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Transistorsendere
Af teknisk redaktør, OZ7AQ.

Der er sikkert mange amatører, som synes, 
det kunne være morsomt at prøve at bygge 
en sender helt med transistorer — med rime
lig udgangseffekt vel at mærke, ikke i milli
watt-klassen. At der pusles med sådanne kon
struktioner, har vi kunnet læse om her i OZ 
(litt. 1 og 2), og der har også været vist kon
struktioner i udenlandske amatørblade (litt. 
3 og 4). Noget forsøg på at trænge dybere ned 
i problemerne for at finde frem til den mest 
hensigtsmæssige udformning af kredsløbene 
har det dog ikke været muligt at finde i ama
tørlitteraturen, hvilket ikke er så mærkeligt, 
for selv i den professionelle tidsskriftlittera
tur er der først for nylig fremkommet noget 
sådant (litt. 5 og 6).

I denne artikel skal redegøres for nogle af 
de problemer, man støder på, når man for
søger sig med PA-trin til rimelige effekter, 
samt berettes om de resultater, der til dato er 
opnået her på stationen. Deciderede kon
struktionsbeskrivelser af dels en begynder
sender (10 W input for C-licens), dels af en 
lidt større sender (50 W input) vil forhåbent
lig kunne bringes i kommende numre af OZ.

Sendere med rør.
For at få en forståelse af, hvad der sker i 

et effekttrin med en transistor, er det prak
tisk med en kort repetition af virkemåden for 
et klasse C-trin med rør. Fig. 1 viser spæn
dings- og strømkurverne for et rørs anode
kreds, som det vil kunne iagttages på et bred
båndsoscilloskop. Fig 1 a viser den øjeblikke
lige anodespændings forløb som funktion af 
tiden, en periodes længde er som bekendt 
T (μs) = l/f (MHz). Spændingens kurveform 
gøres sinusformet ved at vælge et tilstrække
lig højt belastet Q af tankkredsen; den varie

rer lige meget til begge sider ud fra middel
værdien, der er det samme som DC-anode
spændingen. Den laveste øjebliksværdi Vamin 
afhænger af rørdata og arbejdsbetingelser, 
den skal helst være så lille som muligt. Fig. 
1 b viser den øjeblikkelige anodestrøm, der 
består af korte pulser med høj spidsværdi. 
Denne kurveform for strømmen opnås ved at 
forspænde styregitteret stærkt negativt og 
styre med en høj spænding, således at røret 
er cut-off det meste af tiden. Ved klasse C 
drives gitteret positivt, fig. c viser gitter
strømmens øjebliksværdi bestående af korte 
pulser. Pulsernes middelværdi er DC-gitter
strømmen.

Har vi for et PA-trin optegnet kurverne i 
fig. 1 a og b, kan vi udregne input, output og 
anodetab samt anodevirkningsgraden. Anode
tabet kan f. eks. findes ved for hvert tids
punkt, hvor der går strøm, at aflæse va og ia, 
gange disse tal med hinanden og afsætte re
sultatet på et kurveblad. Ved at tage middel
værdien af denne effektkurve fås anodetabet. 
Det ses straks, at det gælder om at holde 
Vamin lav, fordi det netop er her i spændings
kurvens dal, at strømmen er høj. Det ses 
også, at strømpulserne bør være kortest mu
lig, således at der kun går strøm, mens va er 
nær minimum. Yderligere bemærkes, at ta
bene ia • va er mindst, når strøm og spæn
ding er nøjagtig i modfase. Forstemmes ano
dekredsen bort fra resonans, falder anode
vekselspændingen (fordi belastningsimpedan
sen falder, mens strømmen er nær konstant), 
samtidig med at spændingskurven forskydes 
i tid til højre eller venstre på grund af fase
drejning i anodekredsen. Begge dele medvir
ker til at forøge middelværdien af ia • va = 
anodetabet. Fænomenet kendes af alle, der 
har prøvet at afstemme en srnder.
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Transistor-trin.
Ved overgang fra rør- til transistor-PA

trin er det i første omgang naturligt at for
søge sig med at efterligne rørets arbejdsfor
hold med skyldig hensyntagen til de ændre
de impedansforhold, og dette kan da også 
sagtens lade sig gøre i praksis. Man støder 
imidlertid her på det forhold, at det kun for 
transistorer, der arbejder på frekvenser me
get langt under grænsefrekvensen, er muligt 
at skabe de korte strømpulser (fig. 1 b). Da 
effekttransistorer med fT i GHz-området 
endnu er meget kostbare, lader disse forud-

Fig. 1.
a. Anodespændin
gens variation for 

et senderrør.

b. Anodestrømmen 
består af korte 

pulser.

c. Gitterveksel
spænding og 

-strøm (punkteret).

Kollektorspændingens laveste øjebliks vær
di sættes af transistorens mætningsspænding, 
der ligger noget højere ved HF end ved DC 
og LF. Man må normalt regne med værdier 
af VcEmin på omkring 2 V.

Realisering af transistor-PA-trin ved efter
ligning af driftsmåden for rør må således på
regnes at medføre dårlig virkningsgrad af 
trinet, hvilket ved buffer- og drivertrin ikke 
nødvendigvis behøver at være til videre 
ulempe, idet der også er visse fordele ved 
denne driftsform. Ved PA-trin, hvor virk
ningsgraden er af stor betydnig, er det nød
vendigt at anlægge andre synspunkter og ud
forme kredsløbet på en anden måde. Det er 
altså ikke kun ved modtagere og LF-forstær
kere, man må tænke i andre baner, når man 
går fra rør til transistorer, dette gælder i høj 
grad også ved sendere.

PA-trin med høj virkningsgrad.
En transistor kan på flere måder betragtes 

som det »omvendte« af et rør (med et fint ord 
det duale). Røret styres med spænding, tran
sistorer med strøm, styreelektroden udviser

sætninger sig derfor ikke så godt realisere i 
praksis. Man er faktisk tvunget til at benytte 
transistorer med lav fT i forhold til arbejds- 
frekvensen, hvilket medfører, at kollektor- 
strømmens kurveform ikke kan bringes til at 
afvige ret meget fra sinusformen. Yderligere 
må man tage i betragtning, at basis-emitter- 
dioden har zenerdiode-karakteristik, således

Fig. 2. 
Transistorbasis- 

emitter- 
karakteristik.

at der findes en, til tider ret lav, grænse for, 
hvor langt basis kan forspændes i spærreret
nigen, se fig. 2.

Rør-PA-trin med tankkreds og belastning R. b: 
Samme opstilling med transistor . c: Princip for 

transistor-PA-trin med høj virkningsgrad.

lav impedans ved transistorer, høj ved rør. I 
et PA-trin med en transistor kan man lade 
strømmen være sinusformet, og lade spæn
dingen tage form af korte pulser. Dette kan 
realiseres ved at anvende en seriekreds, der 
er det duale kredsløb af den sædvanligvis 
anvendte parallelkreds, se fig. 3. Belastnin
gen, som transistoren »ser«, vil i fig. 3 c være 
høj på alle andre end resonansfrekvensen, 
hvor den er lig med R. Antages kollektor
strømmen ic at være en firkantspænding, 
d. v. s. transistoren virker som switch (i prak
sis er kurveformen nærmest sinusformet), vil 
kollektorvekselspændingen i teorien antage 
den form, der er vist i fig. 4 (litt. 5).

I praksis kan kredsløbet fig. 3 c ikke reali
seres uden videre på grund af en særlig slags 
ustabilitet, der optræder i transistortrin, og
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som det er nødvendigt at omtale ret udfør
ligt her, fordi kendskab til disse parasitsving
ninger, deres virkninger samt metoder til at 
undgå dem hører til den nødvendige viden, 
hvis man vil køre med transistorsendere. Ta
ger man nemlig ikke sine forholdsregler, står 
man meget hurtigt med en eller flere af
brændte transistorer.

Fig. 4.
a. Kollektorvekselspænding. 

b. Ideelt strømforløb (punkteret), faktisk strømfor
løb (fuldt optrukket).

Parametriske svingninger.
Alle HF-effekttransistorer har en uund

gåelig og ikke ubetydelig kollektor-basiska- 
pacitet, som oven i købet er stærkt spæn
dingsafhængig. Sådan en transistor har i vir
keligheden indbygget en varaktordiode i sig. 
Denne specielle egenskab kan udnyttes til 
dobling eller tripling med høj virkningsgrad, 
hvorved output f. eks. kan opnås på 70 cm 
med en transistor, som ellers »kun« kan klare 
2 m. Den spændingsafhængige kapacitet be
virker i HF- og VHF-forstærkertrin (PA- 
trin), at spændingskurven fig. 4 a får en hø
jere spidsværdi vp, end tilfældet ellers ville 
være, og at dalene bliver bredere, hvilket 
sidste forbedrer virkningsgraden, som det vil 
forstås af det foregående. Er virkningen af 
denne parametriske effekt imidlertid for 
voldsom, vil resonansfrekvensen af kollek- 
tor-tankkredsen bestående af spolen L i serie 
med C og Cp (fig. 5) variere i løbet af en 
periode af svingningen. Hvis kredsens god
hed Q er stor (litt. 6), og hvis Cp har stor 
indflydelse på resonansfrekvensen, vil kred
sen nok kunne fungere normalt i en del af 
perioden, men vil være helt forstemt i en 
anden del. Da nu tilbagevirkningen til basis 
er kraftig (via Cp ), vil dette medføre æn
dring af udstyringen og dermed kraftig æn
dring af driftsbetingelserne. Resultatet bliver 
en »kvælning« af transistoren, så outputtet

falder, hvorved de oprindelige betingelser 
retableres, derefter indtræder påny kvælning 
o. s. v. Dette sker med en frekvens, der nor
malt vil ligge i området fra omkring 100 kHz 
op til 1 MHz for et 3,5 MHz PA-trin, tilsva
rende højere ved højere frekvenser. Synkro
nisering på en subharmonisk af sendefre
kvensen menes at være iagttaget under forf.s

L C

Fig. 5.
Transistorens indre kapacitet indgår i tankkredsen.

forsøg. Fænomenet minder noget om det, der 
sker i en superregenerativ detektormodtager 
(squegging = self-quenched oscillations) og 
svarer til de ustabilitetsfænomener, der kan 
forekomme i parametriske forstærkere.

Parametriske svingninger kan medføre me
get høje spændingsspidser på kollektoren 
samt høje spidsstrømme, hvorved transisto
ren kan bringes i »secondary breakdown«, der 
som regel er ensbetydende med øjeblikkelig 
ødelæggelse. De kan være vanskelige at er
kende, hvis man ikke råder over et bred
båndsoscilloskop, og da »squegge«-frekven- 
sen er høj, vil man intet unormalt kunne ob
servere i en modtager på sendefrekvensen. 
Drejes modtagerens afstemning igennem et 
område på op til flere MHz til begge sider fra 
sendefrekvensen, vil man imidlertid kunne 
observere kraftige, ustabile sidebånd. Para
sitterne kan herudover uden oscilloskop på
vises ved unormalt lavt output, for stor DC- 
kollektorstrøm (dårlig virkningsgrad) samt 
springvise ændringer i strøm og output, når 
tankkredsens afstemning varieres omkring 
resonans. Eksperimenterer man med et nyt 
PA-trin, er det dog ikke sikkert, man når at 
iagttage noget, før transistoren er brændt af.

Forholdsregler mod parametriske 
svingninger.

Ved dimensionering og igangsætning af 
transistor-PA-trin er det nødvendigt at følge 
disse regler så godt, det er muligt:

1) Transistoren skal drives fra en genera
tor med lav indre modstand. Herved mind
skes tilbagevirkningen og dermed risikoen for 
parasitter.

2) Transistorens parametriske kapacitet 
skal så vidt muligt shuntes med en fast kon
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densator, idet der må indgås et kompromis 
mellem god virkningsgrad og sikkerhed mod 
parametriske svingninger. Med en stor shunt
kondensator tilnærmes de for rørsendere gæl
dende driftsforhold.

3) Driftsspændingen skal vælges så høj som 
muligt. Den parametriske kapacitet er størst 
ved lave spændinger, og kapacitetsændringen 
pr. volt spændingsændring er størst her. Et 
illustrerende eksempel: Forøges forsynings
spændingen fra nul med styring på udgangs
transistoren, kan udgangstrinet blive »hæn
gende« i parametriske svingninger ved en ret 
lav spænding. Sættes styringen imidlertid 
først til, efter at DC-kollektorspændingen til 
udgangstrinet er over en kritisk værdi, op
træder ingen parametriske svingninger. Dette 
er iagttaget under de i det følgende beskrevne 
forsøg.

Beregning af PA-trin.
For en given transistor, der agtes anvendt 

til et PA-trin (CW eller FM), er det nødven
digt at bestemme den belastningsmodstand, 
kollektoren skal »se ind i« for at kunne di
mensionere tankkredsen. Forudsættes sinus
formet kollektorspænding, findes belastnings
modstanden Rb af

Da kollektorstrømmen nærmere er sinus
formet, passer følgende udtryk bedre i prak
sis (litt. 5):

hvor P2 er den ønskede udgangseffekt, Vb er 
forsyningsspændingen, og V cæsat er transi
storens mætningsspænding. Ved de duale 
driftsforhold hertil, altså pulset spænding og 
firkantstrøm, skulle vi teoretisk have

hvor koefficienten 0,85 ligger nogenlunde 
midt imellem den for de to andre udtryk. 
Dette udtryk er sikkert tilstrækkelig nøjag
tigt i de fleste tilfælde til en grov dimensio
nering, idet den nøjagtige tilpasning alligevel 
skal foretages eksperimentelt.

Det hertil svarende input afhænger af virk
ningsgraden, der kan opnås, denne afhænger 
af såvel transistortypen som af frekvensen og 
tankkredsens udformning og kan i praksis 
variere fra under 50 % til over 80 %.

Inputtet vil normalt være begrænset af den 
maximalt tilladelige kollektor-emitterspæn- 
ding samt af kollektortabet. Forsyningsspæn
dingen bør ikke vælges meget over 1/3 af 
max. kollektorspænding, men det skal dog 
tilføjes, at mange eksemplarer, måske de 
fleste, af en transistortype tåler en del mere 
end det garanterede. Det er fordelagtigt at 
vælge den højest mulige forsyningsspænding, 
fordi man da får mest output med en be
stemt styreeffekt, samtidig med at risikoen 
for parametriske svingninger er mindst.

PRAKTISKE ERFARINGER
En relativt billig HF-effekttransistor er 

Philips AU 103, en germanium PNP-type i 
TO-3   hus   med   fT   =   15 MHz,   VCE max    =
150 V, I Cmax = 10 A og P cmax = 10 W. Den 
skulle være anvendelig på 80 og 40 m og blev 
derfor valgt til de indledende forsøg. En gam
mel QRP-rørsender blev adskilt, og chassis 
og diverse komponenter blev anvendt til op
bygning af kredsløbet fig. 6. Der valgtes den 
simplest mulige oscillator, en Pierce-oscilla
tor, som svinger fortræffeligt med alle fore
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liggende 80 og 40 m krystaller. Mange andre 
typer end den anvendte 2N1613 vil sikkert 
uden videre kunne anvendes. Som driver blev 
først benyttet endnu en 2N1613 (BFY67) fast
spændt på en aluminiumsvinkel på chassiset 
med en isolerende køleanordning Philips type 
56.218. Da 2N1613 blev ret varm og ikke 
kunne levere styreeffekt nok, blev den er
stattet med en BFY44. Driveren styres ret 
hårdt, spændingsforløbet på basis ses i fig.

Fig. 7.
a: Basis-emitterspænding. 

b: Kollektorspænding for driveren.

7 a. Spændingen klippes i positiv retning af 
basis-emitterdioden på normal måde, i nega
tiv retning på grund af zenerdiodevirkningen. 
Kollektorspændingen er meget nær sinusfor
met takket være den afstemte kreds. Over
føringen til udgangstransistoren sker via en 
ferrittransformer, som beskrevet i litt. 1, idet 
det oprindelig var tanken, at driveren skulle 
fungere som bredbåndsforstærker dækkende 
80 og 40 m, men output var for lille, hvorfor 
den viste afstemningskreds blev sat i. En link 
på denne vil kunne erstatte transformeren.

Udgangstrin med AU 103.
Udgangstransistorens kollektor (transistor

huset) blev stellet direkte ved fastspænding 
til chassispladen uden isolation. Koblingen er 
alm. fælles-emitter, hvilket vil fremgå ved 
nærmere eftersyn af strømskemaet. Takket 
være den lave kapacitet mellem primær og 
sekundær af ferrittransformeren er der ingen 
ulemper ved denne kobling. Emittermodstan- 
den på 1 ohm er en 1 W metalfilmmodstand, 
den har minimal indflydelse og kan sagtens 
undværes, idet basis-emitterspændingen alli
gevel bestemmes af basis-emitterdiodens le
despænding i begge retninger som omtalt un
der driveren. Basismodstandens værdi er 
ukritisk, den kunne for den sags skyld være 
uendelig stor af hensyn til styringen, men 
bør være lille af hensyn til transistorens nul
strøm.

Ved det indledende forsøg var tankkredsen 
udformet efter princippet i fig. 3 c, men dette 
gik slet ikke p. g. a. parametriske svingnin
ger. Med 12 V forsyningsspænding opstod så
danne parasitter med spidsspændinger på 
over 200 V. Kredsløbet blev derfor ændret til 
det i fig. 6 viste, som imidlertid heller ikke 
er særlig velegnet. Årsagen hertil synes at 
være, at koblingen mellem de to halvdele af 
spolen ikke kan gøres tæt nok, hvorved udta
get kommer til at udvise falske resonanser 
på 4. eller 5. harmoniske. Det viser sig i kur
veformen for kollektorspændingen, der får 
et dyk midt i spændingspulsen som vist på 
fig. 8. Endvidere optrådte parametriske 
svingninger også her, hvilket kostede en 
AU 103 livet.

For at se, om der var nogen fordel ved at 
flytte tankkredsen over i kollektorledningen, 
blev opstillingen ændret som vist i fig. 9, 
idet transistorhuset blev isoleret fra chassis 
med to glimmerskiver å 0,05 mm påsmurt

Fig. 8.
PA-trinets kollektorvekselspænding ved resonans (max. output) og ved forstemning, kredsløb som fig.

6. Kurverne står på hovedet, fordi der er brugt en PNP-transistor (AU 103). Kun i fig. til venstre er 
nullinien rigtigt placeret. Kurverne er aftegnet efter oscilloskop.
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Fig. 10.
PA-trin med NPN-transistor. Kondensatoren C* er 
husets kapacitet til stel. Med denne opstilling op
nåedes op til 80 “/s nyttevirkning, incl. tab i tank

kredsen.

+ 25V
Fig. 9.

Første ændring fra fig. 6 var at flytte tankkredsen 
til kollektoren. Dernæst blev tankkredsen ændret 

som vist.

heat-sink compound (Dow Corning 340), en 
hvid pasta, der leder varmen langt bedre 
end alm. silikonefedt. Med 0,1 mm glimmer 
er kapaciteten målt til ca. 250 pF. Det viste 
sig, at de to konfigurationer var lige gode 
(eller rettere lige dårlige). Med emitteren 
HF-mæssigt på stel var det dog nu blevet 
muligt at måle emitterstrømmen ved at til
slutte oscilloskopet direkte over emittermod- 
standen.

Tankkredsen blev nu ændret som vist i fig. 
10, hvor C er en god glimmerkondensator på 
1 nF. Hermed var det slut med de parametri
ske svingninger, selv ved lave forsynings
spændinger og vilkårlig forstemning af tank
kredsen. Med Vb = 25 V blev opnået et out
put på lige knap 10 W med et input på ca. 
20 W på 3,5 MHz. Trinets virkningsgrad lig
ger således omkring 50 %, og det synes ikke 
at være muligt at opnå mere med denne 
transistor, i hvert fald ikke med denne forsy
ningsspænding. Transistoren skulle imidlertid 
kunne tåle Vb = 50 V, og så er det jo mu
ligt, virkningsgraden bliver bedre. 50 % 
virkningsgrad er ikke umiddelbart impone
rende, men senderens totale virkningsgrad 
bliver alligevel meget højere end en tilsva
rende rørsenders, idet glødetabet falder bort. 
En CW-sender efter ovenstående opskrift kan 
bygges meget kompakt, idet opvarmningen 
ved normal drift er næsten umærkelig. Ved 
kontinuerlig drift bliver AU 103 godt nok 
varm, men dog ikke mere, end at man sagtens 
kan holde på den.

Udgangstrin med 2N2497.
Efter at alt nu syntes at være under kon

trol, blev AU 103 erstattet med en 2N2497, 
der er en NPN-siliciumtype, som kan arbej

de op til 50—100 MHz med VB = 28 V og 
output omkring 10 W. Da den ikke er just 
rørende billig, anbefales det andre transistor
sender-begyndere at starte med en af de bil
ligere og sikkert mere robuste germanium
typer beregnet til fjernsynsafbøjning, f. eks. 
AU 103. Resten af senderen, oscillator med 
2N1613 og driver med BFY44 blev bibeholdt 
uændret.

Nu kom der liv i kludene. Virkningsgrad og 
output sprang op til η = 65—80 % og Pout = 
15—20 W afhængigt af indstillingen. Input 
var op til 25—30 W. Samtidig faldt tabene i 
driveren, således at både driver- og PA-tran- 
sistor nu knap blev så varme, at det kunne 
mærkes med hånden, selv efter længere tids 
drift. Det eneste, der virkelig blev varmt, var 
kunstantennen (50 ohm, tidl. beskrevet i OZ).

Drosselspolen HFDR kræver et par ord. 
Den først anvendte var viklet på et 4 mmø X 
50 mm langt ferritrør med 0,5 mmø CuL 
(tætviklet direkte på kernen, viklelængde 40 
mm). Q’et var lavt, og tabene i ferritten så 
store, at kernen blev godt varm, hvorfor den 
blev erstattet med 20 vdg. 0,9 mmø CuL på 
en 9,5 mmø X70 mm ferroxcube 4C-stav, som 
ikke varmede. HFDR må ikke have for lav 
selvinduktion (den må ikke have resonans 
med den kapacitet, der hænger direkte på 
kollektoren), da dette giver anledning til pa
rametriske svingninger. Kernen blev forsøgs
vis trukket ud af spolen; ved en bestemt stil
ling kom de parametriske svingninger plud
selig igen.

Med Cg = 1 nF var der ved visse indstil
linger spor af parametriske svingninger med 
2N2947 ved VB = 25 V. Denne kondensator 
blev derfor øget til 1400 pF, hvorefter para
sitterne var væk. Det er højst tænkeligt, at
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Fig. 11.
Kollektorspænding (a) og -strøm (b) for opstillingen 

i fig. 10, aftegnet efter oscilloskopet. Lodret akse: 
10 V/indd. og ca. 1 A/indd.

Cs i andre opstillinger med andre transi
storer (også af samme type) skal være endnu 
større.

Andre forhold.
Ovenstående var en beretning om de fore

tagne eksperimenter. Der mangler stadig en 
del i at gøre billedet komplet, og der er ikke 
taget hensyn til mange af de ting, der er nød
vendige i en egentlig brugssender. Skulle an
dre amatører have fået lyst til at arbejde 
videre med sagen, er her nogle supplerende 
bemærkninger.

