen til en passende høj modulationsgrad
(95 %) kan foregå ved hjælp af et oscillo
skop, f. eks. ved trapezmetoden (se VTS side
93) eller ved hjælp af en simpel overmodula
tionsindikator, som vist i fig. 3. Indstillingen
skal ske ved et meget kraftigt indgangssignal
til klipperen, således at man kan være helt
sikker på, at denne er fuldt i funktion.

trinet skal være helt frit for parasitter og
køres bedst i klasse B eller AB, tankkredsen
udføres som pi-filter. Antennen tilkobles via
koaksialkabel,
hvori
eventuelt
indskydes
et
lavpasfilter
med
afskæringsfrekvens
lige
over den højeste sendefrekvens, der skal be
nyttes. Ved 2 m sendere kan benyttes et
båndpasfilter for 144—146 MHz.
5)
5 nF (5000 pF). Se fig. 4. Ensretterens
minus isoleres fra stel (jord) og forbindes her
til via en modstand på nogle ohm, hvorover
det udvendige instrument forbindes ved må
ling af anodestrømmen (bøsninger 2—3). R1
og/eller instrumentets formodstand afpasses

Fig. 4.

4)
For at undgå forstyrrelser på frekvenser
højere
end sendefrekvensen må alle har
moniske
og
andre
»spuriousser«
undertryk
kes effektivt. Ved forstyrrelser på frekvenser
lavere
end sendefrekvensen, hvor det er
selve signalet, der er for kraftigt i den for
styrrede modtager, gælder det om at få sen
derantennen så langt væk fra den forstyrrede
modtager
og
dennes
antenne
som
muligt;
dette er også nyttigt i første tilfælde. Det
hjælper at anvende en balanceret antenne,
hvis feeder gøres strålingsfri. For at under
trykke harmoniske må man som regel an
vende en eller flere af følgende foranstaltnin
ger: alle trin i senderen må arbejde på lavest
mulige effektniveau, helst uden at frembrin
ge harmoniske. Kan dette ikke undgås (når
der anvendes doblere, triplere etc.), må sen
deren afskærmes med en helt lukket metal
kasse, og alle til- og afgange (undtagen an
tennekablet) afkobles effektivt for HF. PA-

således, at man får et passende måleområde.
Hvis R1 afbryder, bliver bøsning 2 berørings
farlig. Risikoen kan nedsættes til noget helt
betydningsløst ved at lade R1 bestå af to
paralleltforbundne,
trådviklede
modstande
med hver sit stelpunkt og iøvrigt foretage
montagen
med
omhu og
omtanke. Anode
spændingen kan måles ved at opdele bleedermodstanden (som man jo alligevel skal have)
i to, R2 og R3, således at spændingen på bøs
ning 1 aldrig kan overskride 24 V. R3 og/el
ler instrumentets formodstand afpasses også
her således, at måleområdet bliver bekvemt.
Afbryder R3, bliver bøsning 1 berøringsfar
lig, hvilket kan modvirkes på samme måde
som for RI.
6) For spoler med samme længde og dia
meter gælder, at selvinduktionen er lig med
en konstant gange kvadratet på vindingstal
let. a) Reduceres vindingstallet til en fjerde
del, må selvinduktionen derfor falde til 1/16
af den førstes værdi, b) Af resonansformlen
(VTS side 35—36) fremgår, at frekvensen er
omvendt
proportional
med
kvadratroden
af
selvinduktionen.
Bliver
sidstnævnte
således
16 gange mindre, må frekvensen blive 4 gan
ge højere, her altså 28 MHz.
7)
a)
Detektormodtagerens
tilbagekobling
»trækkes an«, så detektoren svinger forholds
vis kraftigt, og afstemningen varieres, til sta
tionen lyder rent. Det sker ved den frekvens,
hvor detektoren er i nulstød med den under
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trykte bærebølge, b) På en gammeldags su
permodtager:
BFO’en
tilsluttes,
LF-styrkekontrollen drejes op og HF- (MF-) kontrollen
ned. BFO-frekvensen stilles til + eller - 1,5
kHz fra MF’en, alt efter om der skal modtages
nedre eller øvre sidebånd, og frekvensindstil
lingen varieres, til stationen lyder rent. AGC
(AVC)
skal
være
frakoblet.
Finafstemning
kan foretages med BFO-frekvensknappen. På
en
moderne
modtager:
funktionsomskifteren
stilles på øvre eller nedre sidebånd, afhængig
af det signal, der skal modtages, og frekvensindstillingen
varieres,
indtil
stationen
lyder
rent.
8) a) AM: bærebølge på 3700 kHz, amplitu
deværdien sættes til 100 %. Ved 100 % modu
lation
ville
de
to
sidebåndsfrekvenser
på
3700 ± 2 kHz hver have en relativ amplitude
på
50
%;
da
modulationsgraden imidlertid
kun er 50 %, bliver sidefrekvensernes ampli
tuder kun halvt så store, altså 25 % af bære
bølgens. b) Ved ren ESB findes kun een fre
kvens, 3700 kHz + eller - 2 kHz, idet bære
bølgen på 3700 kHz samt den anden sidefre
kvens er helt undertrykt. Da der kun er een
frekvens, har det ingen mening at tale om
noget indbyrdes størrelsesforhold, c) FM: Ved
modulationsindex mindre end 1 har kun 1.
ordens
sidebåndsfrekvenserne
nogen
betyd
ning, disse ligger på 3700 ± 2 kHz. Sættes
bærebølgens amplitude til 100 o/o (frekvens
3700 kHz), bliver amplituden af hver side
båndsfrekvens af 1. orden meget nær 25 %.
Dette kan ses af fig. 10.20 side 98 i VTS (4.
udg. 1964), hvilket næppe har gavnet ret
mange ved prøven, da bogen ikke må med
bringes. De, der skal til prøven i fremtiden,
bør imidlertid skrive sig bag øret, at FM med
modulationsindex mindre end 1 hvad side
båndenes amplituder angår, ikke er til at
skelne fra AM, således at modulationsgraden
m (m = 1 ved 100 °/o modulation) svarer til
modulationsindex m. (Forskellen mellem AM
og FM ligger her i faseforholdene).
9) a) 3 dB svarer til sqr(2) gange i spænding
og 2 gange i effekt.
b) 6 dB svarer til 2 gange i spænding og
4 gange i effekt.
c) 10 dB svarer til sqr(10) gange i spænding
og 10 gange i effekt.
d) 20 dB svarer til 10 gange i spænding og
100 gange i effekt.
KOMMENTARER
En 100 % besvarelse af opgavesættet kræ
ver et godt kendskab til amatør-radioteknik,
men det er jo også meningen, at man skal
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Halvleder-nyt
Germanium-UHFmesatransistor AF239
AF139
var
den
første
masseproducerede
UHF-transistor i Europa, og den gjorde det
relativt
nemt
at
bygge
transistormodtagere
til 70 cm båndet, som var på højde med de
bedste rørmodtagere. Nu er der kommet en
ny og bedre type, AF239, som kan gøre alle
rør til skamme på UHF. Siemens lover et
støjtal under 3 dB fra 1 til 400 MHz, stigende
til 5 dB ved 800 MHz. fmax er ca. 3500 MHz,
hvilket lover forstærkninger på 70 cm op til
18 dB. fi er ca. 650 MHz, og tilbagevirknings
kapaciteten 0,25 pF, altsammen ved 12 V og
2 mA. Ved at vælge så stort et forhold mel
lem fmax og fy angiver Siemens at have op
nået, at støj- og effekttilpasning falder no
genlunde sammen, nemlig ved ca. 60 ohm.
Transistoren
er
egnet
til
forward-regule
ring, idet forøgelse af kollektorstrømmen fra
2 til 7 mA på 70 cm vil sænke forstærkningen
med ca. 30 dB.
OZ6NF.

være nået noget længere end til begynder
stadiet, før man indstiller sig til A-licensprøven. Kravene til den mundtlige prøve ligger
l a n g t under den skriftlige, som jo iøvrigt
kun skal besvares 2/3 korrekt, for at man kan
bestå. Har man studeret Vejen til Sendetilla
delsen (VTS) — 4. udgave af 1964 — omhyg
geligt, og har man fulgt med i OZ i nogle år
samt selv eksperimenteret noget med sendere
og modtagere, skulle forudsætningerne være i
orden — men heller ikke før!
Halvlederog
ESB-tekniken
har
indtaget
sin naturlige plads i opgavestoffet. Licens
bestemmelserne optræder mere eller mindre
skjult i alle opgavesæt (se f. eks. sp. 2). For
anstaltninger
ved
forstyrrelser,
sikkerheds
bestemmelser og operationsteknik kræves der
ligeledes
viden
om.
De
øvrige
tekniske
spørgsmål i dette sæt er alle af en sådan art,
at P&T kan se, om eksaminanden forstår de
grundlæggende principper. Om dette opgave
sæt er let eller svært er vanskeligt at sige,
men at man har fortjent sin A-licens, når
man har bestået, er givet.
OZ7AQ.

Begynderens problemer
Kære OZ7AQ.
Som mangeårigt medlem af EDR og inter
esseret læser af OZ har jeg fulgt diskussionen
»begynderens problemer«.
Jeg har funderet over dette emne og kom
met til følgende resultat, som jo nok kan
diskuteres især blandt »gamle medlemmer af
EDR« — men lad dette blot være min mening
om sagen.
For det første tror jeg, at de fleste begyn
dere indenfor vor hobby genere sig for at
fremkomme med deres problemer i OZ. Dette
er vel forståeligt, fordi den rivende udvikling
på det radiotekniske område gør det betyde
ligt
vanskeligere
for
de
nye
radioamatører
i dag end for blot 15 år siden, hvor vi kunne
klare os med simplere konstruktioner for »at
gå i luften« uden at risikere forstyrrelser.
Dernæst tror jeg, at det med lidt god vilje
ville være muligt i OZ at fremkomme med
nogle gode konstruktioner og anvisninger be
regnet for begynderne. Jeg har bladet de sid
ste 10 årgange af OZ igennem for at se, hvad
man heri har givet begynderen af hjælp. Jeg
synes ikke, det er nok; det, man har givet
dem, er ganske simple konstruktioner, som i
de fleste tilfælde ikke giver ret meget resul
tat,
det
kan
være
modtagerkonstruktioner
såvel som QRP-sendere. Resultatet har sik
kert i mange tilfælde været årsag til, at be
gynderen er gået i stå og tabt interessen for
denne spændende hobby, og det er synd. Vi
må ikke glemme, at det langtfra er alle ama
tører, der har tid eller råd til at eksperimen
tere i længere tid for at få et blot nogen
lunde godt resultat. Her bør EDRs ledelse
sætte noget mere ind, og jeg er ganske sik
ker på, at interessen fanges ganske anderle
des hos vore nye medlemmer. Lad »de gamle
hams« blot rynke på næsen af kits og modul
opbygning af modtagere og sendere, men jeg
tror, at dette er en af vejene frem for vore
nye medlemmer. Giv dem f. eks. også anvis
ning på, hvordan de nemt kan bygge en con
verter
til
deres
BCL-spille;
forklar
dem,
hvordan de for en rimelig pris kan få en god
modtager, der findes mange sådanne i vore
annoncer i OZ. Det vrimler med betegnelser
som BC 348, Radione, S 40B, Hammarlund og
en mængde andre modtagere. Fortæl begyn
derne lidt om, hvad disse modtagere indehol
der, og hvad de kan benyttes til. Kort sagt,
lad os få gang i begynderstoffet, der er mas
ser af plads i OZ til dette stof.
Hvis begynderen bliver hjulpet rigtig på
vej og får tålelige resultater ud af sine kon-

— Vi har et ypperligt kreativt team her. Hvad
vi først og fremmest trænger til er nogen til at
gøre arbejdet.

struktioner, så skal han nok komme i gang
med
sine
eksperimenter,
og
interessen
for
dette vil styrkes, men det er nødvendigt at
give ham den rette start, og det mener jeg
må være OZ’s fornemste opgave.
73 OZ2BO, A. B. Olesen.
Vi kan være helt enige. Når jeg har tilladt
mig at bringe dit brev her med navns næv
nelse, er det ikke fordi, der bringes nye argu
menter, men fordi de gamle trænger til at
blive gentaget med henblik på at få nogle til
at reagere. Den ønskede reaktion er natur
ligvis tekniske artikler, og dette gælder såmænd ikke alene begynderstoffet — der er
stadigvæk brug for artikler for alle amatø
rer. Teknisk redaktør hverken kan, skal eller
vil fylde bladet selv hver måned, og hvis der
ikke sker en mere rigelig tilførsel af artikler
fra medlemmerne, må resultatet blive, at OZ
synker tilbage til samme stade, som de fle
ste
andre
amatørblade
indtager.
Afgørelsen
ligger i læsernes egne hænder!
Tilbage
til
de
deciderede
begynderproble
mer og noget principielt i ovenstående brev.
Det er sikkert rigtigt, at begynderkonstruk
tionerne ofte er for simple til at kunne bruges
til noget, når de er bragt til at fungere, og
de dermed forbundne problemer er omsat til
nyttige
erfaringer.
Begynderen
må
givetvis
indstille sig på at gå i gang med væsentlig
mere komplicerede ting, end tilfældet var for
10—15 år siden, og det betyder mere byggen
efter
gennemprøvede
modeller
og
mindre
helt
selvstændig
konstrueren.
Det
skurrer
måske fælt i visses øren, men der er ingen
tvivl om, at vi skal den vej, og det, der mu
ligvis går tabt, vil så erstattes af andet. Hvem
laver forresten i dag selv sine drejekondensatorer eller højttalere? Næste skridt er så
dan set kun, at man skal betragte en strøm
forsyning, en oscillator eller en MF-forstærker som en komponent og sammensætte disse
byggeklodser efter sit individuelle behov. —
Inden
for
den
professionelle
elektronik
er
man allerede et godt stykke ad den vej med
7AQ.
de integrerede kredsløb.
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Forbedring af AG C
og tilføjelse af
S-meter til Raytheon SB 34
Af OZ6LI, Finn Helmuth Pedersen,
Violvej 39, st. th., Sønderborg.

Da jeg for kort tid siden modtog transceiveren, bemærkede jeg, at der var en noget
svag AGC-virkning. Jeg slog mig i første
omgang til tåls med, at det nok var mig, der
var for godt vant (min hjemmebyggede mod
tager har AGC-forstærker efter OZ7AQ). Da
så en dag en lokal amatør, OZ6AQ, kaldte
mig, havde jeg nær fået trommehinderne re
vet ud. Ved denne lejlighed besluttede jeg at
se nærmere på AGC-kredsløbet, og det viste
sig, at transistoren Q3 (2N3642) ikke var sær
lig
tilbøjelig
til
at
trække
kollektorstrøm,
selvom der kom styring til basis. Det måtte
være transistoren, der var sløj, så der kom
straks en ny i, men stadig samme resultat.
Mange målinger blev foretaget, men det gav
ingen resultater. I min kvide prøvede jeg en
AC127
(NPN-germanium),
og
nu
virkede
AGC’en
pludselig
fortrinligt.
Apparatet
blev
i hast samlet, og flere QSO’er er gennemført,
inden modtageren langsomt, men sikkert blev
svagere og svagere. Det var AC127, der fik
det for varmt om ørerne inde i kabinettet.
Der måtte altså igen forsøges med en silici
umtransistor, da disse har betydelig mindre
lækstrøm. Jeg prøvede igen med den origi
nale 2N3642, og satte samtidig et trimmepo
tentiometer ind mellem basis og + 12 V, såle
des at jeg havde mulighed for at ændre basisforspændingen
og
dermed
arbejdspunktet.
Mange
af
de
NPN-siliciumtransistorer,
der
er på markedet, er enten HF-typer eller
switch-typer, og det er almindeligt for disse,
at de først lukker op ved en basisforspænding på mellem 200 og 500 mV.*) Efter indjustering
af
trimmepotentiometeret
kunne
AGC’en nu fungere ordentlig med 2N3642.
Efter nogen tids opvarmning blev modtage
ren alligevel en anelse svagere, og jeg prø
vede derfor med en transistor med endnu
mindre lækstrøm. Det blev en 2N696 fra
Texas
Instruments. Med
denne kunne der
ikke længere konstateres nogen ændring af
styrken som funktion af opvarmningen.
Da jeg senere fik lyst til at indføre S-meter
*) Alle Si-transistorer begynder principielt at
lede ved Vbe = ca. 0,6 V.
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kredsløbet, opstod der igen et lille problem
med transistoren Q3. Først lavede jeg et for
stærkertrin med en OC71 til at trække Smeteret, og alt virkede fint, indtil apparatet
blev godt gennemvarmt, så havde 0-punktet
flyttet sig (20 °/o for meget ved fuldt udslag).
Derfor blev det nødvendigt at indføje den
lille termistor, vist i diagrammet, som med
en seriemodstand på 4,7 kohm netop kompen
serer for Q3’s ringe temperaturdrift.
SB 34 kan forholdsvis nemt udstyres med
S-meter indikering. Instrumentet på SB 34
viser allerede fra fabrikkens side PA-anodestrøm
samt,
ved
omskiftning,
udgangseffek
ten (relativt). Det er derfor nærliggende at
bruge instrumentet også som S-meter.
Strengt taget behøver man ikke måle sin
anodestrøm ved hver indstilling af senderen,
så hvis man fatter sig i korthed, kan senderen
nemt tunes op udelukkende med instrument
omskifteren i stilling ANT. S-meter kreds
løbet skal derfor kobles til instrumentet, når
instrumentomskifteren står i stilling ANT, og
af praktiske grunde KUN i denne stilling.
Det er altså meningen, at meteret automatisk
viser S-grader, når der modtages, og ud
gangseffekt, når der sendes. Meteret skal som
normalt være forbundet til dioden CR22, men
samtidig på en eller anden måde til AGCkredsløbet.
Resultatet blev som vist i diagramudsnit
tet. Et trimmepotentiometer er anbragt mel
lem basis og + 12 V, og en Siemens termistor
i serie med 4,7 kohm mellem basis og stel på
Q3. I S-meter kredsløbet er som nævnt an
vendt en OC71, som er fortrinlig til dette
formål. Det er ganske vist en germanium
transistor, men med de viste modstandsvær
dier er den tilstrækkelig stabiliseret ved de
høje temperaturer.

Komplet ESB-exciter

kommet
ses fig. 1.

til

allebåndsmixeren.

