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Med  FM på 2   meter
Køb og anvendelse af surplus-grej har al

tid været noget af et problem. Tilbudene er 
fristende, for hvor får man ellers så meget 
grej, som fra nyt har kostet så meget, for så 
små penge som hos surplushandlerne? I de 
fleste tilfælde køber man sig en masse pro
blemer og ærgelser, men det opdager man 
først for sent, når man finder ud af, at det 
fine grej, som sikkert har opfyldt sit oprin
delige formål på udmærket måde, slet ikke 
dur til amatørformål.

Den store mode synes i øjeblikket at være 
ældre mobilradioer (VHF FM-sende-modta- 
gere). De anvendte frekvensområder for disse 
anlæg er 4 m (68—88 MHz) og 2 m (146—174 
MHz), og de udbudte anlæg, der er indrettet 
til en kanalafstand på 50 kHz, er udskiftet på 
grund af en almindelig overgang til 25 kHz 
kanalafstand. Der er simpelthen mangel på 
frekvenser på disse områder, og man må der
for spare på de dyre kHz ved at bruge færre 
af dem pr. kanal.

Der er således tale om anlæg, der for mod
tagerens vedkommende er ret »uselektiv«, 
efter hvad amatører er vant til, og endvidere 
er oscillatoren krystalstyret. Senderen er 
krystalstyret, beregnet for fasemodulation 
med ret stort sving.

Rent umiddelbart synes man, at disse sta
tioner let må kunne bringes i anvendelse af 
2 m-amatørerne. Er stationerne i orden, er 
modtagerfølsomheden og sendeeffekten til
fredsstillende. Stationerne kører med fase
modulation, der jo er en meget effektiv mo
dulationsart, når grejet er indrettet 100 % 
dertil, og de har været godkendt af P&T,

hvilket formentlig betyder, at de har mindre 
uønsket udstråling end mange amatørbyg
gede stationer.

Er prisen overkommelig, og bliver de brugt 
og evt. modificeret forsvarligt, skulle ingen 
vel kunne have noget at indvende? Det er 
der nu alligevel, lad os høre, hvad en 2 m- 
amatør skriver herom:

— det er nemlig påkrævet, at disse anlæg 
ændres en del, hvis de ikke skal forstyrre 
anden amatørtrafik for meget. Til hverdag, 
når der er normale forhold, betyder det ikke 
ret meget, at de optager en masse plads, for 
der er nok af den på 2 meter, men hver gang, 
der er åbninger, hører man udenlandske ama
tører beklage sig over de her OZ’er med 
deres frekvensmodulation. For det første bli
ver de ofte forstyrret deraf, for det andet 
kan de næsten aldrig modtage frekvensmo
dulation, fordi de næsten udelukkende an
vender kommercielle modtagere med filtre, 
der ikke egner sig til FM-flankedemodula
tion. Få dem til at forsyne deres modtagere 
med en diskriminator kan man heller ikke, 
fordi de aldrig selv anvender FM på grund 
af, at deres licensbestemmelser kun tillader 
et meget lille modulationsindex. Hvis fre
kvenssvinget begrænses på vore FM-sendere, 
er meget nået, og kan man også få dem til at 
køre med AM, er der også nogen uden for 
landets grænser, der vil snakke med os«.

For at tage det sidste først: det er heldig
vis ikke nødvendigt at gå tilbage til den for
ældede og ineffektive amplitudemodulation 
for at snakke med amatører uden for landets
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Fiq. 1 OSCILLATOR m. VARIOCAB.Ombygning 
af AP radiotelefon

Af OZ5PZ, P. K. S. Rosenbeck, 
Svanfolk pr. Kongerslev.

Da der er blevet en stigende interesse for 
mobilgrej på 2 meter, vil jeg i det følgende 
give en beskrivelse af, hvordan man ombyg
ger en AP radiotelefon fra 4 meter til 2 meter. 
Det er kun 4 meter anlæggene, jeg vil be
skæftige mig med, 2 meter anlæggene er der 
jo ingen problemer med, men der kan måske 
hentes et par fiduser til dem også. Det drejer 
sig om anlæggene type 565 og 566.

Det første, man gør, når man er kommet i 
besiddelse af en sådan station, er at prøve, 
om såvel sender som modtager er i orden, da 
man så ikke skal døje med eventuelle rørfejl 
eller lignende under ombygningen. Under af
prøvning af senderen må der kun anvendes 
kunstantenne i form af pære eller modstand, 
da man ellers kan komme til at forstyrre 
andre radiotjenester, såsom taxi og vogn- 
mænd.

Når man har konstateret, at såvel sender 
som modtager er i orden på 4 meter båndet,
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er man klar til at begynde på ombygningen.
Vi starter med at se på modtageren. Den

nes første og anden mellemfrekvens bibehol
des, ligeledes bibeholdes andet blandingstrin, 
ECH42, med krystallet på 11 MHz. Anden 
MF er på 2,05 MHz, og første MF bliver på
13,0 MHz, afhængigt af hvilken frekvens kry
stallet i andet blandingstrin har.

Kondensatoren på 47 pF fra oscillatoren i 
ECH42 og til styregitteret på EF80 fjernes 
sammen med ' alle komponenter ved EF80. 
Røret EF80 og spoledåsen i anoden (12—10) 
fjernes. Glødetrådsforbindelserne til første 
blandingstrin og oscillatoren i ECC81 om
monteres således: Ben 4 og 5 adskilles, ben 4 
lægges til stel, ben 5 vedbliver at få spæn
ding gennem glødedroslen, ben 9 loddes fra 
stel, og glødedroslen fra ben 5 på EF80 mon
teres herpå. Glødekredsløbet skulle nu være 
i orden igen og kan omstilles til henholdsvis 
6 V og 12 V. Hvis det skulle vise sig, at den

grænser. Lad mig citere en af vore meget 
aktive 2-meterfolk, der selv kører med en 
korrekt justeret PM-sender: »Jeg har fundet 
frem til et udmærket kompromis m. h. t. fre- 
kvenssvingets størrelse, 7,5 kHz. Det kan 
modtages på de brede modtagere, og når jeg 
taler med folk med selektive modtagere, hol
der jeg mikrofonen lidt længere fra munden. 
På DX (fra Københavns omegn til f. eks. 
Tyskland) er der slet ingen problemer, de 
fleste opdager slet ikke, at jeg bruger fase
modulation, de tror, jeg kører AM«. Og dette 
er givetvis korrekt. Som OZ7T beskrev i OZ 
for mange år siden, undergår signalerne en 
ændring ved reflektioner, hvorved bærebølge 
og sidebånd fasedrejes i forhold til hinanden, 
og herved tilsløres forskellen mellem AM og 
PM. Begge modtages udmærket på en AM- 
modtager (intet »hul« i midten) såvel som 
med FM-detektor.

Der er mange og gode grunde til at lade 
AM dø. En af dem er, at det er ganske over
ordentlig vanskeligt at AM-modulere en

transistorsender, hvis den skal kunne afgive 
rimelige effekter med en fornuftig virknings
grad.

Forelagt den først citerede amatørs udta
lelser meddeler vor hjemmelsmand videre, 
at der ganske rigtigt forekommer frekvens
sving på både 70 og 100 kHz fra surplus-sta
tionerne, og det er da klart, at det forstyr
rer. Vore licensbestemmelser tillader et fre
kvenssving på ± 30 kHz, men vi må nu nok 
regne med, at mellem 5 og 10 kHz er mere 
realistisk, og at nye modtagere bør indrettes 
herefter.

De for brede surplusmodtagere bliver jo 
ejermændenes hovedpine, og forhåbentlig 
kommer der artikler her i OZ om forbedrin
ger. Senderne derimod må ubetinget indret
tes således, at frekvenssvinget begrænses, og 
frekvenssvinget må indstilles enten ved må
ling eller ved rapportering fra en station, der 
virkelig er i stand hertil. Artikler om fre- 
kvenssvingsbegrænsere og målemetoder er 
på vej! 7AQ.
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Lysrelæ

Af Gynter Berndt, medl. nr. 9545, 
Engvej 23, Egernsund

Diagrammet viser et fotorelæ bygget op 
over en Philips fotomodstand. Med de viste 
værdier for opstillingen kan relæet bringes 
til at trække ved en lysstyrke, der svarer til 
klart månelys. Hvis relæet skal være mindre 
følsomt, skal R3 gøres mindre eller evt. er
stattes med et potmeter på 10 kohm. Mod
standen R2 må ikke gøres væsentligt mindre 
end 150 ohm, hvis det ikke skal gå for meget 
ud over temperaturstabiliteten. Som relæ er 
anvendt et 12 V minirelæ med en spolemod
stand på 170 ohm. Ved justering af relæet, 
ved fastklæbning af et stykke skrivepapir 
mellem anker og kerne, kan forskellen på 
trække- og faldestrøm bringes ned på 10—15 
mA. Dioden over relæet kan være en OA70, 
men enhver anden kan bruges. *

ene triodehalvdels glødetråd lyser mere end 
den anden, skal ledningerne til ben 5 og ben 
9 ombyttes.

Vi er nu klar til at lave den variable mod
tageroscillator, der kommer til at bestå af 
den ene triodedel i røret ECC81. Oscillator
spolen fjernes og laves om, så den består af 
3 vindinger med diameter 10 mm. Spolen 
monteres således, at den kobler meget løst 
til de andre 2 spoler ved blandingsrøret. 
Blandingsinjektion ca. 0,3—0,5 volt. Oscilla
toren kobles på følgende måde: Anoden læg
ges direkte til den ene ende af spolen som 
før, og den 100 kohm modstand, der kommer 
med spændingen, flyttes over til anoden. Fra 
den anden ende af kredsen, hvor før spæn
dingen blev tilført, føres der nu en, 47 pF 
kondensator til styregitteret. Nu skulle oscil
latoren kunne svinge, og når man har forvis
set sig om, at den gør dette, monterer man 2 
kondensatorer på 33 pF i serie med en OA200 
tværs over oscillatorkredsen. De to konden
satorer kan man eksperimentere med, de be
stemmer båndspredningen, men 2 stk. på 
33 pF skulle give lidt over 2 MHz på et poten
tiometers 270 graders vandring. Det kan godt 
ske, at kondensatorerne skal have en lidt 
anden værdi, da der kan være stor forskel på 
dioderne.

Vi er nu kommet til det punkt, hvor vi skal 
have påtrykt spænding på dioden, og dette 
foregår via modstande på hver 100 kohm. 
Spændingen fås fra et stabiliseringsrør over 
en spændingsdeler bestående af en 33 kohm 
modstand, et potentiometer på 22 kohm line
ær og endelig til sidst en 5,6 kohm modstand 
til stel. Fra glideren på potentiometeret føres 
spændingen gennem den ene 100 kohm mod

stand ind til katoden på dioden, og anoden 
på dioden lægges til stel gennem den anden 
100 kohm modstand. Husk at afkoble spæn
dingen umiddelbart før modstanden, der går 
ind til katoden. Oscillatoren får sin spæn
ding fra samme stabiliseringsrør, nemlig en 
OB2.

Dette rør monteres i hullet, hvor før EF80 
sad. Spændingen tages fra modtagerens ano
despænding. Man kan gøre oscillatoren endnu 
mere stabil ved at lave en særskilt ensretter 
til den, således at den kører under såvel sen
ding som modtagning, men den er nu også 
stabil nok på den anden måde. Spændingen 
til denne ensretter tages fra den laveste vek
selspænding på vibratortransformeren, ca. 
200 volt, og ensrettes og filtreres og føres 
hen til stabiliseringsrøret.

Vi mangler nu kun at ændre HF-trinet, der 
består af en EF95. Antennekreds og gitter
kreds dykkes til 145 MHz. Antennespole 3 
vindinger, gitterspole 2 vindinger ved 25 pF 
trimmere og 4 vindinger og 3 vindinger ved 
10 pF trimmere. Antennen tilkobles ½ til 3/4 
vinding fra stel, afhængigt af, hvilken an
tenneimpedans man skal køre med. Spolerne 
i anoden på EF95 og gitteret på ECC81 dyk
kes til 145 MHz. Dette bliver til 2 vindinger 
ved 25 pF og 3 vindinger ved 10 pF, samme 
diameter som før, nemlig 12 mm.