Strømforsyning. Der blev som nævnt til 
forsøgene benyttet en 14 V strømforsyning til 
oscillatoren, der naturligvis mere bekvemt 
forsynes fra hovedstrømforsyningen via en 
12 V zenerdiode. Den anden strømforsyning 
var reguleret og variabel 0—25 V med strøm
begrænsning. Det kan diskuteres, hvor nyt
tig strømbegrænseren er af hensyn til sende
ren, for såfremt PA-transistorens kollektor
spænding i spidserne overskrider den max. 
tilladelige værdi, så transistoren går i »se- 
condary break-down«, sker ødelæggelsen 
sandsynligvis alligevel i løbet af få mikrose
kunder, således at strømbegrænseren ikke 
kan nå at reagere. Beskyttelse kan tænkes 
etableret enten med et »crow-bar«-system 
f. eks. med en styret ensretter, der ved unor
mal tilstand kortslutter strømforsyningen 
(der selvfølgelig skal være sikret på en eller 
anden måde), eller muligvis med en zener
diode med passende høj zenerspænding di
rekte fra kollektor til stel.

Forkert afstemning. Er tankkredsen ude 
af resonans til den ene side, forøges spids

spændingen på kollektoren (til den anden side 
falder den). Det er klogt at afstemme med 
reduceret forsyningsspænding, evt. med ind
skudt formodstand.

TVI. Transistorsendere kan lave TVI, selv
om udgangstransistorens afskæringsfrekvens 
ligger forholdsvis lavt. Åben konstruktion 
uden tilstrækkelig HP-afkobling af diverse 
ledninger er utilladelig! Selv med AU 103 
kunne min forsøgsopstilling genere naboens 
TV på kanal 2.

AM. Såfremt amplitudemodulation ønskes 
(det er forhåbentlig ikke tilfældet!), må for
syningsspændingen reduceres til halvdelen 
af, hvad der ellers kan tillades. For 100 % 
modulation må også driveren moduleres.

ESB. De beskrevne opstillinger tager kun 
sigte på anvendelse i CW-sendere (eller til 
FM/PM). Hvordan det går, hvis PA-trinet 
skal køre som lineær forstærker, har jeg in
gen erfaring med. Basis-emitterkredsen skal 
indrettes således, at der går en kollektor- 
hvilestrøm på omkring 10 mA, og virknings
graden bliver sikkert lavere, end her opnået.

TR-switch. I en CW-sender med en sili
ciumtransistor skulle nulstrømmen i PA i 
unøglet tilstand være så lav, at transistoren 
ikke af støjmæssige grunde behøver at fra
kobles ved modtagning. En diodeswitch som 
tidligere beskrevet i OZ mellem senderens og 
modtagerens antennetilslutninger skulle så
ledes kunne klare hele antenneomskiftningen 
ved break-in. Bruges en germaniumtransi
stor, er det sandsynligvis nødvendigt at koble 
denne fra i nøglepauserne eller at skifte an
tennen med et relæ.

Højere effekt. Flere transistorer kan kob
les i parallel, når man tager de nødvendige 
forholdsregler til at fordele strømmene lige
ligt mellem transistorerne. Push-pull har in
gen fordele.
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En

praktisk 

antennemast

Af Erik K. Væver, OZ8EV, 
Nellikevej 44, Kolding.

Før man går i gang med konstruktionen af 
en antennemast, er der brugt adskillige timer 
på at overveje de forskellige muligheder og 
opveje de forskellige fordele og ulemper mod 
hinanden.

I mit tilfælde skulle der anskaffes en mast 
til at bære en 20 m Cubical Quad-antenne. 
Den letteste løsning, men også den dyreste, 
ville være at anskaffe en gittermast, men her 
er der den ulempe, at det er temmelig be
sværligt at foretage justeringer og evt. repa
rationer på selve antennen.

Da jeg derfor fandt en artikel i QST marts 
1963, »The Paul Bunyan Whip«, var jeg klar 
over, at dette netop var, hvad jeg havde brug 
for. I artiklen beskrives en 18 m høj mast, 
fremstillet af svære stålrør, som uden bardu
ner vil være i stand til at bære en fullsize 
triband beam med rotor, og med den store 
fordel, at masten kan vippes, således at man 
kan få antennen ned. Reparationer og juste
ringer kan derfor let foretages, medens man 
står på jorden. Masten kan fremstilles af alm.

Den færdige antennemast.

vand- eller damprør, i mit tilfælde er der 
brugt sømløse kedelrør, idet omkostningerne 
ved arbejdet herved kan holdes på et abso
lut minimum.

Man kan udmærket bruge princippet i for
bindelse med en gittermast, en udmærket 
konstruktion har været beskrevet i OZ, men 
hvis man ikke selv er i stand til at udføre 
svejsearbejdet på en sådan, må man regne 
med betydelige omkostninger til arbejdsløn.

Konstruktionen.
I det følgende vil jeg beskrive den mast, 

jeg har fremstillet. Den totale højde over jor
den er 15,5 m, hertil kommer rotoren, således 
at bommen på antennen er oppe i 16 m højde. 
Fundamentet består af 2 stk. U-jern nr. 18, 
hver på 3,20 m. Disse er nedgravet og ind
støbt i beton i e ndybde af 1,80 m og med en 
indbyrdes afstand af 120 mm, beroende af, 
hvilken rørdimension man anvender til ma
sten. U-jernene står med fladerne imod hin
anden.

306



I den ende, der går over jorden, er der 50 
mm fra øverste kant boret huller for 1” bolte. 
I en afstand af 1,20 m herfra er der boret til
svarende huller.

Medens man støber jernene fast, bør man 
anbringe disse bolte, også forsynet med pas
sende afstandsrør, således at jernene holdes i 
den rigtige position.

masten og støttemasten, vi tager støttema
sten først. Den består af en længde 114 mm 
sømløs kedelrør, normal længde er ca. 6,0 m, 
men find en længde, der er så lang som mu
lig, for at få vippepunktet så højt som muligt; 
jeg fandt en længde hos den lokale jernhand
ler på 6,40 m. I dette rør bores der først 2 hul
ler, svarende til hullerne i U-jernene, det ne-

Den ene af U-jernene, der støbes ned, for
synes med passende afstandsstykker, dette 
kan være påsvejsede stykker fladjern, eller 
man kan bore 2 huller med ca. 1 m mellem
rum, passende for 3/8” eller ½” bolte, og 
anbringe rørstykker over boltene, som her
ved holder U-jernene i den rigtige afstand.

Der graves et hul, ca. 1X1 m og ca. 2,0 m 
dybt. Det er således en anselig mængde be
ton, der skal bruges. Jeg har blandet betonen 
på stedet i forholdet 1—4—7, 1 del cement, 
4 dele sand og 7 dele sten, men det er noget 
lettere at købe færdig beton, såfremt man 
kan få den aflæsset i eller ved hullet.

U-jernene skal være nøjagtigt i lod, inden 
man begynder at støbe. Brug lægter eller 
barduner til at holde dem på plads, indtil 
betonen er hård, en dag eller to. Betonen må 
hærde to uger eller mere, inden man begyn
der at tænke på at rejse masten.

Selve masten er opdelt i to, selve antenne-

derste ca. 50 mm fra enden af røret. I den 
anden ende af røret, 50 mm fra enden, bores 
også et hul passende for 1” bolt, 26 mm er 
udmærket.

Det sidste hul, som skal bores i støttema
sten, venter vi med, til hele masten er rejst.

Jeg vil anbefale, at man lader en hånd
værker bore de forskellige store huller. En 
håndboremaskine med 26 mm bor skal hånd
teres med forsigtighed; boret vil uvægerlig 
hugge, når det går igennem materialet.

Herefter kan vi gå over til at beskrive 
selve antennemasten, den består af 1 længde 
114 mm sømløs kedelrør på 6,0 m, 1 længde 
89 mm a 6,0 m og 1 længde 76 mm a 5,0 m, 
den øverste og midterste sektion går ca. 1,0 m 
ned i den underliggende sektion, hvorved vi 
får en total højde på 15,0 m.

Inden man påbegynder sammensvejsnin
gen, påsvejses midterste og øverste sektion 4 
eller 5 stk. tyndt jern eller båndstål på 100—
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200 m længde og af en sådan tykkelse, at rø
rene netop kan presses ned i den underlig
gende sektion. Herved centreres rørene, og 
vi får i nogen grad aflastet svejsestederne.

På et punkt ca. 5,70 m fra bunden af ma
sten på nederste sektion fastsvejses der en 
bøjle af 2”X1/2” fladjern, heri centreres og 
bores 2 huller for 1” bolt, disse huller skal 
passe sammen med det øverste hul i støtte
masten.

En tilsvarende bøjle fastsvejses på et punkt 
ca. 150 mm over den øverste kant af U-jer- 
nene, det skulle blive omkring 1,10 m fra den 
nederste ende, denne forsynes også med 26 
mm huller. Det tilsvarende hul i støttemasten 
bores endnu ikke.

I toppen-af øverste sektion forsynes røret 
med muffe og reduktionsnippel for 1½” ge
vindrør, heri skrues et stykke 1½” galvani
seret rør på ca. 500 mm længde, hvorpå roto
ren monteres.

Det er absolut nødvendigt, at mastesektio- 
nerne svejses sammen. Evt. tanker om at 
samle sektionerne ved hjælp af fittings kan 
der med det samme ses bort fra. Den ameri
kanske amatør beskriver sine erfaringer i 
den retning; det viste sig, at masten end ikke 
kunne holde til at rejses, før den brød sam
men.

Hele arrangementet, både U-jern og mast
konstruktionen, er grundig rustbeskyttet, 
først med sandblæsning og metallisering og 
derefter lakering. Efter 2 års forløb står det 
stadig som nyt.

En behandling med koldgalvanisering eller 
blymønje kan selvfølgelig også anvendes, blot 
man sørger for mindst 2 gange dækmaling.

Vippe-arrangement.
Til at hæve og sænke masten anvendes et 

hjemmelavet håndspil, som monteres på U- 
jernene umiddelbart under selve mastsektio
nen. Spillet har en valse på ca. 60 mm diame
ter, længde 100 mm, påsvejset 2 flanger med 
135 mm diameter. I starten anvendte jeg di
rekte træk på valsen, men efter at både rotor * 
og antenne var monteret, skulle der et meget 
kraftigt træk til for at hejse masten. Jeg for
synede derfor spillet med en udveksling på 
1 : 3 ved hjælp af 2 tandhjul, 1 stk. med 120 
tænder, begge modul 0,5, købt hos en lokal 
fabrikant af små drejebænke. Herefter er der 
ingen vanskelighed med at hæve og sænke 
masten.

I den ene flange er der boret en række 
huller, 6 stk. ½”, hvori en fjederbelastet tap 
kan gå ind og låse spillet. Man kan således 
holde masten i en ønsket position, f. eks. i en

sådan afstand fra jorden, at man netop kan 
nå at foretage en justering af antennen. Fra 
valsen går der en 6 mm stålwire (7 eller 8 
mm er måske bedre) til bunden af mastsektio
nen. Der skal anvendes omkring 10—12 m 
wire. Een mand kan med lethed hæve og 
sænke masten.

Rejsning af masten.
Er man i den heldige situation, at tilkør

selsforholdene tillader en mobil kran at kom
me til, vil dette være den letteste løsning, 
men kan dette ikke lade sig gøre, som det var 
tilfældet hos mig, må man klare sig på anden 
måde, og jeg vil derfor beskrive den metode, 
der her blev anvendt.

Støttemasten forsynes med en galge af 
2 stk. 21/2”X½” fladjern på hver 1200—1500 
mm længde, således at 700—1000 mm rager 
op over masten. Galgen fastspændes til støt
temasten med 2 stk. 5/8” bolte, anbragt med 
passende afstand og under hullet til den 1” 
bolt. Ud for dette hul bores et hul på 30—32 
mm, således at den 1” bolt kan føres igennem 
fladjernene og placeres i masten.

Fladjernene anbringes på hver side af det 
1” hul, idet der anbringes nogle svære af
standsskiver eller rør imellem fladjern og 
mast, fladjernene skal ud i en sådan afstand 
fra støttemasten, at antennemast med på
svejset bøjle let kan passere herimellem.

I den øverste ende af flad jernene, der ra
ger op over støttemasten, bores endnu et hul 
for 5/8” eller 3/4” bolt, denne bør forsynes 
med et passende afstandsrør, således at man 
kan sammenspænde fladjernene forsvarligt. 
På denne øverste bolt placeres senere en talje.

Støttemast med påmonteret galge kan nu 
rejses, dette volder ingen større problemer 
og kan let klares af 2 mand, idet man rejser 
den over den nederste bolt. Evt. spillerum 
mellem U-jern og mast klares med en eller 
flere galvaniserede spændeskiver.

Næste etape kræver et noget større opbud 
af mandskab og materiel, i mit tilfælde fik 
jeg assistance af adskillige amatørvenner og 
naboer, på et vist tidspunkt var 6 mand travlt 
beskæftiget!

På den øverste bolt i galgen placeres en 
talje, ved hjælp af denne hejses den svære 
ende af masten op og placeres imellem flad
jernene. Nu anbringer man wiren til at hæve 
og sænke masten med, den skal ikke bruges 
foreløbig, men skal blot anbringes nu. Her
efter fjernes taljeforbindelsen fra enden af 
masten og flyttes ud til punktet mellem ne
derste og midterste sektion. Man kan nu ved 
hjælp af taljen og anden håndkraft trække
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masten højere op over støttemasten, således 
at man får den øverste bøjle på masten i ni
veau med boltehullet i støttemasten. Når det
te er lykkedes, anbringes 1” bolten. Denne 
skal være en støttebolt, altså en bolt med ge
vind i begge ender.

Efter at der løst er anbragt en møtrik på 
begge ender af bolten, løsnes boltene, der hol
der fladjernene, og disse kan nu fjernes, een 
ad gangen. Til slut spændes 1” møtrikkerne, 
dog ikke mere end at bøjlen kan passere over 
masten. Herefter anbringes wiren, som hæn
ger ned fra masten, på håndspillet, og det er 
nu en let sag at hæve masten til lodret stil
ling. Der er nu kun tilbage at bore hul til 1” 
bolten, der skal gå gennem nederste bøjle.

Til brug ved rejsning af masten er det nød
vendigt med en stige, der kan række mindst 
6 m og en eller to dobb. taljer, muligvis kan 
man klare sig med een talje og tage håndspil
let til hjælp. Taljen kan man låne eller leje 
sig frem til, jeg lånte en hos det lokale red
ningskorps.

Det er måske meget at gøre ud af dette 
afsnit, men det er faktisk det, der volder de 
største problemer. Bagefter spekulerer man

på, om det ikke kunne være gjort på en let
tere måde. Det, der volder det største be
svær, er at få masten trukket op på plads 
imellem fladjernene. Her kunne man måske 
nøjes med at have en galge, som kun er mon
teret på den ene side af masten, så kan ma
sten hejses direkte op på plads.

Her kan jeg oplyse, at OZ4IP i Bredballe 
netop har monteret en mast, konstrueret efter 
samme retningslinier, men med noget svæ
rere rørdimensioner. 4IP har meddelt mig, at 
han ikke har haft besvær med rejsningen, 
han bruger en galge af profiljern, kun mon
teret på den ene side af støttemasten, des
uden har han slidset støtterøret op foroven, 
således at mast og bolt kan sænkes ned i slid
sen ovenfra. Toppen af masten sikres derefter 
med en forstærkning af en tynd jernring, som 
boltes fast. Ophejsning og montering tog 3 
kvarter!

Masten, beskrevet i den originale artikel, 
er 18 m høj, den står uden barduner og bæ
rer en Hy-Gain Tribander og har klaret stor
me op til 90 m p. h., ca. 140 km i timen!

Min mast er knap så høj, men til gengæld 
hænger der en 20 m Quad i toppen med den 
deraf følgende større vindmodstand.

Jeg startede uden barduner, og således 
stod den i eet år; der var ingen vanskelig
heder, men under de kraftige efterårsstorme 
tog den nogle gevaldige sving. Den er derfor 
nu forsynet med 3 barduner bestående af 6 
mm Nemflex nylon, det har stivet det hele 
kolossalt af. Vil man undgå bardunerne, vil 
det sikkert være klogt at anvende en større 
rørdimension gennem alle sektionerne, men 
meget afhænger selvfølgelig af, hvilken an
tenne man anvender.

At der er anvendt sømløse kedelrør skyldes 
udelukkende prishensyn, de koster lidt min
dre pr. m end svejste rør, men har også lidt 
mindre godstykkelse.

Man kan også få en stivere mast ved at 
anvende f. eks. damprør, som har en væsent
lig større godstykkelse. Man kan få sådanne 
rør uden gevind og muffer, endda med et 
afslag i prisen.

Til slut kan jeg oplyse, at jeg i starten for
søgte mig med et hjemmelavet drejesystem 
med et par rør, der gik ned indvendig i ma
sten til en motor med gearudveksling, an
bragt umiddelbart under selve masten. Dette 
arbejdede dog ikke tilfredsstillende; der var 
for stor belastning på den tynde aksel, som 
ligefrem blev snoet. Dette blev derfor kasse
ret og i stedet monteredes en C. D. R. anten
nerotor type HAM-M, den klarer opgaven 
fint. *

Mastens fod med håndspil
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En RC-målebro
Af OZ7AQ.

I den praktiske opstilling udføres R1 og R2 
som et potentiometer, hvis skala direkte kan 
kalibreres i forholdet R2/R1. Når normalen 
er indskudt i forskellige brogrene ved måling 
af R hhv. C, er det for at kunne anvende 
samme skala i begge tilfælde.

Opbygning.
Områdeskifteren er en normal MEC type 

0—12 med to dæk, hvert med 11 stillinger. 
Der benyttes to dæk, for at normalen auto
matisk kan skiftes til den rigtige brogren, 
når man skifter fra måling af R til C. Poten
tiometret, jeg har anvendt, er trådviklet af 
fabrikat Colvern, type CLR. 5001/369, mod
stand 1000 ohm. Modstandsværdien af dette 
potentiometer er ikke spor kritisk, f. eks. 2 
eller 5 kohm kan sagtens anvendes i stedet.

Det er heller ikke nødvendigt for funktionen, 
at det er trådviklet, men kulpotentiometre er 
ikke særlig stabile.

Generatoren er ikke indbygget i instru
mentet, men tilsluttes via den viste LF-trans-

former, som f. eks. kan være en 600 ohm til 
600 ohm. Transformeren er ikke kritisk, men 
den er nødvendig, fordi sekundærviklingen 
svæver, således at man ellers ikke ville kun
ne bruge en alm. tonegenerator som signal
kilde. Sekundæren bør have mindst mulig 
kapacitet til kerne og primærvikling.

I stedet for at anvende udvendig genera
tor kunne man indbygge en lille tonegerera- 
tor til fast frekvens (omkring 1000 Hz) samt 
et batteri. Spændingens kurveform er under
ordnet, så man kan bruge en simpel multi
vibrator.

Indikatoren er ikke indbygget, her kan 
bruges en sædvanlig hovedtelefon eller et 
millivoltmeter, idet den ene udgangsklemme 
er lagt til stel (kassen).

Broen er opbygget på et »kagekasselåg« af 
aluminium med målene 180X115 mm. Låget 
passer ned over en lille trækasse, ca. 45 mm 
høj, som indvendig er påklæbet aluminiums
folie til afskærmning. Dette er dog kun nød
vendigt, hvis man bruger et millivoltmeter 
som indikator; dette er følsomt for 50 Hz 
brum, som må holdes ude for ikke at tilsløre 
nullet. Et par klemskruer tjener som tilslut
ning af den impedans, der skal måles. Opbyg
ningen er iøvrigt ret ukritisk.

Normalerne.
Normalmodstandene bør være stabile 1 %- 

typer, f. eks. Vitrohms kullagsmodstande type 
HSS eller metalfilmmodstande. Trådviklede 
modstande dur ikke her. Præcisionsmodstan
de er selvfølgelig ikke helt billige, men dog 
overkommelige, således at det næppe betaler 
sig at udsøge modstandene blandt billigere 
typer, som sikkert ændrer sig med tiden og 
dermed indfører målefejl.

Præcisionskondensatorer er dyre, særlig de 
store kapaciteter, og kan måske være van
skelige at skaffe. De tre laveste værdier er 
dog overkommelige at anskaffe i Styroflex 
eller (bedre og dyrere) glimmer. I modellen 
er 1 /liF og 10 μF Siemens MKL-kondensato- 
rer, som er kontrolleret til at passe nogen
lunde. Man har jo til amatørbrug praktisk 
talt aldrig brug for at måle med stor nøj
agtighed i området 1—100 μF, så det kan ikke 
betale sig at gøre for meget ud af disse nor
maler. Brug f. eks. polyester- eller polykar- 
bonatkondensatorer, der lægges i parallel, så
ledes at man kommer så tæt på de rigtige 
værdier, som man kan ved hjælp af broen 
selv. Dette gøres, efter at skalaen er tegnet 
og ved hjælp af en kondensator tilsluttet X- 
klemmerne. Denne kondensator måles først 
ved hjælp af broen med normalen 0,1 μF.
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for fig. 1 b. Heraf fås

En RC-målebro er, som navnet antyder, en 
bro til måling af modstande (R) og konden
satorer (C). Princippet er vist i fig. 1. Signa
let fra generatoren udbalanceres og får indi
katoren til at vise nul, når



Skalaen.
På potentiometerakslen sidder en knap, 

forsynet med et skørt bestående af en alu
miniumsplade med diameter ca. 100 mm. 
Denne plade behandles med fint ståluld og 
vaskes, hvorved overfladen bliver særdeles 
velegnet til at skrive på med tusch. Efter at 
skalaen er tegnet, kan den overtrækkes med 
en plastichinde, men dette er ikke strengt 
nødvendigt, da tuschen hænger godt fast. Til 
kalibreringen kan bruges en enkelt dekade 
med fire præcisionsmodstande, som vist i juli 
OZ side 235, eller man kan bruge f. eks. 9 stk. 
1 kohm 1 % modstande, som jeg anvendte, 
fordi jeg havde dem.

1 kohm tilsluttes X, områdeskifteren stilles 
på 1 kohm, og broen bringes i balance (mindst 
lyd i hovedtelefonen, helst helt tavshed). Ska
laen mærkes 1,0. Områdeskifteren stilles på 
100 ohm, broen balanceres, og skalaen mær
kes 0,1. Der skiftes til 10 kohm, balanceres, 
og skalaen mærkes 10. Endelig mærkes ska
laen 0,01 med 10 ohm og 100 med 100 kohm.

Ved måling af store modstande og små ka
paciteter indføres målefejl p. g. a. sprednings
kapacitet.

Måling med DC.
Skal man måle modstand af transformer

viklinger, drosselspoler, trådviklede modstan
de etc., kan generatoren erstattes af et bat
teri, og indikatoren kan være et DC-mikro- 
amperemeter med variabel formodstand (be
gynd med stor formodstand, ellers er der 
risiko for, at meteret brænder af!). Skalaen 
kan naturligvis kalibreres med DC, f. eks. 
hvis man har rådighed over nogle ikke-in- 
duktionsfri præcisionsmodstande til dette for
mål.

Anvendelser.
Til almindeligt forekommende modstands

måling som f. eks. kontrol af transformere og 
modstande, før de indloddes i et nyt apparat, 
er der ingen grund til at anvende en bro, her 
er universalmeterets ohmområder tilstrække-

Herefter tilsluttes 2 kohm til X, og skalaen 
kan nu mærkes med 0,02, 0,2, 2, 20. Således 
fortsættes med de øvrige værdier i den ud
vendige dekade. Punkter ind imellem de nu 
afsatte kan fås med andre ydre modstande 
eller simpelthen ved at inddele mellemrum
mene i 10 lige store stykker.

Skalaen vil nu passe også ved kapacitets
måling.