Diagrammet

Rettelse.
Der har desværre indsneget sig et par småfejl ved angivelse af spoledata i den sidste
artikel, og derfor bringes skyndsomst denne
berigtigelse.
Alle spoler med undtagelse af L5 vikles
med 0,15 mm ø silkeomspundet laktråd.
Spoledata angivet
udfor
L6hører tilL7.
Spoledata angivet
udfor
L7hører tilL8.
Spoledata angivet
udfor
L8hører tilL6.
Til alle, der har bestilt print, beder jeg om
en smule tålmodighed, da der er leveringstid
fra fabrikanten.
Som nævnt i sidste OZ er turen denne gang

Krystaloscillatoren.
Denne er koblet som bærebølgeoscillatoren
beskrevet i sidste nr., men man vil straks be
mærke, at der diagrammæssigt er forskel,
idet der er fire krystaller fast tilkoblet tran
sistoren.
Hvilket af krystallerne, der arbejder, be
stemmes
udelukkende
af
kollektorkredsen
L1. Når man skal i gang med at få opstillin
gen til at køre, anbefales det at starte med
at få ose. til at svinge med det krystal, der
ligger højest i frekvens; derefter det næst
højeste o. s. v. Outputtet fra ose. tages via en
link, hvis kobling til L1 varieres, indtil de
angivne 400 mV på den balancerede blander
opnås.
Fra denne link føres ose.-signalet til en
emitterfølger Q2, der sikrer, at man undgår
tilbagevirkning
på
ose.
og
giver
effektfor
stærkning. Dækningsområde for de af mig
anvendte krystaller er:

Den anvendte Siemens termistor type R514/1/20 var en, jeg tilfældigvis havde i forve
jen. Man kan sikkert finde andre velegnede
typer, og man skal så bare korrigere med
termistorens seriemodstand. Denne skal iøvrigt helst være med ± 5 '% tolerance.
Zenerdiodens fabrikat er underordnet; ho
vedsagen er, at det er en 3 volts zenerdiode
af mindste type.
Angående justering:
Volumenkontrollen
drejes en trediedel op, og modtageren stilles
på 15 m, dog må tunerknappen ikke stilles til
resonans.
Trimmepotentiometeret
på
de
50
kohm indstilles nu således, at instrumentets
viser lige netop står på 0. Derefter tunes
modtageren op på normal måde på 15 eller
20 m, og volumenkontrollen drejes langsomt
op, indtil viseren lige akkurat bevæger sig på
grund af baggrundsstøjen. Ved denne stil
ling skal kontrollen for eftertiden altid stå,
i det mindste ved rapportgivning. Derefter
findes (helst om aftenen) den kraftigste ra
diofonistation på 40 m, og instrumentet skulle
nu gerne vise fuldt udslag. Er udslaget for
stort, forøges de 560 ohm i emitteren på OC71
til en større værdi. S-meteret skulle nu være
klar til kalibrering.
Termistoren
skal
iøvrigt
placeres
under
printpladen udfor Q3. Anbringes den ovenpå
printpladen,
skal
termistorens
seriemodstand
sikkert forøges en smule.
Komponenterne til S-meter kredsløbet kan

passende anbringes på en lille printplade el
ler et stykke Vero Board. Tilledningerne la
ves f. eks. i 2 cm lange meget svære monte
ringstråde, således at disse direkte kan loddes
på
ledningsføringen
af
den
lille
HF-plade,
der står på højkant nede under hovedprintet,
og samtidig tjene som den mekaniske fast
gørelse af vores kredsløb. Både + 12 V, stel
og AGC-ledningen findes på HF-pladen, der
skal blot lægges en tråd fra kollektoren af
OC71 over til ANT-ledningen på instrument
omskifteren.
Den ekstra diode OA70, der er indført som
vist i diagrammet, er ikke ubetinget nødven
dig. Sådan set er den også rarest at undvære,
idet CR 21, 1 nF og CR 22 er loddet direkte
på
instrumentomskifterens
ben.
Skal
OA70
indføres, må de nævnte komponenter loddes
af
omskifterterminalen.
Diodens
funktion
er
at hindre, at strømmen fra OC71 både skal
løbe i instrumentet og i dioden CR 22. Und
lades alligevel OA70, må emittermodstanden
på 560 ohm formindskes til ca. 150 ohm, og
så er stabiliseringen af OC71 ikke længere
så god.
Det skulle forresten nok være muligt at
anvende den originale 2N3642 som Q3, men
i så fald må termistorens seriemodstand nok
formindskes
en
lille
smule.
Den
optimale
værdi af modstanden har vi, når 0-punktet
ikke ændrer sig fra start, og indtil normal
driftstemperatur er nået.
*

3. afsnit.
Af OZ1FB, Hans Poulsen,
Amg. Landevej 92 A, Kastrup.
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link 1
link 2

L3—4
link

_

7 vdg.
5 vc jg.

5 vdg.
3 v dg.

2
2

vdg. 45 vdg. 28 vdg. 17
vdg.
6 vdg.
4 vdg.
3

vt jg

vdg.

vdg. 45 vdg. 30 vdg. 18
2vdg.
2vdg.

vdg. 14vdg.
vdg.
2vdg.

vdg.
vdg.

vdg. 14vdg.

vdg. 13vdg.
vdg.
2vdg.

Link 1 på L2 vikles i forlængelse af spolens kolde
ende.

Link 2 på L2 samt links på L3 og L4 vikles midt
om selve spolen.
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L2

vdg. 23 vdg. 35 vdg. 19
vdg.
5 vdg.
7 vdg.
3

80 m 40 m 20 m 15 m 10 m

35
7

LI
link

100 ohm R8—13. C12—16—17 9
stk. 22 pFker.
470 ohm R19—25. C12—16—17 6
stk. 47 pF ker.
680 ohm R9—14. C3 270
pF ker.
1 k RI—5—10—15—18—20—21—23. C4 39 pF ker.
2,2 k R4. C5 33 pF ker.
4,7 k R3—7—12—18—24. Ql—2—3—4—5 BF 185.
22 k R2—6—11—16—22.
4 dioder OA95.
10 nF disc.-ker. Cl—2—6—7—8—9—
19 stk. spolerør Voight type B4/25 — 901.
10—11—13—14—15—18—19—20.
19 stk. kerner Voight type B4/25 — 901.

Stykliste.

Foto af den færdige mixer-enhed. — Den sidste
skærm med omsceifterdæk endnu ikke monteret. —
Printet er lavet for anvendelse af såvel HC 6-U
som HC 18-U krystaller. Enheden måler 190X70 mm.

Y1 9,000 MHz - (5—5,5) MHz = 3,5—
4,0 MHz LSB.
9,000 MHz + (5—5,5) MHz = 14—14,5
MHz USB.
Y2 12,5 MHz - (5—5,5) MHz = 7—7,5
MHz LSB.
Y3 16,0 MHz + (5—5,5) MHz = 21—21,5
MHz USB.
Y4 21,0 MHz + (5—5,5) MHz = 28—28,5
MHz USB.
Om ønskes kan naturligvis andre krystal
ler indsættes, således at andre frekvensområ
der kan bestryges.
Det fra ESB-generatoren kommende USBsignal, 5—5.5 MHz, føres ligeledes til en emit
terfølger Q3 og herfra til
Den balancerede blander.
Transformatoren, der er anvendt her, er
viklet med 18 vdg. 0,6 mm ø god laktråd med
midtpunktsudtag.
Denne
spole
vikles
uden
spacing på f. eks. det glatte stykke af et 5,5
mm bor. Det vil så bagefter passe med at
skrue en almindelig 6 mm jernkerne med 0,6
mm gevindstigning i. Denne jernkerne tjener
til at balancere blanderen med.
Midt om spolen vikles 5 vdg. 0,7 mm iso
leret monteringstråd, der udgør linken, hvor
igennem oscillatorsignalet tilføres.
Fra blanderen føres signalet til en afstemt
kreds L2—C12 (een for hvert bånd, men af
pladshensyn ikke påtegnet diagrammet).

Fra denne afstemte kreds føres signalet til
Forstærkertrinene.
Q3—4 er to ens forstærkertrin i jordet
basiskobling. Signalet tilføres emitteren, ba
sis er HF-mæssigt jordet, og kollektorkredsen
udgøres af hhv. L3—C16 og L4—C17. Der er
i kollektorerne anbragt den obligate parasit
modstand, og trinene har ikke vist nogen ten
dens til selvsving.
Der er ved omskifterarmene angivet for
eks. c c; dette hentyder til, at de to omskiftersektioner er på samme dæk.
Trimningen af alle spolerne (L2—3—4) fo
retages i første omgang lettest med et gitterdykmeter, hvorefter den endelige fintrimning
gøres
ved
hjælp
af
ESB-generatoren.
Det
skulle være muligt at trimme hele herlig
heden op, så der kun er ca. 1 dB mindre
spænding
ved
båndgrænserne
end
midt
i
båndet.
Spolerne.
Alle spolerne til 10, 15 og 20 meter er vik
let med 0,25 mm ø god laktråd.
Spolerne til 40 og 80 meter er viklet med
0,15 mm ø silkeomsp. laktråd.
Alle links er viklet med 0,25 mm ø laktråd.
Som det vil fremgå af foto af opstillingen
(fig. 2), er der også til denne enhed fremstil
let print, men dog ikke beregnet til at stikke
i en printfatning. Evt. interesserede kan ved
henvendelse til undertegnede købe print. *
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En 2 m converter
Efter RCA Ham Tips, vol. 26, nr. 1,

af W2OKO, R. M. Mendelson.

Converteren
er
bygget
med
amerikanske
komponenter
for
amerikanske
amatører,
selvfølgelig for at få solgt nogle RCA-transistorer. Men det forhindrer jo ikke, at vi
andre kan have gavn af beskrivelsen. Skulle
der så være en af læserne, der på grundlag
heraf konstruerer en converter med europæi
ske komponenter, således at den bliver umid
delbart
tilgængelig
for
efterbygning,
skal
artiklen være velkommen her i OZ.
Kredsløbet.
Det er klart, at en 2 m converter i dag byg
ges med halvledere. Såvel materialepris som
ydeevne
kan
sagtens
konkurrere
med
rørconvertere, og yderligere fordele er natur
ligvis den direkte drift fra et bilbatteri samt
nul opvarmningstid.
HF-trinet er neutrodynstabiliseret, et støj
tal på 3 dB skulle uden videre kunne opnås
med den angivne transistortype. Oscillatoren,
der arbejder med et overtonekrystal, funge
rer yderligere som tripler og afgiver et sig
nal på 118 MHz, hvilket passer med en varia
bel 1. MF på 26—28 MHz for modtagelse af
144—146
MHz.
Det
amerikanske
2
meter
bånd går til 148 MHz, hvilket gør dette valg
af oscillatorfrekvens naturligt, her vil man
nok snarere vælge 116 MHz (krystalfrekvens
en trediedel heraf, d. v. s. 38,6667 MHz), såle
des at den efterfølgende modtager skal dæk
ke 10 meter båndet (28—30 MHz). Ønsker
man f. eks. en MF på 14—16 MHz, skal der
ikke ændres andet i oscillatoren end krystal
let (43,33 MHz), samtidig forhøjes vindings
tallet for L4 til 22.
Blandingstrinet
er
en
ganske
almindelig
transistormixer,
der
ikke
kræver
særlige
kommentarer.
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Opbygning.
Hele herligheden er bygget på en messing
plade 100X100 mm, som danner låget i en
standardkasse. Lay-outet fremgår så nogen
lunde af figurerne, men så længe man holder
HF-trinets ind- og udgangsspoler vel adskilt,
skulle man nok kunne tillade sig at rokere
en del med stumperne. I stedet for metalpla
den kunne man tænke sig opbygningen fore
taget på et stykke printplade, der jo er let at
arbejde i og at lodde på. Endelig kunne man
selvfølgelig lave et rigtigt print.
Justering.
Trimmeproceduren
er
simpel,
man
kan
klare sig med et gitterdykmeter og modtage
rens S-meter. Da vort 2 meter bånd kun er
halvt så bredt som det amerikanske, er det
formentlig
tilstrækkeligt
at
afstemme
alle
kredse til max. signal på 145 MHz, men vil

Komponentplaceringen.
Opbygningen er konventionel chassismontage,
transistorerne sidder i fatninger.

»Kænguru-modulation« el. antennemodulation
på en anden måde
Af OZ3FN, J. V. Laursen,
Kaplevej 29, Virum.

Jeg har med interesse læst 4RM’s artikel
i april OZ.
Det slår mig imidlertid, at der efter nogen
tids udsendelse af HF må komme en akku
mulering
af
radiobølgerne,
således
at
der
fremkommer en vis træghed, at der samtidig
er en meget stor tendens til frekvensmodu
lation siger vel næsten sig selv.
En bedre løsning på problemet må efter
min mening være at montere antennemasten
som vist på skitsen.
Heraf fremgår tillige, at det udsendte må
og kan kun blive ren AM, idet antennen,
d. v. s. HF’en, bevæger sig op og ned i takt
med modulationen — evt. tvivlende sjæle kan
blot montere arrangementet i vandoverfladen
for at få det gl. forsøg bekræftet om radio
bølgernes struktur.
»Kænguro-modulation«
kan
også
anvendes
på trådantenner ophængt i en mast. Ved den
op/nedgående bevægelse af masten kan man
under uheldige omstændigheder og ved for
kraftig modulation få stående bølger på an
tennen.

Denne form for modulation er allerede ved
at vinde stor udbredelse og anvendes bl. a.
af F1DUS og NA1V, der sikkert inden længe
vil lade høre fra sig i DDT.
*

man have det lidt finere, kan L2 og L3 afstem
mes i hver sin ende af båndet og resten på
båndmidte.
7AQ.
Tabel.
Spænding

Transistor

Ql
Q2
Kollektor til stel
11,3 V
11,0 V
Basis til stel
1,3 V
1,4 V
Emitter til stel
0.65 V
0,8 V
Alle spændinger målt med universalmeter med
20 kohm/V ved batterispænding 12,6 V.

Q3
5,0 V
0,6 V
0V

Spoletabel.

L1 5 vdg., 1,3 mm ø, diam 6,3 mm, spacing = tråd
tykkelse, udtag 1 vdg. oppe.
L2, L3 4 vdg., 0,4 mm CuL, diam. 6,3 mm, tætvikl.,
m. jernkerne.
L4 11 vdg., 0,4 mm CuL, diam. 9,5 mm, tætvikl.,
m. jernkerne.
L5 3 vdg., tætvikl., isol. monteringstråd.
L6 5 vdg., 0,4 mm CuL, diam. 9,5 mm, tætvikl.,
m. jernkerne.
L7 7 vdg., 0,4 mm CuL, diam. 6,3 mm, tætvikl.,
m. jernkerne.

Boreplanen gengivet i halv størrelse (målene er eng.
tommer). Sammenlignes med foto side 232 fås et
nogenlunde indtryk af opbygningen.
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Balancerede modulatorer
med dioder

Fig. 1 A.

Uddrag af artikel i
»Single Sideband for the Radio Amateur«
af Byron Goodman, W1DX.
Oversat af OZ6LI, Finn Helmuth Pedersen,
Violvej 39, st. th., Sønderborg.
Fig. 1 B.

En balanceret modulator er et trin, der skal
give de to sidebånd, der også opstår ved AMmodulation, uden at lade selve bærebølgen
passere. I ESB-sendere gøres dette, førend
det ene sidebånd fjernes med et høj selektivt
filter. Selv om balancerede modulatorer kan
udføres på mange forskellige måder, tjener
de alligevel allesammen det samme grund
formål, og de forskellige kredsløb, der spe
cielt indeholder dioder, afviger kun ved de
ekstra
frekvenser
(harmoniske),
der
fore
kommer på udgangen af modulatoren.
De mest almindelige kredsløb med dioder
er vist i fig. 1. Det er åbenbart i begge koblin
ger, at bærebølgen ikke kan forekomme i ud
gangssignalet,
da
bærebølgen udbalanceres
i
netværket, når der ikke er noget LF-signal.
Antag nu, at vi afbryder LF-transformatoren og forbinder et lille batteri mellem punk
terne B og D i fig. 1 A med den positive ter
minal til B. Dioderne AB og CD vil herved
blive forspændt i spærreretningen, og de kan
nu ikke lede HF, før HF-spændingen oversti
ger denne spærreværdi. De to andre dioder,
BC og AD, leder med det samme, og noget
mere end halvdelen af HF-svingningen pas
serer dioderne, da disse er forspændt i lede
retningen. Da det ene sæt dioder altså leder
bedre end det andet, er kredsløbet ikke læn
gere balanceret, og HF vil opstå over ud
gangsterminalerne. Det faktum, at denne HF
kun er omtrentlige halvbølger, der løber gen
nem dioderne, skal vi ikke bekymre os om —
husk, at dette er et AC-koblet kredsløb, og
HF-signalet vil opstå som normalt signal igen
(dog plus harmoniske frekvenser). Jo mere
spænding, der tilføres (fra batteriet), jo stør
re bliver skævheden i modulatoren, og des
mere HF kommer der på udgangen. Når po
lariteten
fra
batteriet
vendes,
vil
dioderne
BC og AD nu blive spærret, og dioderne AB
og CD blive ledende. Men stadigvæk gælder,
at jo større batterispændingen bliver, jo stør
re bliver HF-signalet på udgangen.
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De
to
almindelige
balancerede
modulatorkredsløb
er
(A)
bromodulatoren
og
(B)
ringmodulatoren.
Kondensatorerne Cl, C2, C3 og C4 er HF-afkoblinger
anbragt
for
at
fuldstændiggøre
HF-kredsløbet
uden at kortslutte lavfrekvensen.

Da
HF-udgangssignalet
altså
direkte
af
hænger af spændingen mellem punkt B og
D, forbinder vi nu igen vores LF-transformator i stedet for batteriet. Udgangsspændingen
varierer nu proportionalt med den påtrykte
LF-spænding
uden
hensyn
til
dennes
øje
blikkelige polaritet. Således opnår vi et ud
gangssignal som vist i fig. 2 B, når en LFspænding som vist i fig. 2 A tilføres.
Dette billede svarer til et »to-tone« test
signal, men det må være klart, at det også er
udgangssignalet fra en balanceret modulator,
når denne moduleres med en enkelt tone.

Fig. 2 A.

Fig. 2 B.

Dette er nu ikke hele historien. Een ting,
som denne indhyldningskurve ikke kan vise,
er det resulterende frekvensspektrum af det
modulerede
signal.
Frekvensspektret
af
sig
nalet i fig. 2 B består, når det er frembragt
i en balanceret modulator, af to sidefrekven
ser i en afstand fra den udbalancerede bære
bølge lig med modulationsfrekvensen. I det
tilfælde, vi havde moduleret med et signal på
1000 Hz, og bærefrekvensen var 100 kHz,
ville signalet altså indeholde de to sidefre
kvenser 99 kHz og 101 kHz uden nogen effekt
på den eliminerede bærefrekvens på 100 kHz.
Signalet i fig. 2 B kunne også frembringes
i en normal modulator ved at modulere med
et sammensat LF-signal, som man f. eks.

Bruger du hovedtelefon?

Spar
dog
på
normalmodstandene i
OZ’s
konstruktioner — de er dyre! Dekader kan
leveres med 4 modstande, f. eks. 0—9 ohm
således:
Modstand A-B.
Stilling 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9.
Ohm
0—1—2—3—4—5—6—7—8—9.
En almindelig målebro, f. eks.
0-900

R3: O—999 ohm.
Måleområde 0,1 ohm—99,9 kohm.
Vy 73 de OZ7WP.

kunne tage fra en almindelig dobbeltensret
ter, og så AM-modulere 100 % med dette sig
nal. I dette tilfælde ville spektret dog bestå
af bærebølgen på 100 kHz plus sidefrekven
ser placeret med intervaller på 1000 Hz ud til
ca. 10 til 16 kHz på hver side af de 100 kHz.
Således kan altså disse forskelligt frembragte
signaler se ens ud og dog have vidt forskel
ligt
frekvensspektrum.
Forskellen
ligger
i
fasen samt manglen på hhv. tilstedeværelsen
af en bærebølge. I den balancerede modula
tor bliver fasen af HF-signalet vendt, når det
modulerende LF-signal passerer sin nullinie,

Hvorfor spørge om det, når man har en
god højttaler? — Ja, jeg synes, jeg vil slå et
slag for brug af hovedtelefon, fordi jeg har
erfaret, at det giver store fordele at benytte
den fremfor højttaleren til amatørarbejdet.
Hvori består da disse fordele?
Jo —- først og fremmest får ens omgivelser
og naboer selvsagt mere fred, især når man
skal lytte til svage signaler, og modtageren
bliver »gasset op« (måske endda ved natte
tid!)
De helt svage signaler kan ofte tydes i ho
vedtelefon, hvorimod de ofte må opgives ved
lytning på højttaler. QRM kan tit elimineres
bedre ved brug af hovedtelefon end vde højt
taler, fordi man her kan holde modtagerens
volumenkontrol længere nede.
Drej forresten a l t i d ned til den for mod
tagningen
netop
nødvendige
lydstyrke
—
men lad være at lukke dig inde i hovedtele
fonerne, så du ikke kan høre, når XYL kal
der på dig! Skub den ene telefon lidt frem
foran det ene øre.
Vil du på virkelig DX-jagt, ja — så må du
simpelthen have »klapperne« på!
Hvordan går du egentlig på DX-jagt? Manme kalder CQ og slutter med: »DX only« (og
kaldes derefter sandsynligvis af en eller flere
russere!). Nå — du k a n jo være heldig, men
jeg mener, det er bedre at starte med en
intens aflytning af båndet (især af de svage
ste signaler) og f. eks. gøre holdt ved et »op
løb«, hvor 5—6 stationer vælter oven i hinan
den — dér ligger som regel en »god fisk« i
baggrunden, som ihærdigt jagtes, inden den
igangværende QSO er afsluttet!
Vidste du alt dette i forvejen? — Nå, men
så lad de »nyere i faget« se, om der er noget
om snakken!
73 OZ7BA.

fordi det ene diodesæt overtager arbejdet fra
det andet og derved leder signalet den mod
satte vej igennem udgangstransformatoren.
P.S. Forfatteren nævner, at der opstår side
frekvenser med intervaller på 1000 Hz. Dette
kan ikke være rigtigt, idet det afgivne signal
fra den nævnte dobbeltensretter skal have
frekvensen 2000 Hz for at efterligne dobbelt
sidebåndssignalet
korrekt.
Man
kan
iøvrigt
bare forestille sig signalet i fig. 2 B sendt ind
i en alm. AM-detektor. Ud ville man få 2000
Hz forvrænget.
*
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Kommunikation via lysstråler
Af OZ2FT, Flemming Larsen,
Allévej 11, Knudsker pr. Rønne.