Vi er nu nået så langt, at modtageren skulle 
kunne køre på 2 meter, og man kan justere 
den op på følgende måde: Hvis man ikke har 
det nødvendige målegrej, skal man helst ikke 
røre ved diskriminatoren, men gå ud fra, at 
den er i orden, da modtageren jo har kørt 
før. Man tilslutter nu et måleinstrument til 
begrænserpunktet og låner evt. en bærebølge
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Fig. 2. SPÆNDINGSOMSTILLING 6 oa 12 V, Numrene angiver 
benene på multi-

Fig 3.
DIAGRAM FOR BETJENINGSBOKS.

fra en naboamatør eller fra sin egen sender, 
og indstiller varicapafstemningen på statio
nen. Det kan blive nødvendigt at justere på 
oscillatortrimmeren for at få båndet lagt ind. 
Når man hører bærebølgen, skulle man gerne 
kunne se en ændring i begrænserspændingen, 
og man trimmer nu samtlige kredse til max. 
begrænserspænding, og modtageren skulle 
være køreklar.

Omskiftning til AM sker ved hjælp af et 
relæ, idet man tager signalet fra 3MF’s anode 
igennem en modstand på 50 kohm og en kon
densator på 500 pF og fører via det ene kon
taktsæt på relæet signalet over til første lav
frekvensrørs gitter, hvor det bliver detekte- 
ret. Det andet hold kontakter kobler signa
let, der kommer fra diskriminatoren, fra i 
stilling AM. I FM-stillingen er modstand og 
kondensator koblet fra.

Senderen.
Så mangler vi kun at ombygge senderen, 

og der startes med at udskifte krystallet til
6,0 MHz. Derefter adskiller man fasemodula- 
torspolen, og der rulles 54 vindinger af. Før
ste doblerkreds adskilles, og spolerne på 2X 
30 vindinger med 50 pF laves om til 2X30 
vindinger og 4,7 pF. Anden doblerkreds ad
skilles og ændres, så gitterspolen kommer til 
at bestå af 14 vindinger og 4,7 pF, anodespo
len af 15 vindinger og 4,7 pF. Husk at fjerne 
47 pF kondensatoren fra anoden og til stel, 
hvis der skulle ligge en sådan. Tredie dobler- 
trins spoler ændres til 7 vindinger 10 mm dia
meter ved 25 pF trimmere. Triplerens, den 
første QQC04/15’s, anodespoler ændres til 
2X1,5 vindinger, diameter 10 mm. Gitterspo
len i PA er ligeledes på 2X1,5 vindinger, 10 
mm diameter, trimmeren er i begge tilfælde 
på 25 pF. PA spolen ændres til 2X1 vinding, 
diameter 25 mm, eller 2X2 vindinger, diame
ter 10 mm. Antennelinken er på 1 vinding af 
samme diameter, indskudt midt imellem de 
to spoler.

Senderen justeres nu op fra fasemodulato- 
ren og frem gennem senderen til max. sty
ring i de forskellige trin. Målepunkter er på 
gitteraflederne, og der trimmes til max. 
spænding målt med rørvoltmeter. De forskel
lige trin skal køre således: Fasemodulator 
6 MHz, 1. dobler 12 MHz, 2. dobler 24 MHz, 
3. dobler 48 MHz, tripler 144 MHz. Ved at ud
skifte QQC05/15 til QQE03/12 og kortslutte 
glødespændingsrelæet kan man få stationen 
til at give 15—20 W i output.

Fig. 4
MULTIFATNING PÅ FORPLADE

Betjeningsboksen på bilens instrument
brædt monteres som diagrammet, og der an
vendes et 7-leder multikabel plus et 6 mm 
strømforsyningskabel samt et mikrofonkabel.

Spændingsomstilling: Vibratoren skal være 
til henholdsvis 6 V eller 12 V. Relæer: Start
relæ, ved 6 V kortsluttes den 51 ohm mod
stand, der ligger i serie med relæet. Relæ, 
der kortslutter 0,5 ohm glimmermodstand i 
serie med vibratortransformer under sending, 
ved 6 V kortsluttes denne og den 51 ohm 
modstand, der ligger i serie med relæet. Relæ, 
der kortslutter 0,5 ohm glimmermodstand i 
serie med vibratortransformer under sen
ding, ved 6 V kortsluttes denne og den 51 
ohm modstand i serie med relæet, ved 12 V 
er den 51 ohm modstand indskudt i serie med 
relæet, og glimmermodstanden er indskudt 
i modtagerstilling. Antennerelæ og senderelæ
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Af OZ9KY-1FF,
Kjeld Biilow Thomsen, 
B. S. Ingemannsvej 12, 
Sønderborg.

Ændring af modulator i AP-radiotelefon

Ved at lytte på 2-meterbåndet kan man 
hurtigt konstatere, at en del OZ-stationer an
vender ombyggede taxaradioer, de fleste af 
fabrikat AP. De ældste af AP’s anlæg er 
ikke forsynet med anordning til begrænsning 
af frekvenssvinget, så derfor kører mange af 
disse stationer med alt for stort frekvens
sving, hvilket ofte resulterer i forstyrrelse af 
anden amatørtrafik. I det følgende skal be
skrives, hvordan man nemt kan ombygge 
modulatoren, så for stort frekvenssving kan 
undgås.

I originaltilstand anvendes et EF 89 som 
LF-forstærker foran fasemodulatorrøret. — 
Dette EF 89 udskiftes med et ECH 81, hvor 
signalet fra mikrofonen forstærkes op i trio- 
dedelen efter at have passeret RC-led til 
korrektion af frekvensgang. Det forstærkede 
signal føres videre til en klipper med to for
spændte dioder. Efter klipperen passerer sig
nalet igen to RC-led, forstærkes op i hepto- 
dedelen, hvorefter det via en spændingsdeler 
føres til fasemodulatoren.

Opbygning kan hurtigt foretages, hvis man 
først barberer fatningen til EF 89 for alle

komponenter. Ledningerne til glødetråden 
kan dog bibeholdes, da ECH 81 og EF 89 har 
glødetråden ført ud til de samme ben. Da den 
nye opstilling indeholder en del flere kom
ponenter end den gamle, kan det knibe lidt 
med pladsen; men da opbygningen er ganske 
ukritisk, kan de komponenter, der ikke er 
plads til direkte på rørfatningen, anbringes 
ved siden af, hvor der er plads.

Som klipperdiode skal anvendes silicium
dioder af typen OA 202 eller tilsvarende. 
Klippeniveauet kan flyttes ved at ændre 
diodeforspændingen, hvilket gøres ved at 
ændre spændingsdelermodstandene til dio
derne. Opstillingen er beregnet til en Ronette 
filtercellemikrofon type FC 5-7500-10. An
vendes en mikrofon af en anden type, hvilket 
ikke kan anbefales, skal klippeniveauet æn
dres, ligeledes skal RC-leddene til frekvens
gangskorrektion ændres. Ved indstilling af 
frekvenssvinget, som gøres med trimmepo
tentiometeret, er det hensigtsmæssigt at al
liere sig med en amatør, som er i besiddelse 
af en nogenlunde selektiv modtager, så man 
kan få rapport på, hvor meget man svinger.

kobles henholdsvis i serie og parallel, se teg
ningen af multifatning på forplade. Gløde
trådenes spændingsomstilling fremgår også 
af tegningen.

Mikrofonen, der skal bruges, er en krystal
mikrofon, denne monteres på bilens instru
mentpanel et eller andet sted, ophængt på et 
fjedrende stativ og helst ikke mere end ca. 
1 meters taleafstand. Som antenne kan an

vendes enten halo-antenne, 1/4-bølge stav
antenne eller 5/8 bølgelængde stavantenne.

Jeg har opnået følgende rækkevidde fra 
bil: Med halo-antenne ca. 70 km, styrke 5 og 
7. Med 5/8 bølgelængde stavantenne styrke 
5 og 6 og afstand ca. 70 km. Med 1/4 bølge
længde stavantenne, 50 km, styrke 5 og 6. 
Output fra sender var 15 W (QQE03/12). Mod- 
tagerfølsomhed ca. 0,5 mikrovolt. *
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Af OZ9AC, Kaj Nielsen. 
Kai Lippmannsallé 6, Dragør

1296 MHz 
converter

Der er nu en voksende interesse for at 
arbejde på de højeste amatørfrekvenser, 
d. v. s. 432 og 1296 MHz, og derfor vil jeg 
her beskrive min 1296 MHz-converter. Først 
lidt om hvilke UHF-bånd over 500 MHz der 
i følge Det internationale Radioreglement 
(Atlantic City, 1947) er reserveret radioama
tørtjenester:

1215— 1300 MHz 
2300— 2450 MHz 
5650— 5850 MHz 

10000—10500 MHz

Ønsker man at benytte nogle af disse UHF- 
bånd, skal der indsendes ansøgning om dette 
til Generaldirektoratet for post- og telegraf
væsenet, og tilladelsen gælder kun for 1 år og 
skal fornyes, når året er gået — overfor mig 
er det oplyst, at der ved ansøgning om for
nyelse af tilladelsen skal fortælles om opnå
ede resultater. P&T begrunder ønsket om 
disse specielle tilladelser med, at de er bange 
for forstyrrelser af radiokæderne ved udstrå- 
af 3. harmoniske fra området 1215—1300 
MHz. For at kunne deltage i eventuelle DX- 
forbindelser på 23 cm-båndet er der blandt 
danske amatører enighed om kun at anvende 
frekvensbåndet 1296—1298 MHz. Når dette 
frekvensområde anvendes, vil den 3. harmo
niske blive 3888—3894 MHz — når man tager 
i betragtning, at antennerne, der anvendes 
på 1296 MHz, er meget frekvensselektive, og 
sendernes anodeafstemningskredse er udfor
met som hulrumsresonatorer, vil den udstrå

lede komponent af 3. harmoniske være mini
mal. I følge ITU’s frekvenslister har Dan
mark en radiokædefrekvens på 3897 MHz, 
d. v. s. at der er 3 MHz til den nærmeste 3. 
harmoniske, der kan optræde fra en amatør
station, og ansætter vi radiokædestationerrs 
båndbredde til 10 MHz, vil dens nedre græn
sefrekvens blive 3892 MHz, svarende til den 
3. harmoniske af 1297,333 MHz. Tager man 
også i betragtning, at disse radiokæder an
vender antennesystemer med små vertikale 
og horisontale strålebredder (parabolanten
ner og hornantenner), samt at der er rela
tivt få radiokædestationer, vil jeg anse risi
koen for at forstyrre disse som meget lille, 
hvis der i det hele taget findes en sådan!

I området 1215—1300 MHz findes der andre 
tjenester, bl. a. radiolocation, d. v. s. radar — 
OZ7SP har under gode troposfæriske forhold 
hørt radarsignaler fra sydvestlig retning. Ri
sikoen for at forstyrre disse tjenester må 
ligeledes anses for at være meget lille — det 
skyldes bl. a., at man på f. eks. en luftrums
kontrolradar udbalancerer alle reflektioner 
fra objekter på jordoverfladen for at få et 
mere overskueligt radarbillede af det, der 
sker i luftrummet.