Nøjagtighed.
Man kan naturligvis aldrig måle bedre 

end tolerancen på normalerne. Man skal dog 
ikke regne med, at man med 1 % normaler 
kan måle bedre end 2 % i området midt på 
skalaen. Udover 0,1 og 10 gange på skalaen 
skal man ikke bruge broen til målinger, der 
skal være nogenlunde nøjagtige.

lig nøjagtige. Derimod er broen nødvendig til 
udmåling af formodstande og shunte til må
leinstrumenter, til udmåling af modstande til 
dome-filtre etc. Kapacitetsområderne kan, 
foruden til almindelig kontrol" af kondensa
torer, bruges til udmåling af kapaciteter til 
filtre. Også elektrolytkondensatorer kan må
les med tilstrækkelig nøjagtighed, DC-pola
risationsspænding er ikke nødvendig, når blot 
generatorspændingen ikke er for høj.

Ved måling af kondensatorer med betyde- 
ligelige tab (stor tabsfaktor, lille godhed) kan 
fuldstændig tavshed ikke opnås i hovedtele
fonen. Det er naturligvis en mangel, at man 
ikke kan måle tabsfaktoren direkte med den
ne simple målebro, men må skønne sig til 
kondensatorens godhed efter nullets dybde, 
men det er jo også et meget simpelt apparat.
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En kompressor
Af OZ3Y, H. Rossen, 
Svendstrup pr. Korsør.

Mange aktive ESB-amatører på 80 meter 
kender godt nedenstående diagram af en po
pulær, transistoriseret såkaldt kompressor. 
Hvem der er ophavsmanden til diagrammet, 
har jeg ikke kunnet finde ud af. Een ting er 
i hvert fald sikkert, den lille opstilling nyder 
stor popularitet, vel nok på grund af sin gode 
effektivitet.

Ved betegnelsen kompressor forstås vel, i 
almindelighed, en AVC-reguleret LF-for- 
stærker (modulator). Meningen med denne 
er, at man automatisk holder et givet LF- 
outputniveau fra kompressoren, uden hensyn 
til taleafstand fra mikrofonen. Resultatet 
skulle blive, at man holder en passende høj 
udstyringsgrad af modulatoren, og forsynes 
kompressoren også med en »klipper«, der har 
til formål at snitte de højeste LF-spidser af, 
vil man forstå, at hele taleniveauet kan brin
ges højere op — uden at der derved forårsa
ges fladtopning ved ESB (overmodulation 
ved AM), alt sammen med den forudsætning, 
at apparatet bliver indstillet korrekt!

Betegnelsen kompressor for nedenstående 
diagram er derfor helt forkert, der er i virke
ligheden kun tale om en ganske almindelig 
LF-forstærker med en klipperanordning samt 
et RC-filter.

Når opstillingen nyder så stor popularitet, 
skyldes det vel i første omgang, at fabriks
fremstillede sendere til vort brug som regel 
ikke er forsynet med mere LF-forstærkning 
end strengt nødvendigt. Anvender man der
til en mikrofon, hvis output ligger i - 55 dB- 
klassen, kan der måske være brug for lidt 
ekstra. Dette -»lidt ekstra« kan man udnytte, 
fordi klipperdioderne holder LF-spidserne 
væk -— simpelt, billigt og nyttigt.

Potentiometret anbragt mellem 1. og 2. 
transistor kan i de fleste tilfælde helt und
væres og erstattes med en modstand på 10 
kohm, ledningen til overføringskondensato
ren føres i så fald direkte til emitteren. Sagen 
er den, at nævnte potentiometer ikke må 
være neddrejet noget af betydning, i så fald 
vil LF-spidserne fra 2. transistor være for 
små til, at dioderne får lejlighed til at klippe 
— opstillingen kan i så tilfælde betragtes 
som en almindelig LF-forstærker, hvad der 
jo ikke var meningen!

I min opstilling havde jeg anbragt et po
tentiometer over udgangsklemmerne, dette 
var semivariabelt og indstillet således, at 
output nøje svarede til det, jeg fik fra min 
mikrofon. Med en omskifter kunne jeg ind- 
og udskyde opstillingen. Forsøgene viste, at 
jeg almindeligvis blev rapporteret bedre med 
opstillingen i brug, afhængig af modpartens 
modtager-AVC, dennes træghed og ditto i 
hans S-meter. Rapporter på 1 S-grad bedre 
var ret almindelige. Ganske pudsigt i betragt
ning af, at min senders spidseffekt ikke blev 
spor større. Det eneste, der sker, er jo i vir

keligheden det, at det, jeg vil kalde »middel
taleniveauet«, bliver lagt lidt højere. At dette 
lader sig gøre, skyldes diodernes tilstedevæ
relse, de sørger for, at LF-spidserne, som med 
dette taleniveau ville forårsage en fladtop
ning, bliver fjernet.

Klipningen er »mild«, og der har i intet til
fælde været tale om, at LF-kvaliteten blev 
betegnet som ringere med klipperen — tvært
imod.

Dersom også du skulle få lidt interesse for 
at forsøge dig med sådan en lille ting, så 
husk frem for alt at senderens normale LF- 
kontrol skal reguleres ganske betydeligt ned, 
når denne LF-klipper indskydes i mikrofon
kablet. Korrekt indstilling kan opnås med 
brugen af et »Monitor Scope« eller lignende, 
eller man kan blive rapporteret af en sta
tion, der har et sådant tilsluttet modtageren.

Når den rigtige indstilling er fundet, så lad 
være med at give den mere gas senere; det 
er lidt trist at konstatere, at en station, man 
har rapporteret på bedste måde, måske 10 
minutter senere høres i en ny QSO med gan
ske pæn fladtopning, fuldstændig uden hen
syn til den rapporterede bedste indstilling. 
Kendsgerningen er dog trods alt den, at en 
senders bedste indstilling er den, hvor der 
ikke finder fladtopning sted, dermed lyder 
også modulationen bedst, og dermed er også 
en senders kommunikationsevne størst. Der 
kan altså aldrig blive tale om, at LF-volumen 
skal have »lidt mere« til at køre DX. *
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Foto af den færdige 
strømforsyning. Da bille
det blev taget, var Z 2 og 
R 12 endnu ikke monte
ret. Enheden måler lige
som VOX-LF-delen 140X
92,5 mm og passer i den 
sædvanlige printfatning.

4. afsnit. Strømforsyning

Komplet ESB-exciter Af Hans Poulsen, OZ1FB, 
Amg Landevej 92 A, Kastrup.

RETTELSE
Om det er sætternissen eller mig, der har 

været på spil, ved jeg ikke, men frekvensen 
for Y 4 er fejlagtigt angivet. Den korrekte 
frekvens skal naturligvis være 23,0 MHz for 
at kunne dække området 28,0—28,5 MHz.

Stabiliseret strømforsyning
med nøgletrin og strømbegrænsning.

Enheden, der denne gang skal beskrives, 
er strømforsyningen. Denne afviger hhv. 24, 
12 og 6 volt og er beregnet for en totalstrøm 
på 300 mA. Desuden er strømforsyningen 
også forsynet med et nøgletrin, som kan sty
res fra 7AQ’s elbug. Som det vil erindres, af
giver elbuggen henholdsvis 0 eller 6 volt, men 
da dette til mit brug ikke var tilstrækkeligt, 
er der isat et par transistorer, således at der 
nu fås en nøglet spænding på 0—24 volt. Man 
kunne naturligvis have anvendt et relætrin, 
men ligesom 6NF kan jeg ikke fordrage at 
have relæer, der står og hamrer. løvrigt er 
løsningen ikke dyrere, snarere tværtimod. 
Diagrammet ses på fig. 1.

Lad os først se på 12 volt-forsyningen. Den
ne består af transistorerne Q 2 og Q 5 samt 
zenerdioden Z1. Som det vil ses, sidder Q 2 
i serie mellem 24- og 12-volts udgangene; 
altså skal den virke som en variabel mod
stand, der indstilles efter det øjeblikkelige 
strømforbrug fra 12 volt udgangen.

Lad os antage, at Q 2 får tilført en kollek
torspænding, der er væsentlig større end den, 
man ønsker at aftage. Kollektor-basisspæn
dingen bestemmes af strømmen gennem R 5, 
hvoraf hovedparten løber ned gennem Q 5 og 
Z 1. Det vil altså sige, at hvis man varierer 
basisforspændingen på Q 5 og dermed strøm
men gennem den, varieres samtidig basis
spændingen på Q 2 og derved spændingsfal
det over denne.

 Vi tænker os nu, at strømmen gennem Q 5 
netop er sådan, at vi får de ønskede 12 volt 
ved et givet forbrug. Hvis forbruget øges, 
bliver spændingsfaldet over Q 2 større, og 
spændingen falder. Da nu Q 5 får sin basis- 
forspænding frå de 12 volt, vil denne også 
falde, og derved falder strømmen gennem 
Q 5. Dette har til følge, at strømmen gennem 
R 5 falder, hvorved basisspændingen på Q 2 
stiger, og dermed bliver spændingsfaldet over 
den mindre.

Zenerdioden Z 1 giver Q 5 en temmelig fast 
referencespænding.

På samme måde virker 24 volt forsyningen; 
forskellen er blot den, at der ikke anvendes 
zenerdioder, men i stedet den allerede sta
biliserede 12 volt spænding.

Den fra en sådan opstilling afgivne spæn
ding kan iøvrigt med meget god tilnærmelse 
beregnes af følgende formel;
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BY 122

R3 -3 Ω ste l

Q3-4-5 RCA 40311 
06 BC 108

Spændingstabel.
Typiske Q 1 Q 2         Q3     Q4       Q5    Q 6   Q 7
spændinger
Kollektor volt 32,0 25,2 25,8 25,8 12,8 25,2     0,0
Basis volt 25,8 12,8 0,3 25,8 6,8 0,0    25,2
Emitter volt 25,2 12,2 0,0 12,2 6,2 0,0    25,2

Alle spændinger er målt ved en belastning af 24
volt udgangen på 100 mA, og en belastning af 12 
volt udgangen på 60 mA.

Strømbegrænsning.
Naturligvis skal en strømforsyning inde

holde en eller anden form for strømbegræns
ning, og der er derfor også indbygget en så
dan.

I serie med minusledningen er der indsat 
en modstand R 3. Den samlede strøm fra ens
retteren går gennem denne. Tværs over R 3 
er sat et potentiometer, hvis arm er ført til 
basis af Q 3. Kollektoren af denne er forbun
det til basis af Q 1 og emitter en til minussi
den af R 3.

Q 3 er ligesom alle de andre anvendte 
transistorer med undtagelse af Q 7 en silici
umtransistor. Sålænge Q 3 får tilført en ba- 
sisforspænding, der er mindre end 0,6 volt, 
er den overhovedet ikke ledende og kan der
for ikke virke som shunt for basis på Q 1. — 
Hvis basisforspændingen på Q 3 overstiger 
0,6 volt, vil den virke næsten som en kort
slutning og derfor fratage Q 1 dens basis
spænding og derved give et meget stort spæn-

RCA 40312 
Q1-2

Stykliste.
Q 1—2 RCA 40312.
Q 3—4—5 RCA 40311.
Q 6 BC 108 eller 2N706.
Q 7 AC 153 eller AC 132.
Z 1—2 OAZ 210 eller BZQ 10 (6—6,3 volt).
D 1—2 OA 200 eller anden Si-diode.
E BY 122 Philips,
C 1 1000 μF — 35/40 volt — Siemens type B41010- 

A7108-S.
C 2 100 μF — 25 volt — Philips type C425AM/ F100. 
R 1—2—4 1 kohm 1/4  watt Philips.
R 3 3 ohm ½ watt Vitrohm.
R 5 2,2 kohm 1/4 watt Philips.
R 6 470 ohm 1/4  watt Philips.
R 7 560 ohm 1/4  watt Philips.
R 8—9—11 4,7 kohm 1/4  watt Philips.
R 10 10 kohm 1/4  watt Philips.
R 12 3,3 kohm 1/4  watt Philips.
P 200 ohm Ruwido.

dingsfald over denne og altså derved begræn
se strømmen. Med potmetret indstilles ved 
hvilken strøm, begrænsningen skal begynde.

Q 1 er monteret på en køleplade med må
lene 5,5 X 7,5 cm = 41 cm2 og Q 2 på en plade 
med målene 5,5 X 6,0 cm = 33 cm2. Kølepla
derne er lavet af 1,5 mm aluminium og malet 
sorte med tavlelak. Transistorerne er skruet 
direkte på kølepladerne uden anvendelse af 
glimmerskive.

6 volt forsyning.
Da 7AQ’s elbug foruden 12 volt også skal 

have 6 volt, er dette problem løst ved i serie 
med de 12 volt at indskyde zenerdioden Z 2, 
som netop giver et spændingsfald på 6 volt. 
Løsningen er simpel, men virker perfekt. Det
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Lynnedslag i antennen?

Sommerens tordenvejr er inde, hvor mon 
lynet slår ned? Ingen ved det, og ingen kan 
vide det. I relation til OZ aug. 65 s. 267—270 
og 6NF’s nøgterne redegørelse et år før, sav
ner jeg dokumentation for, at bygninger med 
udvendige antenner er mere hjemsøgte af lyn 
end bygninger uden sådanne. Statistik over 
betydelige antal lynnedslag andetsteds tyder 
ikke på noget sådant.

Antennens jordforbindelse tjener da også 
fortrinsvis, som 6NF så rigtigt anfører, til 
afledning af de langsomme statiske ladninger, 
so mantennen modtager fra atmosfæren. Hvis 
uheldet er ude, og lynet ramler ned i anten
nen eller dennes umiddelbare nærhed, hjæl
per jordforbindelsen næppe, kan måske end
og skade en smule ved at lokke lidt af lynet 
på afveje.

Antennens jordforbindelse tjener altså til 
at sikre radioanlægget mod overspænding,

men den hjælper ikke overfor de langt hyp
pigere overspændinger, som atmosfæriske ud
ladninger på udstrakte stærkstrømsnet frem
bringer i form af højspændte vandrebølger, 
som i radioanlægget forårsager gennemslag 
fra lysnet til jord. (Så røg der en jordblok, 
eller værre endnu, en nettransformer). Også 
det jordforbundne el-komfur er i farezonen!

I tordeperioden er det derfor nyttigt, hvis 
man vil sikre sit anlæg, at tage antenne og 
jord fra apparatet og dertil tage stikproppen 
ud af stikkontakten.

Om lyn og andre voldsomme naturkræfter, 
som Vorherre har sluppet løs her i tilværel
sen, er det derimod min opfattelse, at det er 
uendelig lidt, »lille mig« kan gøre for at tæm
me disse. Det er bare med ikke at komme i 
vejen, for så er den gal. At afreagere ved at 
male fanden på væggen, helst rigtig røg- og 
ildsprudende med blå flammer ud af mun
den som efter en bedre gang ostindisk rijs- 
tafel og forestille sig alle mulige foranstalt
ninger til besværgelse af naturkræfterne, fin
der også jeg ganske hyggeligt, dog kun som 
mentalhygiejnisk foranstaltning betragtet, 
hvorefter jeg med ro i sindet konstaterer, at 
lynet slår ned, ganske hvor det selv finder for 
godt. Medlem nr. 2785, Kj. Prytz.

—>

skal bemærkes, at man ikke må aftage mere 
end ca. 35 mA gennem zenerdioden, da denne 
ellers brænder af.

Nøgletrinet.
Dette er kun nødvendigt for de desværre 

få, der endnu kører CW.
Fra elbuggen kommer den nøglede spæn

ding på 0—6 volt. Denne tilføres basis af Q 6, 
der derved åbner eller lukker (switcher). Her
ved får Q 7 enten ingen eller en meget stor 
basisstrøm, og denne switcher derfor også. 
Når Q 7 er switchet ,er spændingsfaldet over 
den praktisk taget nul, og vi har dermed en 
nøglet spænding på 24 volt.

Dioden D 1, der ligesom D 2 skal være en 
siliciumdiode, er indsat for at modvirke Icbo 
i Q 7, da det ellers ikke var muligt at få den 
til at lade være med at lede, når der ikke kom 
nøglesignal fra elbuggen. Den nøglede 24 volt 
spænding er beregnet for transistorerne Q 4 
—5 i mixerenheden. Komplekset R 12 — D 2 
er beregnet for nøgling af signalet fra tone
generatoren på VOX-LF-delen til indgangen 
af LF-forstærkeren, men herom mere i en 
senere artikel.

Ripplespændinger.
Ved hjælp af et oscilloskop er ripplespæn- 

dingerne målt til 2 5mV for 24 volt udgan
gen, altså ca. 1 promille af den afgivne spæn
ding.

Ripplen på 12 volt udgangen andrager ca. 
2 mV.

Ved belastningsændring fra 0 til 250 mA 
falder udgangsspændingen ca. 0,2 volt på 24 
volt udgangen, medens en belastning fra 0— 
100 mA på 12 volt udgangen ikke giver nogen 
for mig målelig spændingsændring.

Opbygningen.
Denne er som sædvanlig foretaget på glas

fiberprint, men af flere grunde er nettrans
formeren ikke monteret herpå. For det første 
er det en alt for tung komponent at anbringe 
på print, og for det andet ville det medføre, 
at man var tvunget til at anskaffe sig een 
ganske bestemt transformertype, selvom man 
måske allerede ha ren eller flere, der kan af
give de nødvendige ca. 24—28 volt og ca. 
500 mA.

Print kan som sædvanligt fås ved henven
delse til mig. *
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Om lodrette antenner.

Dr. 7CF.
Jeg har læst din artikel i OZ om lodrette 

antenner med stor interesse, og jeg håber, at 
andre efterhånden vil lade sig overbevise om 
denne antennetypes effektivitet. I godt fire 
år har jeg her på stationen anvendt en an
tenne af samme type med et forbavsende godt 
resultat.

Så godt er resultatet, at jeg næppe no
gensinde får taget mig sammen til at lave en 
20 meter beam eller quad.

Antennen blev i sin tid lavet, da 7BZ tog til 
Thule, og han rapporterede flere gange, at 
mit signal blev 1—2 S-grader bedre, når jeg 
skiftede fra en ground plane til 5λ/8-anten- 
nen på 14 MHz. Da han senere kom til Ant- 
arctic, kunne vi på 40 meter holde daglige 
ESB-forbindelser.

Hvad angår TVI, har jeg erfaret, at jo flere 
radialer, der blev sat på, des mindre TVI 
kunne der spores. Som radialer anvendes dels 
nedgravede galvaniserede jerntråde, dels et 
metalhegn og iøvrigt alt ledende i antennens 
nærhed. Alle radialer er lavet så lange som 
muligt, uden skelen til o mde er i resonans på 
de forskellige bånd eller ej.

At mange har haft vanskeligheder med TVI 
og BCI ved anvendelse af lodrette antenner 
er næppe nogen fejl ved antennen, men alene 
en følge af et utilstrækkeligt jordnet. I man
gel af bedre vil antennens modvægt dannes 
af lysnettet og naboens TV.

For ikke at komme til at arbejde med for 
stort standbølgeforhold på feederen har jeg 
på min antenne anbragt en afstemning i an
tennens bund. Afstemningen består af en spo
le med udtag til de tre bånd. På 40 meter sid
der der yderligere en kondensator i serie med 
udtaget. Med denne afstemning kan stand
bølgeforholdet holdes under 1,5 på alle bånd. 
Samtidigt opnås at antennen altid er DC- 
j ordet.

Spolen er viklet af 10 mm kobber-vandrør 
om en vinflaske med en diameter på ca. 95 
mm. Spolelængden er 290 mm, og der er 17

vindinger. Udtagene er placeret således: 80 
m, 5 vind. oppe; 40 m, 16 vind. oppe og 20 m, 
12 vind. oppe. I denne konstruktion var udta
genes plads ikke særlig kritisk.

Antennen er absolut anbefalelsesværdig for 
den, der relativt billigt vil have en effektiv 
DX-antenne (til 80 meter lokal snak er den 
ikke egnet), blot man sørger for et ordentligt 
jordnet.

73 og god fornøjelse de 7BQ.
P.S. Den kritiske læser kan vanskeligt få 

forholdet fornøjelse/ballade + fornøjelse 
stort større end een.

Columbus-æg for ejere af SB 100.

Da mange DX-stationer lytter på en an
den frekvens, end de sender på, er indeha
vere af transceivere en del handicappet.

Dette kan der rådes bod på ved SD 100, da 
denne er forsynet med omskifter, så man i 
stedet for den indbyggede VFO fra 5—5,5 
MHz indkobler et krystal, hvis frekvens også 
ligger indenfor dette område.

Nu kommer det!
I STEDET FOR KRYSTALLET må det 

være muligt at sætte et variabelt signal ind 
her indenfor området 5—5,5 MHz. Man får 
herved mulighed for både at kunne variere 
senderdelen og modtagerdelen. Forsøget er 
med held udført her med en målesender som 
»udvendig VFO« (!)

OSC. MODE-omskifteren skal da stå i stil
ling AUX 1. Transceivere nbruges da ved 
modtagerindstilling, og den udvendige VFO 
anvendes til frekvensvalg ved sending.

Modifikationen udføres således:
Fra V5B’s katode tages krystalfrekvensen 

normalt ud via en kondensator på 100 pF 
(C222) gennem et coaxialkabel. Dette coaxial- 
kabel — mærket med et violet bånd — for
længes til phono-plugget »SPARE« på bagsi
den, efter at der er indsat en 100 pF konden
sator i serie med inderlederen.

Her fører man så de 5—5,5 MHz ind fra en 
udvendig VFO, lavimpedanset udgang. Pas 
på VFO’en kun dækker dette område og hav 
opmærksomheden henledt på eventuelle har
moniske fra denne. Overstyr ikke. Instruk
tionsbogen opgiver, hvor langt der må være 
mellem sendefrekvens til sendefrekvens. Dis
se tal gælder jo stadig, men hensigten var jo 
også kun at lave både sender og modtager 
variable — samtidig.

73 de OX3BX ex OZ2BQ, 
Station Nord, Grønland.
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Spørsmål: Jeg er kommet fantastisk godt i klem
me. Jeg har bygget et oscilloskop efter et diagram 
fra OZ 63 eller OZ 64, nærmere oplysninger kan 
jeg desværre ikke give. Alt virker storartet, und
tagen kip-generatoren. Jeg har søgt efter alle mu
lige principdiagrammer af en sådan, men det er 
ikke lykkes at finde noget lignende. Generatoren 
svinger overhovedet ikke. Hvor er fejlen, eller hvor 
ligger de kritiske punkter?

Svar: På din skitse af kip-generatoren (ikke med
taget) mangler så vidt jeg kan se en anodemodstand 
til pentoden. løvrigt sidder jeg i et sommerhus og 
har derfor ikke OZ ved hånden, så jeg kunne kon
trollere diagrammet. Prøv derfor at gå din opstil
ling igennem igen, om alt er korrekt monteret. Jeg 
kommer i hu, at OZ1BP vist har beskrevet et oscil
loskop, og han er nok fader til artiklen. Spørg 
ham, hvis alt andet svigter.

Spørgsmål: Ovenstående toneoscillator (diagram
met ikke medtaget, uden betydning for besvarel
sen) skal bruges til at tonemodulere en krystalkali- 
brators kalibreringspunkter (100 kHz). Output fra 
oscillatoren tilsluttes via et 100 kohm potentiome
ter som styrkekontrol og en kondensator på 0,1 fiF 
til kalibratorens output, og føres dernæst til mod
tageren. Der kommer intet signal fra oscillatoren 
i modtagerens højttaler. Hvorfor? Der kommer sig
nal, hvis jeg spænder oscillatoren foran en LF- 
forstærker, så noget må der vel komme ud af oscil
latoren. Kan du se, hvad der er i vejen? Er der 
noget ved toneoscillatoren, der evt. kunne forbed
res?