Inspireret af OZ8TV har jeg foretaget nogle
forsøg med at overføre tale og musik pr. lys.
Ved
OZ4OV
og
Niels
Bandsbos
velvillige
assistance fik vi afprøvet lysanlægget over
en afstand på 50 m; resultatet var udmær
ket, men det kan uden tvivl forbedres væ
sentligt, så der er noget at gå i gang med for
et par friske fyre.
Det kan nemt bruges som samtaleanlæg
nabohuse imellem, og P&T må bare blive
hjemme, selv om det jo er trådløst.
For dem, der har interesse i at forsøge, skal
her gives et par tips.
Senderen kan laves på to måder. Den ene
er bedst i kvaliteten af det overførte signal,
men den anden løb af med sejren til vores
eksperiment, idet den er langt billigere og
meget mere simpel.
Sender I består af en glimlampe af den
slags, der sidder på trappeopgange for at
vise, hvor lyskontakten er, anbragt i en re
flektor for eks. fra en kasseret billygte.
Man skal først og fremmest have en jævn
spænding, der er kraftig nok til at tænde
glimlampen, 150—250 volt, dernæst en ud
gangstransformator
fra
en
gammel
radio.
Glimlampen
skal
fødes
igennem
udgangs
transformatorens
primær,
sekundæren
for
bindes til ekstrahøjttaler stikket på en radio
eller forstærker, og det tilførte signal vil nu
transformeres op og henholdsvis lægges til
eller trækkes fra de 150-—250 volt, og glim
lampen vil variere i takt med signalet; varia
tionen er dog næppe synlig med øjet, kun
ved
overmodulation,
hvorimod
en
fotomod
stand øjeblikkeligt vil kunne se, hvad der
bliver sagt.
Til sender II bruges en lommelygtepære
4,5 V, 50—300 mA, ikke særlig kritisk, og et
batteri, der svarer til den benyttede pære.
Det hele forbindes i serie med ekstrahøjtta
lerstikket på en radio eller forstærker, pæren
anbringes ligeledes i en reflektor, og så er
den sender køreklar.
Vi vil nu se lidt på modtageren, der er en
smule mere kompliceret, som en modtager
for det meste er. Den består af en fotomod
stand og en LF-forstærker. Et par tegninger
skulle kunne kaste lys over de sidste enkelt
*
heder bedre end mange ord.
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fra gammel radio

Modtageren.

RETTELSE
Sætter Jensen må have været ude at fiske,
den dag mine artikler blev skrevet.
I maj-nummeret i artiklen om overtone
oscillatorer mangler størrelse på R1 i fig. 4,
som er kaldt fig. 5 i teksten. R1 > 68 kohm,
idet det her er en Si-transistor. Ge-transistorer kræver R1 > 150 kohm. R2 er i teksten
angivet til 5,6—8,2 ohm; det skal selvfølgelig
være 5,6—8,2 kohm.
I
juni-nummeret
skulle
der
selvfølgelig
have stået krystalovn i stedet for tempera
turovn.
Termistoren anbringes i en isoleret kasse
sammen med Heateren.
I diagrammet er transistor nr. 2 en AC126,
og i stedet for - 9 V kunne der have stået
9V
I teksten står der i 16. linie under diagram
met »mindst Vbe«! der skulle have stået
»minus Vbe«.
Længere nede er det termistoren, der skul
le monteres på en termisk kapacitet og ikke
transistoren.
Termistoren monteres på et stykke alumi
nium-, messing- eller kobberplade inde i den
med f. eks. flamingo isolerede kasse. Metal
stykket er f. eks. 1 0 X 5 0 X 1 mm3.
Med venlig hilsen,
Per Rubak, Fjordvejen 1, Gimsing.

Spørgsmål
Hirsebakken

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

skal
altid
kaldesignal,

opgives
men

Juul-Nyholm,
spørgsmålene

EDR-medlemsnummer
spørgerne
forbliver

og
evt.
anonyme

overfor alle andre end OZ6NF.

Spørgsmål: Jeg er ret interesseret i 2 meter, så
derfor vil jeg gerne, om De kunne bringe et dia
gram til en 2 m converter med transistorer (til at
køre mobilt med), eller oplyse mig om, hvor jeg kan
få et sådant. Jeg ville også ønske, om de forskellige
redaktører for de forskellige hobby- og radioblade
var knap så kostbare med målene på de forskellige
2 meter antenner. Jeg for mit vedkommende kunne
ønske, om der her i OZ kunne bringes målene til
en 5-element 2 meter yagi.
Svar: På side 101 i marts OZ er angivet diagram
met for en 2 m converter, som sælges som varmt
brød i flere lande, og som er meget ydedygtig. En
konstruktion, som var nem at efterlave for en
hver, har endnu ikke været vist i OZ. På de korte
bølgelængder gælder det især, at resultatet afhæn
ger mere af, om man får anbragt stumperne rig
tigt, end af om diagrammet lover guld og grønne
skove. På 2 m er det vist kun for eksperterne, at
en konstruktion virker første gang. Men øvelse gør
mester! — Antennen: Det er længe siden, vi har
set målene på en god, gedigen 5-el. til 2 meter, og
der er kommet mange nye medlemmer til. Hvem
kommer først med en beskrivelse?
Spørgsmål: Efter at jeg har lavet en Qubical
Quad-antenne, har jeg fået et problem, som jeg
ikke selv kan klare. Det er angående tilpasningen
eller rettere fedning af antennen. Min sender er
en Drake T-4X med 52 ohm outputimpedans. Min
Quad-antenne er lavet efter OZ sept. 59, beskrevet
af OZ1G, og i beskrivelsen står der, at antennen vil
være 90—100 ohm, og at man kan bruge 70 ohm
coax eller twinlead. Mit spørgsmål er nu: Får man
det fulde signal ud i antennen, når der i den ene
ende af feederen er 52 ohm og i den anden ende
70 ohm? Vil du give mig et svar på dette spørgs
mål og lade mig vide, hvordan tilslutningen skal
være for at være rigtig? — Hvordan måler man
en antenneimpedans?
Svar: Det står mig ikke helt klart, hvad der er
70 ohm i den anden ende af feederen. Men dit pro
blem er vel, om du kan få al effekten fra en 52
ohm sender over i en 100 ohm antenne via et coaxkabel? Det kan du, for hvis du tager et 70-ohm
kabel og afpasser det til en elektrisk længde på et
ulige antal kvarte bølgelængder, vil kablet virke
som en transformer mellem senderens og antennens
impedanser,
så
standbølgeforholdet
bliver
een.
—
OBS: Den elektriske længde af et coaxkabel med
massiv isolation er 2/3 af den rent faktiske. Anten
neimpedansen måles med en målebro særlig be
regnet til formålet. Det forekommer mig, at en
sådan har været beskrevet i OZ, men jeg kan ikke
umiddelbart
finde
den
i
indholdsfortegnelsen.
De
fleste amatører klarer sig imidlertid med en standbølgemåler,
for
hvis
antennen
har
resonans
på
målefrekvensen,
er
antenneimpedansen
rent
ohmsk
og
standbølgeforholdet
gange
større
eller
mindre
end den impedans, som standbølgemetret er kali
breret ved.
Spørgsmål: Jeg har fisket fig. diagram
blander (fig. 1), og jeg forstår det således, at L1C1

af

en

er i resonans på 4 MHz, og udgangen
er i re
sonans på 455 kHz, samt at dioderne er tilkoblet
med link med midtpunktsudtag. Er dette rigtigt?
Men nu til mit egentlige problem: Jeg vil gerne
have den diodefidus som blander i en 2 m modta
ger med 2 stk. 6CW4 som HF og 6J6 som push-pull
oscillator, jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal lave
den til dette formål. Vil du hjælpe mig med vin
dingstal
og
kapaciteter?
Mellemfrekvensen
er
på
10 MHz og oscillatoren på 134—136 MHz.

Fig. 1.

3.545 MHz , 0.2 V

Svar: Det er helt rigtigt opfattet. Fidusen ved en
sådan diodeblander er jo, at den kan tåle større
signaler uden at krydsmodulere, end de fleste an
dre blandere, men det forudsætter, at der virkelig
er balance. På HF kan man godt vikle koblings
spolerne således, at man får det, men på VHF er
man nødt til at vikle dem bifilart, og det er vanske
ligt med spolen i en resonanskreds på de frekven
ser. I stedet kan man lave en lille transformer i
begge sider som vist på fig. 2. Man tager for eks.
to ferritrør, gerne til LF-brug, det betyder intet
dårligt i denne forbindelse, tværtimod — med en
længde på ea. én cm, og limer dem sammen ved
siden af hinanden. De 3+3 vdg. vikles med en dob
belt tråd, og midtpunktet fås ved at forbinde den
rigtige tråd fra hver af de to ender sammen. Vik
lingen med de to vindinger passer så til 50 ohm og
skal
kobles
til
HF-kredsen
svarende
hertil.
Det
samme gælder for 10 MHz-kredsen. Det fulde ud
bytte af blanderen får man først, hvis man styrer
den med ca. 2/3 V oscillatorspænding ved dioder af
typen
OA90-95.
Bruger
man
siliciumdioder,
skal
spændingen være det dobbelte, men så kan blan
deren også tåle 10 dB større signaler. Jeg har selv
prøvet med 1N914, og det går udmærket op til 50
MHz, men jeg har ikke prøvet højere. Det er nok
tvivlsomt, om de er egnede til 145 MHz. Jeg ville
i stedet prøve med 1N916B. — Forresten, det er me
get tænkeligt, at du fik ligeså god en modtager ved
at nøjes med een 6CW4 som HF og den anden som
blander. Een 6CW4 er rigeligt til at løfte signalet
over blanderstøjen, og to hæver jo signalniveauet
så meget, at selv en diodeblander kan få vanske
ligheder!
Vy 73 de OZ6NF.
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Ved OZ6PA

VIDENSKAB

I fig. 1 ser man den simpleste form for et kon
taktinstrument. Selve viseren 1 bærer en kontakt
stift 2. Man ser en indstillelig grænseværdiviser 3,
som bærer en sluttekontakt 4. Når nålen slår ud,
og kontakterne 2 og 4 mødes, sluttes en strøm
kreds, og styrebefalingen sendes ud.

Drejespoleprincippet anvendt til
automatisk fjernstyring.

På en række områder har man brug for at be
nytte
elektriske
instrumentudslag
til
styring
og
kontrol af ikke alene elektrisk men også mekanisk
apparatur. Sådan har man i den mekaniske industri
en hel række regulatorer, som bestemmer, når ma
skiner eller funktioner skal starte eller standse.
Det drejer sig for eks. om trykregulatorer i damp
kedler, om svømmere der bestemmer vandstand, om
vacuumpumper,
varmeventiler,
fugtighedsmålere
O. S. V.

Alle de steder, hvor man sideløbende med appa
raturet
kan
anbringe
elektriske
måleinstrumenter,
hvis viserudslag tilsvarer apparaturets øvrige sig
naludstyr. benytter man i stigende grad voltmetre
eller amperemetre til fjernkontrol med vigtige an
læg. Det siger sig selv, at det på en fabrik er be
tydelig nemmere at anbringe et elektrisk målein
strument på maskinmesterens kontor, som angiver
damptrykket i kedlerne, end at trække højtryks
rørledninger gennem bygningen. I særdeleshed da
sådanne måleinstrumenter er lette at bringe i over
ensstemmelse
med
det
øvrige
instrumentudstyr.
Tager vi dampkedlen, vil dettes trykregistreringsin
strument, manometeret, nemt kunne bringes til at
give et tilsvarende elektrisk udtryk. Man behøver
blot at koble et potentiometer til manometeraksen,
og modstandsværdien vil da variere analogt med
manometertrykket,
naturligvis
forudsat
at
dimen
sioneringen af modstand og gennemløbsstrøm svarer
til måleinstrumentets skala.
Medens man således på lange afstande kan indi
cere tryk, temperatur o. s. v., kan man også standse
eller sætte i gang, afbryde strøm eller slutte strøm,
udføre
eller
indstille
mekaniske
funktioner
ved
hjælp af sådant et måleinstruments viserudslag. Og
man kan gå videre og fjernstyre apparatur således,
at det arbejder indenfor visse intervaller. For eks.
ovennævnte dampkedel; ved hjælp af det elektri
ske
måleinstrument
kunne
oliefyrene
under
ked
lerne gå i gang, når trykket var faldet til for eks.
10 atmosfæres tryk men automatisk standse ved
12 ats. tryk. Nu er eksemplet ikke helt godt, man
har lettere måder, hvorpå man kan gøre det samme
i dette tilfælde, men det fortæller dog en del. Man
ser altså, at man ved hjælp af et elektrisk måle
instrument kan styre fjerntliggende maskineri. Det
siger sig selv, at fordele ved sådanne kombinerede
elektroniske,
mekaniske
styrebevægelser
er
mange.
Vi skal nu se på, hvordan det almindelige volt
eller amperemeterprincip kan bruges som regula
tor eller kontrolorgan for elektriske eller mekani
ske funktioner.
Det er meterets viserbevægelser, der angiver en
bestemt elektrisk størrelse, og denne størrelse er
igen afhængig af, hvad der skal måles og reguleres.
Det bliver viseren, der skal give den impuls eller
udføre den funktion, der sætter reguleringen i gang,
det er derfor nødvendigt, at viseren slutter den
kontakt, som igen sætter større kræfter i gang, der
udfører det videre arbejde, thi selve viseren er et
svagt organ, der skal behandles meget varsomt.
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Nu er så simpelt et styreelement som her angivet
ikke til at stole på i det lange løb. Dels bliver kon
takterne let forurenet, og den langsomme nålbevæ
gelse, der ofte forekommer, giver uheldig kontakt
forbindelse, hvad der fører til gnistdannelse og der
med kontaktødelæggelse.
Endelig er der også det ringe drejemoment i
måleapparaturet, som giver alt for ringe kontakt.
Et andet uheldigt forhold er nålens tilbøjelighed til
at „klæbe" i kontaktstedet, der er en følge af, at
nålen ikke kan belastes med tilstrækkelig mod
træksfjeder.
Denne simple metode er altså kun at betragte
som et skoleeksempel, og man har arbejdet meget
på at undgå at belaste viseren, og kun lade den
være registrerende og uden arbejdsfunktion. Dette
har man opnået på flere måder. Lad os begynde
med faldbøjleprincippet.
I maj OZ omtalte jeg under artiklen „Skrivere"
dette
princip.
Over
instrumentviseren
ligger
en
såkaldt
faldbøjle.
Den
ligger
et
par
millimeter
højere end nålen, så denne frit kan gøre udslag.
Faldbøjlen
svinger
omkring
et
ophængepunkt,
og.
en skive, der trækkes af en lille elektromotor, sør
ger for, at faldbøjlen med visse mellemrum fore
tager en neddykkende bevægelse. Hvis der nu for
eks. på visernålen sidder en lille kontaktstift, så
vil faldbøjlen presse denne kontaktstift ned mod en
anden kontakt. Herved vil der være sluttet en kort
varig fast forbindelse, som kan forårsage, at styre
bevægelsen sættes i funktion.
I almindelighed benytter man som kontaktgiver
en kviksølvkontakt, der både er meget robust og
kan tåle en ret stor strømgennemgang.
Som man kan forstå, er der en hel del mekanik
i systemet med faldbøjle, så det benyttes mindre
og mindre. En anden svaghed er den langsomme
aftastning; indenfor 20 sekunder, som er den al
mindelige aftastetid, kan der jo være brug for
flere dyk. Hertil kan siges, at man så kan sætte
aftastetiden ned, men desværre viser det sig, at
systemet har vanskeligt ved at følge med, hvorved
det går ud over pålideligheden.

Regulering ved hjælp af fotocelle.
Ved dette system benytter man sig af lysets ind
virkning på en fotocelle. Man udformer målein
strumentets viser som en fane, og har man dertil
en
lysstråle,
der
rammer
fotocellen,
vil
instru
mentnålen afbryde lyset, der rammer cellen. Resul
tatet bliver en afbrydelse af fotostrømmen. Strøm
men eller rettere modstandsændringen benyttes til
udløsning af en relæfunktion.

Aftastning ved hjælp af fotocelle og lysstråle kan
foregå forholdsvis hurtigt, og aftastningen belaster
ikke
måleinstrumentet.
De
nødvendige
reservedele
til dette system er fotoelement og glødelampe, men
begge
ældes
forholdsvis
hurtigt
og
giver
derved
misvisende resultater.

aluminiumsfane, som sidder på måleviseren, glider
ind mellem de to spoler. I fig. 3 ser man princippet.
De to spoler danner tilsammen en oscillatorkreds,
og det er i det øjeblik, aluminiumfanen glider ind
mellem de to spoler, at oscillatorvirkningen ophø
rer; kredsen sætter ud, og relæet falder. I samme
øjeblik, som fanen glider tilbage, går oscillatoren

i gang igen, og relæet trækker. Regulatoren arbej
der uden tidsforsinkelse, og aftastemekanismen er
temperaturstabil,
den
arbejder
indenfor
en
omgi
velsestemperatur fra - 30 til + 80°.
Til at drive en sådan transistorregulator med for
stærker er en spænding på 220 volt at foretrække.
Samtlige
måleinstrumentdele
tilhører
klasse
1,5,
hvad der tilsvarer en viserfejl på mellem ± 1,5 %.
Netdel,
oscillator
og
forstærker
er
udført
som
trykte kredsløb og meget overskuelige.

Regulering ved hjælp af induktiv viseraftastning.
Efter dette system bærer måleinstrumentets nål
en induktionsspole, som befinder sig i et elektro
magnetisk vekselstrømsfelt, og som i overensstem
melse med sin stilling fremkalder en faseafhængig
spænding. Denne spænding forstærkes og anvendes
til aktivisering af et relæ.
Ved
højfrekvens
viseraftastning
benyttes
foran
dringer i modinduktionen som middel til at aktivi
sere relæet. I dette tilfælde udformes måleinstru
mentets viser som en aluminiumsfane, som glider
ind i luftspalten mellem to overfor hinanden stå
ende induktionsspoler. Derved forandres modinduk
tionen, og denne forandring benyttes via en for
stærker til relæets aktivisering.
Regulator med induktiv viseraftastning og
transistorforstærker.
Af de ovenstående systemer, som mere eller min
dre er behæftet med en eller anden svaghed, er
efterhånden
udviklet
nedenstående
regulatorsystem,
som er helt igennem driftssikkert. Den almindelige
brug af rør i forstærkeren er forladt til fordel for
en
transistoropbygning,
og
alle
byggedele
er
så
rigeligt dimensionerede, at selv længere tids anven
delse
ikke
giver
forandringer
i
dets
funktioner.
Relæet er ikke indbygget, men placeret særskilt,
hvorved det er let at udskifte. Det har en levetid
på flere millioner skift.
Regulatoren er udstyret med en eller to elektro
niske aftasteindretninger, som kan indstilles på den
ønskede
grænseværdi.
Når
instrumentnålen
når
denne grænseværdi, udløses et signal eller, skal vi
kalde det, en styrekommando.
Aftastningen
af
måleinstrumentets
viserstilling
foregår på den måde, at koblingen mellem to over
for
hinanden
stående
spoler
afbrydes,
idet
den

Fig. 4.

Regulatorerne kan udføres til en eller flere funk
tioner. I fig. 4 ser vi et eksempel. Aftasteindretningen for målespoleviseren lader sig indstille over
hele skalaen. En arm, der kan drejes om et fast
punkt
foroven,
bærer
induktionsspoleparret,
og
nålens fane glider ind mellem spolerne uden at
berøre
disse.
Denne
svingbare
arm
drejes
ved
hjælp af en bøjelig akse og et snekkedrev. En rød
viser
angiver
indstillingens
grænseværdi
på
ska
laen. Man ser princippet ret skematisk, men det
fremgår, at apparatet kan udføres både enkelt og
robust. En flad lukket instrumentkasse med glas
låg og stilleskruer, der rager frem for neden, er
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resultatet af en hel udvikling for, at det svage
måleudsving kan styre og kontrollere store og små
kræfter, standse og sætte i gang.
En yderligere udvikling fremgår af fig. 5. Det er
en såkaldt tretrins regulator. Måleinstrumentet be
sidder to sæt induktionsspoler og to aluminiums
faner siddende på samme instrumentviser. Virke
måden er, som følger: Når viseren har nået sin
første grænseværdi, går den første fane ind i luft
mellemrummet mellem det første sæt induktions-

Fig. 5.

spoler, og herved falder relæet ud. Stiger målevær
dien yderligere, går den anden fane ind mellem det
andet sæt induktionsspoler, og det andet relæ fal
der ud. Går måleværdien tilbage, det vil sige, når
nålen falder, følger de samme funktioner, men i
omvendt rækkefølge. Det må forhindres, at nålen
stiger ud over en vis værdi, sådan at den første

starte en motor med højreløb. Bevæger viseren sig
til højre, går aluminiumsfanen ind mellem højre
sæt induktionsspoler, og højre relæ falder ud. Dette
kan så give befaling til start af motor, der giver
venstreløb.
Mellem
begge
grænseværdier
er
begge
relæer
antrukket, thi ingen af de to sæt induktionsspoler
er ude af balance, og der er således givet den
styrebefaling, at motorerne skal stå stille.
Denne regulator arbejder hovedsagelig, hvor man
ønsker en konstant tilstand, det være sig varme,
tryk eller andet inden for visse afstukne grænser.
Poul Andersen.