Det var en længere redegørelse om det 
administrative problem i forbindelse med at 
være radioamatør på 1296—1298 MHz! Nu til 
beskrivelsen af converteren:

Min converter er opbygget traditionelt med 
en diodeblander efterfulgt af en lavstøjs 144 
—146 MHz mellemfrekvens-forforstærker —
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6AK5

OA 2 6CW4-1 6CW4-2

Spoledata:
L 1: 8 vindinger 0,25 em Cu på 8 mm form med

         jernkerne.
L 2: 5 vindinger 1 mm em Cu, 10 mm ø, 13 mm 

lang, center til center, 33 mm afstand.
L 3: 4½ vinding 1 mm em Cu, 10 mm ø, 13 mm 

lang, center til center, 23 mm afstand.
L 4: 384 MHz kreds, 6 mm forsølvet messingrør, 

67 mm langt.
L 5: Link. 16 mm lang, 15 mm forsølvet Cu, afstand 

L4 til L5: 7 mm.
L 6: 1152 MHz kreds, 6 mm forsølvet messingrør, 

40 mm langt.
L 7: Link, 20 mm lang ved L8, 7 mm lang ved L6,
1,5 mm forsølvet Cu, afstand L6 til L7 og L8 til 
L7: 2,5 mm.

L 8: 1152 MHz mellemkreds, 6 mm forsølvet mes
singrør, 105 mm langt.

L 9: Link, 17 mm lang ved både L8 og L10, 1,5 mm 
forsølvet CU, afstand mellem link og L8'L10:
2 mm.

LIO: 1296 MHz kreds, 6 mm forsølvet messingrør, 
105 mm langt.

L11:  Antennelink, 11 mm lang, 1,5 mm forsølvet CU, 
1 mm afstand til L10.

L12: Link, 2 vindinger 0,5 mm em Cu ved kolde 
ende af L13.

L13: 2½ vinding 1 mm em Cu, 10 mm ø, 8 mm lang.
L14: 11 vindinger 0,25 mm em Cu på 8 mm form 

med jernkeme.
L15: 9 vindinger 1 mm em Cu, 10 mm ø, 28 mm 

lang, center til center 15 mm afstand.
L16: 4 vindinger 1 mm em Cu, 10 mm 0, 13 mm 

lang, center til center 15 mm afstand.
DR1: 10 vindinger 0,25 mm em Cu tætviklet på

3 mm dorn.
DR : 8 vindinger 0,5 mm em Cu tætviklet på 

5 mm dorn.

injektionssignalet er krystalstyret. Jeg har 
valgt at benytte rør til injektionskanalen og 
mellemfrekvens-forforstærkeren — der kun
ne med lige så godt resultat være anvendt 
transistorer.

Lad os se på diagrammet — injektions
kanalen er krystalstyret med et 42.66667 MHz 
krystal, oscillator og tripler er med et ECC 
85, 128 MHz-signalet er gennem et båndfilter 
koblet til 6AK5, hvis anodekreds er udført 
som en 2/4-coaxialkreds på 384 MHz. Som 
sidste tripler benyttes et gitter jordet EC88, 
hvis anodekreds er udført som en halvbølge- 
coaxialkreds på 1152 MHz. Fra anodekredsen 
føres 1152 MHz-signalet ved hjælp af en ka
pacitiv- og linkkobling til en 1152 MHz-coax- 
ialkreds, der fungerer som filter for uønskede 
signaler fra injektionskanalen. Antennen til
sluttes converteren gennem en N-connector, 
som er forbundet til Lll, der kobler antenne-

Tværsnit af 
coaxialkr edsene 
L4, L6, L8 og L10.

Påskruet bund'

Cl, C2 og C3: 15 mm 0 skiver, der er loddet på 
bolte med M4 gevind. M4 møtrikker er fastlod
det i chassis.

7



CHASSIS TIL 1296 MHz CONVERTER - set fra bunden.
200x 145x35 mm - Imm MS FORSØLVET 

Afskærmninger v/coaxkredse: 25mm haje - 0,5 MS 

200

Converteren 
fra bunden, 
sml. tegningen.

signalet til coaxialkredsen L10. Blanderen er 
med en 1N23C silicium radardiode — linken 
L9 går til dioden og er koblet både til signal
kredsen L10 og injektionskredsen L8, mel
lemfrekvenssignalet føres fra L9 til mellem
frekvens-forforstærkeren gennem et coax- 
kabel på 40 mm længde. Mellemfrekvens
forforstærkeren er med en 6CW4 i katodejor
det kobling, hvis anodekreds er balanceret, 
trinet er stabiliseret på normal måde. Anode

kredsen L15 og gitterspolen L16 danner et 
båndfilter, der kobler mellemfrekvenssigna
let til endnu et 6CW4, der fungerer som kato
defølgerudgang for 144—146 MHz-mellem
frekvensen.

Ensretteren er der ikke meget at sige om 
— DC-spændingen til oscillator- og tripler- 
røret ECC85 er stabiliseret med et OA2. Glø
despændingen til EC88 og 6CW4-katodefølge- 
ren er tilført gennem VHF-drosselspoler.
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Converteren 
set ovenfra.

Converteren er bygget på et messingchas
sis, der er forsølvet efter indlodning af skær
me og coaxialkredse. Chassisskitsen viser de 
vigtigste mål samt placeringen af de vigtig
ste kredse og skærme, placeringen fremgår 
også af fotografierne. Følges de givne spole
data nøje, skulle der ikke opstå uoverstige
lige problemer med converterens trimning. 
Ved trimningen vil jeg anbefale, at der be
gyndes med oscillatoren på 42.66667 MHz og 
tripleren til 128 MHz — på disse frekvenser 
kan gitterdykmeteret anvendes til justerin
gen. L3 på 128 MHz trimmes til mest DC- 
spænding over modstanden på 10 kohm, der 
sidder i L3’s kolde ende (spændingsmåling 
foretages med et rørvoltmeter), herefter trim
mes også L2 til mest spænding over 10 kohm 
modstanden, evt. ændres koblingen mellem 
L2 og L3, indtil mest spænding er opnået — 
efter hver koblingsændring skal begge kredse 
efter justeres. Kredsen L4 trimmes i resonans 
på 384 MHz — resonans konstateres lettest 
ved at måle DC-spændingen over katodemod
standen på 75 ohm — der trimmes til mest 
DC-spænding. L6 trimmes ved hjælp af Cl 
til resonans på 1152 MHz — her er det straks 
sværere at indikere resonans, men med lidt 
tålmodighed og samtidig trimning af L8 ved 
hjælp af C2 kan der til slut indikeres strøm 
i blanderdioden.

Koblingen mellem L4/L5, L6/L7, L7/L8 og 
L8/L9 indstilles, indtil der går minimum 
250 μA diodestrøm — diodestrøm op til 1 mA 
er anvendelig, men herover falder følsomhe
den. I min converter har det været nødven
digt at indsætte en 62 kohm modstand i ano

despændingstilførslen til EC88 for at begræn
se 1152 MHz-signalet og dermed diodestrøm
men, denne modstands værdi kan efter behov 
ændres, indtil den ønskede diodestrøm opnås.

Til trimningen af signalkredsen L10 er det 
nødvendigt at råde over en 1296 MHz-an
tenne samt et signal på frekvensen — som 
trimmesignal kan der anvendes et signal fra 
ens 432 MHz-sender (3. harmoniske!) Vær 
opmærksom på, at trimningen af kredsene 
L8 og L10 influerer på hinanden! Koblingen 
mellem L11/L10 og L10/L9 justeres til bedste 
signal/støj-forhold.

144—146 MHz-forstærkeren trimmes på 
samme måde som en converter til dette bånd 
— neutrodynstabiliseringen udføres uden 
DC-spænding til forstærkerrøret. Jeg har ju
steret min forstærker ved at forbinde min 
145 MHz-antenne til toppen af L12 og der
efter justere kredsene, så forstærkningen bli
ver ens over hele båndet.

Ved monteringen af en 1296 MHz-converter 
skal alle forbindelser være korte og direkte 
— gitterforbindelserne fra fatningen til EC88 
skal bøjes ned mod chassis og loddes direkte 
på dette.

Med denne converter har jeg i forbindelse 
med en 48-elements måtteantenne og en god 
QTH hørt 1296 MHz CW-signaler på 80 km 
afstand. Det er mit håb, at flere vil være med 
i dette interessante arbejde, så vi kan få akti
vitet også på UHF.

Skulle der være UHF-problemer, så skriv 
eller ring til mig, så vi kan snakke om det.

Senere vil der komme artikler om sendere 
og antenner til 1296 MHz.
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Modtagerens
Af OZ IBP.

Det er vist en kendt sag, at det er en beha
gelighed at anvende en eller anden form for 
automatisk regulering af modtagerens føl
somhed, således at resultatet bliver lige kraf
tig gengivelse af såvel svage som stærke sig
naler. Også når man anvender ESB eller CW, 
er det rart at kunne bruge AVC eller AGC, 
hvad man foretrækker at kalde det. Der har 
været beskrevet forskellig systemer, der går 
ud på at få AGC’en til at »hænge« netop så 
længe, at den ikke pludselig sætter ud, så 
modtageren kommer op på fuld følsomhed. 
Dette er en forudsætning, når man ikke har 
en »bærebølge« til at frembringe regule
ringsspændingen.

Jeg skal hermed fremkomme med et dia
gram, hentet fra det amerikanske »QST« de
cember 1965, der har visse fordele. Det skal 
straks siges, at det er beregnet til en rørmod
tager.

Princippet er, at man forstærker LF-spæn- 
dingen fra detektoren og ensretter denne, 
hvorved 0,1-blokken i katoden på V2 opla
des. Samtidig forstærkes LF-spændingen ca. 
3 gange i LF-transformeren og ensrettes, og 
denne spænding holder V2 spærret netop så

jECC 82

længe, som tidskonstanterne i kredsløbet til
lader.

Den negative reguleringsspænding bruges 
til at styre en katodefølger, idet man først 
indstiller røret V3, således at S-meteret står 
på nul. Tilføres der nu en negativ spænding 
til gitteret, vil strømmen i røret aftage, hvil
ket medfører, at katoden bliver mere negativ 
i forhold til stel.

De tre dioder E, F og G bruges til at ad
skille de tre forskellige negative spændinger; 
via E fås således AGC-spændingen via F 
manuel HF-regulering og via G muting.

For at undgå uheldige tidskonstanter i sel
ve reguleringskredsløbet ved de regulerede 
rør har jeg lagt skærmgitrene på disse på 
stabiliseret spænding, 108 volt, skærmgitrene 
er endvidere afkoblet for LF- med 0,1 pF 
blokke, ligesom der er anvendt HF-drosler i 
stedet for store modstande i tilførslen af 
AGC-spændingen.

Man kan få forsinket AGC ved hjælp af en 
zenerdiode som vist i diagrammet. På dette 
rør sætter reguleringen altså først ind, når 
zenerspændingen overskrides. Dette kan man 
tillade at anvende til regulering af HF-trinet.

Systemet virker fortræffeligt, det er dej
ligt fri for, at støjimpulser får S-meteret til 
at blive hængende på stopklodsen igennem 
længere tid, samtidig med at modtageren er 
helt blokeret. Det viste sig — pudsigt nok — 
at et kommercielt fremstillet og graderet S- 
meter passede i kalibrering, anvendt i dette 
system. it
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Skriftlig teknisk prøve 

for radioamatører 

30. november 1966

1) Tegn principdiagram af en simpel for
stærkeropstilling med én transistor så
ledes forbundet, at indgangsimpedansen 
er forholdsvis høj og udgangsimpedan
sen lav.

2) Tegn blokskema af en såkaldt dobbelt- 
supermodtager med variabel 2. oscilla
tor samt beat-o scillator for telegrafi
modtagning. Angiv et eksempel på fre
kvensen i de tre oscillatorer og de to 
mellemfrekvenstrin, når indgangsfre
kvensen er 14 MHz, og lav frekvens sig
nalet ved umoduleret telegrafi skal ligge 
på 1000 Hz.

3) a) Tegn diagram af en simpel indikator,
som reagerer ved overmodulation, til 
indbygning i en anodespændingsmo- 
duleret sender.

b) Vis hvorledes et oscilloskop forbindes 
til senderen med henblik på iagtta
gelse af modulationsgraden.

c) Tegn oscilloskopfiguren ved 50 % og 
ved 100 % modulation samt ved over
modulation.