Svar: Der er i og for sig ikke noget galt, du an
vender blot tingene lidt forkert. Din ose. virker jo, 
og hvis du kan finde 100 kHz punkterne på din 
modtager, virker din kalibreringsosc. jo også. Men 
du får ikke moduleret 100 kHz punkterne med tone
signalet, og det er fordi, du kombinerer de to sig
naler på en uhensigtsmæssig måde. Forudsætningen 
for en. AM-modulation er, at de to signaler, som 
skal blandes, passerer et ulineært led sammen, og

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

det mangler du, idet du blot har ført signalerne 
sammen, men ikke jaget dem gennem noget uli
neært. — Prøv i første omgang at sætte en diode 
parallelt med 100 kHz- og tonesignalet til modta
geren. Afhængigt af signalernes størrelse kan det 
virke. Måske sidder der i 100 kHz-osc. allerede en 
diode for at frembringe harmoniske: tonesignalet 
kan måske puttes ind et sted her. — Men muligvis 
bliver tonemodulationen svag. Man skal jo bruge 
50 % LF i forhold til HF-effekten for at modulere 
100 % og det kan der næppe komme fra din tone- 
oscillator. Never mind, prøv. 10 % modulation kan 
også høres.

Spørgsmål: På et surpluskrystal, jeg intet ved 
om, udover at det er et 100 kHz referencekrystal, er 
anført: „2100-2X601-100 NOa(S)51-259, Collins Radio 
Company, Cedar Rapids, Iowa. PKD 5-54. Method 
III Protection. Collins PlN 291 0004 009“. Hele en
heden har form og sokkel som et oktalrør, blot er 
kolben af metal. Jeg ville meget gerne have nogle 
data for krystallet, herunder sokkelforbindelserne.

Svar: Pas. — Det vil være praktisk taget umuligt 
at opdrive, hvis du ikke ved, hvilket udstyr, det 
har siddet i. Men det behøves vel heller ikke for 
brugens skyld. Prøv at sætte det i en 100 kHz 
oscillatoropstilling og byt rundt på benene, til det 
svinger. Der skal jo kun bruges to af dem. Når du 
har fundet dem, stelforbinder du resten. Hvis fre
kvensen kan nulstødes med Droitwich på 200 kHz 
eller Rugby på 2,5 eller 5,0 MHz, er sagen klar — 
hvis det altså skal bruges sådan!

Nu fik vi målene på en god 6 el. antenne til 2 m, 
og tak til 5AB for det. Men mangler vi egentlig 
ikke en artikel, der foruden lige elementernes 
længde og nogle fine dB’er også fortæller om, 
hvordan den rigtige tilpasning foretages til usym
metrisk feeder, som coax jo er. Hvem ryster en 
„How to do“-artikel ud af ærmet?

Vy 73 de OZ6NF.

Hvem vil være OZ’s tegner?
OZ’s hidtidige tegner, OZ2AP, trænger til afløsning, det kniber med at få 

tid til det ofte ret store arbejde, det faktisk er at omredigere og rentegne for
fatternes skitser. Til gengæld er honoraret beskedent (se EDR’s regnskab!).

Er der nogen, der kunne tænke sig at overtage jobbet? Så skriv et par ord 
til Teknisk Redaktør. Det er selvfølgelig mest praktisk, at du bor i eller nær 
København, men dette er ingen betingelse. Kommer der flere tilbud, laver vi 
en rask lille konkurrence om hvem, der skal have æren!

OZ7AQ.
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Fra INDUSTRI OG

ved OZ6PA VIDENSKAB

Elektronstrålen som værktøj.
Teknikken og videnskaben har gennem årtier 

kendt og benyttet sig af elektronstrélen og dens 
egenskaber som energi- og ladningsbærer. Fra det 
Braunske rør over den kendte katodestråleoscillo- 
graf til nutidens fjernsynsapparat fører vejen via 
elektronstråler til forvandling af elektriske infor
mationer til et optisk billede. Elektronrørene betje
ner sig af ladningstransport til strøm- og spæn
dingsforstærkning', og iirøntgenrøret omdannes elek
tronstrålens kinetiske energi til kortbølgede elektro
magnetiske bølger, de såkaldte røntgenstråler. En
delig er man også i de sidste år blevet opmærksom 
på elektronstrålers anvendelse til metalbearbejd
ning. Elektronen er en ganske overordentlig lille 
partikel. Med en masse på 9,10X10-28 gram er den 
1840 gange lettere end det mindste atom. En sådan 
lille partikel ville man ikke rent umiddelbart tro 
kunne være i besiddelse af nogen større energi. 
Genopfrisker vi imidlertid, hvad vi lærte i fysik
timen om kinetisk energi, vil vi forstå de forhold, 
der er af betydning for elektronstrålernes anven
delse. Kinetisk energi er den evne, som et i bevæ
gelse værende legeme har til at udføre mekanisk 
arbejde under den tid, det standses i sin bevæ
gelse. Kinetisk energi udtrykker således den ar
bejdsevne, et legeme er i besiddelse af på grund 
af, at det er i bevægelse. Man kalder derfor ofte 
kinetisk energi for bevægelsesenergi.

Da den kinetiske energi således er en funktion 
af legemets hastighed og dets masse, er det forståe
ligt, at legemets kinetiske energi tiltager, hvis vi er 
i stand til at forøge legemets hastighed. Da vi for 
elektronens vedkommende er i besiddelse af en 
ganske lille masse, men samtidig ved hjælp af pas
sende elektriske felter er i stand til at accelerere 
elektronen til ganske overordentlig store hastighe
der, er det forståeligt, at vi på denne måde er i 
stand til at opnå en i forhold til partik
lens størrelse enorm kinetisk energi.

I atomfysikken benytter man ofte ener
gienheden elektronvolt (eV) i stedet for 
de almindelige joule eller erg. Ved en 
elektronvolt forstås den energi, en elek
tron opnår ved at gennemløbe en spæn
dingsforskel på 1 volt. En elektronvolt 
bliver følgelig lig med VXe = 1,6X10-19 
joule.

Bestråler vi en metaloverflade med en 
elektronstråle, vil vi ved elektronstrålens 
bremsning på metaloverfladen komme i 
besiddelse af en overordentlig stor kine
tisk energi. Denne omdannes ved brems
ningen til varmeenergi, hvilket bevirker, 
at den del af overfladen, elektronstrålen 
rammer, opvarmes meget kraftigt. Har vi 
således at gøre med elektronstråler med 
en energi på omkring 100000 eV, vil vi 
være i stand til at opvarme dele af den 
ramte metaloverflade til flere tusind gra
der celcius. Temperaturen stiger til langt 
over metallets smeltepunkt, og elektron
strålen fordamper, smelter eller bræn
der sig vej ned gennem overfladen.

Det siger sig selv, at en sådan voldsom opvarm
ning på grund af metallets varmeledningsevne må 
brede sig til større og større dele af den bestrålede 
overflade. Da det i almindelighed ikke er ønskeligt 
at overophede den bearbejdede flade, må man an
vende en regulering af varmetilførslen til over
fladen. Her benytter man sig af det forhold, at 
energiabsorptionen fra elektronstrålen finder sted 
i et 0,001 mm tyndt lag af metaloverfladen næsten 
uden tidsforløb, medens varmeudbredelsen som 
følge af varmeledningsevnen tager betydelig læn
gere tid. Bestråler vi f. eks. en wolframoverflade 
med en elektronstråle på 100 eV og en effekttæthed 
på 109 watt pr. cm2, vil et 8 micrometer tykt lag 
opvarmes til over 4000 °C på mindre end 0,00000001 
sek. For at opvarme et 8 micrometer tykt lag fra 
dette lag ved hjælp af varmeledningsevnen, går 
0,00001 sek., før vi når den samme temperatur, eller 
hvilket er det samme, at det tager 1000 gange så 
lang tid at opvarme det tilsvarende lag ved varme
ledningsevnen alene. Afbryder man nu sin elek
tronstråle med passende mellemrum, vil man altså 
være i stand til at forhindre en stærk ophedning af 
omgivelserne, og elektronstrålen vil brænde eller 
fordampe sig vej gennem metaloverfladen netop 
der, hvor man ønsker det. I praksis bruger man en 
impulsstyret elektronstråle, der er aktiv mellem 
0,000001 og 0,0001 sekund.

Sammenligner man effekttætheden med lignende 
varmekilder, finder man for den elektriske lysbue, 
der er en af de bedste, man har fundet til dato, en 
effekttæthed på 105 watt pr. cm2 mod elektronstrå
lens 108 watt pr. cm2, altså en betydelig dårligere 
virkning. Takket være brugen af elektriske felter 
er det muligt at fokusere elektronstrålen således, 
at man opnår den samme virkning som gravøren, 
der bruger stadig finere og finere redskaber. Vi kan 
næsten gøre vor fræsenål så tynd, som vi ønsker.

Vi kan bearbejde overflader, så de fremkommer 
som borede, hærdede, svejsede, fræsede eller gen- 
nemskårne stykker, vi kan udføre arbejdet som 
automatisk eller programmeret arbejde, men fælles 
for alle de operationer, vi kan foretage, er, at de 
dels kan ske lige så hurtigt eller hurtigere som ved 
de konventionelle metoder, og dels at arbejdet kan

Fig. 1. Funktionsskema. for en elektmnstrålefræsemaskine.
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udføres langt nøjagtigere og langt finere, end vi 
ellers er i stand til.

Elektroner har i modsætning til ioner ingen ke
miske reaktionstilbøjeligheder, og de forholder sig 
derfor helt neutrale overfor de materialer, de bear
bejder.

Indtil dato har det ikke været muligt at komme 
uden om, at bearbejdningen skal foregå i vacuum, 
vacuumteknikken er i vore dage så udviklet, at det 
ikke mere er noget problem. Fortyndingen af luf
ten går ned til 1/10.000 mm. Dette medfører, at ap
paraturets grundbestanddel er en hul jernsøjle. 
Denne kan åbnes forneden, så værktøjet kan læg
ges på plads. Endvidere er der skueglas, så man kan 
følge arbejdet. Vacuumteknikken kan være lidt be
sværlig, men er også en fordel, idet man undgår 
oxydationer, så det bearbejdede værktøj står metal
lisk rent.

Fig. 1 viser os et skematisk billede af elektron- 
stråleanlæget. I midten ser vi jernsøjlen indrettet 
som katodestrålerør. Forneden ses arbejdsbordet, 
herpå lægges det værktøj, der skal bearbejdes. 
Dette anbringes på et isoleret underlag, og ved 
hjælp af et særligt katodestrålerør kan man regi
strere den strøm, der kommer ovenfra ned mod 
værktøjet. Herved opstår på dette katodestrålerør 
et karakteristisk billede, ved hvis hjælp man er i 
stand til at kontrollere og indstille anlæget. I mid
ten af søjlen ses de kendte elektronoptiske spole
sæt, som benyttes til afbøjning og dirigering af 
strålegangen.

Ved hjælp af disse afbøjnings- og linsesæt styres 
elektronstrålen efter et i forvejen lagt styringspro
gram, og den sideværts hastighed kan løbe op til 
100 m i sekundet.

Den tekniske udformning af elektronfræsemaski- 
nen er stadig under udvikling. Alle problemer er 
endnu ikke løst og nye opstår stadig. Mange sup
plerende opfindelser vil blive taget i brug, for fræ
serens arbejdsområde udvides stadig, og ved hver 
ny opgave opstår nye problemer.

Hvis man tænker sig denne værktøjsmaskine, som 
man vel kan kalde den, taget i brug til større ting, 
vil man blive skuffet. Dens område er stadig det 
„finere" arbejde, men her kan den til gengæld vise 
forbavsende resultater.

Hvor den særligt gør sig gældende er indenfor 
elektronteknikken. Her kan den fremstille arbej
der af så lille format og så minituøst, at man ikke 
på anden måde kan fremstille noget tilsvarende. 
Som bekendt er man inde i en udvikling i fremstil
ling af radiokomponenter, idet man søger at gøre 
disse mindre og mindre, helt ned til hvad der kan 
betegnes som mikro, og her er elektronstrålefræ
seren uundværlig. Hvor alsidig den er, viser sig 
for eks. ved fremstilling af komponenter med en 
række forskelligt formede boringer og udskæringer. 
I et komponentstykke kan der, medens det urokke
ligt ligger på sin plads under stråleområdet, bores 
eller fræses et system af udskæringer og boringer 
blot ved at dirigere elektronstrålen ud fra et forud 
lagt program.

Et eksempel herpå ses i fig. 2. Det er en spinde
dyse til nylontråd. Hullerne er fra ½ til 1 mm 
lange og bredden kun 50 my. Pladen er af ædel
stål og tykkelsen ½ mm.

Fig. 3.

Som sagt er anvendelsen særdeles velegnet til 
fremstilling af moderne miniaturekomponenter. I 
fig. 3 ses et grundelement i den nye mikroteknik. 
Det drejer sig om en tynd keramikplade med 8X8 
mm sidelængde og en tykkelse på 0,25 mm. Denne 
keramikplade skal tjene som bærelag for forskel
lige ledende eller halvledende lag. Det påtrykte 
modstandslag bearbejdes med elektronstrålen, og 
fladen opdeles i flere skarpt afgrænsede lag uden 
forbindelse med hinanden. I disse felter påføres 
kondensatorer, halvlederdioder etc. Sådanne kera
mikplader lægges over hinanden, og minitransisto
rer indsættes, og vi får en samlet mikroenhed, for 
eks. en miniatureoscillator, kiptrin, forstærker etc.

Det siger sig selv, at elektronfræsestrålen skal 
kunne indstilles til knivskarp fræsning. I vort til
fælde — fig. 3 — arbejder strålen med 1/1000 mm 
tykkelse, men den kan også arbejde med bredere 
skæregang, for eks. i det i fig. 4 viste eksempel, 
hvor slidsebredden er oppe på 0,2 mm.

Hidtil har vi kun omtalt skæring i stål, men an
dre materialer kan bearbejdes. Det er for eks. mu
ligt at skære i grafitplader, kvartsglas, aluminium
oxyd og lign.

Særlig interessant er anvendelsen af metoden til 
udfræsning af tynde metallag på isoleret underlag,

Fig. 2.
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der er fremstillet ved hjælp af metalfordampning 
under vacuum. På denne måde fabrikeres elektro
niske mikroelementer som modstande, kondensato
rer og sågar hele ledningsføringer. Små spolekon-

føringer tilbage. Systemet konkurrerer her med de 
aller fineste fotografiske og tryktekniske metoder, 
hvilken metode, der vil få overtaget, er vanskeligt 
at sige, det går her som andre steder, at hver me
tode har sine fordele, og hvad der kan benyttes i 
det ene tilfælde kan ikke bruges i det andet.

Med de ovenfor omtalte eksempler på elektron- 
strålevirksomhed er emnet slet ikke udtømt. Det 
har vist sig, at lodning af mikrokomponenter kan 
foretages på denne måde. Den udviklede varme, 
som elektronstrålen frembringer, må dæmpes, så 
loddemetallet kun flyder, men ikke fordamper. Et 
andet eksempel er til regulær svejsning af metal
ler, og her gælder det de tungtsmeltelige metaller 
såsom tantal, wolfram, molybdæn, krom-nikkelstål 
etc. Wolfram smelter for eks. ved 3377 °C, og det 
er meget svært på anden måde at opnå så høj en 
svejsetemperatur. Vigtig er også elektronstrålens 
evne til at sammensvejse metaller med forskelligt 
smeltepunkt. For eks. tynde metalfolier med jern
blik, kobber med stål o. s. v. Vigtigt er også, at det 
ligger inden for mulighederne at sammensvejse me
tal med keramik.

Som det fremgår af det her nævnte, har vi i elek
tronstrålen fundet et ypperligt thermisk værktøj, 
der fremover vil få en mangesidig anvendelse. Det 
er muligvis på helt andre felter, elektronstråle- 
bearbejdningen vil finde sin største berettigelse, thi 
hele metoden er i støbeskeen, og mulighederne for 
nye områder, hvor metoden kan bruges, ligger lige 
for, men for radioindustrien er de opnåede resul
tater allerede af største betydning.

Poul Andersen.

PRØVER FOR RADIOAMATØRER
Til underretning meddeles, at der vil blive 

afholdt prøver for radioamatører i novem
ber måned d. å.

Sidste frist for tilmelding til disse prøver 
er den 25. oktober d. å. for ansøgere øst for 
Storebælt og den 20. oktober d. å. for ansø
gere fra den øvrige del af landet.

Tilmelding sker ved indsendelse af ske
maet „Ansøgning om sendetilladelse" i ud
fyldt og underskrevet stand; ansøgere, der 
har været indstillet til en tidligere prøve, 
må indsende fornyet anmodning på et brev
kort.

Tilmeldinger, der indkommer efter oven
nævnte datoer, vil blive henført til de næst
følgende prøver.

Før generalforsamlingen
Hovedbestyrelsen opfordrer endnu engang med

lemmerne til at komme på EDR’s generalforsamling 
søndag den 25. september i København (se OZ 
august side 284).

HUSK iflg. vore LOVE § 14, stk. 2, hedder det 
GENERALFORSAMLINGEN ER 

BESLUTNINGSDYGTIG UANSET ANTALLET AF 
FREMMØDTE MEDLEMMER

Altså, hvis du vil være med til at bestemme i 
EDR, så er det på generalforsamlingen og ikke på 
båndene bagefter.

Kan du ikke komme selv, så send din mening til 
det HB-medlem, som er i din kreds, og som repræ
senterer DIG og din afdeling på generalforsamlin
gen.

Vel mødt den 25. september.
Vy 73 de OZ5RO, sekretær.

Det komplette apparat.

struktioner fremstilles på samme måde, idet elek
tronstrålen benyttes til bortfræsning af de tynde 
metallag, så der kun bliver en metalspiral med til-

Fig. 5.
En induk
tionsspole 
fremstillet 
ved
elektron- 
fræsning. 
10X15 mm.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA,

Poul Andersen.

Lidt om 
moderne tørelementer 

og
letvægtsakkumulatorer

Mange af os husker det kolossale forbrug, der 
var i anodebatterier for adskillige år siden, det var 
lige da radioens eventyr til fulde var begyndt. Man 
husker også et tilsvarende forbrug af akkumulator
batterier med deraf følgende hjemmeopladningsag- 
gregater. Så kom den store overgang, da veksel
strømsrørene kom frem, og hvor ensretterrørene 
sørgede for den fornødne jævnspænding. Det blev 
lysnetmodtagernes entre, og dermed svandt anode
batteriernes betydning, og kun cykler og lomme
lygter gav elementfabrikanterne beskæftigelse.

I de sidste år har elementfabrikationen imidlertid 
atter fået stigende betydning, og det skyldes så 
godt som udelukkende fremkomsten af transisto
rerne og de dermed tilknyttede transistormodtagere.

Medens man ved rørmodtagere benyttede to 
slags batterier, et anodebatteri og et glødestrøms- 
batteri, er der til transistormodtagere kun brug for 
et batteri. Ved rørmodtagere er det opgaven at op
varme rørets glødetråd så stærkt, at den emitterer 
elektroner bort fra glødetråden. Her skal man altså 
ved lille spænding fremskaffe en stor strøm, 50 til 
100 mA. Til anodebatteriet er kravet mere på det 
jævne, 10 til 20 mA. I forhold hertil er kravet til et 
transistorbatteri mere beskedent. Batterierne har 
fået deres renaissance, og batterifabrikationen har 
igen gyldne tider.

Den galvaniske dannelse af elektricitet beror på 
frigørelse af ioner. I et metal findes der metalioner 
og „frie" elektroner. Da vand er et godt opløsnings
middel for ioner, vil en metalstang, der anbringes 
i en vandig opløsning, udvise tilbøjelighed til at 
afgive metalioner, der opløses i vandet, medens 
elektronerne bliver tilbage i metallet, som altså 
lades negativt.

Denne proces kommer dog snart i en ligevægts
tilstand, og næsten momentant når spændingsfor
skellen mellem metal og væske en sådan værdi, 
at der pr. tidsenhed vandrer lige mange metal
ioner ind i og ud af metallet.

Ligevægtens beliggenhed afhænger både af me
tallets natur og af koncentrationen af det pågæl
dende metals ioner i opløsningen.

Når ligevægten er etableret, vil metalstangen 
være omgivet af en inoatmosfære, der netop ophæ
ver dens ladning udadtil. Den opståede spændings
forskel mellem metal og væske — elektrodepoten
tialet — lader sig ikke bestemme eksperimentalt og 
kan heller ikke beregnes. Man kan derimod måle 
spændingsforskellen mellem to forskellige metal
elektroder i ligevægt med de pågældende metallers 
ionopløsninger og derved få et mål for forskellen 
mellem de to metallers tilbøjelighed til at afgive 
ioner til en vandig fase.

På grænsefladen mellem en metalelektrode og en 
elektrolytopløsning vil der altså opstå en poten
tialdifferens, således at metallet får en elektrisk 
spænding. Man kalder en sådan elektrode, der er i

berøring med en elektrolyt, for et halvelement. 
Hvis to forskellige halvelementer forbindes såle
des, at de to elektrolytopløsninger er i ledende for
bindelse, vil der være en veldefineret, målelig 
spændingsforskel mellem elektroderne; man har 
da en galvanisk celle. Når elektroderne forbindes 
gennem en ydre ledning, vil der gå en elektrisk 
strøm fra den ene elektrode til den anden; den gal
vaniske celle fungerer da som galvanisk element. 
Opsuger vi nu elektrolytopløsningerne i et bære
stof (se senere), har vi vort tørelement.

Det moderne tørbatteri er i sin oprindelse af 
gammel dato og grunder sig på Leclanches opfin
delse af brunstenselementet. Elementet er gengivet 
i fig. 1. Yderst er der en beholder af zink, dernæst 
et lag elektrolyt. Så kommer en depolarisatormasse

Udluftning 
Messing 
Støbemasse 
Dækskive 
Af gasningsrum

Kulstang

Depolarisator

Elektrolyt

Zinkbæger

Bundpap

Bundskive

og inderst en kulstang. Kulstangen bærer øverst en 
messinghætte. Depolarisatormassen består af en 
blanding af brunsten med en ledermasse, der f. eks. 
kan være grafit. Denne masse indpresses i cellen 
eller den opbygges inden indsætningen, idet den 
„indsnøres“ til en særlig „puppe". Sædvanligvis til
sætter man puppemassen bestemte elektrolytsalte 
såsom salmiak og klorzink. Elektrolytten blandes 
op med hvedemel for at give den en fast substans. 
Selve zinkbægeret amalgameres med kviksølv for 
holdbarhedens skyld. Spændingen på sådan en celle 
andrager 1,5 volt. Denne spænding fremkommer 
som et resultat af begge elektrodepotentialer, nem
lig brunstenspotentialets + 0,82 volt og zinkelek
trodens 0,76, herved fremkommer den teoretiske 
spænding på Leclanches celle, nemlig 1,58 volt.