Amatørradioprøver i Grønland.
Til
Deres
orientering
kan
Grønlands
tekniske
Organisation,
teleafdelingen,
oplyse,
at
man
fra
den 1. august 1966 vil kunne indstille sig til ama
tørradioprøven også i Grønland.
Ordningen, der er truffet i samarbejde med Postog Telegrafvæsenet, er dog for den tekniske prø
ves vedkommende henlagt til Godthåb, hvor Grøn
lands
tekniske
Organisations
teletekniske
ingeniør
er bemyndiget til at virke som eksaminator.
Prøver
i
aftelegrafering
og
høremodtagning
vil
derimod kunne aflægges ved samtlige telestationer
i de grønlandske byer, hvor telegrafbestyrerne er
bemyndiget til at udstede attest for færdighed i af
telegrafering og høremodtagning.
Indstillingsgebyrerne
er
de
samme
i
Grønland
som i Danmark: 10 kr. pr. prøve.
Sendetilladelser
udstedt
i
Grønland
efter
der
aflagte prøver vil også være gyldige i Danmark
efter
forudgående
henvendelse
i
Generaldirektora
tet for post- og telegrafvæsenet.

SILENT KEY

Fig. 6.

aluminiumsfane går ud på den anden side af in
duktionsspolesættet,
thi
derved
fremkommer
en
forkert styremanøvre. I tilfældet fig. 5 er der gan
ske simpelt sat et stop for nåludsvinget. Videre er
begge svingarme bundet til at arbejde indenfor et
begrænset område.
En tredie regulator ses i fig. 6. Den kan for eks.
benyttes til koblingsrækkefølgen maximum — ud —
minimum. Regulatoren har ligesom den foregående
i fig. 5 to aftasteenheder, men induktionsspolerne
er anbragt henholdsvis til højre og venstre. Instru
mentnålen bærer kun en aluminiumsfane. Bevæger
denne fane sig mod venstre, går den ind mellem
det
venstre
sæt
induktionsspoler,
hvorved
relæet
falder ud. Herved gives første befaling, f. eks. at
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OZ9Q, Erik Krogsøe, Sumax, Odense, er
ikke mere. Efter mange års håbløs kamp mod
»den glemte sygdom« har han nu fået fred.
Amatører, der er kommet til inden for de
senere år, kendte ikke OZ9Q fra båndene,
men mange vel nok fra besøg i virksomhe
den, hvor man altid kunne træffe ham og få
en god sludder om amatørradio.
OZ9Q’s store force i de aktive dage lå i
deltagelsen i de store internationale tester,
hvor han ofte opnåede placering som bedste
danske station. Faldt talen på disse tester
på 20, 15 og 10 m båndene, på hvilket sidste
han forøvrigt var blandt de første, der op
nåede resultater, fik hans øjne denne fasci
nerende glød, der næsten var i stand til at
få en udpræget VHF-amatør til at fatte nøg
len og gå i gang på 20 m.
I de sidste år førte han en meget tilbage
trukket tilværelse, men formåede dog stadig
at yde sit bidrag til det lokale arbejde.
Æret være hans minde.
Odense afd.

VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA,
Poul Andersen.
Synkronmotoren.
En lille billig motor med
mange anvendelsesmulig
heder, som amatørerne
kan have megen glæde af.
Jeg er blevet opfordret til at fortælle lidt om
synkronmotorer
og
deres
mangesidede
anvendelse.
Jeg har selv haft megen glæde af disse småmotorer,
som udmærker sig ved at være ganske overordent
lig billige i forhold til de glæder, man kan have af
dem. Det skal straks siges, at det er ikke motorer,
der kan præstere en masse „slæb“, men de er for
eksempel gode, når det drejer sig om regulering af
tid og til styring af mekaniske funktioner indenfor
bestemte tidsintervaller. Selv om disse små moto
rer ikke kan drive større maskineri, kan de starte
et sådant på bestemte tidspunkter, idet de er gode
til at drive kontaktmekanismer, der slutter eller
afbryder strøm, når det ønskes.
Det er heller ikke mærkeligt, synkronmotorer har
denne tidsbestemmende egenskab, thi i sig selv
danner de jo i mange tilfælde hovedbestanddelen
eller hjertet i selve det elektriske ur.
Princippet
i
synkronmotoren
beror
på
det
la
Cour’ske hjul. Fig. 1 viser dette skematisk. Foran
et let drejbart tandhjul R sidder en elektromagnet
M. Tænderne er flade og stumpe og har omtrent
samme bredde som den ovenfor liggende magnetpol. Hvis denne magnetspoles vikling fødes med
50 perioders vekselstrøm, tiltrækker den den nær
mest liggende tand i tandhjulet og holder denne
fast et lille øjeblik. Drejer vi imidlertid hjulet med
en sådan hastighed, at der nøjagtigt i sekundet lø
ber 100 poler eller tænder forbi magneten, sker der
følgende: En vekselstrøm på 50 perioder, hvad der
er almindeligt hos os, gør magnetkernen 100 gange
magnetisk i sekundet. Befinder der sig derfor på
et hvilket som helst tidspunkt en tand nær en pol,
da trækker denne, og hjulet får en impuls frem
efter. Da magneten i næste øjeblik er umagnetisk,
bringes tand 2 i nærheden af polen. I samme øje
blik bliver magnetetn igen aktiv og trækker tand 2

1 omgang i sekundet. Giver man hjulet 50 tænder,
får man 2 omdr. i sekundet, 25 tænder 4 omgange
o. s. v.
Et hurtigere eller et langsommere løb end hvad
der
således
korresponderer
med
tandantallet
kan
ikke foregå, thi i så tilfælde ville tænderne blive
tiltrukket af et modsat træk. Hjulet kan altså kun
løbe synkront med netfrekvensen, og såfremt det
møder for megen modstand, falder det ud af takt
og går i stå.
Periodetallet
i
vore
hjemlige
vekselstrømsnet
overvåges
meget
nøje
af
elektricitetsværkerne,
og
på denne måde går sådan en synkronmotor ens i
alle døgnets timer.
Hvis man ved hjælp af tandhjul bringer syn
kronaksen til at trække udvekslingsgear, får man
mulighed for almindelig tidsbestemmelse. Hvis man
omsætter synkronaksen (med de 100 tænder) til
omsætningeforholdet 1 : 60, får man en sekund
visers omløbshastighed, en videre omsætning i for
holdet 1 : 60 og 1 : 12 giver os minut- og timeakse
hastigheder.
I fig. 1 virkede kun 1 magnetpol på rotortæn
derne, og herigennem udnyttes kun en ringe del af
kraftfeltet. Man benytter derfor i praksis magnet
former, hvorved den samlede flux flyder gennem
rotorens tænder. Det vil igen sige en hesteskoform,
fig. 2. Herved gøres strømforbruget så lille, at for
eks. en ubelastet tæller i belysningsmåleren ikke
reagerer overfor strømforbruget.

Når nettet bliver strømløst, går synkronmotoren
i stå. Det er en ulempe, som man har visse midler
til at afhjælpe, men i almindelighed har man blot
en anordning på motoren, man trækker i, hvorved
rotoren bringes op på den normale hastighed, så
fortsætter motoren sit løb, forsåvidt da strømmen
atter var kommet til stede.

I

Som det er sagt før, er omdrejningshastigheden
afhængig af antallet af polparrene.. Vi har ovenfor
givet et eksempel med 100 tænder i tandhjulet.
Imidlertid udføres synkronmotorer i praksis med et
ringere antal poltænder. Som en regel gælder føl
gende formel for omdrejningshastigheden n.
min., hvor f er netfrekvense og d pol

Fig. 1.
antallet
til sig, giver igen slip på denne o. s. v. Dette spil
gentager sig 100 gange i sekundet.
Hvis man nu giver hjulet 100 tænder, så gør det

60

og

en

(tandantallet nå rotor). Ved en
udførelse

med

8

polpar

frekvens nå

fås

eller 375 o/m.
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Fabrikkerne
fremstiller
også
hurtigløbende
syn
kronmotorer. 1500 omd. pr. minut, ja. 3000 omd. pr.
minut
fremkommer.
Sådanne
hurtigløbende
moto
rer er fremstillet med kun to poler og udført med
hærdet rotorakse og lamelleret spoleblik af særlig
kvalitet.
Som bekendt skal en synkronmotor startes ved,
at rotor bringes op på den almindelige omløbsha

for at imødekomme det øgede behov for stort drej
ningsmoment,
små
dimensioner
og
lavt
omdrej
ningstal.
Konstruktionerne
er
baseret
på
perma
nentmagnetisk forroxdurerotor, som giver lav ha
stighed og stort drejningsmoment ved hjælp af et
stort antal poler. Samtlige typer er selvstartende.
Antallet af poler er 24, dette giver en omdrejnings
hastighed på 250 pr. min. ved en frekvens på 50
hertz. For at opnå lavere omdrejningstal kan mo
torerne forsynes med reduktionsgear typ. AU5300/80
beregnet
til
maximalt
drejningsmoment
på
2000
gem.
Nedenfor ses nogle data.
Firmaet AEG har en hel række synkronmotorer
på markedet. Det er typerne SSL, SSLV, SSLB og
SSLC. Det er i reglen motorer med 16 poler. Moto
rerne består af tre dele, motorhuset, der er adskilt
i to dele, spoleviklingen, der er omsluttet af den
inderste del af motorhuset, og endelig selve roto
ren. Løberen består af en hærdet stållegering med
højt hysteresetal, og for at forhøje det synkrone
drejemoment
er
rotor
forsynet
med
16
vinduesagtige åbninger. Den samlede vægt af rotoren be
løber sig kun til 4 gram. Rotoraksen er lejret i en
slags bakelitvæv, der samtidig tjener som dæksel
for
nogle
oliemættede
læderskiver.
En
senere
efterfyldning med olie er ikke nødvendig.
En langsomtgående synkronmotor SSLK er ud
viklet af SSL. Den har et kraftigt permanent mag
netfelt, og det har givet en stigning i drejemomentet på 25 til 33 gange det, der er opnået ved
SSL typen.
Om alle de her nævnte typer gælder det, at de
er lette at montere, fylder næsten intet og er hold
bare i årevis.

Fig. 3.

stighed. Dette kan i mange tilfælde volde vanske
ligheder.
Man
har
derfor
konstrueret
en
særlig
type synkronmotorer fig. 3. Her er A statoren, som
i dette tilfælde kun har to poler. Motoren får — i
følge det tidligere sagte — en omdrejningshastighed
på 3000 pr. minut. Statoren er delt op i to halv
dele C og D på grund af de to udsnit E og F. En
kobberring G er, som vist, lagt omkring hver af
disse poler. Disse poler kaldes skyggepoler. Stator
opmagnetiseres ved hjælp af spolen H. Meningen
med kobberringene er at forsinke væksten af den
magnetiske flux i den del af polstykket, de om
slutter.
På
denne
baggrund
ligger
maximumfeltet
langs linien XX, når den fremkaldte strøm i spo
len er i maximum. Et øjeblik senere får skyggepolområdet
sin
fulde
magnetiske
styrke,
men
i
mellemtiden er fluxen i den ikke skyggede del be
gyndt at gå ned. Linien for maximum magnetismen
begynder derfor at bevæge sig mod YY, og denne
forskydning er tilstrækkelig til at trække rotoren
rundt og give den det startmoment, som er nød
vendigt.
„Skyggepol"
startmetoden
er
meget
hen
sigtsmæssig
for
små
motorer.
Man
skal
lægge
mærke til, at rotationen på disse motorer altid går
fra XX mod YY, og derfor vil selvstartende selsyn
motorer altid løbe i den rigtige retning.
Der er de sidste år sket et betydeligt opsving i
fabrikationen
af
synkronmotorer.
For
eks.
leverer
Valvofabrikkerne
flere
millioner
synkronmotorer
årligt. Jeg skal i det følgende kun omtale to fabri
kater, nemlig Philips og AEG. Det er motorer, der
kan købes på det danske marked og til en meget
rimelig pris.
Philips har udviklet en ny serie synkronmotorer
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Drev for langsomt løbende synkronmotorer.
De fleste af de nævnte motorer kan leveres med
indbygget drev. Dette giver både billige og fanta
stisk
anvendelige
byggemuligheder.
Tag
nu
for
eks.
nedenstående
tabel
over
drevkombinationer.
Der er drev til 1 omgang i minuttet, 1 omgang i 60
minutter, 1 omgang i 12 timer og 1 omgang i 24
timer. Det er kun nogle enkelte eksempler, der er,
som det ses af tabellen, en stor række kombinatio
ner. Men med de eksempler, jeg her har nævnt, har
vi altså fået omsætningsforhold lige fra 1 : 375 til
1 : 540.000. Det er let at se de muligheder, der her
ligger. Her er i sandhed lejlighed til at dyrke al
verdens tidsbestemte mekanik. Med en motor med
tilsluttet drev, der løber en omgang på 24 timer,
kan man udføre tidsbestemte starter og stop på
hvilke som helst tidspunkter indenfor et døgn. Blot
ved en enkelt skive på drevaksen med små stifter
i banen kan disse løfte mikroswitch, så strømmen
tilsluttes større kraftenheder eller relæer. Her er
virkelig store perspektiver for den interesserede.
Hvad er nu priserne på disse synkronmotorer og
på de tilhørende drev?
Ja, jeg har dem ikke eksakt, men i de tyske kata
loger opgives priser på omkring 10 til 20 DM, det
vil sige 20 til 40 kr. Hvor meget, der skal tillægges
for
detail-salg,
har
jeg
ikke undersøgt.
Drevene
ligger, som det ses af tabellen over udvekslingsfor
holdene for drev, fra 8,50 DM til 16 DM. Ganger vi
med 2, har vi den danske pris, og selv om der kom
mer nogle omkostninger, er det alt i alt en tem
melig beskeden udgift.
Så meget om konstruktion og priser, lad os til
slut se på disse motorers anvendelse, og hvad der
er, der betinger, at sådanne synkronmotorer kan

Synkron
motoren samlet
og adskilt
i sine
tre bestanddele:
Lejeskjold,
stator og rotor.

sælges i millionvis. Ja, anvendelserne er mangfol
dige, vi kan nævne nogle enkelte. Temperaturregu
latorer,
varmetekniske
måleanlæg,
elektricitetstæl
lere,
skrivende
måleinstrumenter,
flerfarveskrivere,
elektriske
tidstællere,
elektriske
mængdetæl
lere, tidsrelæer, tidsvægte, korttidsmålere og syn
kron
stopure,
kontakture,
svejsetidsregulatorer,
programstyrere,
vaskemaskiner,
styringer
for
tra
fiksignaler. Og så er der endelig ure, almindelige
synkronure
og
ure
med
gangtidsreserve.
Yder
ligere er der spilleautomater, reklametingester
o. s. v. o. s. v.
Det er kun få af de muligheder, der findes, som
her er nævnt. Enhver vil kunne fortsætte. Radiaamatørerne
vil
hovedsagelig
finde
synkronmoto
rerne anvendt som tidskontrol. Han kan starte sin
sender og modtager automatisk på et bestemt tids
punkt, hvor han ellers ville komme for sent til en
bestemt aftale om QSO. Han kan automatisk åbne
for de gode udsendelser på radio og fjernsyn, han
behøver ikke komme for sent til det, han havde
glædet sig til. Presse og radio kommer præcis, blot
han programmerer sin dag på sin døgnskive. Jeg
skal i en anden artikel komme med en praktisk og
gennemprøvet konstruktion.
OZ6PA.
AU5005/S006

Data
for
nogle
synkron
motorer.
Philips.
Arbejdsspænding i V
Frekvens i Hz
Omdrejningstal i o/min.
Rotationsretning

Omsætningsforhold for synkronmotorer.
Drev type A.
SSLB
SSLC

Pris
D-Mark

SSLA

12.5
18.75
37.5
75
93.75
125
187,5

1
30
1
20
1
10
1
5
1
4
1
3
1 2 o/min

375
750

1 1 o/min
1 1/2 o/min

o/min
o/min
o/min
o/min
o/min
o/min

60 o/min
40 o/min
20 o/min
10 o/min
8 o/min
6 o/min
4 o/min

8,50

2 o/min
1 o/min

9,50

1500
1875
3750

1 1/4 o/min
1 1/5 o/min
1 1/10 o/min

1/2 o/min
2/5 o/min
1/5 o/min

10,50

5625
11250
22500
90000

1 1/15 o/min
1 1/30 o/min
1 1/60 o/min
1 1/4 o/t

2/15 o/min
1/15 o/min
1/30 o/min
1/2 o/t

12,00

270000
540000
1080000

1 1/12 o/t
1 1/24 o/t
1 1/48 o/t

AUS020

16,00

1/6 o/t
1/12 o/t
1/24 o/t

AUSOSO

AUSWO

AU 5020

AU 5050

AU 5100

AU 5005

AU 5006

220

220

24

220

50

50

50

50

50

250

250

250

250

250

220

reversibel

med el. mod uret

Startmoment i gem ved 1 o/min.

3750

6250

6250

25000

75000

Arbejdsmoment i gem ved 1 o/min.

3750

6250

6250

25000

100000

1,1

1,1

0,38

1,4

5

Forbrug i W
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EDRs generalforsamling

Pinsestævnet, „Nyborg Strand".

bliver i år i København
søndag den 25. september kl. 1300 i
BORGERNES HUS, Rosenborggade 1.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen under
punkt 5 (iflg. § 13 i vedtægterne), må være for
manden

OZ6PA,

den 31. juli,
august OZ.

Poul
idet

Andersen,

forslagene

i

skal

hænde

senest

offentliggøres

i

Hovedbestyrelsesvalg 1966
Husk,

at

iflg.

vedtægternes

§

12

skal

hovedbestyrelsesmedlemmer
indsendes
den OZ6PA, Poul Andersen, sammen
kendegivelse fra den opstillede
(han) er villig til at modtage valg.

kandidat

FORSLAGENE SKAL VÆRE
SENEST DEN 20. JULI 1966.

6PA

forslag

til
med
om,
I

til

forman
en til
at

hun

HÆNDE

Vy 73 de OZ5RO, O. Blavnsfeldt, sekretær.

Når man, som jeg, er stærkt nærsynet, er det
mig en glæde at konstatere, hvor megen hjælpsom
hed og uselviskhed der findes i EDR. — Det er det,
jeg herved vil udtrykke min varmeste tak for.
De skilte, vi bar hver især med vort call og navn,
var en fin service — ikke mindst for mig.
Nogle havde måske bemærket, at jeg undertiden
gik rundt med et apparat med en stavantenne. Det
var ikke en walkie-talkie, men en alm. FM- tran
sistor „spille" jeg havde trimmet om til 2 m, for at
jeg kunne følge, hvad der foregik på dette bånd.
Men jeg har taget fejl af fornøjelsen af sådant et
apparat. — Næ, jeg skulle have taget min „UHER"
båndoptager med. For hvad de, der fotograferede
derovre, har ud af deres films, har jeg ud af mine
bånd. Der var masser, jeg kunne optage, ikke
mindst de fine taler derovre, hvorunder der var
en egen „stor" stemning, der er svær at beskrive,
men, som alt andet, skal opleves.
Ligeledes tak til Nyborg-folkene for en dejlig,
hyggelig aften i Nyborg afdelingen. Da jeg desværre
glemte at skrive mit call i gæstebogen, bedes dette
venligst gjort for mig. — Tak! Ligeledes tak til
5RO og 4AO for at jeg måtte medvirke på flygelet
ved underholdningen. — Hurra for arrangørerne af
dette succes-stævne, der var langt over S9!!
Vy tnx es bst 73’s de OZ4SB, „Sonny Boy“.