4) a) Forklar princippet i en kvartbølge-
transformator for tilpasning mellem 
en 300 ohms fødeledning og en 75 
ohms antenne og udregn den omtrent
lige længde af tilpasningsstykket ved 
145 MHz.

b) Angiv strømstyrken i henholdsvis 
300 ohms fødeledning ved senderen 
og i antennen ved fødepunktet, når 
den af senderen afgivne effekt er 75 
watt, og fødeledningen har et tab på 
3 decibel.

5) Tegn diagram af et senderforstærker
trin med nøgling i skærmgitteret. Tele
grafnøglen skal være ufarlig at berø
re, og gnistdannelse skal forhindres. 
Skærmgitterspændingen i nøglepauserne 
skal sikre effektiv blokering af rørfunk
tionen, og der skal indsættes komponen
ter til afrunding af såvel forkant som 
bagkant af tegnene. Forklar hvorledes 

afrundingen frekommer.

Traditionen tro bringes her opgaver
ne fra sidste A-licensprøve. Besvarelsen 
må ikke opfattes som »autoriseret«, idet 
der kan svares rigtigt på mange andre 
måder. Alt nødvendigt læsestof kan 
findes i Vejen til Sendetilladelsen (4. 
udg., 1964) samt Kortbølgeamatørens 
Håndbog 1960, begge udgivet af EDR.

6) a) Hvad forstår man ved forbetoning
på en FM-sender og efterbetoning i 
en FM-modtager? 

b) Hvilken fordel opnås sædvanligvis 
ved for- og efterbetoning?

7) Beskriv de karakteristiske forhold ved 
et forstærkertrin, der arbejder i
a) klasse A
b) klasse B
c) klasse C

og angiv, til hvilke opstillinger de tre 
driftsarter fortrinsvis anvendes.

8) Tegn principdiagram af en sender med 
krystaloscillator og triode-udgangstrin, 
koblet til antennen gennem et pi-led.

9) a) Hvad betyder: PSE QRT
b) Hvad betyder: PSE QSY
c) Hvorledes er det internationale nød

signal for telefoni?

Besvarelse.
1). Se fig. 1, der viser en emitterfølger, 

som opfylder betingelserne.

2). Fig. 2 viser blokskemaet af en super- 
heterodynmodtager med dobbelt konverte
ring (super med to blandere). Første blander 
får sit oscillatorsignal fra en krystalstyret 
oscillator, således at denne ret høje frekvens 
kan gøres meget stabil. Resten af modtage
ren efter første blander er en almindelig en
keltsuper, der her tænkes at dække området 
3,5—4,0 MHz og at have en mellemfrekvens 
på 500 kHz. Efter MF-forstærkeren følger en 
detektor med beat-oscillator (BFO), der fun
gerer som tredie blander til »mellemfre
kvens« 1 kHz = 1000 Hz. Med f8 = 14 MHz
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= 14.000 kHz skal vi i vort eksempel bruge 
en første oscillator på enten 14.000 + 4.000 
= 18.000 kHz eller 14.000 - 3.500 = 10.500 
kHz — begge frekvenser er lige anvendelige. 
Første MF på 3500 kHz blandes derefter til 
500 kHz med oscillatorsignal på enten 3500 
+ 500 = 4000 kHz eller 3500 - 500 = 3000 
kHz. Også her kan man selv vælge. Endelig

frekvens) til punktet Y. Hvis spændingen her 
er for høj (f. eks. ved direkte tilkobling af 
spændingsfødet antenne), benyttes en kapa
citiv spændingsdeler (f. eks. 5 pF og 500 pF).

c). Fig. 3 viser også oscilloskopbillederne 
ved 50 og 100 % modulation samt ved over
modulation. Ved denne metode (»trapez-me- 
toden«) er billedet uafhængigt af LF-spæn-

»stødes« (blandes) de 500 kHz med BFO-sig- 
nalet på 501 eller 499 kHz, hvilket i begge 
tilfælde giver 1 kHz LF-signal, der føres til 
højttaler eller hovedtelefon.

3) a). Se fig. 3. Spændingen på punktet A 
vil ved 100 % modulation variere mellem nul 
og det dobbelte af anode-DC-spændingen. 
Ved overmodulation bliver spændingen på 
A negativ i spidserne, hvilket bringer dioden 
D til at lede og instrumentet M til at slå ud. 
Når D ikke er tilsluttet punktet A direkte, 
men er forbundet til spændingsdeleren ved 
X, er grunden, at dioden ellers skal kunne 
spærre for den dobbelte anode-DC-spæn-

dingens kurveform og vil derfor kun afsløre 
den forvrængning, der skyldes forkert ind
stilling af selve det modulerede PA-trin.

4) a). Kvartbølgetransformatoren er et
stykke transmissionslinie (f. eks. koaksialka- 
bel) med elektrisk længde en kvart bølge
længde ved den frekvens, senderen skal ar
bejde på. Forholdet mellem den fysiske og 
den elektriske længde afhænger af dielektri
citetskonstanten af det isolationsmateriale, 
der befinder sig i mellemrummet mellem de 
to ledere samt af, hvor stor en del af mellem
rummet, der er udfyldt med isolation (anden 
isolation end luft). Er transformatoren frem-

m = 50 %

m = 100 %

m >100 %.

ding. En BY100 kan klare en spærrespæn
ding på 800 V, således at den kan forbindes 
direkte til A ved spændinger op til 400 V. 
Ved spændinger herover vælges modstandene 
således, at DC-spændingen på X er højest 
400 V, og således at de ikke bruger for megen 
effekt.

b). Oscilloskopet forbindes med X-pladerne 
(X-forstærkeren) til X, Y-pladerne (Y-for- 
stærkeren, hvis denne kan klare den høje

stillet af kabel med karakteristisk impedans 
Z0 , vil en belastningsmodstand RB transfor
meres til en modstand

I dette tilfælde kendes R1 = 300 ohm og 
Rb = 15 ohm, således at vi kan udregne 
Z0 ved at omskrive udtrykket til Zo

2 = 
R1 • Rb = 300 • 75 = 4 • 75 • 75, hvoraf Z0 =
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2 • 75 = 150 ohm. Et kabel med 150 ohms 
impedans fremstilles lettest af to stykker 75 
ohms koaksialkabel, der forbindes som vist i 
fig. 4. Skærmene forbindes sammen og jor
des til antennens bæremast. Da forkortnings
faktoren for koaksialkabel med polyætylen-

Nu var effekten jo 3 dB lavere, fordi føde- 
ledningen havde et tab på 3 dB, hvorfor 
strømmen skal nedsættes med 3 dB til 0,71 A.

5). Se fig. 5. Der benyttes et nøglerelæ A, 
idet spændingen på telegrafnøglen ikke må 
overskride 24 V DC. Relæets sluttekontakt 
a behøver ingen særlig gnistslukker, idet den 
ikke bryder et induktivt kredsløb. Det gør 
nøglen derimod, hvorfor der forbindes en 
modstand (50—100 ohm) i serie med en fast 
kondensator (10—100 nF) enten over nøgle
kontakterne eller over relæspolen (virknin
gen er den samme). Relæet må max. køre på

24 V, men lavere spænding kan naturligvis 
anvendes. For at blokere røret effektivt i 
nøglepauserne er det praktisk at påtrykke 
skærmgitteret en negativ spænding, der her 
er valgt lig med den faste forspænding til 
styregitteret. Når a er åben, er skærmgitter- 
spændingen således - 100 V. Når nøglen 
nedtrykkes, trækker A, og a tilslutter + 
250 V gennem R1. Den endelige skærmgitter- 
spænding afhænger af såvel den positive som 
den negative størrelse, at R1 og R2 samt af 
rørets arbejdspunkt og er derfor ikke så lige
til at beregne, men dette er jo heller ikke 
nødvendigt. Fig. 5 viser, hvordan skærmgit- 
terspændingen varierer. Når a lukker, be
gynder spændingen at vokse eksponentielt 
mod den endelige værdi, med tidskonstanten 
RC, hvor R er parallelforbindelsen af Ri og 
R2. Når a åbner, falder spændingen eksponen
tielt mod de - 100 V med tidskonstanten 
R2C. PA-røret kan betragtes som værende 
skærmgittermoduleret med denne spænding, 
selv om der jo er en del »forvrængning« (der 
ikke gør noget), således at HF-udgangsspæn- 
dingens indhyllingskurve får samme facon 
som vist nederst.

Størrelsen af komponenterne i nøglefilte
ret kræves ikke angivet, men der bør nok 
alligevel her siges lidt derom. En priks varig
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isolation (det sædvanlige) er 0,66, bliver den 
fysiske længde dette tal ganget med en kvart 
bølgelængde på 145 MHz, altså

b). Af Ohms lov får vi sammenhængen 
mellem strøm i, modstand r og effekt P af 
udtrykket

P = i2 • r.
Senderen er belastet med 300 ohm, fordi 

fødekablet antages at være perfekt afsluttet 
ved antennen — det er jo derfor, vi har ind
sat den omtalte kvartbølgetransformator. 
Strømmen findes derfor af

I antennen er modstanden 75 ohm, og vi 
finder strømmen ved hjælp af samme udtryk 
som brugt ovenfor. Først hvis tabet er nul:



hed bliver ved speed 120 ca. 50 millisekun
der, således at forkantens tidskonstant kan 
skønnes højst at måtte være 1/10 heraf eller 
ca. 5 ms. Bagkanten kan have en længere 
tidskonstant, 10—30 ms. Finder man nu ud 
af, at Ri f. eks. skal være 10 kohm, kan man 
derefter udregne kapaciteten C af:

T = RC = 104 • C = 5 • 10-3,
hvoraf

C = 5 • 107 farad = 0,5 μF.
I praksis vil man nok prøve sig frem med 

værdier mellem 0,1 og 0,5 μF, til man synes, 
nøglingen er passende blød. Modstanden R2 

kan man til en begyndelse vælge til 50 kohm 
(i eksemplet her).

i samme grad, som man forbetoner, og hvis 
man så i modtageren indfører en efterbeto- 
ning, som genopretter tonebalancen og der
med naturligheden, bibeholdes det forbed- 
rede signal/støjforhold, idet støj og talefre- 
kvenser svækkes lige meget. Forbedringen 
er større, end man umiddelbart skulle tro, 
fordi den støj, man ønsker at blive kvit, som 
regel har karakter af »hvid støj«, d. v. s. støj 
der er jævnt fordelt over frekvensspektret. 
Støjens styrke angives (og måles) ved dens 
effekt pr. Hz båndbredde, og denne størrelse 
er altså uafhængig af frekvensen. Dette med
fører, at effekten af støj, der ligger mellem 
5 og 10 kHz, er lige så stor som effekten af 
støjen mellem 0 og 5 kHz. Det er med andre 
ord i den høje ende af frekvensspektret, der 
virkelig betyder noget, så det er her, der skal 
sættes ind.

I FM-radiofonisendere benyttes her i Eu
ropa altid en forbetoning på 75 /is, d. v. s. det 
fra mikrofonen kommende LF-signal føres 
gennem et RC-led med t = RC = 75 «s. Den 
hertil svarende 3 dB-frekvens bliver

fo = = 2125 Hz.

Fig. 6.

6). Der står ikke meget i VTS eller Kort
bølgeamatørens Håndbog om for- og efterbe- 
toning i FM-sendere og -modtagere, så lad 
os benytte lejligheden til at se lidt nærmere 
herpå.