Er der således ved fremstillingen af Lelanchés 
element ikke sket synderlige ændringer i selve 
konstruktionen, så er der til gengæld sket en mæg
tig udvikling i selve den maskinmæssige fabrika
tion. Det drejer sig jo ikke om få hundrede tusinde 
stykker, der fabrikeres om året, men om milliardtal. 
Derfor har der udviklet sig en hel maskinindustri, 
som leverer maskiner til hver af de mange special
processer, som forekommer, inden elementet er 
færdigt. Det gælder zinkbægerfabrikationen, som 
begynder med et zinkbånd, der føres gennem en 
stansemaskine ,og bægrere kommer ud i den anden 
ende, formede i rør, isat bunde og sammenloddede, 
hvis de da ikke trykkes op i et stykke af en zink
rondel på samme måde som det foregår ved tube
fabrikation. Videre er der maskiner til vikling af 
„pupper", fremstilling af kulstænger, presseanlæg 
der sætter pupperne på plads i zinkformen o. s. v. 
Der er til slut maskiner, som forsyner det færdige

321



produkt med etiketter og samler dem op i æsker 
med låg og endnu en omslagsetiket. Det største 
indtryk, man i dag får af en moderne tørelement- 
fabrik, er en gennemført rationalisering. Vi har 
jo herhjemme ligget godt med i første række. Nav
net Hellesens Enke er kendt over hele verden både 
ved kvalitet og kvantitet. Nu vil det imidlertid være 
rimeligt at spørge, om der ikke er sket noget nyt og 
epokegørende på tørelementernes område, siden 
Leblanchés i 1865 begyndte at konstruere sit be
rømte tørelement. Det er der, og her må vi bl. a. 
beskæftige os med kviksølvelementet.

Kviksølvbatterier.
I begyndelsen af den anden verdenskrig udvik

lede man i England og Amerika en særlig type 
batterier, de såkaldte kviksølvbatterier. Det var 
firmaet Mallory, der fremstillede og udviklede den
ne type, kaldet RM cellen. Den indeholdt en de- 
polarisatorblanding af kviksølvoxyd og grafit i 
forbindelse med en amalgameret zinkanode og en 
elektrolyt af kaliumhydroxyd mættet med zinkat. 
Før den tid havde man allerede i en snes år er
kendt alkaliske kviksølvceller som særligt ydedyg
tige primærbatterier, men de var, indtil Mallory 
gik ind for sagen, behæftet med adskillige be
sværligheder, så de ikke fik større udbredelse.

Det nye ved den særlige kviksølvcelle, som blev 
resultatet, særlig af den amerikanske indsats, var 
dens meget ringe størrelse og den omstændighed, 
at elektrolytvæsken kunne opsuges i et særligt 
væv af kunststof.

Fordelen ved sådanne kviksølvceller er den meget 
høje kapacitet pr. volumenenhed, den ensartede 
afladningskurve, som næsten forløber horisontalt, 
den gode mekaniske og robuste udførelse i et 
stålhylster, som gør den mindre sårbar for stød og 
slag, og som samtidig i forbindelse med en herme
tisk lukning i forbindelse med ideel indpakning 
forårsager, at den ikke sveder eller lækker. Det 
var nemlig en af hovedårsagerne til, at det va
rede længe, inden man gik ind for en industriel 
fremstilling, at den meget ætsende væske, som 
indeholdtes i stålcylinderen, løb ud og ikke alene 
gjorde selve cellen uanvendelig men også beska
digede de omgivende apparatdele.

Cellens katode består af 92 % rød kviksølvoxyd 
og 8 % grafit. Blandingen indpresses direkte i ka
todebeholderen. Som elektrolyt anvender man 35 
til 40 % vandig opløsning af kaliumhydroxyd med 
5 o/o zinkilte. Hele denne opløsning absorberes af 
stoffet alfa-cellulose, en papirstofsubstans. Mellem

elektrolyt og katode er der lagt et ionpermeabelt 
mellemlag, som tilbageholder de allerfineste de
polarisationspartikler. En anden form for elektro
lytseperator er en gelatineret form for flydende 
elektrolyt, der indeholder en slags metylcellulose.

Som anodemateriale anvendes zink. Da dette let 
polariserer sig under indflydelse af kalihydroxyd- 
væske, må anodeverfladen holdes så stor som mu
lig. Endvidere skal zinken amalgameres meget kraf
tigt for at gøre den resistent overfor kaliluden. 
Begge dele opnås, når man følger disse retnings
linier. Et amalgameret zinkpulver, der indeholder 
10 % kviksølv, presses i plader under et meget højt 
tryk, strømtæthed 18,5 mA/cm2. Man kan også be
nytte riflet zinkfolie (renhed 99,99 %). Det oprulles 
i spiral med et mellemlæg af elektrolytpapir. Når 
papiret er behandlet med elektrolytvæske, amalga
meres zinkbåndet ved at tilsætte metallisk kvik
sølv i forholdet 10 % af egenvægten.

Illustrationerne fig. 2 og fig. 3 viser udførings
former for de ovenfor omtalte 2 slags batterifor
mer. Den negative elektrode (fig. 2) består af en 
stribezinkfolie (1), der ligger mellem 2 lag alkali
resistent væskeabsorberende papir. Det hele oprul
les i en spiral. Papiret har som opgave, at optage 
en opløsning af kalihydroxyd (kalilud). Anoden (3) 
er adskilt fra kviksølvkatoden ved hjælp af et 
alkalifast dialysatorpapir (7). Et kobberdæksel (5) 
står i direkte kontakt med zinkanoden og er isole
ret ved hjælp af en gummiring (6) fra stålkappen. 
Bægeret er i direkte kontakt med kviksølvoxyden 
og danner batteriets positive pol. Den anden udfø
ringsform fig. 3 adskiller sig fra det lige beskrevne 
system ved, at den negative pol består af en plade 
af presset zinkpulver.

Reaktionen rent kemisk foregår efter skemaet:
Zn + HgO + H,0 > Hg + Zn(OH)2.

Denne åbne spænding er 1,345 V, arbejdsspændin
gen 1,2 V.

Den kontinuerlige afladekapacitet er næsten den 
samme som den intermitterende.

Der findes andre typer af tørbatterier end de 
her nævnte. Mallory fremstiller alkali-mangan bat
terier, ligesom der findes sølvoxyd elementer. Det 
vil dog føre for vidt at komme nærmere ind på 
disse i denne artikel.

Kviksølvcellerne udfylder et stort behov i mo
derne svagstrømselektronik. De fabrikeres i mange 
størrelser og til en række forskellige formål. De 
kan sammenbygges i serie blot ved en simpel op- 
stabling over hinanden, og så kan man få enhver 
ønsket spænding, men de leveres også koblet sam
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Så mange timer tager det at aflade 
de ovenfor viste elementtyper. — 
Først et almindeligt brunstensele
ment, dernæst et alkalielement og 
endelig et kviksølvelement. Aflad
ningen foretages gennem 6,2 ohm 
(200 mA) ved alm. temperatur. 
Spændingen angivet i den lodrette 
linie, tiden i timer vist på den 

lodrette linie forneden.

for tørbatterierne at de kan oplades gang på gang.
Der har været ofret uhyre summer og mange års 

arbejde på at fremstille en akkumulator, som har 
blyakkumulatorens fortrinlige egenskaber men ikke 
dens uheldige, den store vægt.

Her har svenskeren Jungner og Edison og hans 
medarbejdere opnået store resultater, og det er 
disse, der stadigvæk arbejdes videre med. Frem
skridtene går langsomt, men alligevel har vi i dag 
et stort antal letvægtakkumulatorer til vor disposi
tion.

Flere fabrikker fremstiller i dag de såkaldte 
gastætte nikkel kadmium akkumulatorer. Disse fin
des runde og prismatiske. Ved rundceller med be
tegnelsen RS er elektrodeudviklen anbragt i et 
optrukket, forniklet stålbæger. Elektroden består 
af højporøse slaggevægge, i hvilke er anbragt den 
aktive masse, en nikkel-iltforbindelse som positiv 
elektrode og kadmiumilte som den negative. Elek
troderne ligger isoleret fra hinanden ved hjælp af 
et kunstvæv. Tilledningen til den negative elek
trode er påsvejst stålbægeret, medens tilledningen 
til den positive elektrode er påsvejst bægerlåget,

Her er et gastæt nikkel-kadmium akkumulatorbat
teri, der oplades fra lysnettet ved hjælp af en lille 
praktisk omformer med ensretter. Fabrikat Varta.

men i parallel til de formål, hvor de skal give en 
ensartet strøm over længere tid. På fig. 4 ser man 
i naturlig størrelse den mindste og den største type 
af kviksølvbatterier, og der ind imellem ligger en 
hel række produkter anvendelig til mange forskel
lige formål.

Kviksølvbatterier fremstilles i mange forskellige 
typer og størrelser. Det største af de ovenfor afbil
lede afgiver 1000 mA og vejer 16 gram. Det mindste 
kan afgive 5 mA og vejer kun 7,8 gram. Det store 
batteri er 60 mm højt og 30 i diameter, det mind

ste 3,4 mm i højden og 7,8 mm i diameter.

Letvægtsakkumulatorer.
Vi har i det foregående beskæftiget os med tør

elementer, som direkte udviklede elektrisk strøm. 
Sådanne batterier, der direkte fremstiller elektri
citet, kaldes primærbatterier. Vi skal nu kort om
tale den anden type batterier, nemlig sekundær
batterierne, som ikke fremstiller elektrisk strøm, 
men som grundet kemisk virksomhed i sin indre 
opbygning er istand til at oplagre og tilbagelevere 
den påførte elektricitetsmængde.

Sekundærbatterier kaldes akkumulatorer og er 
velkendt under dette navn. Det er ikke meningen 
her at beskæftige sig med akkumulatorbatterier i 
almindelighed, men kun at omtale de typer, som i 
størrelse og anvendelse minder om de mindre tør
batterier, og som har disses lethed og gode egen
skaber, men som ved siden af har den fordel frem
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som er adskilt fra selve stålbægeret ved hjælp af 
en gummiskive. Det er iøvrigt den, der tjener til 
den hermetiske tætning af akkumulatorcellen. Som 
elektrolyt anvendes kalilud, der opfylder mellem
rum og separator.

Flere celler sammensvejses til et batteri. Sådanne 
batterier er særligt egnet til transistormodtagere. 
Hvad opladningen angår, skulle dette ikke være 
noget problem for amatørerne. Der kræves en kon
stant ladestrøm, og den er let at fremskaffe via et 
lille aggregat med selenceller.

Det vil føre for vidt at gå nærmere ind på detal
jer og diagrammer. Den særligt interesserede må 
bede om udførlige datablade hos forhandlerne.

Med den stigende interesse for mobilt og trans
portabelt udstyr vil holdbare og lettere batterityper 
få stor interesse for amatørerne fremover.

Poul Andersen.

*

Et følsomt elektroskop.
Her er den klassiske udførelse af et elektroskop 

i moderne iklædning. Det vil sige, at glasset er et 
af de mange pulverglas, som emballageindustrien 
kaster på markedet. I mit tilfælde var det et pul
verkaffeglas fra brugsen i stor størrelse.

Bliklåget er erstattet med en plastikskive. Gen
nem låget går en rund messingstang 3 til 4 mm. Den 
er bukket som angivet på tegningen. Der er boret et 
snævert hul i plastikproppen, så man skal tvinge 
den bøjede stang gennem hullet. Herved opnår 
man, at den bliver siddende i sin stilling. Stangen 
er afsluttet med et stykke gevind, og er man heldig 
at få fat i en messingkugle, er det nemt at bore hul 
og slå gevind. En stålkugle, for eks. den store stør

svejsninger. Over vinkelstykket i stangens nedre 
del lægges et guldblad af den slags, man bruger til 
bogrygge, antikke ure eller lignende. Det er min
dre væsentligt, om det er 14 eller 18 karat guld, 
derimod er det af betydning, at guldet er så tyndt 
som muligt, så bladene har let ved at slå ud. Blad
guldet klæbes fast til den runde stang forneden.

Når elektroskopet ikke er ladet, hænger guldbla
dene lige ned på grund af deres egenvægt. Men 
når elektroskopet oplades ved at berøre en ladet 
genstand, slår bladene ud, fordi ensartede ladnin
ger frastøder hinanden. Ved siden af glasset ses 
selve stangen med guldbladene. En ebonitstang for 
eks. der er positivt opladet ved gnidning, trækker 
de negative elektroner op til sig, tilbage bliver kun 
positiv elektricitet, og bladene frastøder hinanden. 
Når vi fjerner fredsforstyrreren — ebonitstangen — 
fordeler ladningen sig igen, og roen er genoprettet.

Dette lille apparat er nu mere end en spøg. Prøv 
konstruktionen og læg mærke til hvor alsidig en 
så lille og billig konstruktion kan være. Junior vil 
i hvert fald undre sig.

6PA.

*

Et praktisk stativ til skruetrækkere, bidetænger etc.
Skruetrækkere, og dem har man jo i reglen flere 

af, skal ikke ligge i skuffer. Så kan man ikke overse 
dem. Nej, disse og meget andet værktøj skal være 
indenfor synsvidde, når man har brug for det. Har 
man et værkstedsbord, kan man bagerst påskrue 
dette lille stativ. Formen er, som det fremgår, z-ag- 
tig. Her er det blot meningen, at „bolden" skal 
gives op, så man tager ideen. De firkantede hul
ler bores på række med passende bor, hvorefter 
de tilbagestående mellemrum hugges ud med mej
sel, og med fil retter man kanterne op. Stativet kan 
laves af jern eller aluminium. Bukningen sker over 
et par vinkeljern eller i afdelingens bukkemaskine. 
Det hele males, så det præsenterer sig bedst mu
ligt.

6PA.

relse fra kuglelejer, skal man ikke give sig i kast 
med at bore hul i, det slipper man ikke godt fra. 
Nu behøver det heller ikke være en kugle, der af
slutter dette fysiske demonstrationsapparat, afslut
ningen kan såmænd godt være noget helt andet, 
men formen stammer sikkert fra de første „elektri
ske" dage, hvor der var mode i løvefødder og ge

*

SILKETRYKTE KREDSLØB 
Af N. J. Juhl.

Man har ofte brug for at skulle fremstille mere 
end 1 trykt kredsløb. Det vil derfor kunne betale
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sig at trykke disse kredsløb med den moderne foto
tekniske serigrafimetode. Silketryk er især en 
ideel metode, såfremt en afdeling ved et kursus be
slutter sig til at arbejde med trykte kredsløb.

Den tekniske fremgangsmåde er såre enkel. Man 
maler sit motiv, altså det trykte kredsløb, på en 
ensidet mat ultrafanfolie med en negativretouch- 
farve. Man har derved fremstillet et diapositiv. 
Diapositivet kan naturligvis også fremstilles ad 
fotografisk vej på en stregfilm.

Det færdige diapositiv lægges nu på en sencibili- 
seret stencilfilm rød Redico II. Sørg for god kon
takt og læg en glasplade over. Der belyses nu med 
en 500 W fotolampe i ca. 10 min., afstand ca. 60 cm. 
Derefter skal Redico II fremkaldes. Det sker i al
mindeligt vand ca. 40° C varmt. Når Redico II er 
fremkaldt, vil de ikke belyste steder stå klart og 
gennemsigtigt. Det er lettest at skylle filmen og 
kontrollere den, hvis den ligger på en glasplade.

Stencilen er nu klar til at blive overført på tryk- 
rammen. Man lægger den på glaspladen, som skal 
være lidt mindre end trykrammen. Rammen med 
silke lægges nu ned over stencilen, og den over
skydende fugtighed suges bort med aviser. Den 
bedste hæftning opnår man ved at køre en rulle
glitter hen over avisen.

Rammen stilles nu til tørre, og når den er tør, 
tager man stencilens suport (en venylhinde) af. 
Derefter fjerner man ved at gnide let med en fin
ger den gummihinde, hvormed Redico II var fast
gjort til supporten.

Efter at den del af silken, der ikke er påsat 
Redico, er blevet afdækket med filter 752 (en vand
opløselig lim), og filteren er tør, kan man begynde 
at trykke.

Man trykker ved at trække en gummiskraber 
hen over silken med Marabu Loddefarve eller As
faltfarve AS 72, derefter ætses pladen på sædvan
lig måde. Asfaltfarven fjernes med benzin. Lodde- 
farven har den store fordel, at den kan bruges dels 
som beskyttelseslak og dels som flusmiddel, idet den 
smelter ved ca. 25° C. Om selve ætsningen henvises 
til tidligere artikler i OZ.

Fastgørelsen af silken på en trykramme, der er 
af træ, foretages med en hæftemaskine. Det er vig
tigt, at silken er stram, man kan benytte et par 
træklodser til at stramme silken med.

N. J. Juhl.

AFTENSKOLEUNDERVISNING
i radioteknik og morse begynder nu landet over. 
Spørg i den nærmeste afdeling hvordan det ligger. 
I København er der flere muligheder. Der er Kø
benhavnsafdelingens eget kursus. Oplysninger hos 
formanden OZ5RO, Blavnsfeldt, Ordrup 7425.

Videre er der OZ2KP’s kursus under kommu
nens aftenskole. Oplysninger hos 2KP, tlf. 78 06 67.

Bor man for langt fra et aftenkursus, er der en 
mulighed for selvstudium gennem T.K. Skolen (Tek
nisk Korrespondanceskole) statskontrolleret. Dron
ningens Tværgade 21, Kbh. K. Forlang program. 
Se iøvrigt skolens annoncer i OZ.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes af korrespondance 
vedrørende Traffic Department

Jamboree on the air.
Som tidligere nævnt foregår den årligt tilbage

vendende spejderaktivitet — Jamboree on the air — 
i år i week-end’en den 22.—23. oktober.

Jamboree on the air er ikke nogen konkurrence 
for spejderne, men en anledning for dem til at 
komme i kontakt med fremmede spejdere. I Det 
Danske Spejderkorps’ (de gule drengespejdere) må
nedsblad opfordres spejderne til at opsøge lokale 
radioamatører, og vi håber, at I vil modtage dem 
med velvilje.

Det er blevet gjort spejderne klart, at det er 
dem forbudt herhjemme at komme til mikrofonen, 
mens det i visse lande er spejderne selv, der snak
ker.

Verdensspejderbureauet i Ottawa, Canada, opret
ter sin egen radiostation, VE3WSB, der kører på 
21.195 MHz, 21.350 MHz, 14130 MHz, 14310 MHz, 
7.190 MHz, 7.290 MHz og 3.790 MHz. Helt nøjagtigt 
er aktivitetsperioden fra d. 22. okt. kl. 1000 GMT 
til d. 23. okt. kl. 2400 GMT. Der kaldes CQ Jam
boree. OZ4CT.

— Verdensspejderbureauet skriver endvidere til 
os, at det af den modtagne korrespondance frem
går, at mange amatørorganisationer har tilrettelagt 
deres planer på en endnu større deltagelse end tid
ligere. Deltager-certifikaterne og QSL-kortene, som 
vi sendte ud efter den sidste Jamboree, er blevet 
yderst populære, og vi er allerede i gang med vor 
anden trykning.

Må vi erindre om, at rapporter om deltagelse skal 
indsendes til bureauet med udgangen af november, 
med luftpost hvis nødvendigt, således at vi kan 
udarbejde en verdensrapport med udgangen af 
året.

Adressen er: Boy Scouts World Bureau, Common
wealth Building, 77 Metcalfe Street, Ottawa 4, On
tario, Canada. OZ2NU

OZ4H
har som første OZ-station modtaget cirtiflkatet: 
USA-CA-500 — cert. nr. 578 udstedt den 14. juli 
1966. Certifikatet anerkender bekræftet forbin
delse med 500 forskellige grevskaber i USA.

Tr. Dept. gratulerer.

Første OK/MM
OK3CM er blevet den første OK-station, der har 

fået licens til maritiem mobile. Han sejler på Do
nau, Sortehavet og Middelhavet, og hans kaldesig- 
nal er OK4CM, idet OK4 gives til /MM.

Han benytter kun CW på 3505, 7010, 14020 og 21040 
kc/s, og QSL-manager er OK3UL. P. O. Box 44, 
Malacky, Czechoslovakia.

WADM Contesten
løber i år fra 1. okt. kl. 2000 Z til 2. okt. kl. 200 Z. 
Alle bånd fra 80 til 10 m må benyttes og kun CW.
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For fuldstændige oplysninger send IRC til 
DM2ATL, Tzschimmerstrasse 18, 8019, Dresden 19, 
D.D.R. — DM2ATL kan også give oplysninger om 
DMCA og DMDXA.

TOP’s A.C. 1965
vandtes af SM5DKH med 36.769 points. Som bedste 
OZ-station havde vi OZ1DO som nr. 8 med 21.830 
points. Der var 200 indgåede logs.

Vatikan City.
HV3SJ er en ny stn., der for det meste er i gang 

tirsdag og fredag fra 1800 til 2200 z på 44 Me/s SSB.

Russiske certifikater.
Det vil vist efterhånden være på sin plads at 

erindre om, at der på certifikatmarkedet også fin
des en række russiske certifikater, hvoraf en del 
uden vanskelighed også kan opnås af danske ama
tører.

Vi giver derfor i det efterfølgende en kortfattet 
oversigt over disse certifikater, hvorom der kan 
indhentes nærmere detaljer hos Tr. Dept.

„R-6-K“
tildeles til alle licenserede amatører over hele ver
den, der har haft QSO med alle 6 verdensdele samt 
tre russiske stationer i henholdsvis det europæiske 
og asiatiske USSR. Certifikatet uddeles i tre klas
ser:

Kl. I for forbindelser kun på 3,5 Mc/s.
Kl. II for forbindelser kun på 7 Mc/s.
Kl. III for forbindelser på forskellige bånd.
Alle forbindelser efter 7. maj 1962 er gældende. 

Afgift: 14 IRC’s.

„R-10-R"
kan som ovenfor opnås af alle licenserede amatø
rer, der har haft forbindelse med 10 radio-amaøtr- 
distrikter i USSR.

1. UA — UN — UW.
2. UA — UC — UP — UQ — UR.
3. UA — UW - UV.
4. UA — UW.
5. UB — UO — UT — UY. V
6. UA — UW — UD — UG — UF.
7. UL.
8. UH — UI — UJ — UM.
9. UA — UW — UV.
0. UA — UW.
Alle forbindelser indenfor en 24 timers periode 

efter 1. juli 1958 er gældende. Afgift: 14 IRC’s.

„R-15-R"
uddeles til alle, der indenfor en 24 timers periode 
har haft forbindelse med 15 forskellige Sovjet-rus
siske republikker efter følgende liste:

UA1 - UN1 — UW1 — UA2 — UA3 — UW3 — 
UA4 — UW4 — UA6 — UA9 — UV9 — UA0 — 
UW0 — UC2 — UP2 — UQ2 — UR2 — UB5/UT5/ 
UY5.— U05 — UD 6 — UG6 — UF6 — UL7 — UH8 
— UI8 — UJ8 — UM8.

Afgift: 14 IRC’s.

„R-100-O"
uddeles til alle, der har haft forbindelse med sta
tioner i 100 forskellige regioner (oblast) i Sovjet
unionen. Certifikatet er delt i tre klasser:

Kl. I for forbindelser kun på 3,5 Mc/s,
Kl. XI for forbindelser kun på 7 Mc/s.
Kl. III for forbindelser på forskellige bånd.

Alle forbindelser efter 1. januar 1957 er gældende. 
Afgift: 14 IRC’s.

„W-100-TJ“
uddeles til alle, der har haft forbindelse med 100 
forskellige stationer i Sovjet-unionen indbefattet 5 
stationer i Region 9.

Forbindelserne skal være efter 1. januar 1959. 
Afgift: 14 IRC’s.

„R-150-S“
uddeles til alle, der har haft forbindelse med 150 
forskellige lande indbefattet 15 Sovjet-republikker.

Forbindelserne skal være efter 1. juni 1956. Af
gift: 14 IRC’s.

Nye lande til DXCC
Officiel Bulletin nr. 64 fra ARRL annoncerer til

komsten af to nye lande til DXCC landslisten. Disse 
er Maria Theresa og Minerva Reefs.