OLD TIMERS UDFLUGTEN TIL HILLERØD
Vi kender alle det kendte slogan: Er det Hillerød,
så er det Leidersdorff. Og da vi nu fik ideen til
dette Old Timers møde, så var det naturligt, at vi
valgte at drage ud til en rigtig old timer, til Hel
mer Pedersen, ejeren af Hotel Leidersdorff i Hille
rød.
Der er det morsomme ved Helmer Pedersen, at
han var OZ’s allerførste redaktør. Det er mange
år
siden,
Helmer
Pedersen
under
kaldesignalet
ED7SP skrev sin første OZ-artikel. Vi har grund til
at antage, at flere fra den tid og de, der senere har
haft tilknytning til bladet, vil møde op.
Vi er mange, der glæder os til at se de kendte og
så ofte omtalte „gamle" radioamatører, men iøvrigt
er begrebet old timers i den forbindelse et vidt be
greb, thi så snart en ny årgang amatører er trådt
ind i rækkerne, er alle de andre mere eller min
dre ældre amatører. Derfor bør ingen holde sig til
bage, men enhver skal glæde sig til gensynet med
sin egen årgang.
Det bliver så lørdag den 10. september kl. 1300, at
vi samles i forgemakket til festsalen på Leidersdorff
for at vandre ind til det store kolde bord.
Det centrale bliver jo nok dette kolde bord. Vi
har valgt det bedste af det bedste. Vi synes, intet
var for godt. Der er en overflod af mad. Silderetter, salater, rejer, ål, sardiner, flæskesteg, roast
beef, tunge, hjemmelavet af forskellig slags. Så er
der alle de lune retter, rødspættefileter, stegte ål,
tarteletter, mørbradbøf, wienerschnitzel, andesteg
o. s. v. o. s. v., og til sidst slutter vi af med oste
anretningen.

Prisen er kr. 25,Hvad drikkevarer angår, er det værd at pointere,
at enhver kan nyde, som han har lyst til; ønsker
man sodavand eller lys pilsner, er det helt i sin
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orden. Iøvrigt er formålet, at vort old timers møde
i alle måder skal være hyggeligt og jævnt med
hensyntagen til, at de fleste skal køre .i bil hjem.
Ved bordet bliver der både talt og sunget, og
flyglet får lejlighed til at præsentere hele sit fre
kvensområde.
Nærmere vil fremkomme i næste nummer af OZ.
Men vi vil gerne allerede nu have tilmeldinger. Det
er klart, at et sådant arrangement ikke kan organi
seres tilfredsstillende, hvis vi ikke ved, hvor mange
vi bliver. Vi i dette old timers udvalg beder der
for enhver af jer allerede nu på et brevkort med
dele, om I kommer. Tilmeldingen bør være bin
dende og kammeratligt forpligtende, men der skal
ikke indsendes penge.
Alle tilmeldinger bør sendes til en af underteg
nede, som tilrettelægger turen.
Husk til slut, at dette old timer meeting ikke
er noget lokalt foretagende, men for amatører over
hele landet. Husk også, at Frederiksborg slot er
perlen blandt Danmarks slotte, så det kan godt
betale sig at komme langvejs fra og først bese slot
tet og så gå hen til kammeraterne på Leidersdorff.
Skulle der være radioamatører, som ikke mere
står i EDR, så skal de vide, at også de er vel
komne,
og
er
der
kammerater
„hinsidan",
som
gerne vil være sammen med os, er også de hjerte
ligt velkomne.
Det bliver altså lørdag den 10. september kl. 1300
i Hillerød på Hotel Leidersdorff, hvor amatørerne
mødes for at sige „god dag, du gamle" og for at
have det hyggeligt sammen og genopfriske gamle
minder.
På hjerteligt gensyn.
OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvarsvej 9, Kbh. F.
OZ7HL, Henry Larsen, Mågevej 31, Kbh. NV.
OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15.

HB9IT holder foredrag
2M-antennen
rejses

7HB,1PL
og 8PV

Fro
landsstævnet
1966
på
Nyborg Strand

80S - 4AO - 4SJ
under mobiltesten

Ja, så er vort internationale landsstævne 1966 på
„Hotel Nyborg Strand11 overstået. Dette stævne blev
så absolut en succes, og mange amatører, såvel dan
ske som udenlandske, kan se tilbage til 3 herlige
pinsedage, hvor det kammeratlige samvær i inter
national forståelse var stævnets basislinie. Her var
mange amatører fra nær og fjern samlet med deres
familier i de naturskønne omgivelser ved Nyborg.
Og herfra drog mange hjem med nye impulser til
det daglige arbejde derhjemme, og familien fulgte
amatøren i hans hobby samtidig med, at den kunne
slappe af i det skønne fynske landskab.
Men når man nu ser tilbage til dette internatio
nale landsstævne, hvad har så EDR haft ud af dette
stævne? — EDR har haft en mindre udgift derpå,
som dog kan bortelimineres ved de kommende stæv
ner ved en tidligere, grundigere og bedre tilrette
lægning. Udefra har EDR høstet den største aner
kendelse for initiativet til disse internationale stæv
ner, bl. a. har DJ7XJA efter stævnet tilskrevet mig
følgende på tillært 80 m-dansk: —„Det har været
vidunderligt i Nyborg, og jeg kører gerne tilbage11.
Og en lignende udtalelse har jeg modtaget fra
G3SPE, som vil agitere for kommende stævner i
England. Desuden har dette stævne forårsaget, at
„Peter & Trine11 gav tilladelse for de udenlandske
amatører til at erhverve sig licens indenfor dansk
område i stævneperioden, hvilket har åbnet mulig

DJ8PY,
OZ7LX
og OZ7CR

heden for en videre drøftelse med P&T vedrørende
gensidighedslicenser.
Og hvad har så deltagerne haft ud af dette stæv
ne? — De har selvfølgelig haft 3 herlige dage med
deres familie blandt amatører fra nær og fjern.
De har hentet nye impulser hjem fra RTTY, mobil
test, VHF/UHF m. m. m., og de har udvekslet erfa
ringer med ligestillede radioamatører. De har haft
lejlighed til at gennemprøve det nye amatørmate
riale, der er kommet på markedet herhjemme, bl. a.
SB-100 og HW-12 transceiverne fra Heathkit og
Galaxie transceiveren, som var stillet til rådighed
fra Bejoken Import, Malmø, samme havde udstil
ling af forskellige mobil-antenner og antenneroto
rer.
XYL’s, YL’s og Harmoniske deltog i en busud
flugt søndag igennem det skønne sydfynske land
skab til Egeskov slot med frokost på Hundstrup
kro.
Hvor mange har da deltaget i stævnet? — Hertil
må man sige: alt for få, men det helt nøjagtige
antal kan desværre ikke opgives, da der har været
mange løse besøgende på stævnet, men der er solgt
191 deltagerkort, og der har logeret 110 personer på
hotellet, resten har været campister eller fynboer,
der er tåget hjem hver dag. Af deltagerne har der
været 23 udenlandske familier fra følgende lande:
DJ, DL, G3, HB, P Aog SM. Om søndagen, som var
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stævnets store dag, var vi omkring 300 mennesker.
Til stævnets rævejagt deltog 15 hold, som jagede
egnen omkring Ringe tynd, hvorefter alle jægerne
samledes sammen med øvrige interesserede amatø
rer i Nyborg afdelingens lokaler, hvor der blev
serveret sodavand, øl og pølser. Klaus, der ikke
var så erfaren i rævejagter, var mødt frem i sit
pæne tøj og flotte sorte sko, der dog ikke var det
efter jagten, og han havde da også det største be
svær med at overbevise hotellets skopudser om, at
skoene virkelig var sorte, og skopudseren nægtede
at gå i gang med dem, da han mente, at han skulle
bruge flere dage til den pågældende operation for
uden en del specialværktøj. Klokken var henad tre
morgen, inden den sidste jæger kom til køjs efter en
ret streng jagt.
Om søndagen afvikledes stævnets mobil-test, som
er noget nyt herhjemme, og som vi her ikke har
gjort så meget ud af, hvorimod vore udenlandske
amatørkammerater er meget langt fremme på dette
felt, hvilket vi også kan se af resultatet af selve
mobil-testen, hvor 80 meter-testen havde 10 del
tagere med 3 OZ-stationer, som kom ind på 4., 6.
og 9. pladsen, hvorimod 2 meter testen havde 26
deltagere med 20 OZ-stationer, som tog sig af de 7
første pladser og iøvrigt placerede sig i den pæne
ende
af
resultatlisten.
Efter
selve
mobil-testen
havde OZ7LX og DJ9AU arrangeret et foredrag og
diskussion vedrørende mobiltest, som havde samlet
mange tilhørere, og jeg håber, at dette må animere
de danske amatører til at tage alvorligt fat på disse
problemer, således at vi næste gang, vi kalder til
stævne og mobil-test, kan vise flaget på bedste
måde.
Foruden
ovennævnte
foredrag
indviede
OZ8PV os i RTTY-problemer, og OZ9R gjorde be
gynderens problemer til bagateller.
Til stævnets forskellige konkurrencer havde for
skellige firmaer og personer ydet præmier:
SWR-meter (Heathkit), 1 stk. 8072 og 3 stk. 6CW4
(RCA), gavekort på 250 kr. (Dansk Mini Radio),
gavekort på 100 s. kr. (Bejoken-Import, Malmø),
Universalinstrument (CQ Radio), 1 stk. loddekolbe,
1 stk. stavlygte, 3 pencillygter, 2 skydelærer og 1
stk. nettrafo (Aarhus Radio Lager), 3 stk. prints for
2 m TX (PAØVDZ og DL1FL), kasse, print og LFtrafos til rævemodtager (OZ4AO) og diverse trøst
præmier (OZ3FL og OZ4AO). Alle disse præmier
skabte glæde hos de vindende parter, og vi benytter
lejligheden til at takke de ydende parter for de fine
præmier.
TV STEREO LYDSTÆVNET I STRUER
SØNDAG DEN 28. AUGUST
ARRANGØR:
EDR Struer afdeling.
Mødested:
B&O, Portnerhuset, Peder Bangsvej.
Tid:
Søndag den 28. august kl. 1000.
Pris:
Adgang kr. 6,00, middag kr. 12, udflugt for
damer kr. 5,00, børn under 12 år halv pris.
Bortlodning:
Adgangskort er lodseddel på en Beolit og
en dyn. mike.
Deltagere:
Radioamatører med damer og børn.
Program:
Kl. 1000: Ankomst.
Kl. 1015: Velkomst ved OZ8AH.
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Over de på stævnet opstillede stationer er der
ført ca. 300 QSO’er på HF-båndene med følgende
lande: EA — DJ — DL — El — F — G — GW —
GM — I — Kl — K2 — K3 — LA — ON — OY —
OX — OZ — PA — PY — SM — SP — TF — YU —
W1 — W2 — W3 og WA. På 2 meter blev der ført
ca. 100 QSO’er fordelt på OZ — SM — DM — DJ —
DL. Alle forbindelser ført fra stævnet er eller vil
blive besvaret med et særligt QSL-kort fremstillet
af OZ4WR.
Et andet af stævnets hovedarrangementer var bal
lonopsendelsen, som forløb på bedste måde. Prc. kl.
0900
kappede OZ7HB og OZ1PL fortøjningerne, og
ballonen duvede kraftigt i den turbulente luft, der
var umiddelbart over trætoppene, men så stabilise
rede den sig og steg hurtigt i syd-sydøstlig retning,
mens mange øjne fulgte den, indtil den forsvandt
i cirrusskyer. 22 stationer er hørt gennem translato
ren af OZ1PL, og følgende prefixer er hørt: DJ —
DL — DM — SM — OZ.
Og hvad mener så stævneudvalget om landsstæv
net? Alt i alt synes vi, at stævnet var en succes, som
så absolut må tages op som en årlig tilbagevendende
begivenhed, hvilket også mange deltagere har givet
udtryk for. Der er mange børnesygdomme, som skal
rettes bl. a. tidligere meddelelse om stævnet, en
bedre økonomisk afregning, en grundigere tilrette
læggelse af foredrag på internationalt plan m. m.,
stævneudvalget er klar over det og har taget ved
lære af de fejl, der er begået ved dette stævne,
således at stævnet næste år, hvor EDR jo har 40
års jubilæum, vil sige spar 2 til alt tidligere, så med
dette vil stævneudvalget udtrykke sin varmeste tak
til Nyborg afdelingen, som stod fadder til stævnet,
til foredragsholderne, som bragte lys over mange
af vore problemer, til udstillerne, som på så smuk
en måde bragte et pust af nyt indenfor vore ræk
ker, til præmiegiverne, som med deres præmier
skabte glæde hos de heldige og misundelse hos de
mindre heldige, til testarrangørerne, som fik kon
kurrencerne afviklet på bedste måde, til HB, som
stod som garant for stævnet, og som sørgede for,
at stævnet blev en realitet, til alle deltagerne, som
ved deres fremmøde skabte den succes, som stæv
net blev til, og sidst men ikke mindst en tak til
OZ7WH, som fik ideen til disse stævner.
Og skal vi så ikke være enige om, at vi alle møder
frem til EDRs 40 års jubilæums-stævne næste år.
Vy 73 de OZ9DA.

Kl. 1030: Teknikken bag farve-TV ved OZ4BM.
Kl. 1145: Aftrædning til middag.
Kl. 1200: Middag.
Kl. 1330: Rundvisning på B&O’s fabrikker.
Kl. 1450: Forfriskning.
Kl. 1500: Mere farve-TV-teknik ved OZ4BM.
Kl. 1600: Demonstration af elektroniske testmøn
stre på farvebilledrør.
Kl. 1630: Trick-optagelser med stereo båndopta
gere ved OZ6HV.
Kl. 1730: Demonstration af trådløs stereo.
Kl. 1800: Afslutning.
Kl. 1030: Rundvisning på B&O for damer.
Kl. 1300—1600: Udflugt for damer.
Tilmelding:
OZ3AH,
Aage
Hansen,
Østerbjerg,
Fousing
pr.
Struer, må have tilmelding, som er bindende, senest
den 20. august indeholdende oplysning om antal
personer, antal middage, antal deltagere i dameudflugten samt call, navn og adresse. EDR Struer.

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

BDX certifikat.
Brazilian DX Club står som udsteder af BDXcertifikatet, der er delt i 6 klasser, og som kan
opnås af alle udenlandske amatører og swl’s, der
siden 1. sept. 1964 har kontaktet respektiv hørt
henholdsvis 25, 50, 100, 200, 500 og 1000 medlemmer.
Liste over de krævede forbindelser med tilhørende
QSL-kort samt 10 IRC’s sendes til Traffic Depart
ment, der kontrollerer kortene.
Loggene skal indeholde: krævede klasse, stations
prefix, CBDX-nr., dato og tid (GMT), bånd, sende
type, modtagen rapport.
Ansøgning kan også sendes direkte til CBDX —
P. O. Box 842 — RECIFE, Pe. Brazil, men i så til
fælde skal QSL medsendes.
OZ-CCA-testen 1966.
Det kan slås fast, at dette års OZ-CCA-test sand
synligvis har haft det hidtil største deltagerantal,
ligesom vi i loggene støder på prefixer, der også
hører til sjældenhederne i disse tester. Selv om
logantallet som vanligt ikke står i forhold til del
tagerantallet, er der dog på indeværende tidspunkt
indkommet ca. 250 logs, hvilket er en væsentlig
fremgang fra sidste år.
Colombia Contest.
Colombia’s Uafhængigheds Contest afholdes årligt
til minde om uafhængighedsdagen den 20. juli 1810.
Contestens formål er at få HK-stationerne til at
kontakte så mange DX-stns som muligt og stationer
fra andre lande til at kontakte så mange HK-sta
tioner og stationer i andre lande som muligt.
Testen afholdes fra lørdag den 16. juli 1966 kl.
0000 GMT til søndag den 17. juli 1966 kl. 2359 GMT.
Alle sendetyper må benyttes, men krydskontakter
tillades ikke.
For ikke HK-stationer gives points således:
For kontakt med HK-stationer
5 points.
For kontakt med andre stationer 1 point.
Multiplikator vil være summen af forskellige HKzoner kontaktet på alle bånd plus antallet af for
skellige kontaktede lande.
Loggene skal klart angive antallet af opnåede
points, antallet af kontaktede HK-zoner samt de
forskellige kontaktede lande.
Loggene modtages indtil 30. september 1966 på
følgende adresse:
Colombia Independence Contest,
C/O L. C. R. A.
Ap. 584.
Bogota. Colombia. S. A.
Festive Award „YO-30-YR".
I anledning af 30-året for oprettelsen af den før
ste
radio-amatørorganisation
i
Rumænien
udsender
Central Commission of the Radio Sport (C.C.R.S.)
et diplom benævnt „YO-30-YR“.
Diplomet kan erhverves ved i løbet af september
1966 at kontakte YO-stationer og opnå følgende
antal points:

Kl. I Kl. II Kl. III
Europæiske stationer
DX stationer

200
100

150
50

100
25

I løbet af september 1966 vil alle YO radioama
tører efter deres RST og RS-rapporter sende en
gruppe på to cifre, der repræsenterer antallet af
år for hans amatørvirksomhed.
For eksempel RST 59928 angiver 28 års amatør
aktivitet, og den pågældende forbindelse tæller 28
points til certifikatet.
Fremmede stationer sender normale RST og RSrapporter.
Bånd, der benyttes, er 80—40—20—15—10 og 2 m.
Samme YO-station må kun kontaktes een gang
pr. bånd.
Ansøgning om diplomet sendes til:
Central Radio Club,
P. O. Box 1395,
Bucharest 5,
Romania. mrk. (for YO-30-YR).
Ansøgningen skal indeholde en log med alle YOQSO’s, scoret minimum af points, nævnt ovenfor,
de tilhørende QSL-kort samt 7 IRC’s.
Ansøgninger modtaget inden den 30. okt. 1966 vil
blive kontrolleret og klassificeret for hvert land og
kontinent, ansøgerens placering vil blive angivet på
hans
certifikat.
Klassifikation
vil
blive
udført
i
overensstemmelse med de opnåede points.
Ansøgninger, der modtages efter 1. nov. 1966, vil
blive nummererede i rækkefølge i overensstemmel
se med deres registrering.
Certifikatet udstedes også til SWL’s.
Diplom-manager er mr. Petre Cesar, Y03FF.
International Short Waves Championship
of Romania.
1. Dato:
Første week-end i august hvert år.
2. Tid:
Fra lørdag den 6. august 1966 kl. 1800 GMT til
søndag den 7. august 1966 kl. 2400 GMT.
3. Bånd:
3,5 — 7 — 14 — 21 — 28 MHz. Type: Kun CW.
4. C all:
Test YO.
5. Klasser:
a) Single-operatør — single-band.
b) Single-operator — multi-band.
c) Multi-operator — single-band.
d) Multi-operator — multi-band.
6. Formål:
Alle stationer skal søge at kontakte flest mulige
YO-stns 1 så mange YO-distrikter som muligt og på
flest mulige bånd.
7. Kode:
RST +
til bånd.

QSO

nr.

startende

ved

001

uden

hensyn

8. Points:
Hver QSO giver to points — ukomplette eller
ukorrekte rapporter og kaldesignaler giver kun eet
point.
9. Multiplikator:
De rumænske kaldesignaler vil
to bogstaver, der angiver deres distrikt.

blive

efterfulgt

af
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De administrative distrikter i YO-land er:
BU Bucharest City
AG Arges
BC Bacau
BT Banat
BV Brasov
Cl Cluj
CR Crisana
DB Dobrogea
GL Galati
The Capital City of Romania
HD Hunedoara
IS lasi
MR Maramures
MS Mures-A.M.
OL Oltenia
PL Ploesti
SV Suceava
RB reg. Bucuresti
Hvert YO-distrikt giver en multiplikator på een
pr. bånd. Maksimum multiplikator bliver således
85 (5 bånd X 17 distr.).
10. Slutsum:
Summen af QSO-points
multiplikator (§ 9).