Såvel tale som musik indeholder som be
kendt vekselspændinger (i mikrofonens out
put) med alle mulige frekvenser i det hør
lige område mellem 20 Hz og 10—15 kHz. En 
nærmere analyse med selektive filtre viser 
imidlertid, at indholdet af høje frekvenser er 
ret lille, således at de største spændinger altid 
forekommer ved ret lave frekvenser, d. v. s. 
i området 100—1000 Hz. Når f. eks. tale ind
stilles til at give 100 % modulation, vil fre
kvenser over ca. 1 kHz kun bidrage med må
ske 5—10 %. Da de højere frekvenser nu er 
af større betydning for forståeligheden og 
naturligheden end de lave, kan man forbedre 
en kommunikationskanals effektivitet ved at 
give de høje talefrekvenser en forbetoning, 
d. v. s. en større forstærkning end de lave 
frekvenser. Herved bliver signal/støjforhol
det for de vigtige høje frekvenser forbedret

2 • n•RC
Dette er internationalt vedtaget (i USA 

bruges dog 50 jus), således at modtagerne kan 
indrettes til at gengive en vilkårlig station 
korrekt. Fig. 6 viser, hvordan frekvensgan
gen bliver i sender og modtager og nederst 
det samlede resultat.

For amatører har begreberne for- og efter- 
betoning interesse i forbindelse med sendere 
og modtagere for VHF- og UHF-båndene, 
hvor man jo som bekendt bør foretrække 
frekvens- eller snarere fasemodulation. An
vendes ukorrigeret fasemodulation i sende- 
deren, vil man netop have opnået den mest 
gunstige forbetoning af det udsendte signal, 
idet dette i en FM-modtager vil gengives med 
en frekvensgang, der stiger med 6 dB pr. 
oktav i hele det overførte område. Årsagen 
hertil er at finde i fasemodulatorens funk
tion. Korrekt gengivelse fås således ved at 
efterbetone signalet fra FM-detektoren med 
6 dB pr. oktav. NB! Benyttes smalbånds-PM 
og modtages med en ESB-modtager, der fjer
ner det ene sidebånd, skal der ikke efterbe- 
tones, idet NPM, hvad sidebåndenes amplitu
der angår, er identisk med AM (forskellen 
mellem AM og NPM med modulationsindex 
1 er kun, at bærebølgen er fasedrejet 90°).

Det skal bemærkes, at man udmærkét kan 
modtage ren fasemodulation på en FM-mod
tager uden efterbetoning, idet signalet da 
blot vil lyde mere spidst (lysere) end nor

14



malt, men dette betyder ikke nogen forrin
gelse af forståeligheden, snarere tværtimod.

Som besvarelse af opgaven er det sand
synligvis tilstrækkeligt at svare:

a). Forbetoning: hævning af frekvensgan
gen med 6 dB pr. oktav over hele eller en del 
af det overførte LF-område. Efterbetoning: 
en tilsvarende sænkning af frekvensgangen 
i modtageren.

b). Der opnås et bedre signal/støjforhold, 
alle andre forhold uændret.

7). I besvarelsen behøver man ikke at 
skelne mellem rør og transistorer, men kan 
blot antage, at man har et forstærkende ele
ment med den på fig. 7 viste idealiserede 
overføringskarakteristik, d. v. s. sammen
hængen mellem indgangsspænding (styre
spænding) eller -strøm og udgangsstrøm eller 
-spænding. De karakteristiske forhold kan 
nu beskrives ved at gengive et arbejdspunkt 
på, denne karakteristik samt et udstyrings
område.

a). Fig. 7a viser klasse A-drift, der er ken
detegnet ved, at udstyringsområdet er place
ret således på karakteristikken, at strømmen 
i udgangen aldrig falder til nul. Arbejdspunk- 
tet (hviletilstanden) må derfor vælges et styk
ke oppe på den skrå del.

b). Fig. 7b viser klasse B-drift. Arbejds- 
punktet vælges i nulpunktet, således at posi
tive halvperioder af styresignalet giver ud
gangssignal, mens negative giver udgangs
signal nul. Strømvinklen siges at være 180 
grader, idet der går strøm i udgangskredsen 
i de 180 af en periodes ialt 360 grader. Ved 
klasse A er strømvinklen naturligvis 360 gra
der.

c). Fig. 7c viser klasse C-drift. Arbejds-

punktet vælges til venstre for nulpunktet, 
således at strømvinklen bliver mindre end 
180 grader, typisk 60—120 grader. Udgangs
strømmen får karakter af korte impulser.

De tre driftsarter har følgende anvendel
sesområder:

a). Klasse A anvendes ved forstærkning af 
små signaler, hvor den lave virkningsgrad 
ingen rolle spiller. Forvrængningen bliver 
uden særlige foranstaltninger lav, når over
føringskarakteristikken er ret. Der går sam
me middelstrøm (DC-strøm) i udgangskred
sen, hvad enten signal påtrykkes eller ej, og 
uanset dettes styrke. Det derved frembragte 
effekttab sætter en lav grænse for den op
nåelige udgangseffekt.

b). Klasse B anvendes, hvor forvrængnin
gen af udgangsspændingen kan elimineres, 
og hvor der skal være proportionalitet mel
lem udgangs- og indgangssignalernes ampli
tuder, samtidig med at virkningsgraden skal 
være høj. Da udgangssignalet består af halv
perioder, kan forvrængningen fjernes ved at 
anvende en push-pull-opstilling, hvor den 
ene halvdel af trinet leverer den positive, den 
anden halvdel den negative halvperiode, der 
så sammensættes til det oprindelige signal. 
Dette benyttes i LF-udgangsforstærkere. I 
ESB-senderes udgangstrin (PA-trin) fjernes 
forvrængningen med afstemte kredse, det 
vigtige er her, at udgangs- og indgangssig
nalerne er proportionale. Virkningsgraden er
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= 0,785 i modsætning til 0,5 ved

klasse A med transformer og 0,25 med mod
standskobling. Endvidere er effekttabet nul 
uden signal, hvilket tillader væsentlig bedre 
udnyttelse, når signalet er kortvarigt, idet 
det jo tager et stykke tid, før det aktive ele
ment når den kritiske temperatur.

c). Klasse C anvendes, hvor man ønsker høj 
virkningsgrad uden hensyn til forvrængning 
og proportionalitet mellem ind- og udgangs
signaler. Der findes ingen teoretisk grænse 
for virkningsgraden, men i praksis opnås



Spørgsmål: Da jeg er fysikordensduks, og skolens 
fysiksal lige har fået foræret en indicator og en 
thyratron, alt sammen fra en gammel flyradar, har 
jeg et spørgsmål, der lyder sådan: Hvordan skal jeg 
forbinde de fire stik? På indicatoren findes føl
gende oplysninger: „Tonotron“, type no. H1010DP20, 
ser. no. 63-460 37.

Svar: Jeg er ked af det, men det ligger uden for 
min formåen at give dig et brugeligt svar. Jeg ved 
godt, at jeg som brevkasseredaktør er teoretisk 
forpligtet til at være altvidende; mit kendskab til 
fabriksbygget apparatur er ikke stort og nærmest 
lig nul, hvis det er udenfor den egentlige radio- 
branche. Chancerne for et godt svar er straks 
større, når det drejer sig om problemer i kredsløb, 
man eksperimenterer med, og selvfølgelig størst, 
når det er inden for amatørradio-området.

Spørgsmål: Jeg er ved at bygge 1BP’s modtager 
fra OZ juni 66. Jeg har dog tænkt at anvende en 
MF på 6,5 MHz, idet jeg har 5 krystaller på denne 
frekvens. Nu vil jeg gerne vide, om du mener, at 
det kan lade sig gøre at „trække“ et FT243 krystal 
ca. 2 kHz ved at kantslibe det. Hvis krystallernes 
aktivitet ikke er tilstrækkelig ens, kan det så ikke 
lade sig gøre at bøde på dette ved at bringe de 
balancerede MF-transformere lidt ud af balance, 
således at de svageste krystaller får den største

70—85 .%. Anvendes til senderudgangstrin 
ved CW, FM og AM, hvor udgangstrinet mo   
duleres, samt til multiplikatortrin, hvor der 
udtages en harmonisk af styresignalet.

8). Krystaloscillatoren er opbygget omkring 
en pentode, hvis skærmgitter fungerer som 
anode (HF-jordet) i en Pierce-oscillator. Det 
forstærkede signal udtages over en HF-dros- 
selspole i anoden og føres til PA-trinets git
terkreds, hvis midtpunkt er afkoblet til stel. 
Da PA-trinet skal anvende en triode, som skal 
neutrodynstabiliseres for at kunne arbejde, 
og da anodekredsen skal udformes som et 
pi-led, som ikke afgiver mulighed for at ud
tage en spænding, som kan anvendes til sta
biliseringen, må gitterkredsen indrettes, så 
det kan lade sig gøre her. Antennebøsningen 
er jordet DC-mæssigt af sikkerhedsmæssige 
grunde, og nøglingen foretages i oscillatorens 
katode, hvor spændingen næppe vil over
skride de tilladte 24 V, når et sædvanligt 
modtagerrør anvendes. PA-trinet nøgles ikke, 
hvorfor det skal have beskyttelsesforspæn
ding (»fast« negativ gitterforspænding).

9) a). PSE QRT er en venlig henstilling om

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.

spænding? Derved vil krystalholdernes kapacitet 
ganske vist ikke udbalanceres, men det ville en 
trimmer over det mest aktive krystal vel gøre 
godt for? — Som MF-transformere har jeg tænkt 
mig at ville anvende nogle af Philips fabrikat. Jeg 
har målt dem til at ligge på ca. 5—7 MHz, men jeg 
kunne godt Ude at få at vide, hvilket Q, L, C og f0 
de er beregnet til. På siden er de stemplet AT 4550 
470. Der er 4 loddeflige. Nogle lignende dåser er 
med 6 loddeflige, og de er påstemplede 529A3 127 22. 
Hvad er de til? — Er der noget i vejen for i nævnte 
modtager at bruge ECF82 som første blander og 
ECH81 som anden blander?

Svar: Nej, det hjælper praktisk talt intet at kant
slibe det. Det er krystallets tykkelse, der bestem
mer frekvensen i FT243 krystallerne, og derfor må 
man ændre den. Jeg synes, at det er lettest ved 
ætsning, men andre har slebet. I OZ okt. 1960 kan 
du se, hvordan jeg har gjort i alle enkeltheder, og 
se hvordan krystallerne skal kobles. Det kan nem
lig gøres nemmere på HF end på 450 kHz. Du får 
ikke brug for transformere i MF’en. Krystallerne 
behøver ikke at være lige aktive, når filtret ikke 
skal være under 1 kHz bredt, for så er selv de dår
ligstes Q tilstrækkeligt. Du skal slet ikke tænke 
videre over det. Og trimmere over krystalholdere 
vil jeg kraftigt fraråde. De er unødvendige, og i 
hvert fald skal filtret køre godt uden, før du be-

>

øjeblikkelig at stoppe sendingen.
b). PSE QSY do. om at skifte frekvens.
c). Mayday.

Kommentarer.
De første fem spørgsmål må vist siges at 

være lige ud af landevejen, når man har stu
deret Vejen Til Sendetilladelsen (4. udgave). 
Spørgsmål nr. 6 er nok værre, for her har 
ikke været megen hjælp at hente i amatør
litteraturen. Vi skal nok have lidt flere artik
ler i OZ om frekvens- og fasemodulation. Den 
ovenfor givne besvarelse af sp. 7 er måske 
ikke helt ortodoks, men jeg vil tro, at de 
allerfleste udfra den forklaring, der er at 
finde i VTS, har været i stand til at give et 
fyldestgørende svar. Sp. 8 og 9 har kunnet 
besvares tilfredsstillende af alle, der har ud
nyttet det første år med C- eller B-licens i 
sendetilladelsens ånd.

Efter min mening et regulært opgavesæt 
uden fælder. Næsten alle, der har haft licens 
et år, vil kunne klare det. Alle amatører bør 
kunne besvare de nødvendige 2/3 af spørgs
målene. 73 7AO.
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gynder at „pine“ filtret. — Transformerbetegnelser
ne kan jeg ikke genkende i min Philips-bog, men 
det kunne lyde, som om AT’erne var til 5,5 MHz 
lydkanaler. — Man kan godt lave en pentodeblan
der med ECF82 som første blander. Røret er vel
egnet til det. Blot skal man nok sende osc.-signa-

let ind i katoden, og der skal muligvis lidt mere 
signal til dér. Men trioden kan jo anvendes som 
katodefølger for osc.-signalet, og så passer pengene 
nok. ECH81 vil være fint som anden blander.