Maria Theresa, der er fransk territorium, er be
liggende i Syd Pacific på omtrent 152 grader vest 
og 36 grader syd. Minerva Reefs er beliggende på 
179 grader vest og 24 grader syd.

Førstedags kuvert.
For amatører, der også har filatilistiske inter

esser, må det være af interesse at vide, at der den
23. maj d. å. i Jugoslavien blev udstedt en første
dags kuvert til minde om I.A.R.U Region I’s kon
ference i Opatija. Også det benyttede frimærke var 
amatørpræget, idet det var udstedt i anledning af 
den jugoslaviske amatørbevægelses 20 års beståen.

VK/ZL/Oceania DX Contest 1966.
Ovennævnte test vil blive afholdt, som følger: 
Fone afd. lørdag d. 1. okt. kl. 1000 GMT til søn

dag d. 2. okt. kl. 1000 GMT.
CW afd. lørdag d. 8. okt. kl. 1000 GMT til søndag 

d. 9. okt. kl. 1000 GMT.
Formålet er at opnå flest mulige QSO’er med 

stationer i VK/;ZL eller Oceania. Logs sendes til 
NZART, Box 489, Wellington, New Zealand, inden
21. jan. 1967.

SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST 1966.
EDR har i år flyttet sin generalforsamling bort 

fra den 3. søndag i september, der er det traditio
nelle tidspunkt for SAC-testens afholdelse.

Der er således intet i vejen for, at DU i år kan 
deltage i testen, og derigennem øge den danske 
indsats.

Husk testen er samtidig en landskamp mellem de 
skandinaviske lande. Hvert point tæller — få eller 
mange — deltag og send resultatet ind.

VI HØRES LØRDAG D. 17. OG SØNDAG D. 18. 
SEPTEMBER 1966.

(Se reglerne i OZ for aug. 1966).
OZ2NU.

Internationalt nyt
Idet vi indleder med et uddrag af en udtalelse 

fremsat af IARU’s og ARRL’s nye præsident, 
WØNWX, i I ARU Calendar no. 72, juni 1966, brin
ger vi en oversigt over Region I Bulletin 5, 3. juli 
1966. — WØNWX, Robert Denniston, siger:

„Intet land i verden kan længere gå sine egne 
veje i sager, der vedrører amatørerne. Vi er alle 
indbyrdes afhængige, og i særdeleshed indenfor
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regionerne. Vor IARU-organisation har mange op
gaver at løse i de kommende år. For at kunne lyk
kes i vores bestræbelser må alle søge sammen i en 
helhjertet forståelse for internationalt samarbejde". 
CREN (Nicaragua) og CRC (Czechoslovakiet) er nu 
optaget i IARU, mens ARA (Algeriet), CARS (Cy
pern), LRAA (Liberia) og RSEA (Kenya, Uganda og 
Tanganika) har ansøgt om medlemsskab. — Som en 
ny anerkendelse for amatørernes indsats ved jord
skælvet i Skoplje er SRJ (Yoguslavien) blevet in
viteret med til en Røde Kors-konference og er ble
vet bedt om at fremlægge forslag for, hvorledes 
amatører i fremtiden vil kunne hjælpe med ved 
katastrofer. — I sin første udtalelse som Region I’s 
nye formand siger SM0ZD, Per-Anders Kinnman, 
bl. a.: „Det er så nemt for medlemsorganisationer 
og enkelte medlemmer at glemme, at bestyrelses
medlemmerne i Region I gør deres arbejde ene og 
alene på frivillig og honorær basis uden anden be
lønning end den at føle, at de bidrager til fremme 
af en bevægelse, som de alle mener er til menne
skehedens fordel. Så vidt jeg kan se, bekræftede 
konferencen 1 Opatija, at regionen i de sidste år 
har arbejdet i overensstemmelse med de fleste 
medlemsorganisationers interesse og til fordel for 
de fælles interesser. Det betyder dog ikke, at alt 
er, som det skal være. Konferencen viser netop, at 
der stadig er meget arbejde at gøre og mange øn
sker at tage hensyn til". Til slut skriver SMØZD: 
„På bestyrelsens vegne kan jeg forsikre om, at vi 
er parate til at fuldføre de pligter, der er blevet os 
pålagt, men samtidig må jeg understrege, at vi er 
ganske almindelige mennesker, der kun kan gøre 
vort arbejde under fortsat medleven og støtte fra 
alle medlemsorganisationer. Regionens arbejde og 
resultaterne deraf vil derfor bero på de fælles bi
drag fra medlemsforeningerne og bestyrelsen". — 
Konferencen i Opatija støttede et forslag fra 
VERON (Holland), UBA (Belgien) og RSGB (U.K.) 
om forsvaret af amatørernes rettigheder, og besty
relsen blev anmodet om at udfærdige en redegø
relse for amatørtjenestens ideer og dens grunde for 
fortsættelse og udvidelse. Redegørelsen vil først 
komme på engelsk, og medlemsforeningerne bedes 
fremsende bidrag. — Med hensyn til støtte af ud
viklingen af amatørtjenesten i udviklingslandene 
anbefaledes det, at europæere, der lever i disse 
lande, skulle sørge for at opmuntre til amatørtrafik 
i særdeleshed Indenfor skoler, universiteter og tek
niske institutioner. — ARI (Italien), OEVSV (Østrig), 
SSA (Sverige) og UBA omtalte problemet vedrø
rende radiofonistationer i de exclusive amatør
bånd, og USKA (Schweiz) medbragte en oversigt 
over „indbrydere", der var Identificeret af det 
schweiziske PTT. Under den påfølgende diskussion 
udtalte RSF-delegaterne (Sovjetunionen), at det 
var deres hensigt at søge at overtale deres egne 
myndigheder til at fjerne de russiske stationer, der 
var nævnt i den schweiziske oversigt. De vil også 
søge at opnå fjernelse af de faste russiske statio
ner, der opererer mellem 14250 kc og 14350 kc. Ko
miteen anbefaler, at medlemsorganisationerne i 
aktuelle situationer optager kontakt med deres 
hjemlige myndigheder og iøvrigt indsamler oplys
ninger om „indbrydere" på samme måde som USKA. 
— Reviderede regler for rævejagt skal foreligge in
den næste konference, og en indbydelse til Europa
mesterskabet i rævejagt 1967 i Czechoslovakiet blev 
med tak modtaget. — Mellem USA og Frankrig og 
mellem U.K. og Israel findes nu også gensidigheds- 
aftaler. — Da beholdningen af DL og DJ kaldesig- 
naler er opbrugt, udstedes nu DK-prefixer. — Ama

tørtrafik er nu atter tilladt i Ghana. — I Sverige er 
SM5 nu delt op i SM5 og SMØ. De nye distrikts- 
preflxer er med lenene i parentes, som følger: 
SMØ Stockholms stad (A), Stockholms lån (B), — 
SM1 Gotlands lån (I), — SM2 Våsterbottens og Norr- 
bottens lån (AC og BD), — SM3 Gåvleborgs (X), — 
Jåmtlands (Z) og Våsternorrlands lån (Y), — SM4 
Orebro (T), — Vårmlands (S) og Kopparbergs lån 
(W), — SM5 Østergotlands (E), — Sødermannslands 
(D), — Våstmanslands (U) og Uppsala lån (C), — 
SM6 Hallands (N), — Alvsborgs (P), Goteborgs og 
Bohus lån (O) og Skaraborgs lån (R), — SM7 Malmo- 
hus (M), — Kristiansstads (L), — Blekinge (K), — 
Kronobergs (G), — Jonkobings (F) og Kalmar lån 
(H). Denne inddeling trådte i kraft den 1. juli 1966.

OZ7DX.

TRÆNINGSTELEGRAFI PÅ 80 METER
Tid: Hver søndag formiddag 1000—1100 DNT.
Frekvens: 3580 kc.
Input: 300 W.
Sendetype: Umoduleret telegrafi (Al).
Udsendes fra station OZ4SJ, København.
Har du glemt at telegrafere? Det har du måske 

ikke, men nu har du chancen for at få telegrafien 
genopfrisket lidt. Lyt en gang om ugen, og du vil 
hurtigt komme i træning Igen. Alt for mange licen- 
serede amatører har lagt telegrafien på hylden — 
det gælder ikke mindst en stor del af „2-meter-fol- 
ket“ — og det er synd, for telegrafien er den sikre
ste og nemmeste måde at korrespondere på, ikke 
mindst når det gælder forbindelser over store af
stande.

Har du tænkt over, hvor let det er at skaffe sig 
en rigtigt arbejdende station på telegrafi (CW)? — 
Du får ingen modulatorproblemer — en forstærker 
og en strømforsyning mindre — ingen splatter og 
uønskede sidebånd — ingen overmodulation — stør
re rækkevidde for senderen — færre fjernsyns- og 
radiofoniforstyrrelser (BCI og TVI) — sidst men 
ikke mindst stilles der ikke store krav til din pen
gepung — og det er jo også noget, der tæller! Så 
der er mange gode grunde til at vælge telegrafien. 
Telegrafi er morsomt, når man behersker det. CW 
er en væsentlig side af livet som kortbølgeamatør, 
og det er mindst lige så morsomt at køre CW som 
fone — når blot man behersker telegrafien.

Øvelsesudsendelserne er i første omgang tænkt 
som et supplement til de elever, der deltager på 
Københavns-afdelingens morsekursus. Sidste sæ
son havde vi også øvelsesudsendelser på 80 meter, 
det blev blot ikke offentliggjort i OZ. Sidste år 
blev udsendelserne aflyttet flittigt, så nu håber vi, 
at også andre udover det ganske land vil nyde godt 
deraf. Man må ikke forvente, at 'frekvensen altid 
er fri for QRM — men det er forøvrigt god træning 
at lytte med lidt QRM i baggrunden! Rapporter 
modtages gerne. Første udsendelse kommer søndag
d. 18. sept., og vi fortsætter hele vinteren igennem 
til 1. april 1967. I denne måned bliver hastigheden 
ca. 30 tegn/min.

Iøvrigt kan oplyses, at øvelsesudsendelserne fra 
hærradiostation XPU9 på frekvensen 3853 kc er 
blevet bragt til ophør for 1½ år siden. Grunden 
dertil er den, at man forsøgsvis stoppede udsendel
serne, og da man efter ½ års forløb ikke modtog 
een eneste klage, er der vel ikke noget at sige til, 
at udsendelserne nu er blevet bragt til ophør!

På EDR’s vegne,
OZ4SJ, Svend Aage Jensen,

Frugthaven 31, st., Valby, Kbh., tlf. Va. 967y.
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Månedens nye prefixer kom denne gang fra 
Norge, idet Svalbard og Jan Mayen har fået spe
cielle prefixer. Svalbard har fået JW, og Jan Mayen 
har fået JX. Fra Jan Mayen er der som sædvanlig 
mange stationer i gang, bl. a. JX2IK og 5VI på 
20 meter CW.

Efteråret er en god og behagelig rejsetid i om
rådet ved Den persiske Golf. Således er G3RWU 
taget af sted for som MP4MAW at køre fra sheik- 
dømmerne Muscat og Oman. Aktivitet fortrinsvis 
på 20 meter SSB.

Ligeledes vil OD5EE og 5BZ fra den 16.—19. sept. 
komme i gang fra Doha i Qatar med kaldesignalet 
MP4QBB. Grejet vil bestå af 300 W CW og 1 kW 
SSB samt en 14AVS multiband groundplane. Hvis 
det kan lade sig gøre, vil de komme i gang med CW 
og SSB samtidig på 14 og 21 Mc. CW QSL til 
W7VRO, SSB QSL til W8ZCQ.

Såsnart tilladelse foreligger, vil EA7ID og 7JQ 
tage til Rio de Oro EA9. Turen er tidligere blevet 
udsat, men der skulle nu være en chance for, at 
det skulle lykkes.

Det er ikke meget, man hører til Britisk Guyanan, 
af og til høres VP3AA, og nu meddeles det, at ex 
9G1BF er kommet dertil. Indtil november regner 
han med at være aktiv på 14 Mc med kaldesignalet 
VP3JR, han har daglige skeds med GI6TK.

G8KS vil muligvis ledsage VQ9HB på dennes tur 
til Farquhar, dog kun hvis der kan blive mulig
hed for mindst een uges aktivitet. Grejet vil så 
kunne blive 75S3 og 32S1 samt en Honda veksel
strømsgenerator.

W9WNV har sidst været aktiv fra St. Paul Rocks 
med kaldesignalet PYØXA, men på grund af svig
tende strømforsyning blev opholdet ikke langva
rigt. Det forlyder, at han fremover enten vil tage 
til EA9 eller prøve at få fat i et mindre skib og med 
det tage tilbage til Stillehavet, hvor blandt andet 
Clipperton skulle være på programmet.

W6KG Lloyd er nu under callet ZB2AX kommet 
i gang fra Gibraltar. Det forventes, at han vil blive 
der flere uger, inden han rejser videre.

9V1LP er hver fjortende dag en tur i Indonesien. 
Under WAE-testen var han aktiv med callet 
WØGTA/8F4, og han regner med også under en del 
kommende tester at kunne være aktiv fra Sumatra.

Båndrapporter:
4DX kører med 300 W og en G5RV antenne 10 

meter oppe.
4UN har en long wire og input på 120 watt.
7NB benytter en SM 19 plus en LS 180 samt en 

indendørs antenne.
7CF’s resultater er opnået ved at anvende den 

af ham beskrevne lodrette antenne fra sidste OZ 
og et input på 300 watt.

— og så over til resultaterne:

3,5 Mc CW:
4DX: UA9CM 00 - UF6AC 02 - GD3HQR 22 -

CT1NE 00 - ZC4AD 00 - CO2BO 02 - PY1BTX 03 -
VE1ZZ 00 plus K/W.

4UN: W1WLZ 03 - JX6XF 02.

7 Mc CW:
4DX: W4YKN 02.
4UN: HI8XAL 01 - FP8CK 03 - UAØAG 00 - 

DJ6SI/LX 00 - GC5AA 09 - Wl-2-3-4-8-9 00—05.
7NB: PY7AEW 05 - HB0AGH - WA2ZWK 01 -

W2YEE/3 04 - W2LXK 04 - W1FD 04 - K2AGU 04 -
K1MOT 04 m. m.

14 Mc CW:
4DX: ON5DI/LX - WA8SVU/VP9 04 - 7XØAP 02 - 

9V1MT 16 - EA9EO Sp. moroc. - VK2ADJ 05 -
C02B0 23 - TI2PZ 22 - PJ3AH 22 - CP5AQ 23 -
CE4AD 23 - YV1AD 06 - PY2BDG 23 - PY70W 22 - 
HK3RQ - HK7AHM 00 - JA1GTF-1SSS 15 -
KL7CVX 06.

4UN: C02BO 00 - CN8FV 00 -XE1TQ 03 - FP8CV 
00 - 5A3TX 00 - CP5EZ 01 - 6Y5BB 04 - OY7S 01 - 
UH8DI 18 - OD5EE 18 - 9H1U 18.

7CF: HBØUP 23 - JX2IK 16 - LA1EE/P 13 -
L1AV/M1 23 - ON4NM/LX 24 - OX3LP 19 - TF30M
22 - UA1KED 23 - ZB2AX 16 - HL9TH 17 -
MP4BEU 07 - UG6JJ 19 - UI8CD 19 - ZC4BI 19 -
9V1MT 19 - CT3AR 24 - EA9EO 23 - ZD7RH 24 -
ZS6SX 17 - 5Z4IR 19 - 7Q7JO 06 - HK3AV 08 -
HK0AI 08 - OA4VE 23 - YV1AB 08 - FG7XC-7XX
23 - HI8DC 08 - HP1AC 24 - KL7ZF 07 - W8DGP/ 
KL7 08 - KP4ABD 23 - W1PVF/KV4 24 - KZ5BC 23
- PJ2ME 24 - PJ5AG 08 - VP2AZ 23 - KG6AAY 24 - 
VK2EO 06.

14 Mc SSB:
3SK: F08AQ 06 - GC6HT 08 - HS1HC 19 - I1ARI/ 

Ml 21 - W9QQR/M1 17 - JA1-3-6-8 16 - LA5HE/P 18
- PX1IE 20 - PY0XA 05 - VP1LB 21 - VP2MW 21 - 
ZB2AX 18 - 4S7NE 17.

21 Mc CW:
4DX: JA1ENI-1KGT 15 - EL2D 15 - 7Q7RM 16 - 

4X4NYY 14 - 9V1MY 13 - KV4CI 12 - GC5ACH - 
UL7KBF 11 - OY2H 14 - F8FC/FC 16 - PY7NEW 15 - 
PY7YS 11.

7CF: VU2TZ 17 - ZS6IW 17 - 9J2BC 14.

21 Mc SSB:
3SK: W9QQR/M1 20 - I1ARI/M1 16 - HI8XAL 18 - 

PX1IE 18.

— og på 28 Mc skriver 7DX: — d. 21/8 havde jeg 
forbindelse med OY6FRA (7ML Martin og 3H Heri) 
på 38 Mc SSB. I tiden 1600—1630 z førte vi under 
meget stærk QSB efter Martins mening den første 
OY-OZ SSB QSO på 28 Mc. løvrigt byder 10 meter 
stadig på sjove ting, når blot man har tålmodighed 
til at lytte og til at vente.

Det var så det hele denne gang, 73 og tak for 
rapporterne, god jagt.

OZ7BQ/Joe, Hans Jørgen Basmusen, 
vær. 145, P. O. Pedersens Kollegium, Lyngby.

Mød op 

på generalforsamlingen
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144 MHz transistoriseret converter.
Konstruktøren af de også her i landet velkendte 

transistorconvertere MB2 og MB22, Ulrich L. Rohde, 
har konstrueret en ny transistorconverter, hvis data 
er bedre end en tip-top rørconverter. U. L. Rohde 
har anvendt Texas Instruments field effekt transi
storen 2N3822 som HF-trin og blander. Converte- 
ren er opbygget på et trykt kredsløb med samme 
dimensioner som MB22 converteren.

Tekniske data:
HF-trinets forstærkning: 10 dB.
Blanderens forstærkning: 15 dB.

Spejlselektion: > 80 dB.
Regulering af HF-trinet: 35 dB.
Støjtal: < 2kTo.
Antennespænding for 1 “h intermodulation:

800 mV.

U/o krydsmodulation opstår, når et umoduleret 
nyttesignal på 2 mV og et forstyrrende signal på 
300 mV med 40 “/o modulation og en frekvensaf
stand på 500 kHz påtrykkes converteren.

Af ovenstående ses det tydeligt, hvilke veje vi i 
fremtiden skal følge ved bygning af convertere. Jeg 
tror ikke, det er strengt nødvendigt at anvende en 
FET i indgangen, men som blander er det absolut 
påkrævet, da kryds- og intermodulation i de fleste 
tilfælde opstår her. Texas Instruments er nu frem
me med en FET type TIS 34, hvis data ligner 
2N3822, og ikke mindst vigtigt — den er billigere!

2N3822 2N3822 60Ω

MF: 28-30 MHz

Resultatet af JULI-testen. Testkalenderen.
Points Points 1. og 2. okt.: VHF/UHF ESB contest, DARC.

1. OZ2ME/p — 22290 23. OZ8IS/p — 2970 Testen begynder d. 1. okt. kl. 2100 GMT og slut-
2. SM7BZX — 16623 24. OZ1JO — 2807 ter d. 2. okt. kl. 1100 GMT. Testen er kun for ESB-
3. OZ9SW/p — 16618 25. OZ6FL — 2661 stationer. Points: 2 meter: 1 point pr. km., 70 cm:
4. OZ5TE/p — 14408 26. OZ1PF — 2471 5 points pr. km.
5. OZ9NI — 11515 27. OZ6OH — 2297 Log sendes til: Guenter Laufs, DL6HA, Schleuss-
6. OZ1FF — 10986 28. OZ9AC — 2085 nerstr. 24, 638 Bad Homburg, Germany.
7. SM7BAE — 9039 28. OZ4QQ — 1791
8. SM7DBI — 8750 30. OZ4CT — 1592 Aktivitetstesten.
9. OZ9BE — 8081 31. OZ9TJ — 1552 144 MHz:

10. OZ9HU — 7960 32. OZ1EO — 1487 OZ6OL — 390 points OZ9NO — 82 points
11. OZ5BK — 7939 33. SM7DTE — 1417 5G       - 273 points 1PQ — 77 points
12. SM7AHZ/7 - -    7363 34. SM6BCD — 1255 9OR — 269 points 6OH — 75 points
13. OZ3M — 6965 35. SM7ADC — 1071 1EE     — 248 points 9FR — 71 points
14. OZ3VO/p —     6290 36. OZ4HX — 1007 1LD — 177 points 6KX — 64 points
15. OZ4EM — 5616 37. SM7DTO/7 - - 685 1NF — 173 points 9TM — 63 points
16. OZ1PQ — 5512 38. OZ6MK — 779 8SL — 161 points 9BE — 60 points
17. OZ1LD/p —     4306 39. OZ5JR — 754 2FD — 139 points 8EU — 59 points
18. GZ3PZ — 4076 40. OZ6AV — 595 3PZ — 130 points 8SF — 54 points
19. OZ8SL — 4007 41. OZ2KI — 204 9OT — 128 points 6RQ — 53 points
20. SM6CHK —     3724 42. OZ9VN — 145 6TG — 125 points 1DM — 51 points
21. OZ2ND/p —     3650 43. OZ7EW — 95 9CR — 122 points 8FR — 50 points
22. SM7ZN — 3010 7OMR — 116 points 3VO — 49 points

lRH/p — 112 points 3M — 46 points
4HZ/p — 108 points 4CT ___ 45 points

Der indkom ialt 43 logs plus 2 checklogs. 7LU   — 104 points 7HJ — 43 points
73 de SM7DTE. 2RT — 95 points 8CG — 41 points
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OZ9DP — 41 points OZ4QQ — 16 points
4EM — 39 points 9AU — 16 points
9HX — 39 points 1IF 15 points
9TJ — 39 points 2TV — 15 points
8OS — 38 points 4HAM — 14 points
8TV — 30 points 8OP — 14 points
2VP — 29 points 9NP — 14 points
1EO — 28 points 4OV — 12 points
9BZ — 28 points 7EW — 10 points
7BF — 24 points 8SC — 10 points

  8JV — 24 points 1RH — 9 points
9EW — 23 points 2PN — 9 points
2PO — 20 points 9NS — 9 points
4SJ — 18 points 6MX — 8 points
4EDR — 18 points 9KY — 8 points
6WJ — 18 points 2KH — 5 points
5NM — 17 points 4RM — 5 points
4E V — 16 points 8EH — 5 points

432 MHz: 
OZ9FR 10 points OZ9AC 4 points

9CR. — 7 points 4RM — 2 points
9OR — 6 points 6AF — 1 point

144 MHz aktivitetstest afholdes den 1. tirsdag i 
måneden kl. 1900—2359 DNT.

432 MHz aktivitetstest afholdes den 1. onsdag i 
måneden kl. 2000—2359 DNT.

Logs sendes inden d. 20. i måneden til under
tegnede.

144 MHz nyt:
Lidt om aktiviteten hos 1FF:
1. juli: OKlKVK/p, ON4RY og ON4MV.
22. juli: G2JF, G4AC og LA2VC.
23. juli: F1IX, ON4TQ samt G3LTF på 432 MHz. 
Kjeld fortæller, at udover ovennævnte har han

wrkd i bunkevis af DL, DJ, DK, DM og PAØ.

OZ9CR’s S meter parabol med 432 MHz fødeantenne.