(§

8)

multipliceret

lande eller distrikter af disse, der støder op til
Kattegat-Østersøen
og
Den
botniske
Bugt.
Prefixerne er følgende: DM — DL/DJ — OZ — LA —
OHI — OH2 — OH5 — OH6 — OH8 — OHØ —
SP1 — SP2 — UA1 — UA2 — UP2 — UQ2 — UR2 —
SM1 — SM3 — SM5 — SM6 — SM7. Ansøgninger
gennem Tr. Dept.
Hvad siger din log?

med

11. Logs:
Logblade skal udfyldes separat for hvert bånd
indeholdende følgende: Dato og tid (GMT) station
kontaktet,
rapporter
sendt/modtaget,multiplikatorrubrik
(udfyldes
kun
for
hvert
nyt
YO-distrikt)
samt QSO-points (eet eller to).
Oversigtsblad
med
opstilling
over
antal
forbin
delser pr. bånd samt antal YO-distrikter, slutsum
samt operators navn og adresse. Detaljer om TX,
RX og ant.
Enhver deltager må endvidere skriftligt bekræfte,
at alle regler og bestemmelser har været fulgt,
samt at loggen er sandfærdig.
12. Diplomer:
a)
Den
udenlandske
amatør,
der
opnår
flest
points, vil blive tituleret „International Short Wave
Champion of Romania“ og vil modtage en pokal.
b) Certifikater vil blive udstedt til alle deltagere
i henhold til deres placering blandt deltagere fra
deres eget land.
c) Deltagere, som opfylder betingelserne for flere
diplomer
i
overensstemmelse
med
YO-diplom-programmet, vil få disse diplomer ved indsendelse af
separate ansøgninger samt 7 IRC’s for hver.
d) Deltagere, der kontakter det krævede antal af
YO-DX-Clubs
medlemmer,
vil
opnå
æresmedlems
skab af YO-DX-Club ved at fremsende speciel an
søgning.
13. Frist:
Alle logs må senest være poststemplet den 1. sept.
1966 og adresseres til:
Central Commission of Radio Sport
P. O. Box 1395,
Bucharest V. Romania.
14.
Contest kommissionens afgørelse er endelig.
Ret til ændring i reglerne forbeholdes.
SOP Award.
Som de foregående år har de første 14 dage af
juli været rammen om det årlige forsøg på at opnå
Radio Club of DDR’s SOP Award. Betingelserne er
fra den 1.. til 15. juli at kontakte 15 forskellige
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WAEDX 1966.
Fra DARC har vi modtaget indbydelse til delta
gelse i den 12. europæiske (WAE) DX Contest, der
finder sted med
CW lørdag den 13. aug.
1966 kl. 0000 GMT til sønadg den 14. aug. 1966 kl.
2400 GMT og med
fone løsdag den 10. sept.
1966 kl. 0000 GMT til søn
dag den 11. sept. 1966 kl.
2400GMT.
Regler som de foregående år (se tidligere OZ).
Det henstilles kun at benytte DARC’s logblade,
der fås ved at sende en selvadresseret kuvert til
nedenstående adresse med opgivelse af antal for
bindelser. Hvert logblad tager 40 QSO’s.
Loggene
skal
for
CW-afdelingens
vedkommende
senest være poststemplet den 15. sept. og for foneafdelingen den 15. okt. 1966.
Adressen er: Dr. H.-G. Todt, DL7EN, Chlodwigstrasse 5. 1 Berlin 42. Germany.
„Short Wave Magazine“s diplomer.
Vi undlader ikke at gøre eventuelle ansøgere til
diplomer udstedt af SWM opmærksom på, at QSLkort ikke må medsendes ansøgningen, da man risi
kerer ikke at få disse kort igen. Sådanne tilfælde
er indtruffet, hvor ansøgere har sendt ansøgning
og kort direkte til SWM. Det skal derfor nævnes, at
der i SWM’s regler klart står:
„Oversøiske ansøgere skal sende enten (a) kon
trolliste uden kort bekræftet af HB (Tr. Dept.) i
deres nationale forening eller en ubekræftet liste,
fra hvilken alle eller enkelte kort kan blive krævet
til kontrol. VI KAN IKKE TAGE ANSVARET FOR
UØNSKEDE
QSL-FORSENDELSER.
Ansøgninger
indeholdende returporto — 5 IRC’s for hvert cer
tifikat (FBA, PRA, WABC, WBC, WFE, WNACA)
— skal sendes til Short Wave Magazine, 55 Victo
ria Street, London S. W. 1. England".
OZ7BZ
der i de senere år har opholdt sig mest udenfor
Danmarks grænser, har giftet sig med en US YL
og håber nu selv at blive amerikansk statsborger,
når tiden er inde. QTH er P. O. Box 2105, Anchorage, Alaska, hvor han arbejder for National Bu
reau of Standards.
OZ2NU
har modtaget
WAE-nål for
og 178 points.

WAE 1 nr. 235 samt DARC’s gyldne
forbindelse med 59 epropæiske lande

International Amateur Radio Club
afholder
sin
årlige
Internationale
Radio
Convention i Geneve fra 21. til 28. aug. Nærmere i næste
„0;Z“.
Ja, det var så alt for denne gang, men inden jeg
slutter af, vil jeg benytte lejligheden til at sende en
tak til de forskellige amatørkammerater, der under
den ene eller anden form sendte mig en hilsen på
min 60-års dag. Takken gælder også for de smukke
gaver fra EDR’s formand og hovedbestyrelse samt
fra foreningen Goteborgs Såndare Amatorer.
OZ2NU.

Der skulle muligvis stadig være en chance for at
få en QSO med CR7GF fra FR7ZP Tromelin Isl.
Frekvenser for SSB er 14110 og 21420 kc, QSL for
FR7ZP sendes til P. O. Box 1216, Lourenco Mergues.
Farquhar turen med VQ9BC, 9RH og 9TC er ble
vet udsat til midt i juli på grund af transportbe
svær. Der vil denne gang kun blive CW aktivitet
på 11014 og 21022 kc.
W9WNV skulle nu være på vej til Heard Isl.,
hvorfra han skulle komme i luften som VK2ADY/0.
På vejen ud eller hjem vil der muligvis også blive
aktivitet fra andre øer, FB8XX er nævnt flere
gange. Det forlyder forøvrigt, at Don skulle have
fået visum til Albanien, og at han efter Heard Isl.turen vil slutte sig sammen med W6KG for at be
søge yderligere en del lande.
Mens vi er ved Albanien, så forlyder det fra flere
sider, at ZA1BY skulle være aktiv på 20 meter med
CW, og at QSL sendes via Box 172 Peking, China.
Alle DJ-kaldesignalerne er nu opbrugte, og man
er begyndt at udstede de nye DK-kaldesignaler.
LA1EE vil i sommerens løb forsøge at komme
i gang fra Spitzbergen og muligvis også fra Bear
Isl., hvis det kan komme til at tælle som et nyt
land til DXCC.
I august vil VS9ARV forsøge at komme i gang
fra Kuria Muria, han har fået licensen i orden og
regner med at kunne påbegynde turen, når han
kommer tilbage til Aden efter orlov.
Båndrapporter:
14 Mc CW:
7 C F : LA5CI/P 23 - KR6JZ 23 - UI8AP 19 - 9V1NV
19 - CN8FV 01 - CP3CN 23 - OX3AY 08 - XE1EK—
10E 06 - VP5AR 07 - VP6AK 01.
14 Mc SSB:
3 S K : BV1USA 18 - C08MN 06 - GC5ACI/WB6QEP
11 - HS1AK/2 17 - IC1KDB 07 - K3SWW/KG6 16 SM5KV/M1 07 - TA2AA 14 - TI3CL 06 - VP1HC 22
- VP2AP — 2AZ 22 - XE1AB — 1JP 06 - ZD9BE 18
- KB6CZ 06 - 7Q7BN 19 - 7XØGL 18 - 9V1MY 17.
9 D P : ZL2UW.
21 Mc CW:
1 L O : CE2BC — 2CR - EL2D - FL8MC — 8RA
MC2SB - PJ2MI - TU2AN - VP2KJ — 6BX - VQ8BL
- VR2DK — 2EK - VS6EN - VU2FB - W1YIS/KG6
ZD7IP — 7RH - ZD8RB - 5R8AV - 6Y5BB - 9K2AD.
7CF: GC5ACI/WB6QEP 18 - GM3KLA 12 - LX1LF
- 2UW 12 - KR6CO 13 -VU2GW 11 - CR6CK 11
ZE1AS 11 - 5R8CQ 17 - 9J6AA/P 14 - 9J7AA/P 11
KV4CI 13 - VR2EK 10.

-

-

21 Mc SSB:
3 S K : GC2XU 18 - JA9JX 17 - VS9AJC 17 - 7XØGL
18 - 9H1A 17 - 9V1MX 17 - 9Q5YL 17.
28 Mc SSB:
3 S K : LX2UW 15.
Ja, det var så det hele for denne gang. Tak for
rapporterne og på genhør i næste måned.
73 og god jagt de OZ7BQ/Joe,
Hans Jørgen Rasmusen,
vær. 145, P. O. Pedersens Kollegium, Lyngby.

Indbydelse til EDR’s skandinaviske VHF test.
EDR indbyder hermed alle VHF amatører til del
tagelse i sin årlige skandinaviske VHF test. Reg
lerne er:
Deltagelse:
Alle licenserede amatører i Norge, Sverige, Fin
land og Danmark kan deltage som direkte deltagere
i testen. Det er tilladt at tage QSO med stationer
udenfor disse lande.
Dato:
Fra lørdag den 3. september kl. 1800 GMT til søn
dag den 4. september kl. 1200 GMT.
Frekvensområder:
144—146 MHz og 432—348 MHz.
Antal QSO:
Der tillades
bånd.

een

QSO

Points:
1 point
råder.

km

—

pr.

med

gælder

hver

for

station

begge

på

hvert

frekvensom

Kode:
Der
udveksles
de
sædvanlige
kodegrupper
som
f. eks. 59003 EQ07d, hvilket betyder, at man hører
modparten R5 S9, og at det er afsenderens QSO
nr. 3, og QTH er opgivet efter QRA locator syste
met. Det er ikke tilladt at skifte QTH under testen.
Logs:
Som logblade benyttes EDR’s officielle logblade,
eller for fremmede stationer, tilsvarende udenland
ske. Der indsendes separate logs for 144 MHz og
432 MHz. Disse bedømmes hver for sig. Deltagerne
udregner selv deres points. De udfyldte og under
skrevne logs indsendes senest den 20. september
1966 til:
Kaj Nielsen, OZ9AC,
Kai Lipphannsallé 6,
Dragør.
Præmier:
EDR’s hovedbestyrelse har som præmie udsat en
pokal, der, for at blive ejendom, skal vindes 3 år
i træk eller 4 gange ialt. Pokalen, der blev udsat
som præmie i 1962, er første gang vundet af
SM7AED, anden gang af OZ9FR, tredie gang af
SM7BZX og fjerde gang af OZ2ME, Vinder af poka
len er den station, der har flest godkendte points
på 144 MHz. Vinderen og de nærmest placerede til
deles EDR’s diplom. Vinderen og de nærmest pla
cerede på 432 MHz får ligeledes EDR’s diplom.
Testkomiteens afgørelser er endelige.
Alle ønskes en god test med en masse gode for
bindelser.
Aktivitetstesten:
144 MHz:
OZ6OL — 302 points
9OR — 269 points
5G —
216 points
1EE — 195 points
1NF — 155 points
1LD — 145 points

OZ2FD —
9OT —
8SL —
7OMR —
9CR —
1RH/p —

139 points
128 points
127 points
111 points
110 points
106 points
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OZ7LU — 104 points
4HZ/p — 104 points
6TG
—
96 points
2RT
—
95 points
3PZ
—
85 points
— 82 points
9NO
9FR
—
71 points
6KX
64 points
9BE
—
60 points
1PQ
—
55 points
6OH
— 54 points
6RQ
— 53 points
8FR
—
50 points
9TM
— 47 points
3M
—
46 points
8EU
— 46 points
7HJ
—
43 points
9DP
41 points
—
4EM
— 39 points
9HX
— 39 points
4CT
—
38 points
8OS
—
38 points
1DM — 34 points
8CG
34 points
—
3VO
— 30 points
8TV
—
30 points
9BZ
28 points
—
432 MHz:
OZ9FR
—
9CR
—
9OR
—

9 points
7 points
6 points

—
OZ9TJ
—
8JV
—
8SF
9EW —
—
4SJ
4EDR —
—
6WJ
—
4EV
4QQ —
—
1IF
2TV —
—
80P
9NP —
2VP
—
4OV —
4HAM —
—
2PO
7BF
—
8SC
—
—
1RH
—
2PN
—
5NM
—
6MI
9KY
—
—
7EW
—
2KH
4RM
—

OZ9AC
4RM

—

—

25
24
24
19
18
18
18
16
16
15
15
14
14
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
8
6
5
5

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

4 points
2 points

144 MHz aktivitetstest afholdes den 1. tirsdag i
måneden kl. 1900—2359 DNT.
432 MHz aktivitetstest afholdes den 1. onsdag i
måneden kl. 2200—2359 DNT.
Lpgs sendes inden den 20. i samme måned til
undertegnede.
432 MHz aktivitetstime hver søndag mellem kl.
1100—1200 DNT.
Testkalenderen:
3. og 4. september: Region I test på 144, 432 og
1296 MHz. Regler i næste OZ.
3. og 4. september: EDR’s skandinaviske VHF test.
Se indbydelse i dette OZ.
Ifølge juni-nummeret af det svenske QTC skal
logs for UK7 og 2 meter klubbens juli test sendes
til: Bjørn Stigbrandt, Fjelievågen 15 B, Lund, Sve
rige.
Balloner:
Nyborg-ballonen og dens udstyr blev opsendelses
dagen kl. 1130 fisket op af en lystfisker fra Nakskov
i farvandet mellem Langeland og Lolland. Udstyret
var stadig intakt!
OZ4EM fortæller, at de hver søndag kl. 0900 DNT
på Bornholm forsøger at opsende en translator, som
de har erhvervet fra 1PL — jeg tror, det er med
drage, da 4EM skriver, at de er meget afhængige af
vind og vejr. Indgangsfrekvensen er 28,5 MHz, og
udgangsfrekvensen er 144,05 MHz — lyt efter dem
og giv 4EM rapporter. Der er gjort forsøg med
translatoren i et tårn 220 meter over havet, men det
faldt dårligt ud, fordi modtageren blev kvalt af et
kraftigt lokalt HF felt.
Rapporter
om
Nyborg-ballonen
—
modtaget
fra
1FF:

OZ3M wrk.: 0915 OZ8HV/b, 0920 OZlRH/b,
OZ2ME/b.
OZ1FF wrk: 0905 OZ8HV/b, 0915 OZ2ME/b, 0955
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0925

DL3YBA,
1059
OZ9MO/b,
antenneretning
ca.
30°
syd for øst.
PA0HEB (DN75G) hrd mellem 0930 og 1030: SM,
DJ, DL og OZ med S5—6.
DM4YSN
(Berlin)
hrd
OZ2ME/b,
DL3YBA,
DM4ZID og OZ9OR med S4—8.
144 MHz nyt:
Under de gode forhold i slutningen af maj og i
begyndelsen af juni havde 2RT den 1. juni kl. 0250
QSO med DM4LA (G052b) på 144 MHz — signal
styrken var stor begge veje, og man var enige om
at lave et forsøg med 2RT’s 1 mW transistorsender
— DM4LA hørte 2RT med R5 S6. 2RT’s antenne er
en 6 over 6 skeleton slot 22 meter over havet. Det
var min hidtil sjoveste forbindelse på 2 meter, skri
ver 2RT.
Under de gode forhold var 4EM’s længste forbin
delse på ca. 410 km.
Afdelingen i Rønne er i gang med et stort anten
neprojekt — 20 elementer på 144 MHz og 32 ele
menter på 432 MHz — antennerne kan drejes både
vertikalt og horisontalt. Hver tirsdag aften er 4EDR
QRV på 144 MHz.
1FF skriver: „Under åbningen blev der af Haderslev-stationer lavet følgende:
29. maj OZ2TV: 14 PAØ på stribe (2 meter).
OZ3M: PA0CKV — ADS — MOD, PI1STV (hol
landsk militærstation) og F9NJ (2 meter).
OZ1FF: G2JF og diverse PAØ på 2 meter. —
PA0JMS på 70 cm. Med PAØ er jeg nu oppe på
6 lande på 70 cm, nemlig OZ, SM, DL, PAØ, G og
OK, altsammen lavet med varaktordiodetripler. —
Efter pinseåbningen har jeg fået at vide, at jeg er
blevet hørt af F9NJ i Lille, som også har kaldt mig
på 70 cm, men da har jeg altså sovet igen. Jeg har
igen i denne sommer sked med PA0HEB. Tids
punkter: Hver lørdag kl. 1845 GMT og søndag kl.
1000 GMT. HEB’s QRG: 144,72 MHz, min: 144,752
MHz. Der køres fortrinsvis CW.
I junitesten var der alle tiders aktivitet på 70 cm.
Der var 6 jydske og 1 fynsk station i gang. Derimod
var der ingen af de sjællandske stationer QRV der,
så kan du ikke give dem en lille opsang, de sløve
padder!
1LD skriver: „Den 7.6.66 var OZ3US og jeg en tur
i Sverige, på hjemturen kørte vi fra Helsingør ved
ca. 1830 tiden over Hillerød — Roskilde — Korsør
og var QRV på 2 meter, men kun et par stykker var
i lokal QSO, og 3US kaldte CQ, så han var godt
hæs, men der var ingen, som svarede, selv om vi
efter at have kigget på en krøllet S-meternål ikke
kunne have kørt ret langt fra en af Roskilde-amatørernes QTH. Vi håber på bedre held næste gang“.
Dette får mig til at spørge: Er der nogen, der an
vender landskaldefrekvensen efter dens formål? —
Formålet var bl. a. at hjælpe mobile stationer til
lettere at få QSO. Her i Dragør er det meget længe
siden, jeg har hørt en station på 145,000 MHz, men
på ca. 145,030 MHz er der lokal Køge mobil trafik.
Skal vi ikke være enige om at bruge 145,000 MHz
som kaldefrekvens — både mobile og faste statio
ner.
432 og 1296 MHz nyt:
I Odense er der gang i bygningen af antenner.
9FR bygger en 1 meter parabol, og i Åsum hos 9CR
er alle ribber og ophæng færdige til en 8 meter
parabol! Så i løbet af sommeren kan de store sig
nalstyrker nok ventes fra Fyn.
6OV havde den 29. maj på 432 MHz QSO med
PA0CBO og PA0JMS, men kom for sent i gang

derhjemme, fordi han havde lavet 1296 MHz forsøg
med 1DB/9AC fra 7BUS. 6OV kører med en 832A
og en 6 element antenne på 144 MHz, en QQE03/20
og 16 elementers antenne på 432 MHz og tripler/PA
med 2C39 scamt 32 elements antenne på 1296 MHz.
7SP var også med på 432 MHz den 29. maj: QSO
med PA0JMS, ON4HN — 4TA — 4LN — 4LT —
4RT — 4SA — 4HC og 4ZK, derefter kaldte
PA0GER og PA0COB og foreslog forsøg på 23 cm,
men der blev ikke QSO på 23 cm denne gang. 7SP
hørte 2ME/b, DL3YBA, SM7ZN og flere udlændinge
via Nyborg-ballonen.
5AH kører med en 829B på 144 MHz, en QQED6/40
som tripler til 432 MHz, på 1296 MHz en 2C39 som
tripler, der leverer 2 watt til en 32 element måtte
antenne 14 meter oppe. Modtager til de 3 bånd er
fuldtransistoriseret. 5AH og 7SP har over en 14 da
ges periode haft 1296 MHz QSO hver aften — 5AH
fortæller, at det eneste, der kan dæmpe signalet, er
fugt på feederen!
73 de 9AC.

START TX MED KRYSTALOSCILLATOR
DIREKTE PÅ 144 MHZ
HULKORTSTYREDE KRYSTALLER
Utroligt — ja, men det er en moderne virksom
heds muligheder for at opfylde enhver VHF-amatørs drøm.
2 meter klubbens sidste fabriksbesøg hos DANTRONIK A/S var velbesøgt ud over det ønskelige.
Krystalproduktion kræver orden og atter orden, og
de mange amatører måtte love direktør Bram Han
sen at gå med „hænderne i lommen" ved gennem
gangen i industrilokalerne. Jeg har altid troet, at
krystalproduktion
var
„køkkenarbejde".
Jeg
skal
love
for,
denne
opfattelse
blev
revideret.
DANTRONIK har investeret langt over en million til
maskiner, til indretning af lyse og venlige lokaler,
og ikke mindst til de mange kostbare måleinstru
menter. Vidste vi det ikke før — ved vi det nu —•
„elektroniklandet" Danmark har også en moderne
krystalfabrik — så moderne at produktionsstyring
og lagerstyring foregår ved hjælp af hulkort.