Spørgsmål: Kan du hjælpe mig med et diagram 
til EICO transceiver 753? Krav: DC: 750 V ved 
300 mA, 250 V ved 170 mA, - 100 V ved 5 mA og 
AC: 12,6 V ved 4 A. Transformerne skal gerne 
kunne fås!

Svar: Yep. Radiomagasinet havde læst om din 
kvide og var så venlige at sende det originale dia
gram, som du ser på fig. 1. Og sagde tilmed, at de 
kunne skaffe to transformere, som tilsammen 
kunne klare opgaven. For 400 kr. (!). Den ene giver 
400 V ved 700 mA, den anden resten. De er altså 
ikke lige skrædersyede til diagrammet, men fig. 2 
har jeg så komponeret. HV bliver nok for høj, en 
325 V-transformer vil passe bedre. Desværre kan 
man ikke lave et filter med spoleindgang til en 
spændingsdobler med alm. spoler, idet der kræves 
et midtpunktsudtag på filterspolen. God lekture 
om emnet ensrettere findes i OZ feb. og marts 
1963, ligesom 9TI giver et eksempel i OZ nov. 1964. 
8AZ har beskrevet en tilsvarende ensretter i OZ 
aug. 1964 til SM19 og benytter der en filterspole, 
tilsyneladende for udglatning af 550 og 275 V 
(figuren side 243). Den virker dog kun på 275 V 
strømmen. — Dette med at skaffe særlige trans
formere er ofte et problem. Jeg ved dog, at flere 
handlende skaffer sådanne på opfordring, ja, 3AZ 
har endog vikleapparatur selv.

Spørgsmål: Nu har jeg været på jagt efter en 
omformer til en SM19 eller bare et diagram, men 
det er umuligt at skaffe. Vil du prøve at tegne et 
i OZ? Spændingerne skal være 500 V, 250 V og 
12 V DC, men jeg kender ikke strømmene, så det 
står ikke i min magt at tegne et selv.

Svar: Se OZ aug. 1964.
Vy 73 de OZ6NF.

17



Fra INDUSTRI OG

ved oz6pa VIDENSKAB

Silicium thyratronen.
Fremtidens styreelement.

Man har i mange år arbejdet på at fremstille et 
halvlederelement med samme gode egenskaber som 
den gasfyldte thyratron. Disse egenskaber angår 
særlig strømbelastning og virkningsgrad, og kunne 
man endda forbedre disse kvaliteter, ville meget 
være nået.

De første styrede halvlederelementer fremkom 
allerede for en halv snes år siden; men det siger 
sig selv, at de første produkter lod meget tilbage 
at ønske. Først efter mange og lange forsøg, og 
særlig ved indførelse af silicium som halvlederma
teriale fremkom brugbare produkter med thyra
tronlignende egenskaber. Hvad der overtraf de 
dristigste forventninger var særlig disse silicium
komponenters evne til at lede store strømme og 
den nemme måde at foretage styringen på.

Det amerikanske forspring, som indledtes i star
ten, er forlængst indvundet af de europæiske fa
brikker.

VF arbejdsspændingen i V. I Farbejdsstrømmen i 
mA. U s spærrespænding i V. I s spærrestrøm i mA. 
U o 1 gennembrudsspændingen i spærreretningen. 

UD2 , samme i gennemgangsretning.

I dag står der på det europæiske marked et stort 
antal forskellige mærker til rådighed.

På grund af sin nære lighed i strøm- og spæn
dingskarakteristik med gasthyratronen benævnte 
man først det nye produkt siliciumthyratronen, 
men nu har nye navne fået overtaget, det gælder 
f. eks. Thyristor og SCR’en, som er en forkortelse 
af Silicium controlled rectifier. På dansk anvendes 
netop betegnelsen styret ensretter. I tilslutning til 
SCR’en kommer nye forkortelser efterhånden som 
sideprodukter opstår, kendt er SCS og den lysføl

somme LASCR. For ikke længe siden er der frem
kommet styrede dobbeltensrettere, de såkaldte 
TRIAC’er.

Lad os se på, hvordan sådan en SCR er indrettet, 
det drejer sig om en NPN og PNP transistor for
enet i eet halvlederkrystal. Af den grund får 
SCR’en ofte betegnelsen firelagsdiode. Lad os 
prøve at forstå opbygningen af SCR’en. Vi forud
sætter, at vi har forstået de grundlæggende træk 
i transistoren, og tænker os nu fire siliciumlag 
bygget op i rækkefølgen PNPN, foreløbig kun med 
to elektroder som vist i nedenstående opstilling 
(fig. 2). Som man vil se, kan „dioden" opfattes som 
bestående af tre enheder, et PN, et NP og endnu

Fig. 2.

et PN lag. Tænker vi os nu en opstilling med den 
viste polaritet (plus øverst på P-lag, minus på det 
nederste N-lag), så svarer det i virkeligheden til, at 
man har forbundet tre dioder som vist til højre på 
figuren. I denne opstilling kan vi nemt forstå, at 
der er mulighed for en strøm fra 1 til 2 og fra 3 
til 4, hvorimod der fra punkt 3 til 2 kræves en 
modsat polaritet end den på figuren viste. Dette 
betyder for den samlede firelagsdiode, at den viste 
polaritet alligevel ikke formår at drive en strøm 
gennem systemet. Dioden i midten virker altså 
som spærrediode. Hvad kan nu alligevel få en 
strøm til at løbe gennem systemet? Vi kunne f. eks. 
øge spændingen henover 1 til 4 til så stor en værdi, 
at midterdioden ville bryde ned. Vi kunne. også, 
hvis vi havde indrettet os lidt praktisk, bestråle 
NP-lagene, som svarer til midterdioden, hvorved 
dioden ville lede, og det samlede system „komme 
i gang“. En grov måde ville også give det ønskede 
resultat, hvis man nemlig opvarmede halvleder
systemet, hvorved som bekendt de fleste halvleder
elementer kortslutter.
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Det her beskrevne halvledersystem er ikke nogen 
SCR, eftersom de givne styremetoder er upraktiske. 
En langt bedre metode ville derimod være at på
lægge punktet 3 en polaritet, således at midterdio
den blev ledende, men dette vil jo blot betyde, at 
man netop på punkt 3 skal indføre en tredie elek
trode, som herved bliver styreelektrode.

Vi kan nu indse, at det er nødvendigt for at 
kunne slukke SCR’en at gå under en mindstestrøm. 
blokeringsstrømmen, der praktisk talt svarer til 
anodespændingen nul.

Fig. 2 nederst viser den skematiske opbygning af 
SCR’en. Ligesom trioden består den af en anode A, 
en katode K og en styreelektrode, der på engelsk be
nævnes gate, der godt kan oversættes ved gitter. Til 
forskel fra gasthyratronen, hvor gitteret påtrykkes 
en styrespænding, er det ved halvlederen en styre
strøm, der bevirker udladningen. Hvis tændingen 
en gang har fundet sted, taber gaten på samme 
måde som gitteret i gasthyratronen sin styreevne. 
Indførelsen af gaten kan simplificere vor opfattelse 
af SCR’en i retning af, at den består af to dioder 
(PN systemer) med manglende forbindelse, men 
hvor en gatestrøm etablerer den manglende kon
takt, hvorved det samlede system kommer til at 
optræde som en enkelt diode.

Lad os resumere, hvad vi her har talt om og 
fastlægge egenskaberne. SCR’en er i stand til at 
spærre for en stor spænding (lukket) for derefter 
ved en positiv impuls af passende størrelse og på 
en særlig elektrode (gate) at åbne for SCR’en, så 
spændingsfaldet henover den falder til en meget 
lille værdi (mindre end 1 volt positiv polarise
ret DC).

Selv om impulsen fjernes, ja selv om gaten på
trykkes en negativ spænding, vil SCR’en ikke 
ophøre at lede. Så er der kun een mulighed at 
stoppe strømgennemgangen på, og det er ved at 
kortslutte SCR’en eller vende polariseringen.

Et forhold, der spiller ind ved disse ensrettere, 
er at bortskaffe varmen. Alle halvledere må ikke 
komme over en vis temperatur, og da der ofte kan 
gå større strømme gennem en SCR, må der tages 
særlige skridt for at aflede varmen.

eneste halvperiode mere eller mindre faseforskudt 
kan bestemme, hvor stor en effekt man vil ud
nytte, idet man bestemmer i hvor langt et tidsrum, 
man vil lade strømmen passere gennem SCR’en. 
På denne måde har man overfor vekselstrøm fået 
en effektfuld halvbølgeregulator.

Man kan opbygge et system, hvori indgår 2 stk. 
SCR, således at man får dobbelt ensretning, men 
endnu nemmere er det blevet, efter at man har 
fået TRIAC’en. TRIAC’en er en tre terminal halv
leder. Som figuren siger, drejer det sig om 2 SCR 
enheder side om side men med modsat retning og 
fælles gate i regionen mellem anode 1 og anode 2. 
Hvordan gaten skal forklares er ikke helt enkelt, 
men den er indrettet til at tillade trigning i begge 
retninger med en ganske lille strøm. Symbolet for 
TRIAC er sammensat af 2 SCR symboler med en 
gate terminal.

Der er mange fordele ved at anvende silicium- 
thyratroner. Nævnes kan:

gate

Fig. 3.
Ved at trigge hver eneste halvperiode mere eller 

mindre faseforskudt får man en effektfuld 
halvbølgeregulator.

Et vigtigt punkt er SCR’ens forhold til veksel
strøm. Når SCR’en ikke slukkes, medmindre spæn
dingen går til nul, eller polariteten vendes, kom
mer vi ud for, at vi ikke umiddelbart kan benytte 
den til ensretning af vekselstrøm, vi må nemlig 
trigge den for hver eneste påbegyndt positiv halv
periode. Denne egenskab kan udnyttes på en sær
deles effektiv måde, idet man ved at trigge hver

Fig. 4.
Sådan ser TRIAC’en ud. Det er et General Electric 
produkt GE-X12. Størrelsen nogenlunde naturlig.

1. De små dimensioner der betinger en kompakt 
sammenbygning, som er meget robust ved mekani
ske påvirkninger, f. eks. stød og vibrationer.

2. Der er det meget forringede spændingsfald, 
1 til 1,5 volt mod 10 til 12 volt ved ionrør.

3. Bortfald af glødestrømstransformator.
4. Den meget større nyttevirkning (helt op til 

99 %).
5. Drift mulig selv med små spændinger.
6. Styring gennem strøm i stedet for spænding.
7. Høj koblingshastighed indenfor få mikrosekun

der.
8. Meget høj strømbelastning. I dag op til flere 

tusinde ampere i modsætning til ionrørene, der ikke 
kan overstige 50 ampere (af økonomiske grunde).

9. Impulsstyring foregår meget let.
10. Praktisk ubegrænset levetid.
Af egenskaber, der ikke er så fordelagtige, må 

siges: den mindre spærrespænding, max. 500 volt.
SCR’en og de andre styrede siliciumensrettere 

hører til de store milepæle på elektronikkens vej. 
Radioamatørerne vil komme til at høre meget om 
dem i den kommende tid. De kan både anvendes i 
det små og i den store industrielle produktion. De 
vil ændre konstruktionen af amatørernes „power- 
systemer“ og præge deres relæopstilllnger. De bli
ver, som sagt i indledningen, fremtidens styreele
ment.

Denne gennemgang er af mere teoretisk art. Jeg 
har bygget et par opstillinger, som enhver kan 
udføre. Dem bringer jeg næste gang med nødven
dige fotografier og diagrammer. Hold derfor lodde
kolben varm, og har De en oscillograf, vil denne 
give Dem syn for sagen.