432 og 1296 MHz nyt:
1DB og 6WJ har haft nogle duplex-forbindelser 

144 MHz — 1296 MHz, og det gik fint, selvom an
tennerne var snoet hver sin vej. (Helicad anten
ner).

1FF skulle nu være lyttemæssigt QRV på 1296 
MHz — antennen er en 1,5 meter parabol.

I Åsum hos 9CR er 8 meter parabolen nu klar, 
se billedet. 9FR fortæller, at da den var færdig- 
monteret med trådvæv, blev en 144 MHz dipol med 
reflektor monteret, og de første signaler, der kom 
igennem, var 7IGY — signalstyrken var god, og 
bedre end signalstyrken fra 9CR’s 9 element yagi, 
der sidder i toppen af et højt tårn.

Til lykke med det flotte bygningsværk og på 
genhør via månen. 73 de 9AC.

FRA AFDELINGERNE

Afdelingen holder 
møde hver mandag kl. 
2000 i lokalerne Fre- 
deriksundsvej 123, un

deretagen, med nedgang til venstre for „ABC-cafe- 
teriet". QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ5IS 
udleverer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke 
QSL-kort.

Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Telefon ORdrup 7425.

Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvars- 
vej 9, 2. sal, København F. Telefon GOdthåb 1902v. 
Postgiro nr. 59755.

Sekretær: OZ3WQ, Peter Lynggaard, Postbox 198, 
København K.

Den københavnske afdelings 
GENERALFORSAMLING

Den københavnske afdeling indkalder her
med til ordinær generalforsamling mandag 
den 24. oktober 1966 kl 2000 i afdelingens 
lokaler.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Opmærksomheden henledes mod, at kun 

medlemmer af den københavnske afdeling 
har adgang til generalforsamlingen.

Forslag til ændring i Vedtægter for Experimen- 
terende danske Radioamatørers Københavnsafde- 
ling
fremsat af afdelingens bestyrelse:

§ 7 foreslås affattet således:
„Bestyrelsen består af formand, næstformand, 

kasserer, sekretær og tre andre bestyrelsesmed
lemmer. Formanden vælges for eet år, og de andre 
seks bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad 
gangen, idet der afgår tre bestyrelsesmedlemmer 
hvert år. Genvalg af formand og afgåede bestyrel
sesmedlemmer kan finde sted".

Som begrundelse for ovenstående forslag kan 
anføres, at det i medfør af § 7, således som den 
hidtil har været udformet, er muligt på een gang 
at udskifte hele bestyrelsen, hvilket må anses at 
være til skade for det daglige arbejde i afdelin
gen. Forslaget sigter mod at skabe kontinuitet i 
arbejdet og mod, at en eventuelt helt nyvalgt be
styrelse skal komme til at stå på helt bar bund.

KØBENHAVN
AFD
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ALTING STIGER . . .
Indenfor de seneste år har vi været vidne til be

tragtelige løn- og prisstigninger på så at sige alle 
områder, og vi har det nu alle så godt, som vi vel 
aldrig før har haft det. Det må vist være en ube
stridelig kendsgerning.

Noget af det eneste, der imidlertid ikke er steget 
i meget lange tider, er afdelingskontingentet til den 
københavnske afdeling af EDR. Vi skal helt tilbage 
til 1958, hvor man vedtog et kontingent til afde
lingen på kr. 10,00 om året, og i de nu forløbne 
8 år har dette kontingent været uændret.

Med de stadigt stigende udgifter, af ovennævnte 
årsager, må vi erkende, at en passende regulering 
af kontingentet må være på sin plads. Allerede på 
afdelingens generalforsamling sidste år blev spørgs
målet rejst af en del af vore medlemmer, og be
styrelsen vil derfor på afdelingens generalforsam
ling mandag den 24. oktober 1966 foreslå, at kon
tingentet forhøjes fra kr. 10,00 til kr. 15,00 pr. år, 
med virkning første gang for året 1967/68.

Det er vort håb, at man vil forstå baggrunden 
for forslaget — det er jo ingen urimelig forhøjelse, 
der er tale om, og vi håber, at vore medlemmer vil 
støtte forslaget på generalforsamlingen.

VHF-MØDE

Mandag den 10. oktober kl. 2000 har vi 
atter VHF-møde i den københavnske afde
ling.

Vi har den meget store glæde at kunne for
tælle, at statsmeteorolog Johannes Olesen 
har givet tilsagn om at komme i aften og 
holde foredrag.

Foredraget har vi kaldt: „Solpletter, nord
lys og radiokommunikation på de højere 
frekvenser".

Vi tør nok love, at der vil blive en hel del 
af interesse for VHF-amatørerne, selvom 
emnet naturligvis også berører forhold in
denfor HF-båndene.

Alle VHF-interesserede er velkomne.

Programmet:

19. september:
En velkendt mand inden for amatørkredse er 

OZ1FB, Hans Poulsen. Han har sit daglige virke 
hos A/S TAGE OLSEN, der her i sommer har 
overtaget forhandlingen af det lige så kendte grej 
fra HALLICRAFTERS.

Vi har erfaret, at der er kommet en mængde nye 
ting frem indenfor amatørgrej og tilmed til priser, 
der ligger indenfor mange amatørers økonomiske 
formåen. Det skal blive interessant at se, hvad der 
nu kan bydes på. — Og så er det jo ikke utænke
ligt, at der også falder nogle gode råd af undervejs 
— OZ1FB har før ladet høre fra sig gennem OZ’s 
spalter!

24. september:
Så er det lørdag aften, og i morgen har hoved

foreningen generalforsamling. En del af forenin
gens medlemmer kommer fra provinsen, og de, der 
allerede kommer i dag, er velkomne til at komme 
ud til os på Bellahøj, hvor vi kan hygge os sammen 
om en kop kaffe med brød. Såfremt der er inter
esse derfor, vil der også blive serveret smørrebrød.

Altså — i aften holder vi åbent hus for vore 
gæster fra provinsen og vore egne medlemmer. 
Hjertelig velkommen!

25. september:
I dag søndag afholder EDR ordinær generalfor

samling her i København, og vi håber, at så mange 
af vore medlemmer som muligt vil give møde. Iøv
rigt henvises til meddelelsen herom i sidste num
mer af OZ samt i dette nr.

26. september:
Vi vil have et foredrag parat til i aften. Nær

mere meddelelse herom vil snarest følge på vore 
møder.

3. oktober:
I aften har vi AUKTION på programmet. Even

tuelle sælgere bedes rette henvendelse til forman
den OZ5RO medbringende en fortegnelse over de 
effekter, der ønskes afsat i aften.

10. oktober:
I aften har vi VHF-møde med statsmeteorolog 

Johannes Olesen som foredragsholder. Foredraget 
hedder „Solpletter, nordlys og radiokommunika
tion på de højere frekvenser". Se iøvrigt annoncen 
ovenfor.

17. oktober:
Klubaften. Har du noget at vise frem eller for

tælle om, så er ordet frit i aften.

24. oktober:
GENERALFORSAMLING i den københavnske 

afdeling, fjr. indkaldelsen ovenfor.
Vy 73! P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.

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

lersvej 117, Århus V, tlf. (061) 6 23 21.
Kasserer: OZ7EW, E. Kragh, Louisevej 42, Bra

brand.
Sekretær: OZ8BG, B. Gerdstrøm, Junovej 30, 

Århus C, tlf. (061) 4 43 57.

Store Østjydske Rævejagt er endt, biler, ræve og 
jægere er nedlagt, og om resultaterne kan man 
læse andet steds i bladet. Afdelingen takker alle, 
der var med til at få et godt resultat ud af jagten, 
og håber igen næste år at få lejlighed til at se 
mange udenbys jægere på vort revier.

Program:
Torsdag den 15.:

Om HF- og MF-kredses trimning: Teori og prak
sis gennemgås for dette ganske svære emne. 8FI.

Mandag den 19.:
A-licens studiekredsen fortsætter, og også du er 

velkommen til at være med. Denne aften gennem
gås FM-modulation og herunder modulatinskontrol 
og detektering. 1HM.

Tirsdag den 20.:
Rævejagt. 2000—2200.

Torsdag den 22.:
Besøg på Jydsk Telefons linie- og centrallabora

torier, hvor udviklingsarbejdet foregår for forstær
kersystemer og instrumenter. Det er på disse labo
ratorier, at mange af de „telefonfiduser", der letter 
og alle i dagligdagen, er udeksperimenteret og gen
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nemprøvet. løvrigt ofte af radioamatører. Vi mødes 
i telefonsmøgen ved den gamle central kl. 1900 prc. 
2VV og 2CE.

Tirsdag den 27.:
Rævejagt. 2000—2200.

Torsdag den 29.:
Klubaften. 6HW gennemgår sin hjemmebyggede 

transistoriserede ESB-transceiver. Tag iøvrigt dit 
grej og dine „projekter" med. Og bestyrelsen ser 
gerne, at et par af de ældre medlemmer kommer 
denne aften for at give et par tips videre til de nye 
medlemmer — tips de selv har fået engang.

Mandag den 3.:
A-licens-aften. (Se nærmere i X-QTC). 1HM.

Tirsdag den 4.: 
Rævejagt. 2000—2200. 

Torsdag den 6.:
ANDESPIL. En af årets store aftener. Under 

2LM’s kyndige ledelse afvikles denne aften efter
årets andespil, og som sædvanligt vil der være 
mange gode præmier til de heldige. Efter — eller 
— under kampen vil der blive serveret kaffe til 
rimelige priser. Amerikansk lotteri m. v. Tilmelding 
gerne i god tid og senest dagen før til OZ2LM i 
Århus Radiolager.

Mandag den 10.:
A-licens-aften. (Se nærmere i X-ZTC). 1HM.

Tirsdag den 11.:
Rævejagt. 2000—2200.

Torsdag den 13.:
ANTENNER TIL STATIONÆRT OG MOBILT 

BRUG. 2LX, som alle i foreningen formentlig ken
der som vores „antenne-mand", har lovet at for
tælle lidt om dette emne og med særligt henblik 
på mobil-antennerne for HF og VHF.

OBS. IKKE-RÆVEJÆGERE er også velkomne 
på NY Mølle Kro efter rævejagterne.

Vi starter således efterårets møderække nu og 
håber, at medlemmerne vil tage tid fra til at få 
glæde og udbytte af de foredrag og andre arran
gementer, der er sat på programmet.

Flere har meldt sig til projekt „Gitterdykmeter", 
og såfremt endnu et par stykker vil være med i en 
fællesbestilling af komponenter hertil, bedes de 
henvende sig til OZ8FI eller til et af bestyrelsens 
medlemmer snarest muligt.

Flere Århus-amatører er efterhånden kommet 
med på „kulkassefrekvensen" på 145,9, både sta
tionært og mobilt, og flere stationer er under byg
ning. Hvis du vil være med, er du velkommen til 
at melde dig med FM på frekvensen. Hvis det kni
ber med at skaffe en station eller krystaller, er der 
mulighed for, at vi kan hjælpe dig. Betingelsen er 
blot, at du siger til på rette sted.

Iøvrigt starter 4EV igen i dette efterår kursus i 
teori og morse til licensprøven. Hold dig nærmere 
orienteret gennem FOF’s programmer i dagspres
sen. Kurset vil formentlig som sædvanligt blive af
holdt mandag og onsdag aften på Fjordsgades skole.

Måtte vi endelig erindre om, at du altid gerne 
må tage en kammerat med til møderne.

Vy 73 de 3RC/Bro.

NORDJYSKE AMATØRER 
SÆTTER HINANDEN STÆVNE

Søndag den 7. august mødtes 11 amatører, der 
næsten dagligt hygger sig sammen på 80 meter, i 
Rebild Bakker. De fleste havde kone og børn med, 
således at det blev en hel familieudflugt.

Der var ikke langt fra tanke til handling — ca. 3 
uger. Få dage inden vi mødtes, tegnede vejret dog 
ikke så godt, men vi mødtes på båndet søndag for
middag for at tage stilling til en eventuel aflysning, 
hvilket altså ikke blev tilfældet.

Ved 14-tiden ankom vi så fra nær og fjern til 
„Rebildhus", hvor 3GK havde været så fornuftig 
straks at få reserveret et passende antal borde, idet 
den almindelige søgning til dette udflugtssted er 
meget stor.

Efter den traditionelle kaffemik gik vi en tur i 
bakkerne, og en del gik på vejen ind og beså rari- 
teterne i det amerikanske blokhus.

Vil skiltes igen ved 18-tiden efter at have haft en 
dejlig eftermiddag sammen, og vi blev enige om at 
gøre det til tradition at mødes en gang om året på 
lignende måde. Vi håber at blive flere næste gang, 
vi mødes, idet mange interesserede af forskellige 
grunde var forhindrede i at møde til denne sam
menkomst.

Uden program, ganske uformel, men en dejlig 
oplevelse.

3ON foreviger 5NO ved hjælp af blyant og papir. 1NJ med ryggen til, 7CS med XYL og YL og 3LN
med XYL nyder kaffen på „REBILDHUS".
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ÅLBORG OG OMEGN
Formand: OZ6JS, Jørgen Svendsen, Ribevej 41, 

Ålborg.
Kasserer: OZ1MJ, Mogens Jensen, Nørregade 5, 

Ålborg.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, Himmerlandsgade 

13, Ålborg.
Lokale: „Ungdomsgården", Kornblomstvej 18,

Ålborg.

Generalforsamling:
Ved generalforsamlingen 1. maj blev det vedta

get at flytte GF hen i september måned, da alt, 
hvad der blev vedtaget i maj, var glemt efter som
merferien. GF afholdes torsdag den 29. september 
1966. På programmet er bl. a. kontingentforhøjelse. 
GF afholdes på Kornblomstvej.

Torsdag den 22. september
afholdes en aften, hvor 1BP fortæller om bygning 
af transceiver. Sådan at forstå at der skal diskute
res bygning af ny sender til klubben, da den anden 
ikke er tidssvarende. Dette tænkes planlagt således, 
at der vil blive lavet tegninger til denne sender, 
sådan at de, der eventuelt vil efterligne denne, 
lærer funktion og virkemåde igennem disse aftener, 
så mød op og hjælp til.

Vy 73 de OZ4X.

BORNHOLM
Ordinær generalforsamling tirsdag den 25. okto

ber kl. 1930.
Afdelingen indkalder herved til ordinær general

forsamling tirsdag den 25. oktober kl. 1930. Dags
orden ifølge lovene. Forslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, bedes venligst sendt til 
formanden senest 14 dage forinden.

Når dette læses, har OZ4EDR deltaget i VHF- 
testen 3. og 4. september med alt disponibelt mate
riel samt naturligvis den nye antenne. Af gode 
grunde kan ikke oplyses hvorfra der køres, idet 
stedet ikke var endelig besluttet ved redaktionens 
slutning. Det er på tale at køre enten fra Hammers
hus campingplads eller Simlegårdsbakkerne. Alle 
deltagere ligger i telt under testen, og der er alle
rede givet tilsagn om fremmøde af 4 store telte.

Initiativet til denne „sommerlejr" er taget af 
1IF, 2FT og 4EM, som også står som arrangører. 
Vi håber på mange gode forbindelser og masser 
af points. Forøvrigt er Niels QRV med transistor- 
converter og godt på vej til 70 cm. Under sidste 
2 m-åbning 20. aug. havde 4EM ikke mindre end 
15 QSO’s med G-land.

Der har været talt med FOF om, i lighed med sid
ste vinter, at oprette et teknisk kursus for radio
amatører under aftenskoleloven i Rønne, og man 
er nået til, at der, hvis fornøden tilslutning opnås, 
afholdes kursus også denne vinter. Med hensyn til 
hvilke aftener og hvilke tider vil der komme nær
mere i Kontakt. Egon, 4QQ, har stillet sig til rådig
hed som instruktør, og der er ingen tvivl om, at vi 
også denne vinter vil få nogle fornøjelige og lære
rige aftener på skolen.

Kunne du tænke dig at deltage?
Nuvel, du har jo licens, og sagen vedkommer 

ikke dig, siger du, men jeg kan love dig, at med den 
rivende udvikling, teknikken har i dag, er det i 
allerhøjeste grad nødvendigt med „et teknisk sup
plement" til den viden, du allerede har. Egon for
tæller både levende og interessant om bl. a. tran
sistorer og halvledere.

Med hensyn til morsekursus har vi dårlig erfa
ring, idet der ikke rigtig er stemning. Skulle der 
være nogle stykker, der er interesseret i at lære 
at morse, er jeg villig til hver klubaften at tage en 
halv time med dem, når jeg igen er QRV.

Stivnakkede rygter vil vide, at vi nu har fået en 
ny SSB station på Bornholm, idet OZ2 Onkel Mag
nus er flyttet hertil fra Randers. Så er der „inden- 
øs“ selskab til dig 4GF — hi. 20M behøver dog 
ikke at føle sig ensom, idet der også findes flere 
2-taller på øen. OZ3FI i Nexø er også tilflyttet i 
sommer, og vi ønsker jer begge velkommen i vore 
rækker. Vi håber at se jer aktive også i afdelingen.

Program:

Tirsdag den 20. september kl. 1930:
Klubaften.

Tirsdag den 27. september kl. 1930:
Klubaften.

Resultatliste fra
STORE ØSTJYDSKE RÆVEJAGT 1966

1. K. E. Buch — T. Meng 278 min. 12. Frej Holm — Ib Holm 385 min.
2. OZ2UC — F. Rasmussen 337 min. 13. Melgård — Lorentzen 387 min.
3. OZ5HF — H. Mathiasen 355 min. 14. OZ1LD — OZ5KE 392 min.
4. J. Nielsen — K. Nielsen 357 min. 15. H. Olsen — I. Olsen 5 ræve
5. OZ2RD — H. Jespersen 359 min. 16. Blytækker 5 ræve
6. OZ9SW — H. Jensen 363 min. 17. I. Lind — H. Christensen 5 ræve
7. A. Borg — V. Borg 368 min. 18. E. Lind — Per Røgilds 5 ræve
8. OZ9WP — OZ5JT 371 min. 19. OZ5GM — F. Thomasen 5 ræve
9. OZ3RC — Dam 371 min. 20. Buller —  Birger 3 ræve

10. S. Jacobsen — K. Fabricius 375 min. 21. OZ6EJ — E. Jensen 2 ræve
11. Henriksen — Thøgersen 375 min. 22. Karlsen — Jensen 1 ræv

Der var skænket præmier af: urmagerne Kørsel med ræve: Henning og 8FI.
OZ5LL og OZ2LJ samt af radioforhandlerne Ræve var bl. a.: 2VN, 8FI, 4HQ, 6DR, 5SB

OZ6HW og OZ2LM. og 2PN.

Arrangement: Henning Jeppesen.
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Tirsdag den 4. oktober kl. 1930:
Klubaften.

Tirsdag den 11. oktober kl. 1930:
Klubaften.

Tirsdag den 18. oktober kl. 1930:
Klubaften.

Tirsdag den 25. oktober kl. 1930 prc.:
Ordinær generalforsamling med dagsorden i hen

hold til lovene. Se ovenstående.
Vy 73 de 4OV Ole.

ESBJERG
Formand: OZ1LN, H. P. Kjærbro, Plantagevej 15, 

Hjerting, tlf. 6 54 15.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Biohm, Søren Mor- 

tensensvej, tlf. 2 81 05.
Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro, Plantagevej 15, 

Hjerting, tlf. 6 54 15.
Sekretær: OZ3EB, Ernst Breckling, Ydunsallé 5. 
OZ7NE, Erik Nielsen, Gormsgade 96, tlf. 2 45 24.

Den 13. august havde vi indvielse af lokalet Fin- 
sensgade 23. Ved receptionen om eftermiddagen del
tog borgmester Henning Rasmussen, der på kom
munens vegne skænkede en check på 250 kr., som 
nu er omsat i et dejligt rørvoltmeter — lektor Espe
gård fra Fiskerimuseet overrakte en stol til for
manden, 3FM medbragte fra hovedafdelingen en 
smuk sammenplantning, 3RC fra Århus havde et 
dejligt multimeter med, 2FK skænkede på Horsens 
afd. vegne et stort askebæger, 2LM fra Århus 
sendte en plastikskydelære, og 9DQ ophængte et 
elektrisk stationsur.

Der var flere gæster fra Horsens, Bramminge og 
Flensborg samt repræsentanter fra de kommunale 
kontorer.

Om aftenen var der fest for medlemmer med YL 
og XYL, alt i alt en vellykket start på den nye 
sæson.

Program:

Onsdag den 28. september kl. 1930:
Vi fortsætter med bygning af måleinstrumenter.

Onsdag den 12. oktober kl. 1930:
Sammenligner vi modtagere og diagrammer, 3FE, 

6LW og 9DQ medbringer henholdsvis Sommerkamp, 
Geloso og hjemmebygget modtager.

Onsdag den 26. oktober:
Foredrag — nærmere i næste OZ.
Så har vi desværre sagt farvel til afdelingens 

sekretær Nørgård, som har fået stilling på Sjæl
land.

Vi siger endnu engang tak for det store arbejde, 
du har gjort i lokalet og ønsker held og lykke der
ovre i det fremmede.

Vy 73 bestyrelsen.

HELSINGØR
Vi er startet Igen efter sommerferien. 
Programmet for efterårets arrangementer ser 

således ud:

Fredag den 9. september:
En filmaften.

Fredag den 23. september:
Vil vi snakke om ESB.

Lørdag den 8. oktober:
Holder vi ordinær generalforsamling i hytten 

på GI. Hellebækvej. Det bliver kl. 1500. Dagsorden 
ifølge lovene. Eventuelle forslag skal være besty
relsen i hænde senest 5. oktober.

Fradag den 21. oktober:
Vil vi prøve at friske vor elementære elektrotek

nik lidt op. Vi starter med Ohms lov og ser så 
iøvrigt, hvor langt vi når i aftenens løb.

Fredag den 4. november:
Fortsætter vi, hvor vi slap sidst.

Fredag den 18. november:
Bliver der mere ESB-snak.

Lørdag den 3. december:
Holder vi andespil. Lad os se lige så mange møde 

frem som sidst.

Fredag den 16. december:
Et hyggemøde uden fast program.
Og næste år:

Lørdag den 7. januar:
NYTÅRSFEST.

Rævejagterne:
Vi har indledt efterårsturneringen, der er jagter 

af alle slags, træningsjagter, konkurrencejagter 
både for fodgængere og cyklister, også en skæg
jagt er der. Hvad med at få børstet støvet af ræve
spillen?

Nærmere oplysninger om jagterne hos ræveud
valget: 8MX, Dragør, Kim.

73 8NJ.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: 6KY, Jørn Nielsen, Boligselskabet 32, 

Horsens.
Næstformand: 6JI, Jørn Isaksen, Sæbberup, Løs

ning.
Kasserer: 4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 

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

38, Horsens, tlf. 2 71 71.
1GO, Klint Jørgensen, Havneallé 10, 1. sal, Hor

sens.

Torsdag den 25. august afholdtes ordinær gene
ralforsamling.

Som dirigent valgtes enestemmigt 3FM.
Derefter aflagde formanden beretning for året, 

der var gået, kursusarrangementerne var afviklet 
så nogenlunde som forventet, dog havde man måt
tet afbryde teknisk undervisning i utide på grund 
af svigtende tilslutning, til gengæld kunne man 
glæde sig over, at ikke mindre end 25 på bygge
aftenen havde fuldført hver en 2 meter transistor
modtager.

Kassereren aflagde regnskabet, der eenstemmigt 
godkendtes.

Kontingent fastsattes uforandret til kr. 2,50 pr. 
måned.