Før
selve
fabriksgennemgangen
samledes
vi
i
marketenderiet,
hvor
direktør
Bram
Hansen
gav
en
orientering
i
selve
krystalfremstillingen.
Til
fremstillingen
anvendes
syntetisk
kvarts
(Silicium
dioxyd), der er renere end naturproduktet. Under
2300 atm. tryk og 400 graders varme vokser krystal
let omkring en kerne (podekrystallet) i løbet af
1—2 måneder til det ønskede råprodukt. Dette skæ
res i specialmaskiner til blanketter, og allerede her
begynder jagten på det frekvensbestemmende, lige
som det kræver erfaring og „følelse" at behandle
materialet rigtigt. 2 MHz skæres i en vinkel på
35 grader og 2 min. — 3 MHz i en vinkel på 35 gra
der og 6 min. — Efter skæringen sorteres de fir
kantede eller runde blanketter i relativ grove fre
kvenser — dette sker ved hjælp af røntgenstråler,
og der kan måles med en ½ min. nøjagtighed. Dette
sker i store serier, og blanketterne lægges på mel
lemlagre — afventende de af kunderne nærmere
fastlagte frekvensønsker. Man kan ikke se forskel
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på de enkelte blanketter (og deres frekvenser) —
hvorfor der kræves „apotekerorden" på dette lager
— den øvrige del af produktionen kræver „superapotekerorden",
så
direktør
Bram
Hansen
„slappede“ først af, da vi var kommet til den del af pro
duktionen, hvor frekvensen var graveret på kap
pen (det sker til allersidst).
Ved ordreindgang tages blanketterne frem i por
tioner af 30—75 stk. og lægges i nogle udstansninger
på nogle ganske tynde lamelagtige tandhjul med
en diameter som et vækkeur. Disse tandhjul er så
tynde, at blanketterne, når hjulene kører rundt,
bliver slebet i carborundum på begge sider. Eet af
tandhjulet er isoleret fra de andre, og en leder
føres herfra til en modtager, hvor man kan måle
frekvensen,
medens
slibningen
står
på.
Herefter
ætses
og
renses
blanketterne,
hvorefter
sølvelek
troder monteres under vacuum. Frekvensen måles
igen, og under vacuum lægges der sølv på og måles
i gentagne processer, indtil frekvensen passer. Må
lingerne foretages i nulstød med normkrystaller og
omfatter
et
krævende
frekvensbestemmende
måle
udstyr. Til sidst monteres krystallen i kapper, der
udfyldes med kvælstof for at undgå indvirkninger
fra luftens fugtighed m. v., hvorefter der foretages
temperaturkontrol for at kontrollere, om det fær
dige krystal overholder de ønskede tolerancer.
Som man vil forstå, lød parolen på kontrol, kon
trol og atter kontrol. Dette kræver igen orden,
orden og atter orden. Må vi udtrykke vor beundring
for den „trimning", der er foretaget af ganske al
mindelige
fabriksarbejdere.
Ikke
een
eneste
ar
bejdsplads bar præg af tilfældighed — og der var
virkelig mange arbejdspladser.
Vi amatører kræver ikke den store nøjagtighed.
Om vor frekvens findes nogle få kHz fra eller til
spiller ingen rolle. Kære forhandler — skaf os
nogle krystaller, der ikke har været gennem de
sidste kontrolinstanser — DE VIL BLIVE BILLIGE
— bare de bestilles i pæne portioner (25 stk.).
,Dyrere
bliver
nok
de
overtonekrystaller,
vi
fik
forevist, DER SVINGER PÅ 144 MHz. DANTRO
NIKs laboratorium har virkelig tryllet. Tænk sig
en 2 meter station uden dobling eller tripling, det
er ønskedrømme, der nu kan opfyldes. OZ1PL har
begået følgende opstillinger, hvor 144 MHz krystal
let er anvendt. — „DEN SPILLENDE" — tak for
kaffe og lærerig aften.

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.
NYE KURSUS
Atter i sæsonen 1966/67 vil den københavn
ske afdeling af EDR arrangere et kursus i
morsetelegrafi samt et kursus i radioteknik
for de medlemmer, der til foråret 1967 agter
at indstille sig til P&T’s prøver.
Morsekursus.
Undervisningen vil foregå 2 gange ugent
lig (tirsdag og fredag) med 2X50 minutter
pr. gang. Morseprøver vil finde sted i slut
ningen af marts 1967. Lærer vil i lighed med
sidste år blive OZ4SJ, Svend Aage Jensen.
Teknisk kursus.
Undervisningen vil foregå 1 gang ugentlig,
nemlig
hver
torsdag,
idet
der
undervises
2X50 minutter pr. gang. Undervisningen va
rer indtil midten af marts 1967. Lærer vil i
lighed med sidste år blive OZ5AK, B. A.
Kolmorgen.
Begge kurser begynder i første halvdel af
september 1966, men af hensyn til tilrette
lægningen vil vi anmode om, at alle inter
esserede medlemmer omgående tilmelder sig
til formanden OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Or
drupvej 96, Charlottenlund, tlf. ORdrup 7425.

Vy 73 OZ9AE.
Programmet:
8. august:
I aften indleder vi mødesæsonen 1966/67 med en
klubaften, og vi håber, at vi i aften bliver lige så
mange, som vi plejer at være på den første møde
aften.

Husk at:
QSL-kort

skal

sendes

til

QSL-centralen,

OZ6HS, Ingstrup, og ikke til kassereren.
Ønskes

QSL-kort

direkte

tilsendt

fra

QSL-

centralen (OZ6HS), indbetales 10 kr. til cen
tralens postgirokonto 239 34 (QSL-centralen,
Borgmestervej
58,
Horsens).
Kassereren
udfærdiger
ret
len

herefter

14

kuverter,

der

i

adresse

og frankeret stand tilsendes QSL-centra
for påfyldning og fremsendelse (1 gang

pr. måned) af foreliggende kort. I nummer
12 kuvert findes indlagt et indbetalingskort
til fornyet indbetaling af 10 kr.
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15. august:
I aften har vi VHF-aften. På det tidspunkt, hvor
disse linier skrives, er mange rejst på sommerferie,
og vi har derfor endnu ikke kunnet træffe endelig
aftale med vor foredragsholder. Nærmere medde
lelse vil blive givet på mødet den 8. august.

22. august:
I foråret blev OZ5NR, Bendt Plass Nielsen, des
værre forhindret i at komme til det annoncerede
foredrag
om
transistoriserede
måleinstrumenter
—
og stor var skuffelsen blandt vore medlemmer. I
aften har OZ5NR imidlertid lovet at komme og for
tælle om dette interessante emne. Vi kender alle
OZ5NR
som
en
fremragende
foredragsholder,
og
vi regner med at se mange i aften.
Vy 73. P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.

1.
ræv begynder kl. 2000, 2. ræv et minut efter.
Sidste udsendelse kl. 2200 og 2201.
Efter jagten som sædvanlig kaffe på Ny Mølle
Kro. Ikke-rævejægere er velkomne.

STORE ØSTJYDSKE RÆVEJAGT 1966
Ifølge rævejagtsreglerne er denne jagt med
i beregningerne til Danmarksmesterskaberne.
Jagten afholdes lørdag den 20. august og
søndag den 21. august 1966.

Tirsdag den 9. august
som sædvanligt med en ræv. Denne jagt tæller med
til Århus afdelingens RÆVEMESTERSKAB 1966.

Kort:
A 2412 Framlev 1 :40000, 1952, enkelte ret
telser i 1956.
Frekvens:
1825 kc.
Call:
OZ7RÆV A/U/V.
Sendetid:
Alle udsendelser er på
Lørdag: Ræv A 2100 —
hvert kvarter.
Lørdag: Ræv U 2101 —
hvert kvarter.
Lørdag: Ræv V 2102 —
hvert kvarter.
Sidste udsendelse Ræv
— 0102.
Søndag: Ræv A 0900 —
hvert kvarter.
Søndag: Ræv U 0901 —
hvert kvarter.
Søndag: Ræv V 0902 —
hvert kvarter.
Sidste udsendelse Ræv
— 1302.

Resultatliste for det lokale
RÆVEMESTERSKAB 1965

1 minuts varighed.
2130 — 2145 O. S. V.
2131 — 2146 0.

S. V.

2132 — 2147 0.

S. V.

A/U/V

0101

0100

—

0930 — 0945

0.

s. V.

0931 — 0946

0.

S. V.

0932 — 0947

0.

S. V.

A/U/V

1300 — 1301

Startkort:
6 stk. ialt sælges på mødestedet lørdag den
28. aug. kl. 1915—2015. Pris 15,00 kr.
Jagten gives fri kl. 2030 lørdag og kl. 0830
søndag.
Alle jægerne skal være samlede på møde
stedet henholdsvis kl. 2015 og kl. 0815.
Placering:
Tidspunkt ved sidste ræv.
Mødested:
AARSLEV KRO 10 km vest for Århus
v. A 15.
Camping:
Ved kroen.
Tilmelding:
Henning Jepsen, Odensegade 12, Århus C,
tlf. (061) 2 43 82, senest den 13. august.
Efter jagten mødes vi igen på Aarslev Kro
til præmieuddeling og eventuel spisning.
Præmier:
Der er fine præmier til de tre bedste hold.
Vi håber at se rævejægere fra hele landet.
På forhånd tak og god jagt.
Århus afdelingens ræveudvalg.

ÅRHUS
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Miillersvej 117, Århus C., tlf. (061) 6 23 21.
Kasserer: OZ7EW, E. Kragh, Louisevej 42, Bra
brand, tlf. (061) 6 0154 eller 2 83 96.
Sekretær: OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Junovej 30,
Århus C., tlf. (061) 4 43 57.
Tirsdag den 2. august
lægger rævejægerne ud igen og starter
med en DOBBELT-RÆVEJAGT. Spørring kortet.

sæsonen

OZ4VI
OZ4HQ
OZ6EJ
Henning
Henriksen
OZ3UR

380points
135points
131 points
121 points
50points
37points
Vy 73 OZ8BG.

ÅBENRÅ
Set. Hans aften havde vi som sidste år rævejagt,
og det var en vellykket aften. Ræven var placeret
et rigtigt hyggeligt sted (ved Laimun), og selv om
vi havde fået regn om eftermiddagen, lykkedes det
at få ild i det tilrettelagte bål, og det fik lov at
brænde til kl. 0130, men vi måtte jo også fyre lidt
engang imellem, så stranden var ryddet for driv
tømmer og alle løse trærødder i stor udstrækning.
Ved bålet blev der sunget og serveret pølser, øl og
sodavand, og de tyve deltagere havde igen en hyg
gelig Set. Hans aften.
Vi fortsætter jo som sædvanlig tirsdag aften med
rævejagter.
Vy 73 Hans Peter.

BORNHOLM
OZ2VO alias Viggo Olesen er nu QRV takket
være velvillig assistance fra 6PA og P&T. Viggo
kører med en LW-antenne og er x-talstyret på 80 m.
og han vil meget gerne have QSO med dig. Der
har allerede været kørt en del QSO’s, dog mest af
lokal art. Viggo har også haft QSO med „hoved
landet". Desværre har jeg ikke endnu fået hans
nøjagtige frq.
Translatoren, som vi fik lovning på at låne af
1PL, fik jeg med hjem fra pinsestævnet på Nyborg
Strand, og den er prøvekørt. Efter udtalelser fra
4QQ pr. tlf. QSO trænger den dog nok til en lille
forskrækkelse i form af en målesender og en graf.
Jeg skal også prøve at løbe nogle små Rulag akku.
op til drageforsøget. Jeg har ladet mig fortælle, at
der er nogle, der har så mange af dem, at de lige
frem sælger dem.
Det var kortfattet denne gang, men det er des
værre alt, hvad der er indløbet. Det var meningen,
at jeg skulle have været til øen en uge sidst i
denne måned for at QRL, men sri jeg blev fri for
det.
Vy 73 de OZ4QV, Ole.

ØSTBORNHOLM
Desværre har der ikke været noget fra afdelin
gen til OZ de sidste par gange, men her er atter
et livstegn.
Efter afslutningen i maj holder vi nu sommer
ferie, men der er stadig adgang til klubhuset, hvis
nogle har noget ærinde, f. eks. har en eller anden
ting at bygge eller vil køre nogle QSO’er fra klub
stationen. I må bare huske at sætte værktøj m. m.
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på plads efter brugen, for her i ferietiden kan vi
nemt risikere, at der kommer gæster o.vrefra, som
vil se huset (husk bare hvor mange der var sidste
år), og så skulle der jo helst se nogenlunde pænt
og ordentligt ud.
Uden på husets opslagstavle er opsat en liste
over, hvor man kan henvende sig, hvis man ønsker
at se huset indvendig. Dem, som dette job førhen
har hvilet på (4BY — 4ME), er på ferie, sidst
nævnte vil på rejsen se at få støvet et brugeligt
vippe- og drejesystem til vores parabolantenne op,
og den skulle derfor kunne laves færdig efter fe
rien, så vi snart skulle kunne få den i brug. Den
tjener jo ikke noget formål ved at ligge i græsset.
Er der nogle af medlemmerne, der er fiks på
fingrene til at reparere vores drejeanordning til
den store antenne, så var det måske en idé at få
noget af ferien til at gå med det. Det er jo lidt
upraktisk at skulle fare ud af huset, hver gang
antennen skal drejes en smule. Motoren fejler ikke
noget, det er kun akseltrækket mellem denne og
snekkedrevet, der skal laves. Altså på med vanten!
Hvis der iøvrigt skulle være et eller andet, der
skal kigges nærmere på oppe i huset, så snak med
en af bestyrelsen om det, for det ville være rart,
om alt var i orden, til sæsonen begynder igen.
Afdelingen havde den store glæde, at et af med
lemmerne, Thorbjørn, pludselig kom og fortalte, at
han havde været ovre til teknisk prøve og bestået.
Til lykke med det, Thorbjørn, og se så at komme
i gang med morsenøglen, så du kan få licensen!
Til slut vil jeg ønske medlemmerne en god som
merferie.
Best 73 4CG.
ESBJERG
Formand: OZ1HP, Kjærbro, Plantagevej 15, Hjer
ting, tlf. 6 5415.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Biohm, Søren Mortensensvej 1, tlf. 2 81 05.
Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro, Plantagevej 15,
Hjerting, tlf. 6 54 15.
Sekretær: H. M. Nørgaard, Idrætsallé 33, Hjer
ting, tlf. 6 53 59.
OZ3EB, Ernst Breckling, Yduns Allé 5.
Det går fremad med lokalet. Når dette læses,
skulle lokalet gerne være færdigt. Indvielsen er
derfor fastsat, se i programmet.
Iøvrigt går det fremad med nye licenser, det er
1PT, 3FE, 7IT og 7NE. 1PT og 7NE er i gang, endda
i gang på 2 m. 7IT har jeg hørt adskillige gange på
80 m fone. 7FE og 7IT er jo også sluppet igennem
den skriftlige prøve. I ønskes til lykke af afd.
Program:
Lørdag den 13. august kl. 1600:
Vi starter efter sommerferien med at indvie vort
nye lokale. Her vil vi gerne se amatørerne fra vore
nabo afd.
Onsdag den 17. august:
Vi ser nærmere på 5 ESB. Endvidere vil vi gerne
have en diskussion i gang om vinterens arbejde.
Vy 73 H. M. Nørgaard.

HUSK DET STORE STÆVNE
I STRUER
254

HERNING
STORE MIDTJYDSKE RÆVEJAGT 1966.
Lørdag—søndag den 6.—7 august.
2X3 ræve på kort A2808 Kollemorten.
Mødested:
Campingpladsen i Give senest kl. 200, obligatorisk.
Frekvens:
1825 kHz.
Sendetider:
2100 — 2130 — 2145 o. s. v. hvert kvarter — sidste
udsendelse kl. 0100 — ræv 2 og 3 henholdsvis 1 og
2 minutter efter ræv 1.
Dagjagten starter kl. 000 og sidste udsendelse
kl. 1300.
Startkort:
Kr. 15,00
fra kl. 1900.

for

begge

jagter

sælges

på

mødestedet

Afslutning:
Søndag kl. 1400 præmieuddeling på
en i Give, hvor der kan købes middagsmad.

Diagonalkro

Overnatning:
Campingpladsen i Give
pool og varmt brusebad.

—

er

udmærket

swiming-

Tilmelding:
G. Rundstrøm, DSB’s Rejsebureau, tlf. (07) 12 51 11
— efter kl. 1700 tlf. (07) 12 09 89 — senest 1 uge før
af hensyn til præmiekøb.
Præmier:
Fine præmier til jæger og observatør på de 5
bedste pladser.
Tag du også rævemodtageren under armen og
vær i en venskabelig dyst ved Den jydske Hærvej
med til at kæmpe om disse præmier i alle tiders
rævejagt.
God jagt.
Vy best 73’s ræveudvalget.
Chriller, Chris og Buller.
HOLBÆK
Sidst, vi mødtes, havde vi en meget spændende
aften. Erik demonstrerede sin nye 2 m transceiver,
der virkede „over al forventning", dog med den
undtagelse at bærebølgen af en eller anden grund
ikke blev moduleret. Det lovede Erik imidlertid at
få bragt i orden til næste gang, så det bliver spæn
dende at se, om det vil lykkes at få forbindelse med
6SJ i Regstrup.
Vi mødes altså mandag den 25. juli kl. 2000 hos
2PU som sadvanlig, og lad os så se, at alle medlem
mer møder op, også de nye.
Vy 73 5SZ.
KORSØR
Lokale: Svendstrup station.
Kaldesignal: OZ8KOR.
Formand: OZ4WI, Børge Lykke Frederiksen, Frø
lunde, tlf. 168.
Kasserer: OZ5UJ, Niels Jørgen Bantz, Revvej 59,
Korsør, tlf. 57 15 83.
Vi fortsætter med at mødes hver torsdag kl. 1930.
Eva (OZ1EU) giver en halv times CW til morse-

prøven, og derefter startes 80 m stationen, men
8KOR er ikke besvaret af en OZ station på CW.
På gensyn på stationen, også udenbys er vel
komne.
73 H. E. J.
ODENSE
Formand:
OZ7XG, Erling Hansen, Sophus Bauditzvej 14, Odense, tlf. 11 31 09.
Torsdag den 2. juni afholdtes auktion i lokalerne
på Sortebrødre Torv med deltagelse af 22 medlem
mer. Som auktionarius blev 7XG udpeget, og der
efter faldt buddene slag i slag under megen mor
skab. Der var mange gode sager, der for det meste
handledes til rene spotpriser.
Den årlige generalforsamling blev holdt torsdag
den 9. juni med ret god søgning, idet 25 medlem
mer var mødt frem. Formanden 7HJ bød velkom
men og forklarede, at årsagen til det tidlige tids
punkt, som GF i år blev afholdt på, skyldtes, at den
nye bestyrelse skulle have bedre tid til at tilrette
lægge vintersæsonens arbejde samt at afholde ind
stilling til HB. 7HJ sagde endvidere, at han ikke
ønskede evt. genvalg som formand på grund af
manglende tid. Så blev aftenens dirigent udpeget,
og valget faldt på 8LD, som erklærede GF for lov
lig
indvarslet.
Herefter
fik
formanden
ordet
for
beretningen. Efter sidste GF var den nye sæson
startet med indflytning i lokalerne på Sortebrødre
Torv,
hvilket
beligningsmæssigt
ikke
var
noget
dårligt bytte med Rasmindegården, sagde 7HJ, men
den nye QTH gav desværre ikke samme udfoldel
sesmuligheder som den forrige, da vi her i de nye
lokaler er bundet af forskellige bestemmelser, så
som begrænset disponering af lokalerne m. v. Der
havde været afholdt en del gode foredrag, men
ikke så mange som ønsket, da det havde været
svært at få kvalificerede foredragsholdere til byen.
Kursusvirksomheden
havde
i
denne
sæson
ind
skrænket sig til morsekursus, men var hen på sæ
sonen ebbet ud på grund af manglende deltagelse.
Rævejagterne
havde
samlet
stor
tilslutning,
hvor
man sammen med Nyborgfolkene havde haft man
gen god dyst. Flere af afdelingens medlemmer hav
de gjort en god indsats med fremstilling af en
pjece til vejledning for de nye amatører, og den
var da også blevet succes. Ravnebjergprojektet var
foreløbig gået næsten i stå, da problemerne var
mange og ingen til at løse dem. Hermed sluttede
7HJ sin beretning, som hurtigt blev godkendt.
Så aflagde kassereren 8HV beretning over regn
skabet, som viste et pænt overskud. Der var d. d.
55
betalende
medlemmer.
Regnskabet
cirkulerede
til besigtigelse og blev eenstemmigt godkendt.
Som eneste kandidat blev 7XG derefter valgt til
formand. 7XG takkede for valget og håbede, at han
ikke skulle skuffe tilliden.
Valg af bestyrelsesmedlemmer faldt på 2RH, 6AF,
8HV og 8LD med 3XW som suppleant. Af praktiske
grunde enedes man om at lade formanden og 2 be
styrelsesmedlemmer stå for valg hvert år.
Til revisorer genvalgtes 1W og nyvalgtes 7HJ.
Under indkomne forslag havde 7XG udarbejdet et
sæt
vedtægter
for
Odense
afdelingen.
Motiverin
gen herfor var, at man ofte havde efterlyst sådanne
vedtægter i tvivlstilfælde. 7XG gennemgik vedtæg
terne punkt for punkt og fik GF’s bemyndigelse til
at videresende dem til EDR’s hovedbestyrelse til
endelig vedtagelse.
Under eventuelt blev et lovende forslag af 7XG
til vinterens kommende arbejde debatteret. Det gik
i sit væsentligste ud på at genindføre teknik- og