Poul Andersen.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K

Der er skrevet tykke bøger om trykte kredsløb, 
og i OZ og andre danske amatørtidsskrifter er der 
anvist metoder til fremstilling af sådanne. Denne 
lille artikel skal ikke beskæftige sig med selve 
ætsningen, men derimod nok så meget med det 
arbejde der går forud, og som danner basis for 
selve den mekaniske fremstilling. Det vil hoved
sagelig sige tegningernes fremstilling og de for
skellige forhold, der skal tages i betragtning, når 
man ønsker at få fremstillet eller selv ønsker at 
fremstille sig gode trykte kredsløb.

Det vil være godt at få udryddet den misfor
ståelse, at trykte kredsløb kun betaler sig i de 
meget store antal. Det er ikke rigtigt. Der er ved 
brugen af trykte kredsløb så store fordele at ind
hente, at det ikke lige øjeblikkelig er et spørgsmål 
om kroner og øre. Der siges fra fabrikkernes side, 
at selv helt ned til serier på 10 stk. kan det betale 
sig at arbejde med trykte kredsløb. Det er nok 
muligt, og i hvert fald kan der nævnes en hel 
række besparelser, der kan indvindes på anden vis. 
Der er f. eks. chassiserne, ledningsklippene, ar
bejdslønnen der spares o. s. v. og så de mange 
andre fordele. Ledningerne ligger fast, kapaciteten 
ændres ikke, mulighederne for fejlmontering er 
bortelimineret, og så er det lagermæssigt en stor 
fordel, at „råvarerne" ofte kan gemmes hen i en 
eneste stor konvolut.

Når man fremstiller trykte kredsløb, bør man 
vide, at ætsning og øvrige mekaniske fremstilling 
ikke alene er alfa og omega. Der er så mange 
andre forhold, man skal tage hensyn til, og derfor 
håber jeg, denne lille artikel nok vil være værd at 
læse. Det sker ofte, når jeg vil give en teknisk 
beskrivelse i OZ, at jeg søger supplerende oriente
ring hos vore store firmaer. I denne artikel har jeg 
fået god støtte fra firmaet „Danish Printed Elec- 
tronics A/S“, hvem jeg skylder illustrationerne.

Et godt trykt kredsløb starter sin tilværelse på 
tegnebrædtet. Der er allerede på dette tidlige tids
punkt mange hensyn, der skal tages. Der er mange 
fælder, man kan falde i, og der er erfaringer, man 
kan høste godt af, og som de, der arbejder i bran
chen, har i rigt mål, men som andre jo ikke kan 
være i besiddelse af. Og så er der den ting, at når 
et trykt kredsløb skal danne basis for en større 
eller mindre produktion, må der jo ikke spares på 
anstrengelserne for at gøre „hjertet" i produktio
nen så fuldendt som muligt.

Det mest korrekte, når man starter sin tegning, 
er, at man har en model at gå ud fra. Det vil sige, 
man har bygget opstillingen og afprøvet den. Det 
sker jo, når man prøver en ny og ofte teoretisk 
opstilling, at det ikke altid går, som præsten præ
diker, og at meget må ændres. Er man kommet så 
vidt, at man er dus med opstillingen, monterer 
man alle komponenterne på en pertinaxplade med

huller, men derimod uden kobber. Så kan man 
derefter tage fat på at montere alle forbindelserne 
på bagsiden via hullerne med almindelig monte
ringstråd. Man må bestræbe sig for at lægge led
ningerne netop sådan, som man ønsker, det fær
dige trykte kredsløb skal se ud.

Det gælder om at få alle ledningstråde så korte 
som mulig og lægge dem med en passende afstand. 
Det har også betydning at undgå krydsninger. I de 
tilfælde, hvor dette ikke kan undgås, må man ty 
til at lægge en ledning op gennem et hul til kom
ponentsiden og tilbage igen, men det er klart, at 
dette giver flere ekstra lodninger og mulighed for 
forglemmelser og fejl. Er der for mange krydsnin
ger, må det anbefales at benytte tosidede kredsløb, 
men så bliver prisen naturligvis også derefter. 
Skal man benytte tosidigede kredsløb, må man 
have en meget nøjagtig tegningsudførelse. Her skal 
hullerne på begge print, altså det på forsiden og 
det på bagsiden, nøjagtig dække hinanden. Det vil 
igen sige, at tegningernes opmærkninger til punkt 
og prikke skal være analoge. Det sker nemmest 
ved at prikle den ene tegning over på den anden.

rigtigt

Undgå de skarpe vinkler, sørg for bløde overgange.

Det er vigtigt at udføre tegningerne i dobbelt 
eller firedobbelt størrelse. Det er lettere at udføre 
de ofte små detaljer i en større enhed og med en 
grovere streg, og det hele bliver mere nøjagtigt. 
Man må jo huske på, at det tegnede kredsløb alli
gevel skal fotograferes over, og så spiller det jo 
ingen rolle, om man samtidig fotograferer fra en 
dobbelt eller firedobbelt størrelse ned til den na
turlige størrelse, den det trykte kredsløb skal 
fremkomme i. En fordel er det også på denne måde, 
at ujævnheder ved tegningsudførelsen ikke gør sig 
så stærkt gældende i slutresultatet.

De almindelige tegneregler er:
1. Tegningen sal altid laves på en god kvalitet, 

kraftig og målstabilt tegnepapir. Tegningen skal 
være af størrelsesforhold 2 til 1 eller 4 til 1 eller 
mere. Tegningen skal være så nøjagtig som mulig 
for at sikre intern nøjagtighed mellem alle monte
ringspunkterne. Keferencepunkter og deres ønskede 
afstand bør' opgives.

2. I hulmarkeringerne må der ikke forekomme 
krydsende centerlinier. Hulmarkeringerne skal teg
nes, så de reduceret til naturlig størrelse bliver 
0,6 mm.

3. Undgå raderinger med barberblad og lignende. 
Hvis der skal foretages rettelser, bør det gøres med 
hvid plakatfarve.

Nogle retningslinier 
når man skal udforme 
sine trykte kredsløb.
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4. Tekst, der skal stå i kobber, må tegnes med 
klar og tydelig skrift, der kan tåle at blive redu
ceret til naturlig størrelse og stadig være let læse
lig.

tigheder i tegningen. Dette vises ved at sætte kraf
tige pilespidser med mål imellem de steder, hvor 
målene skal overholdes.

Tilladelige afstande mellem lederne.
Afstand 

mellem lederne
1.6 mm
2.4 mm 
3,2 mm
4,8 mm
6.4 mm
9.6 mm

Max. 
jævnspænding 

2000 V 
2500 V 
3000 V 
4000 V 
5000 V 
7000 V

Af hensyn til lodningen bør ovenstående regler 
iagttages.

5. Lederbredden bør holdes på 1,2 til 1,5 mm 
(min. 0,8) for normale kredsløb.

6. Afstand mellem ledere bør ikke være under 
0,8 mm og helst 1,5 mm, da mindre afstande kan 
give anledning til kortslutninger ved dyplodning.

7. Såfremt særlige mekaniske mål skal overhol
des, bør der laves en speciel mekanisk tegning med 
de ønskede mål opgivet udfra en lodret og vandret 
nullinie.

8. Tegn altid afrundede hjørner mellem lednin
ger, der løber sammen, mellem ledere og loddeøer.

9. Loddeøerne bør udformes, så loddetinnet na
turligt samler sig om terminalerne. Se eksemplet 
fig. 1.

10. Lad tegningen blive påtrykt så mange oplys
ninger som muligt: materiale-, tykkelses-, måle
stokforhold, overfladebehandling, kobbertykkelse 
etc.

11. For at undgå kortslutninger m. m. skal kon
turstregen, der markerer kredsløbets omrids, ikke 
tegnes hele vejen rundt, men kun afsættes som 
hjørnemarkering. Se eks. fig. 2.

12. Ved nedfotografering af en tegning er det 
nødvendigt, at man er orienteret om, hvilke af 
målene der ønskes overholdt i tilfælde af unøjag-

Ved fabrikation af trykte kredsløb spiller basis
materialet en stor rolle. Basis er som bekendt 
fenolpapir pålagt et kobberlag. Nu er fenolpapir 
meget forskellig i sine egenskaber, og kun ved at 
anvende sorten XXXP kan man være på den sikre 
side. løvrigt er der nu også kommet andre stoffer 
frem som bærelag for kobberhinden. Der er epoxy
papiret og det meget stærke og slidfaste epoxy
glasfiber. Dette er dog temmelig dyrt og anvendes 
ikke meget. Man kan vist sige, at hvis ikke andet 
forlanges, får man som regel sine trykte kredsløb 
udført på epoxybasis. Et materiale, der også an
vendes på grund af sine „vådfaste" egenskaber, er 
Teflon. Dette stof har også udprægede gode elek
triske egenskaber, men det er alt for dyrt.

Materialetykkelsen angives i europæisk materiale 
i mm, og man kan få tykkelser fra 0,5 mm til 3 mm. 
Det mest almindelige er 1,5 mm. Kobbertykkelsen 
varierer ikke meget. De to standardtykkelser er 
35 my og 70 my.

Valget af hulstørrelser er afhængig af materiale- 
tykkelsen, og man bør ikke vælge hullerne mindre 
end 2/3 af pladetykkelsen. Mellem alle huller bør 
holdes en afstand på mindst 1½ mm. Det samme 
gælder afstand fra hul til kant. Materialebrud kan 
undgås, dersom man placerer sine tunge kompo
nenter med hensyntagen til opspændingsmulighe
derne. At lade en stor trafo sidde i den anden ende 
af ophængepunktet giver et så stort moment, at 
kredsløbet knækker.

Når man projekterer sine trykte kredsløb, bør 
man undersøge eller rettere gennemregne, hvorvidt 
lederne, de særlig strømbærende ledninger, kan 
bære strømmen, uden at der sker tab eller op
varmning. Hertil er der udarbejdet tabeller, som 
det vil føre for vidt at komme ind på her. Men de 
anstalter, der fremstiller de trykte kredsløb, står 
jo altid til tjeneste med alle oplysninger desangå
ende. Vil man selv foretage beregninger, har man 
kun de to grundlag, tykkelsen i kobber 35 eller 70 
my og den bredde, man har tænkt sig at give sine 
ledere. Vær i alle tilfælde ikke for karrig med 
kobberet. OZ6PA.

En nyhed inden for radioteknik
L/C problemer er vel kendt af enhver, som har 

beskæftiget sig en smule med radio; her er løsnin
gen: Reaktansregneskiven CONCISE CIRKULAR 
SLIDE RULE løser disse spørgsmål i en håndeven
ding. Med dette L/C meter er De i stand til uden 
større besvær og uden ret megen kendskab til ret 
indviklede regningsarter at udregne SPOLER og 
KONDENSATORERS reaktans, finde RESONANS
FREKVENSEN af „forhåndenværende søm“, ud
regne IMPEDANSER, dB (W), dB (V. I) samt om
regning fra Hz til meter, altså et regnehjul med 
mange muligheder.
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L/C meteret er et resultat af samarbejde med dyg
tige japanske teknikere, og kan med fordel anven
des af elektro- og radiokonstruktører, servicefolk 
og radioamatører; instrumentet er handy i sin 
form, den cirkulære udførelse giver en let betje
ning, og lommeformatet gør, at man altid har det 
ved hånden. Ved brugen af andre former for regne
stokke er det nødvendigt at foretage udregningerne 
af flere gange for at bestemme positionen for tegn 
m. m., L/C meteret løser opgaverne i een bereg
ning. L/C meteret er et lille instrument, som man 
bør stifte nærmere bekendtskab med, det er den 
„store“ tabel i lommeformat.

Concise Cirkular Slide Rule forhandles af EDR- 
medlem K. Bitsch, Postbox 9, Viborg. Den var 
averteret i OZ dec. Jeg købte den for at forære mig 
selv en julegave, og jeg blev så begejstret, at jeg 
skynder mig at anbefale alle og enhver denne 
smukke og praktiske nyhed.

OZ6PA. 