1PZ ønskede ikke at fortsætte på posten som for
mand. Da 6KY var den eneste af de foreslåede, der 
ønskede at modtage valg, blev han enstemmigt valgt 
som formand. Af tidligere bestyrelsesmedlemmer 
blev 4GS og 6JI genvalgt, og som nyt medlem ind
valgtes 1GO, 2FK og Reiner Schwan blev henholds
vis 1. og 2. suppleant. Som revisor valgtes 3FM med 
2FK som suppleant.
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Ræveudvalget, der består af 5GM, Henning Povl- 
sen og Reiner Schwan, genvalgtes. Af beretningen 
fra rævene fremgik iøvrigt, at der i årets løb var 
afholdt 20 sommer- og 19 vinterjagter.

Herefter afsluttede dirigenten en behagelig og 
livlig generalforsamling.

I den kommende vintersæson vil vi, hvor tilslut
ningen gør det muligt, afholde følgende kursus- 
aftener:

Byggeaften ledet af 1GO, begyndende med tilmel
delse mandag den 3. okt.
. Teknisk kursus under ledelse af 6JI med henblik 

på opnåelse af licens, og teoretisk snak om de ting 
der vil blive bygget om mandagen, tilmeldelse tirs
dag den 4. okt.

Morsekursus. Også i år påtager 5GM sig at under
vise i morse, tilmeldelse onsdag den 5. okt.

Fra oktober ser det faste ugeprogram således ud:

Søndag kl. 0825:
Rævejagt.

Mandag kl. 2015:
Byggeaften.

Tirsdag kl. 2015:
Teknisk kursus.

Onsdag kl. 1930:
Morsekursus.

Torsdag kl. 2015:
Alm. mødeaften.

Månedens arrangement oktober:

Torsdag den 6. okt. kl. 2015:
AUKTION. Dette er vor traditionelle halvårlige 

begivenhed, hvortil vi indbyder alle vore nabo- 
afdelinger til at deltage.

Vy 73 9ER.

KOLDING
DANMARKSMESTERSKAB I RÆVEJAGT 

Lørdag-søndag 8.—9. oktober 1966.
(2X3 ræve).

Der synes stadig ikke at være liv i rævejagterne 
på Sjælland. Rævejægere vest for Storebælt for
samlede efter Store Midtjydske og Østjydske Ræve
jagt har derfor besluttet, at DM også i 1966 bør 
køres som et solo-arrangement uden medregning af 
resultater fra andre landsdelsj agter.

Kolding afdeling påtog sig igen at klare opgaven, 
og programmet er følgende:

Kort:
A 3208 Egtved. Nordøslige korthjørne ligger 6 km 

vest for Vejle.
Mødested og camping:

Mølkær Kro, som ligger 1 km SV for Ødsted eller 
12 km VSV for Vejle ved landevejen Vejle-Ødsted- 
Egtved-Esbjerg.

Startkort:
15 kr. ialt for begge jagter. Sælges fra kl. 1800 

lørdag på Mølkær Kro.

Mødetid:
Før kl. 1830 lørdag henholdsvis 0830 søndag, på 

hvilke tider jagt frigives.

Sendetider:
Lørdag 1900—2300 og søndag 0900—1300 jævnfør 

„Regler for rævejagt".

Præmier:
Til Danmarksmestrene og enkelte efterfølgende 

hold. Uddeling søndag kl. 1430 under middag på 
kroen.

Tilmelding:
Gerne senest lørdag d. 1. oktober til: Knud Erik 

Bush, Holbergsvej 89, Kolding, tlf. (055) 2 61 94 
efter kl. 1700, eller OZ2RD, Niels Storgaard, Stor- 
gaard Radio, Kolding, tlf. 2 25 65 (forretn.tid).

Bemærk at natjagten afvikles 2 timer før normalt 
ved større jagter!

Vy 73’s de Kolding afdeling. 

Resultatliste fra
STORE MIDTJYDSKE RÆVEJAGT

Nr. Points
1. OZ5HF — H. Jensen 152
2. Chris — Buller 154
3. Sv. Nørlykke — Glumsø 167
4. OZ2UC — Frank 169
5. S. Jacobsen — Kn. Fabricius 170
6. OZ2RD — H. Jespersen 171
7. H. Olsen — XYL 181
8. H. Poulsen — C. Huusmann 181
9. R. Madsen —• V. Møller 184

10. OZ8XU — OZ2HD 196
11. OZ3RB — XYL 196
12. Erik — Viggo 199
13. OZ3RC — Dam 201
14. OZ2CV — OZ9PZ 201
15. Børge — Finn 208
16. K. E. Buch — Teddy 209
17. G. Rundstrøm — H. K. Mikkelsen 210
18. Anders — Ingrid 211
19. Holm — Ib 213
20. OZ8RF —- Mathis 213
21. OZ9WP — Mikelsen 213
22. OZ3ME — K. F. E. Hansen 213
23. H. Jeppesen — Kjeld 223
24. OZ5GR — Finn Thommassen 250
25. OZ3DP — N. Aa. Thomsen 251
26. R. Møller — S. Nielsen 2 ræve
27. OZ8NJ — XYL 2 ræve
28. OZ1LD —OZ9OT 2 ræve

Natjagten blev annulleret, da en af rævene ude
blev med tre udsendelser.

Tak for jagten.
Vy 73’s, ræveudvalget, Herning.

HOLSTEBRO
Vi har i afdelingen besluttet at afholde morse- og 

teknisk kursus, hvis den fornødne tilslutning opnås. 
Tilmelding kan ske til:
4KV, Kaj Jensen, Offersgård, Alstrup, Naur, tlf. 

Naur 37, eller 4PY, Roger L. Pennerup, Helgolands- 
gade 47, inden den 20. september, som er første 
kursusaften.

Undervisningen foregår hver tirsdag og torsdag 
aften kl. 1930 til kl. 2130 på Set. Jørgens skolen.

Hvis der er stemning for det, har vi også tænkt 
os at holde en særlig klubaften et par gange om 
måneden.

73 5JF.

Husk generalforsamlingen
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KORSØR
Lokale: Svendstrup station.
Kaldesignal: OZ8KOR.
Formand: OZ4WI, Børge Lykke Frederiksen, Frø

lunde, tlf. 168.
Kasserer: QZ5UJ, Niels Jørgen Bantz, Revvej 59, 

Korsør, tlf. 57 15 83.

Så er stationen ved at være klar igen efter op
friskningen, kom ud og hjælp med at få den fær
dig til på torsdag den 22. Denne dag mødes vi jo 
alle på stationen og drøfter fremtiden for 8KOR. 
Vi skulle jo gerne blive QRVakse på flere bånd, 
ikke?

Mødeaften hver torsdag kl. 1930.
73 H. E. J. 

LOLLAND-FALSTER
Tirsdag den 20. september kl. 2000 møde på Ebsens 

Hotel i Maribo.
Friske, veloplagte og endnu lidt solbrændte star

ter vi nu op efter ferien. Det bliver OZ9FU, der 
lægger ud i Maribo med en gennemgang af måle
instrumenter, specielt for os amatører. I forbindelse 
med gennemgang af instrumenterne medbringer 
9FU tegninger, diagrammer og opskårne instrumen
ter til nærmere studium, så der er lagt op til en 
god aften.

Liibeck-turen er netop overstået, når vi mødes 
igen, den sludrer vi om bagefter.

Der bliver startet radiokursus under aftenskolen 
efter VTS, kursusleder bliver OZ5RH, og der er 
allerede, medens dette skrives, god tilslutning.

Næste møde bliver tirsdag den 18. oktober i Ny
købing, programmet kommer i oktober OZ.

Vel mødt i Maribo.
Vy 73 Erik Elmer.

NORDALS
Formand: OZ9ND, B. Damkjær, Hvedemarken 15, 

Nordborg, tlf. (044) 5 01 33.
Kasserer: OZ1AR, A. Nissen, Guderup.
Sekretær: OZ6LH, L. Hess, Broballemark, 

tlf. (044) 5 19 56.

Af forskellige ukendte årsager kneb det lidt med 
tilmeldingen til vores lille udflugt d. 20. i sidste 
måned. Vi blev dog syv mand, før startskuddet lød, 
og nogle havde XYL 4- harmoniske med samt ter- 
mokaffe, og hvad dertil hører.

I sidste OZ stod jo at læse, at vi regnede med 
at besigtige radiokædestationen i Felsted, men 
efter at vi havde haft kontakt med nogle iøvrigt 
vældig flinke P&T-funktionærer fra Åbenrå, hen
holdsvis Feldsted, blev det altså ændret til Rang
strup i stedet, og det bør vi nok ikke være kede 
af, for det var virkelig en interessant tur og en 
førsteklasses rundvisning, vi fik.

Vi havde et pragtfuldt vejr. Vore koner og børn 
blev sat af et passende sted i en grøftekant og ser
verede kaffe for os, da vi vendte tilbage fra sta
tionen, medens de — forhåbentlig da — nød vores 
konversation om den meget teknik, vi havde set og 
hørt om.

Det næste medlemsmøde bliver i lokalerne i 
Østerlund onsdag den 21. september kl. 1930. Ud 
over en orientering om vinterens program er der, 
når disse linier skrives, endnu ikke fastlagt emne 
for denne aften, men så meget desto mere spæn
dende — ikke?

På afdelingens foranledning vil der fra og med 
den første mandag i oktober blive holdt et kursus

i transistorteknik på Havnbjerg skole. Kurset, som 
bliver startet af AOF, kommer til at køre hver 
mandag fra kl. 1900 til kl. 2200 hele vinteren og 
ledes af OZ3NC, ingeniør Møller Christiansen, som 
vi kender fra nogle glimrende foredrag, han har 
holdt for os i afdelingen. Med 3NC som lærer bliver 
kurset uden tvivl både interessant og lærerigt, og 
vi håber på god tilslutning både fra afdelingen og 
fra andre interesserede.

Ellers er der blot tilbage at meddele, at CW-hol- 
det er begyndt at virke igen efter en hel sommers 
forhåbentlig kraftig træning derhjemme. Det er 
hver onsdag aften i afdelingens lokaler. Kassere
ren leder holdet, og han har i reglen kassen med 
sig, hvis nogle skulle føle trang til at bøde for 
skyldige beløb.

Vel mødt så mange som muligt.
OZ9ND, Bernt.

NÆSTVED
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Lokale: Præstøremissen, Skyttemarksvej.

Så er vi i fuld gang igen efter endt ferie og har 
holdt vort første klubmøde med god mødedelta
gelse, der var allerede til vort første klubmøde 
mødt nye medlemmer, og vi har fået tilmelding fra 
nogle stykker mere, så lad os håbe på, at det er et 
godt varsel om en god sæson med et stadig støt 
stigende medlemsantal for 8NST.

Vi begynder sæsonens mødeaftener med Old 
Mans aften den 27. september kl. 1900. Vi har allie
ret os med radioteknikeren Gunner Skovgård Pe
dersen, som kommer og holder foredrag om oscil- 
lografen og T'V’et og deres funktioner. Denne aften 
holder vi åbent hus i klubben, så alle radiointer
esserede samt medlemmer fra vores naboklubber 
er velkomne. Efter foredraget afholder vi auktion 
over tre store kasser godt grej samt amerikansk 
lotteri med virkelig fine gevinster.

Tirsdag den 4. oktober kl. 1900
begynder vi vinterens undervisning 1 teknik og 
morsning. Vi har fået tilmelding fra 9 elever til 
denne sæson, men vi skulle jo gerne blive nogle 
flere, og til slut gør vi lige opmærksom på, at der 
er almindeligt klubmøde hver tirsdag kl. 1900.

Vy 73 OZ7HZ, Karl.

NYBORG
Lokale: Tårn vej 4.
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllevænget 3.

Torsdag aften den 18. august afholdtes den år
lige generalforsamling.

Der var mødt 15 af afd. 25 medlemmer. Forman
den 4WR bød velkommen. Som ordstyrer blev 5KE 
valgt. 5KE gav ordet til formanden, der aflagde 
beretning om de ting, der er sket i årets løb.

Der har i året, der er gået, været afholdt flere 
foredrag, demonstrationer og lign. i 11 aftener ud 
over almindelige klubaftener.

I forbindelse med pinsestævnet rettede 4WR en 
tak til alle dem, der har været med her fra afd.s 
side til at gøre stævnet til en succes.

Ordstyreren gav efter formandens beretning or
det til kassereren OZ2VP, der aflagde et meget fint 
regnskab, der blev godkendt af GF.

Efter at kassereren havde aflagt sit regnskab, gik 
man over til valg af bestyrelse.

Formanden OZ4WR blev af GF opfordret til at 
fortsætte, og det havde 4WR Ikke noget Imod.
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Kassereren OZ2VP blev også opfordret til at fort
sætte, og det blev for OZ2VP’s vedkommende også 
til genvalg.

Sekretæren OZ6MI ønskede ikke at fortsætte, og 
i stedet for OZ6MI blev medlem nr. 9461 Carsten 
Jørgensen valgt.

Af indkomne forslag var der nogle stykker. Flere 
af dem skal den nye bestyrelse se lidt nærmere 
på, så vil senere redegørelse for dem foreligge efter 
deres bestyrelsesmøde.

I afd. har vi nu fået Carsten til at ordne fyring 
og rengøring, hans betaling bliver, at han er kon
tingentfri, ligesom stillingen indeholder flere kuli
nariske fordele.

Efter generalforsamlingen var afd. vært for det 
sædvanlige kaffebord, og ordstyreren takkede for 
en god og rolig generalforsamling.

Programmet
for den følgende måned vil blive opslået, når den 
nye bestyrelse har afholdt møde.

Vel mødt i det nye år.

Klubaften:
Hver torsdag som sædvanlig.

Vy 73 de OZ6MI, Per. 

ODENSE
Formand: OZ7XG, Erling Hansen, Sophus Bau- 

ditzvej 14, Odense. Tlf. 11 31 09.

Sæsonen er i fuld gang, og lokalerne pudset op til 
at imødegå de kommende arrangementer. Et godt 
solidt skab er blevet forankret i et hjørne inde
holdende afdelingens instrumenter, lekture m. m. 
I lighed med tidligere skal der være mulighed for 
at låne instrumenter, tidsskrifter og håndbøger med 
hjem, men reglerne bliver nu noget skrappere for 
at holde styr på sagerne.

Lad os se på prokrammet for september/oktober:

Torsdag den 15. september:
Forslag og fiduser. 7XG indleder denne serie af 

demonstrations- og diskussionsaftener med emnet: 
Praktisk bygning af et PA-trln til HF.

Tirsdag den 20. september:
Orienterende møde for vinterens kursister. OZ1W 

vil denne aften causere over amatørbevægelsen fra 
de tidligste dage op til i dag. Alle er velkomne til 
denne aften, og skulle du kende en og anden, som 
kunne tænke sig at være med i vinterens kurser, 
så tag ham med. Mødet afholdes på Kragsbjerggår
den kl. 1930.

Torsdag den 22. september:
Almindelig sludreaften. Vi opfordrer begynderen 

til at tage grejet (største mål: en dørramme) med i 
afdelingen, hvis der er kørt fast eller savnes gode 
råd; der er mange kloge hoveder at øse af, og det 
rette instrument kan ofte klare problemet i et 
snuptag.

Torsdag den 29. september:
Tilmelding af kursister og referat fra generalfor

samlingen. Vi opfordrer igen de aktive medlem
mer til at komme og tage sig pænt af de kommende 
kursusdeltagere.

Torsdag den 6. oktober:
Praktik ved OZ8LD. Denne aften skal de nye 

bygge en multivibrator til brug for den private 
morsetræning.

Torsdag den 13. oktober:
Filmaften. Programmet bliver offentliggjort se

nere, evt. ved opslag i afdelingen, da filmene endnu 
ikke er bekræftet.

Torsdag den 20. oktober:
Forklaring og demonstration af småspille. 8LD 

gennemgår og demonstrerer en nem lille modtager 
specielt for begynderen.

Torsdag den 27. oktober:
Transistorer i praksis ved OZ1QM. Denne aften 

må du ikke gå glip af, for den bliver interessant. 
1QM medbringer sin fuldtransistoriserede ESB- 
transeeiver til demonstration.

Alle torsdagsarrangementerne afholdes i afde
lingen kl. 2000.

Så vidt programmet; vel mødt og på gensyn!
Vy 73 de 2RH. 

SVENDBORG
Programmet:
Onsdag den 14. september:

Morsekursus og radioteknik.
Onsdag den 28. september:

Morsekursus. — Klubaften.
Onsdag den 12. oktober:

Morsekursus.
Bemærk venligst det er lavet om til onsdag. — 

Mødetiden er stadig kl. 1930.
Vy 73 Villiam.

STRUER
Call: OZ3EDR.
Klublokale: Danmarksgade 3.

Ved generalforsamlingen på B&O onsdag den 31. 
august mødte 22 mand. Første punkt på dagsorde
nen var valg af dirigent, og valget faldt på OZ6HV, 
der gav ordet til formanden OZ8AH.

Efter endt beretning fra såvel formand som kas
serer var der valg af formand. OZ8AH ønskede ikke 
genvalg, og med stort flertal valgtes i stedet Svend 
Grandahl. På valg var desuden kassereren og 
et bestyrelsesmedlem, men da kasserer Knud Loft
ager, sekretær OZ9FJ og Per Rubak ønskede at 
trække sig tilbage, blev der tale om valg af tre nye 
bestyrelsesmedlemmer.

Hver fremmødt havde tre stemmer, som fordelte 
sig således: Bruno M. Jensen 18, Børge Hansen 14, 
Harald Vilemose 12 og som suppleant valgtes Iver 
Christiansen og Hermod Hansen med hver 11 stem
mer. Til revisorposteme blev der tale om genvalg, 
således at OZ8KW og OZ7JK fortsætter. Under 
eventuelt blev behandlet en forespørgsel fra bånd- 
amatørklubben angående samarbejde, og general
forsamlingen videregav forespørgslen til den ny
valgte bestyrelse, der på et møde efter generalfor
samlingen konstituerede sig således:

Formand: S. E. Grandahl, Vesterallé 3, Gimsing, 
Struer.

Kasserer: Børge Hansen, Fuglebakken 42, Struer, 
(OZ3UC).

Sekretær: Bruno M. Jensen, Fjordvej 6, Gim
sing, Struer.

Bestyrelsesmedlemer: Uffe Jensen og Harald
Villemose.

Hver tirsdag fra kl. 1900:
Møde og byggeaften. (Vi bygger rørvoltmeter).

Vy 73 B. M. J.
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VIBORG
Medlemsmøde mandag den 19. sept. kl. 2000 på 

Ålkjærs Konditori.
Viborg Jagten 1966, søndag den 30. oktober, på 

kort A2010 Bjerring, nærmere oplysning om jagten 
vil udkomme senere. Vy 73 OZ5LD, Leo Dam.

HUSK VIBORG JAGTEN 1966 
SØNDAG DEN 30. OKTOBER

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:

C 8259, OZ1JE, Jørgen Fogh Degn, Rosenvej 28, 
Sundby, Nykøbing F.

B OZ2RE, Egon Emil Poulsen Rais, Mamrelund 
16, Nykøbing M.

C 9556, OZ6DB, Flemming Juul Rasmussen, Egø 
depot,' Korsør.

C OZ7SZ, Svend Aage Jensen Dam, Søndergade 
53, 1., Frederikshavn.

C 9639, OZ9CE, Per Ørnebjerg Sørensen, Dyreheg- 
net 39, Korsør.

B 6251, OZ9JO, Johannes Hansen, Tordenskjolds
gade 27, 4. th., Århus N.

C OY2YL, Marjun Egholm, Midtun 7, Thorshavn.
C OY8YL, Nanly Breckmann, Langatun 22, Thors

havn.
Inddragelse:

B OZ9Q/9WB, Erik Wilhelm Bjerring Krogsøe, 
Højby, Fyn,

Rettelse til QTH-listen:
OZ9LU skal være OZ9DU.

NYE MEDLEMMER
10297 SG H. Skou, TBS&K, Høveltegård, Høvelte.
10298 Erik Ernst, Møgelvang, Vildsund V.
10299 Benny Jensen, Ahornvej 6, Hundested.
10300 Max Lyreskov, Rønshovedvej 23, Vejle.
10301 Redaktør V. Heger Lind, Populær Radio & 

TV, Antonigade 7, København K.
10302 Børge Juul, Jernbanegade 45, Otterup.
10303 Preben Hansen, Perlegade 7, 2., Sønderborg.
10304 SG K. Schjørring, c/o P. Johannesen, Varda- 

gøta, Thorshavn, Færøerne.
10305 SM7ABO, E. Svensson, Mellangatan 2, Klip- 

pan, Sverige.
10306 Poul Hansen, Vandværksvej 11, Hundested.
10307 Ole Gregers Gregersen, Nølev, Odder.
10308 John Jørgensen, Åbenråvej, Skærbæk.
10309 Henning Jensen, Dalgas Boulevard 116, 2. th., 

København F. (A).
10310 Ole Larsen, Bethesdavej 27, Århus N.
10311 Carsten Pedersen, Westend 22, 3. tv., Køben

havn V. (A)
10312 Sigfred Guldager, Enghavevej 5, Glyngøre.
10313 Kai Wiirtz, Serup, Lemming.
10314 VE3BHG, Hans F. Mogensen, 1130 O’rae 

Street, Sarnia, Ontario, Canada.
10315 Bruno Møller Jensen, Fjordvej 6, Gimsing, 

Struer.
10316 Børge Nielsen, Bøllund, Ølgod.
10317 Henrik Buch, Nørregårdsvej 73, Rødovre. (A)
10318 Kaj Svendsen, Østervoldgade 21, Rønne.

10319 Hans Sørensen, Ravnkilde, Arden.
10320 H. Hestbek, Kiplingsallé 31 C, Søborg.
10321 Peter Vagn Nielsen, Skolen, Solbjerg M.
10322 Svend Aage Larsen, Storegade 17, Bjerring

bro.
10323 Hans P. Kokholm, Granhøj, Gudum, Lemvig.
10324 J. P. Dreyer, Jagtvej 229, 2., Kbh. Ø. (A)
10325 Willy Håndel, Søndergade 2, Bjerringbro.
10326 H. Svane, Rådhusvej 23, Ballerup.

Atter medlem.
8998 Flemming Nielsen, Voldparken 5, st. tv., 

Brønshøj.
1681 Axel Riis Pedersen, XJdbyhøjvej 53, Randers.
5634 OZ7EX, Bent Hansen, Lindevej 24, Århus C.
5470 J. Bitsch, Skt. Ibsgade 3, Viborg.
8823 Hans Henrik Andreasen, Vesterbrogade 89, 

København V. (A)
8222 Henrik Spange, Pilevej 24, Odense.
5088 OZ8ML, Otto Jonasen, Nørregårdsvej 71, 

Rødovre.
9488 Fr. Kirsten Irene Nielsen, Ved Vænget 4, 

st. tv., København 0. (A)

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig) 

Giro-konto: 22116.

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
Farum, t. (91) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof). 
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.

Næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 
15, Horsens, tlf. (066) 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrup vej 96,
Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 
Horsens, tlf. (066) 2 18 34.

Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Alborg, tlf. 
(08) 13 53 50.

QSL-centralen:
EDRs QSL-central: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup pr. Løkken.
Tlf. Ingstrup 6. Kaldenummer (088) 8 41 11. 
QSL-centralens giro-nummer 2 39 34 hedes benyttet 
ved enhver indbetaling.

Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmester
vej 58, Horsens, tlf. (066) 2 18 34.
Øvrige annoncer: OZ6PA, Poul Andersen, Peder
Lykkesvej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.

Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

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

- og så mødes vi 
til generalforsamlingen
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