morsekursus, men i udvidet form med praktisk ar
bejde for eleverne og oplæring i korrespondance.
Herefter ebbede debaten ud, og 8LD takkede for
en god og saglig generalforsamling.
Efter at bestyrelsen havde konstitueret sig såle
des: 7XG formand, 6AF næstformand, 8HV kas
serer,
2RH
sekretær
og
8LD
bestyrelsesmedlem,
afholdtes første bestyrelsesmøde den 20. juni. På
dette møde nåede man frem til et program for den
kommende vinter, der vel nok har hovedvægten
lagt på at genoplive afdelingens tekniske kurser
for vordende amatører. Det er hensigten at starte
såvel teknik- som morsekursus i begyndelsen af
oktober måned. Samtidig med den teoretiske under
visning vil man forsøge at lægge forskellige prak
tiske opgaver ind i arbejdet.
Dels på generalforsamlingen og dels ved senere
samtaler amatører imellem har bestyrelsen kunnet
mærke en interesse for at yde en indsats på idea
listisk basis, der lover godt for det videre arbejde,
der nu forestår med at lægge programmet for vin
teren i detaljer. Mere herom vil fremkomme i OZ
august.
Da sommeren er en „død“ tid foreningsmæssigt
set, vil næste møde her i afdelingen blive torsdag
den 25. august. Indtil da rigtig god ferie og på
gensyn.
Vy 73 de 2RH.
NYBORG
Lokale: Tårnvej 4.
Formand: OZ4WA, Møllevænget 3.
Så er vi snart færdig med at holde ferie, og vi
kan snart begynde på et nyt år.
Vi begynder
den 11. august
med alm. klubaften.
Den 18. august
afholder vi vores årlige generalforsamling. Vi hå
ber, alle medlemmer møder op, det er jo denne
aften, at du kan få det rettet, som du mener er
forkert.
Programmet for den følgende tid:
Torsdag den 11. august:
Alm. klubaften.
Torsdag den 18. august
afholder
vi
den
årlige generalforsamling. Dagsor
den efter afd. love. Husk skriftlige forslag skal
tilgå bestyrelsen mindst 3 dage før GF.
Fortsat god ferie og vel mødt i det nye år.
Vy 73 de OZ6MI, Per.
SORØ
Ordinær generalforsamling afholdes lørdag den
6. august i afdelingens lokale i Pedersborg kl. 1930.
Hvis der endnu skulle være nogle medlemmer, der
ikke ved, hvor det er, kan man henvende sig til
3VO, tlf. Kongskilde 155, eller undertegnede.
Vy 73 OZ8FR.
NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Lokale: Præstøremissen, Skyttemarks vej.
Vi sluttede sæsonen den 24. maj med en „old
man" aften, hvor mødedeltagelsen ikke var særlig

255

stor, der blev holdt auktion over en stor bunke
OK grej, som dog ikke nær blev solgt.
Ja, og så holder vi ferie, men medens medlem
merne holder ferie, er bestyrelsen i stor aktivitet,
OZ7HZ har lige afsluttet bygningen af vores nye
modtager (Heathkit H.R.20), og OZ9KU er ved at
lægge sidste hånd på bygningen af vores nye sen
der (Pa 813 A. sk. moduleret med 2 stk. 811).
Vi har også lagt programmet for de første 3 mdr.
af den kommende sæson, det ser således ud:
Tirsdag den 23. august
mødes vi igen friske og veloplagte efter endt ferie
til alm. klubaften med en P35 og kaffe, og til denne
aften skulle vores nye HF station gerne være QRV.
Tirsdag den 30. august
afholder
vi
vores
årlige
mere herom i OZ for august.

generalforsamling.

Nær

Tirsdag den 27. september
afholder vi „old man’s“ møde, hvor alle radiointer
esserede, såvel medlemmer som ikke medlemmer,
er velkomne, der bliver foredrag over emnet „Oscillografen og TV’et og deres funktion", endvidere vil
der blive afholdt auktion og amerikansk lotteri med
meget fine gevinster.
Tirsdag den 4. oktober
påbegynder vi vinterens undervisning i teknik og
morsning.
Og så til slut men ikke mindst
torsdag den 27. oktober
afholder vi stort offentligt andespil på Herlufmagle
Kro, hvor vi forventer, at alle radioamatører fra
Sjælland, Lolland-Falster og Møn samt måske et
par stykker fra Bornholm vil give møde. Der er
gevinst på hvert banko. Efter andespillet er der

kammeratligt samvær om et fælles kaffebord i pej
sestuen med levende lys på bordet. Af pladshensyn
er der til kaffebordet kun adgang for EDR’s med
lemmer. Her har bestyrelsen for 8NST lagt op til
en aften i stor stil, så nu er det op til dig om at
give møde, så husk venligst denne dato.
Og hermed rigtig god ferie til dem, der endnu
ikke har holdt den.
Vy 73 OZ7HZ.
STRUER
Vi holder sommerferie juli måned.
Søndag den 28. august kl. 1000
åbner vi B&O’s porte for vort stævne.
Onsdag den 31. august kl. 1900:
Generalforsamling på B&O. Evt. forslag skal sen
des til bestyrelsen senest 8 dage før.
Vy 73 OZ9FJ, Filip.
ROSKILDE
Desværre var
Roskilde-afdelingen ikke repræsen
teret i klubspalterne i juni-nummeret. Det var helt
min fejl, men jeg håber at kunne genoprette ro og
orden ved i dette nummer at gøre en meget kort
status over den afsluttede sæson. Men først en om
tale af klubmøderne i maj og juni.
Maj måned drog ikke helt stille bort. Den 17.
havde vi besøg af 7JX Jørgen, som viste os en
masse Heathkit grej og samtidig fortalte om SSBgrej. En afprøvning af ovennævnte, som ganske
vist krævede en udskiftning af den normale sik
ring med en, der var et ciffer større, blev kun for
styrret af en morgenfrisk hanes galen i det fjerne.
Jeg vil her viderebringe klubbens tak og en rigtig
god morgen til 7JX, fordi han så ufortrødent spænd
te DX-skiene på og kom ud til os på bøh-landet.
Den 31. var I.B.M. tekniker Jørgen Kornerup

Resultatliste fra STORE FYNSKE
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Lørdag
OZ3MI — K. F. E. Hansen
OZ9SW — Jensen
Jørgen Nielsen — C. Nielsen
Henning Poulsen — C. Husmann
Chris og Buller
OZ5HF — Harry Mathiasen
Erik Lind — Per Røgilds
OZ8AJ — Mathias
OZ8NJ — XYL
OZ5WK
Melgård — Lorentzen
Svend Nørrelykke — Glumsø
OZ2UC — Frank
H. Jeppesen — OZ4HQ — OZ6DR
Aksel Lykkeborg — OZ7MG
OZ5GM — Thomasen
OZ1HD — OZ9OT
OZ3RB — XYL
Inger Lind — H. Christensen
Frey Holm — XYL
Harry — V. Jensen
R. M. Mundbjerg — S. Nielsen
GZ5DE — Bjarne
Kurt Bøge — Inge Bøge
John Bøge — Gotfred

154
109
165
142
109
140
148
132
154
140
172
166
185
191
173
227
248
2 ræve
2 ræve
2 ræve
2 ræve
1 ræv
1 ræv
1 ræv
1 ræv

RÆVEJAGT
Søndag
94
152
100
129
163
135
129
146
130
167
135
148
129
138
172
181
178
109
130
130
180
153
204
2 ræve
1 ræv

Tak for jagten, 73 OZ3XW —
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Ialt
248
261
265
271
272
275
277
278
284
307
307
314
314
329
345
408
426
5 ræve
5 ræve
5 ræve
5 ræve
4 ræve
4 ræve
3 ræve
2 ræve
OZ1LD — OZ5KE.

vores gæst. Han fortalte os om EDB-anlæg, hukom
melser
og
impulskredsløb
med
tilhørende
pulser,
og iøvrigt om de imponerende hastigheder hvormed
sådanne anlæg kører. Det var ret så interessante
ting, vi her hørte, og vil her bede „Pornorup" mod
tage vor tak for en hyggelig aften.
Juni måned fortjener ikke yderligere omtale end
følgende:
Der
afholdtes
klubmøder
hver
tirsdag
med en mødeprocent på mellem 5 og 10.
Og så en kort omtale af vinterens resultater:
Vi har fået egne lokaler med RX og TX på 80,
20, 15 og 2 m. Vi har herigennem fået mulighed for
at gøre alt, hvad vi gerne ville, men ikke måtte,
hvor vi holdt til før. I kraft heraf har vi fået mu
lighed for at gennemføre kurser i både teori og
praksis. Vi har haft besøg af flere fortræffelige
foredragsholdere. Medlemstallet stiger støt og nær
mer sig stærkt de 50, samtidig er beholdningen i
klubkassen naturligvis steget.
Og til slut har vi fået eget call: OZ9EDR. Dette
er iøvrigt til orientering for alle OZ hams.
Inden jeg går over til den nye sæson, vil jeg
nævne, at vi i klubben har en hårdtslående dis
kussion om nogle hams, der siges at holde til i Køge.
Klubben er for tiden delt i 3 lejre. En mener, at
der er tale om høns af en blandet raee. En anden
mener, at Køgefolkene vil blive sat fast af det
ridende politi, når de overskrider kommunegræn
sen. Og den tredie lejr består af bookmakere, som
har adskillige håndører på kant i denne sag.
Den
igangværende
sommerferie
slutter
den
16.
august, hvor vi vil drøfte den kommende sæsons
kurser, foredrag, film og hvad man ellers måtte
have på hjerte. Da vi jo helst skulle starte med
bravour, vil der i dagens anledning blive serveret
medbragt kaffe, kager, P35 og selvfølgelig somme
rens ufb-historier (for trained personel only).
Altså den 16. august begynder vi i OZ9EDR’s
lokaler i Lejre.
Vy 73 Amigo.
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
C 9753, OZ1EU, Eva L. Høeg, Motalavej 81, Korsør.
C 10188, OZ1GH, Gunnar Friis Hansen, Valby
Langgade 186, 2. th., Valby.
C OZ1JS, Jørgen Poul Olsen, William Boothsvej 1,
Hvidovre.
C 8400, OZ1RN, Palle Hellmann Nielsen, Forårs
vej 6, Charlottenlund.
B 4885, OZ1XW, Knud Smith, Volsted, Ellidshøj.
(Har
også
amatør-radiosendetilladelse
med
kaldesignalet
OZ1SW
på
adressen
Toldbod
gade 31, Ålborg).
C 9984, OZ2DP, Birger Petersen, Dannevirkegade
18, 2. tv., København V.
C OZ2PB, Poul Børge Oskar Hansen, Vedersøvej
42, Rødovre.
C 9782, OZ3AQ, Herbert Andra, Studsbøl Allé 76,
Kastrup.
C 10191, OZ3DC, Jan Christensen, Langdraget 3, 3.,
Vanløse.
C 10029, QZ3GU, Kristian Gustav Lind, Jonstrup
lejren, Ballerup.
C 9776, OZ4JA, Jens-Karl Iversen, Dyssevænget 16,
Guderup.
C 10018, OZ4PU, Peter Stilund Vinzents, Lunde
skovsvej 17, Hellerup.
C
OZ4SY,
Jørgen
Henrik
Skotte,
Ypnastedgård,
Øster Marie.

C 9892, OZ5ID, Jørgen Ib, Fasanvænget 32, Dragør.
C 9419, OZ5LJ, Kaj Larsen, Lærkevangen 25,
Ballerup.
C 8591, OZ7HU, Henry Petersen, Valby Langgade
37, 3., Valby.
C OZ8GB, Gunnar Henry Berg, Hornemansgade
30, kid., København Ø.
C 10255, OZ8RW, Jøm-Olav Ottosen, Lille-Linde,
Hårlev.
C OZ9HK, Henrik Brandt Jensen, Torvegade 5,
Øster Marie.
B OZ9JA, Jørn Ankjær Pedersen, Tagensvej 52,
vær. 613, København N.
(Genudstedelse).
C 10058, OZ9KP, Karl Preben Warchot, Snogebæk,
Neksø.
C 10249, OZ9TB, Anders Peter Bach, c/o Grum
strup, Skotterupgade 19, 1., København N.
C OY3H, Henri Olsen, J. Patursonargøta 53,
Thorshavn.
C OY7J, Just Christian Sivertsen, Yviri vid Strond,
Thorshavn.
C OY9IM, Johannes Mortensen, v/Sundsvegin,
Thorshavn.
6630, OX3BX, Tommy Frost-Hansen, Nord.
(Tidligere OZ2BQ).
6422, OX3FS, Finn Vogelius Steenstrup, Narssarssuaq.
(USA). (Tidligere OZ9FS).

NYE MEDLEMMER
10251 John M. Bertelsen, Kronborgvej 8 B, Thisted.
10252 Jørgen Nielsen, Ø. Skarringe, Maribo.
10253 Kirsten Thorslunde, Dronningensgade 79, 1-,
København K.
10254 Erik W. Wecht, Hyltebro 6, 2. th., Kbh. N. (A)
10255 OZ8RW, Jørn Olav Ottosen, Lille-Linde,
Hårlev.
10256 Bjarne Friis Jacobsen, Kirkevænget 6,
Næsby, Fyn.
10257 Carl Tonny Pedersen, Vilh. Topsøesvej 7,
1. tv., København, Valby. (A)
10258 E. Frederiksen, Damparken 26, 1., Køben
havn, Valby. (A)
10259 Jan Traving, Rosenlunds Allé 9 A, 2. th.,
Vanløse. (A)
10260 Hans Peter Nørby, Skovvej 2, Snekkersten.
10261 Otto Dalsgård, Snebær Allé 21, st., Kastrup.
10262 Henning Jeppesen, Odensegade 12, Århus C.
10263 Frits Nymann Weje, Mariagervej 23, Randers.
10264 Jørgen Dohn, Frederikssundsvej 312 A,
Brønshøj. (A)
10265 Arne Jepsen, Broagervej 8, Risskov.
10266 Fru Lise Larsen, Strandboulevarden 63, 4.,
København 0.
10267 Knud K. Petersen, Mosekrogen 8, Kokkedal.
10268 Karl Nielsen, Overgaden o/v 94 A, Kbh. K.
10269 Gert Klargård, Nordfeldvej 21, Brønshøj. (A)
10270 Peter M. Andersen, Hotellet, Farsø.
10271 Leo Zabinski, Nordlundsvej 73, Hvidovre.
10272 Villy Larsen, Lundevej, Troense.
10273 Edv. Hjelm Poulsen, Lægårdsvej 15,
Holstebro.
10274 OZ5BV, Hans Schmidt, Humlehaven 60 A,
København, Valby.
10275 KITEiZ, Bjarne C. Abildgård, 5 Cricket Court,
North Heaven, Connecticut, USA.
10276 Anders Christensen, Nørrebrogade 28, Vejle.
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Køreklar SM 19, B-sættet pillet ud, med variometer,
hovedtelefon
og
mikrofon,
uden
strømfor
syning, 50 kr. Køreklar modtager, Lorenz L06K39,
80, 40, 20, 15 m, med variabel beat og strømforsy
ning for 220 V AC, vægt 55 kg, 200 kr.
Ole Bram, Frantz Hansens Allé 6, Fredericia.

oz
Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.

Værelse nær DTH i Lundtofte søges.
Michael Steen, Mimers Allé 11, Esbjerg.

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

*
Redaktører:
Teknisk:
OZ7AQ,
Bent
Johansen,
Farum
Gydevej
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden,
OZ6PA,
Poul
ve) 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand:
OZ3FM,
15, Horsens, tlf. (066) 2 20 96.

Andersen,

Emil

Peder

Frederiksen,

28,

LykkesNørretorv

Sekretær:
OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.
Kasserer:
Fru
Grethe
Horsens, tlf. (066) 2 18 34.

Sigersted,

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.

Sælges. Exciter, 10, 15, 20, 40, 80 m, med PA 2E26,
med diagram, færdig men ikke trimmet, tilhørende
power giver 600 V, 300 V, -f-50 V og glød, sælges
for 275 kr., evt. bytte med 8 mm gengiver.
OZ1JX, J. Sørensen, Frederiksberggade 13, Hor
sens.
En absolut OK SSB
købes.
OZ7X, Kerteminde.

sender,

HX20

eller

lignende,

På grund af overgang til ESB sælges min AMCW sender, der har indbragt over 200 lande, mest
på telefoni. Senderen består af en særdeles stabil
styresender, bl. a. med indgang for RTTY. Exciter
og PA-trin er model 3 Y og beskrevet i Kortbølge
amatørens Håndbog 1960, kap. 13. Senderen er smukt
opbygget
i
skab
med
komplet
strømforsyning
i
bunden.
OZ3KZ, C. Harritz, Nodager Brugs pr. Kolind,
tlf. (063) 9 38 11 — Nodager 26._____________________________
Elektromekano type M83, dobb. sup., 80, 40, 20, 15
m, køreklar, 200 kr. 2 m TX, BC625, 75 kr. Strøm
fors. i jernkabinet, 300 V DC, 800 mA, 12 V DC, 10
amp., 100 kr. 2 m converter i pænt kabinet (5AB),
100 kr. 2 m transceiver m. x-tal, 150 kr.
OZ9VN, Villy Nielsen, Køgevej 138, 2. th., Ros
kilde.

*
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 15. juli 1966.

Amatørannoncer
Taksten for amatørannoncer er 20 øre pr. ord —
mindst 3 kr. — Annoncerne sendes direkte til kas
sereren senest 3 dage før månedens begyndelse bi
lagt betalingen i gængse frimærker.
Gode Silicon transistortilbud. 2N3702 PNP medium
power, Pc max 0,6 W ved 100 Mc, pr. stk. 5,05 kr.
2N3706 NPN medium power, Pc max 0,8 W ved 300
Mc, pr. stk. 5,45 kr.
Germanium transistorer. TIXMO 5 PNP støjsvag
Ft min. 480 Mc, velegnet til 70 cm m. m., pr. stk.
7,35 kr. TI 3027 PNP power hFe 70 ved Ic 1A. Pc
max 150 W ved 25 °C på hus, pr. stk. 9,15 kr. Sendes
pr. efterkrav, dog kun for beløb over 15 kr.
OZ5AK, Borgerdiget 77 A, Herlev.

Sælges. Radionemodtager R3, 2,5—25 Mc.
Købes. Sender BC 458a, 5,3—7 Mc, 220 V motor,
0,3—0,5 HK, sokler for 4X250.
4644, Børge Madsen, Østermarken, Varde.
Købes. Dybtonehøjttaler. Imp. 5 ohm. Min. 10 W.
OZ-DR
1363,
Per
Knudsen
Pedersen,
„Skovhu
set", Hurup, Thy, tlf. (07 95) 318.

Er DU en af dem,
der går rundt med en dårlig samvittighed,
fordi du skylder QSL-kort væk, men ikke
har nogle?
Ring el. skriv - vi kan garanteret klare dit problem

LØKKES BOGTRYKKERI
OZ4WR John Hansen - Vesterg. 30, Nyborg tlf. (0931) 159

Privat TRÅDLØS KONTAKT med
NATIONAL WALKIE-TALKIE

Bliv medlem
af
E. D. R.

Ny, kraftig model for jægere
og fiskere, for entreprenører
og
parkeringsvagter,
ved
sportsstævner, i skoler og på
hospitaler, i skov- og land
brug, i rejsevirksomhed etc.
Vejl. pris pr. app. kr. 495.

Få demonstration hos Deres
radioforhandler - eller rekvi
rer specialbrochure.

NATIONAL

MATSDSHITA ELECTRIC
JAPANS STØRSTE PRODUCENT AF RADIO. TV OG EL-ARTIKLER

Generalrepræsentant:
HENNING ARBERG A/S
Charlottenlund,
telefon (01) 66 OR 10.410