DR OM OZ6PA!
We have great pleasure letting you know, that 

the „3rd INTERNATIONAL HAM CONVENTION" 
will take place in the Casino at KNOKKE on the 
15th, 16th and 17th of september 1967.

The whole program is already made up and it 
will surely satisfy the most particular OM.

To begin with, the trip to Knokke will be planned 
as a „Mobile Radio Ralley“ starting at: London, 
Paris, Brussels, Amsterdam, Bonn, Geneva etc.

On Saturday 16th september there will be a 
competition for the „Grand Prix d’Honneur du 
Casino de Knokke".

And on sunday 17th of september, will be orga
nized a special VHF/UHF assembly under the chair
manship of Mr. Jim Foster, G2JF.

Furthermore several very well known OM’s have 
been contacted as guest leeturers.

We are indeed very pleased to mention also, that 
for this year the organization has been planned in 
full collaboration with the IARC of Geneva and on 
this account we can expect the visit of several 
delegations from oversea.

The IARC CONVENTION will take place on the 
23rd and 24th of september 1967.

We wish you and every member of your group a 
VERY HAPPY NEW YEAR and we remain youre 
truly.

Best 73’s.
Public Relation, ON4UM, Victor Claeys.

Secretary, ON4LV, L. Vervarcke.

EFTERLYSNING
Én af Helsingør-afdelingens rævesendere med 

tilhørende dele er for nogen tid siden forsvundet 
fra Nyrup Hegn syd for Helsingør. Det kunne tæn
kes, at „finderen" ville søge at afhænde grejet til 
en radioamatør eller måske blot omtale „fundet", 
hvorfor vi her efterlyser: Senderen, ca. 15X15X28 
cm metalkasse, grå/grøn/gul/brun-plettet, automa
tisk nøgleenhed, ca. 10X10X25 cm trækasse, brun- 
malet, vægterur, ca. 15 diam. X 6 cm, blank alumi
nium, akkumulator, 6 V/ca. 50 Ah, desuden anten
neledning og jordplan, 1,5 m2 sort PVC-ledning. 
Vi modtager gerne oplysninger.

Helsingør-afdelingen v/ 8NJ, tlf. (03) 23 25 40.

75 år
OZ6EH, Peter i Kvistgaard, fylder 75 år 

den 15. januar 1967.
6EH blev medlem af EDR i 1951, og i 1953 

opnåedes sendetilladelsen, som har været 
brugt flittigt siden da. Når der ikke i det 
sidste halve år har været nogen aktivitet fra 
Kvistgaard, skyldes det manglende antenne. 
NESA kunne ikke lide at blive nabo til den. 
Men i løbet af kort tid skulle 6EH’s velkendte 
røst atter lyde på 80 m.

Vi er mange, der føler trang til foruden 
sønnen 5EH at sende vore hjerteligste lyk
ønskninger. 6PA.
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Ham meeting eller
sommerlejr på Bornholm 29/7—6/8 1967

Nu er det efterhånden en halv snes år siden, 
de bornholmske amatører sidst kaldte alle hamser 
fra fjern og nær til ferieøen BORNHOLM. Derfor 
synes vi, at det skal ske igen i den kommende 
sommer. Da mange erfaringsmæssigt allerede nu 
skal til at tilrettelægge ferie og vælge feriemål, 
lader vi høre fra os allerede nu med vor invitation.

Det er lykkedes os at få rådighed over „alle 
tiders” campingplads med alle de goder, der kan 
tilfredsstille nutidens krav. Pladsen er 3-stjernet 
— også i international camping-forstand. Den hed
der „Lyngholt Familiecamping" og ligger 1200 meter 
fra kysten med lige store afstande til Vang, Ham
mershus og Allinge-Sandvig i herlig læ for vind 
fra alle sider af skov med klipper og farver, som 
man kun finder netop her. Til god badestrand er 
der lidt længere, men for intet at regne for de 
motoriserede (og det er vel de fleste) — og for de 
ikke-motoriserede findes der udvej for det, for der 
er vel ingen, der nu om dage gider bevæge sig til 
fods — heller ikke, når der som her er tale om en 
spadseretur gennem skov og mellem klipper af stor 
skønhed? — Eller er der? —

Hvordan er pladsen da? — Der er fine vaskefor
hold med varmt og koldt vand, der er brusebad, 
nydelige toiletter, legeplads til børnene med vipper 
m. v. — for campingvogne er der specielt stik for 
220 V AC, og vi skal sørge for, at der udover op
hængningsmuligheder for antenner bliver power 
til de telte, som måtte få brug for det. Ved pladsen 
er der provianteringsbod, hvor man fremskaffer 
det, man ikke har. Lejrchefen har pæne værelser til 
10—12 personer (2- og 3-sengs), og alle i lejren 
vil sikkert kunne få morgenkaffe hos samme. Der 
er plads til alle, som måtte komme, og vi har 
fået førsteret til reservationer, om vi så skal bruge 
hele pladsen. Under alle omstændigheder er det 
blevet lovet os, at vi kan få vort eget „reservat", 
hvor vi ikke behøver at blive overrendt af nys
gerrige.

Vi vil prøve at organisere nogle rævejagter både 
til fods og til hjuls, og skulle der være behov for 
det, vil vi nok kunne få trillet xyls og ungerne 
rundt på øen.

Forskellige firmaer har lovet at opstille køre
klare stationer.

Det skulle nok kunne lade sig gøre at komme 
nogle dage før og at blive liggende nogle dage 
efter sommerlejren — og selvfølgelig er man også 
velkommen på kortere besøg — vi skal nok reser
vere jer plads, men den egentlige Ham-meeting er 
altså fra 29/7 til 6/8.

Samtidig med denne invitation går der indbydelse 
til alle vore nabolande, og det skal ikke være 
nogen hemmelighed, at vi allerede har fået for
håndsforespørgsler også fra SM, DL og DM.

Hvad camperingen vil komme til at koste, vil vi 
gerne vente med at oplyse, da vi endnu ligger i 
forhandlinger, men vi nærmer os en pro-persona- 
pr.-dag-pris, der med garanti bliver mindre end 
normalt på tilsvarende campingpladser, idet vi tager 
i betragtning, at der ikke tages penge pr. bil, pr. 
telt, pr. campingvogn o. s. v. — Vi kommer imid
lertid nok til at bede om et lille beløb til klubbens 
arrangement, til antenneophæng, til power m. v. — 
og selvfølgelig kommer de, der bruger strøm, til 
at betale, hvad de forbruger, men det afskrækker 
sikkert ingen, vel?

I øvrigt vil vi holde jer underrettede i „OZ“, når 
nyt foreligger.

Vi vil gerne, om I vil tilmelde jer skriftligt, så 
snart I kan overse, at I kan komme. I skal bare 
skrive, hvem I er (også call), hvor mange I bliver, 
hvor mange telte, hvornår I kommer, hvor længe 
I havde tænkt at blive, om I kommer med bil, 
campingvogn o. s. v., om I skal bruge power, — og 
i øvrigt om, hvad I mener, vi har brug for at vide. 
Hører I efter jeres tilmelding ikke fra os inden 14 
dage, kan I regne med, at alt er i skønneste orden. 
Skulle I ønske svar vedrørende særlige problemer, 
så må I godt vedlægge en frankeret svarkuvert. Vi 
er ikke netop velhavende herovre.

Der bliver ikke direkte nogen tilmeldingsfrist, og 
vi forlanger ikke noget depositum, men for at få 
det hele til at klappe, skulle vi gerne have de fleste 
tilmeldinger hjemme inden den 1. juni (1/6). Skriv 
til: OZ 1 IF Ib Andreasen

ÅKIRKEBY/BORNHOLM 
Hvis I af en eller anden grund, efter jeres til

melding, kan se, at I vil blive forhindrede, så må 
I love at melde afbud.

Vi glæder os til at møde jer alle i sommer.
Vy 73 de EDRs Bornholms afdeling

p. b. v. OZ 4 OV, Ole. 
. . . .  umiddelbart før redaktionens afslutning 

forelå der følgende efterskrift fra OZ1IF — Ib: 
Forhandlingerne om den egentlige camping-pris 

er nu slut, og det er ganske sikkert, at pro-persona- 
pr.-dag-prisen for voksne bliver kr. 3,00 og for 
børn 1,00 kr. — Det betyder, at en familie bestående 
af far, mor, ét barn i ét telt og ankommende i bil 
skal betale kr. 7,00 pr. døgn. Det er 2,00 kr. under 
den normale pris, også på andre pladser her på 
øen, for det samme.

Husk allerede nu, når I planlægger turen over til 
os, at henvende jer til „66-bådene", uanset om I 
vil tage over Ystad eller via København. Henvend 
jer til et rejsebureau — det koster normalt ikke 
noget. Det er om at sikre sig færgeplads i god tid, 
og det vil være rart for færgeselskabet at vide, 
hvor stor tilstrømningen bliver. Man skal jo vælge 
færgestørrelse efter det.

Og husk at have lejrpasset i orden.
De ikke-motoriserede må i deres brev til mig 

gerne bemærke, om de er interesserede i, at vi 
organiserer, at der søndag morgen den 30/7 kører 
bus fra Rønne havn direkte til lejren. Vi regner 
med lejrens officielle åbning søndag den 30/7 kl. 
1000 ved 6PA, Poul.

Og så en ting, som det er mig meget magtpålig
gende at få sagt angående tilbudet om power. Man 
må ikke tro, at ens besiddelse af el-shaver, cocktail- 
mixer el. 1. er tilstrækkeligt behov for at kunne 
få strøm til netop sit telt — og der kan selvfølgelig 
slet ikke blive tale om at bruge hverken el-koge
plader, varmeapparater el. lignende. — Enhver må 
selvfølgelig, hvor det kan lade sig gøre, tage egen 
generator eller anden uafhængig strømforsyning 
med. Vor power-service gælder de få, der ikke kan 
klare sig på anden måde, og det er sandsynligt, at 
ikke alle tilsluttede kan forbruge på én gang. Vi 
bor jo langt ude på landet. — I denne forbindelse 
så husk, at der bliver lejr-station, der jævnligt 
bliver til rådighed for jer — og den bliver qrv på 
cw, ssb og AM på alle bånd.

Skal I køre mobilt på HF, evt. undervejs hertil, 
så husk at søge hos P & T. Vi ansøger her om alt, 
hvad der har direkte med lejren at gøre.

Vy 73 de OZ1IF — Ib.
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E.D.R.s formål

I vedtægternes paragraf 2 står følgende at læse: 
—, „virke for kortbølgeradioens udvikling og for
bedring af kortbølgeamatørernes arbejdsvilkår". 
Formålsparagraffen er tydelig og ikke til at tage 
fejl af, intet om industri og videnskab!

I de senere år har jeg med beklagelse set, at OZ 
benyttes til at bringe artikler, som ikke hører 
hjemme i et kortbølgetidsskrift. Den fortsatte arti
kel „Fra industri og videnskab" hører ikke hjemme 
her i OZ, lidt anderledes med „Værkstedsteknik", 
denne artikel kan være til nytte for de af os, der 
ikke selv er uddannet håndværker. Men alt må 
have sin begrænsning — det ligger da også således, 
at da EDRs hovedbestyrelse vedtog at bringe 
„Værkstedsteknik", blev der talt om ½ a 1 side pr. 
nummer, afhængig af hvad der var til rådighed af 
teknisk stof. Tilsyneladende er der altså nu en 
kronisk mangel på teknisk stof!

For at skaffe et overblik over, hvad artiklerne i 
deres nuværende omfang koster EDRs medlemmer, 
foretog jeg en beregning. Grundlaget for denne 
udgøres af numrene 7, 8, 9 og 10, årgang 1986, samt 
EDRs sidste regnskab for 1965/66. Større nøjagtig
hed er der således ikke tale om, kun får man en 
orientering, en omtrentlig oversigt.

De nævnte numre af OZ indeholdt ialt 20,65 sider 
med artiklerne „Fra industri og videnskab" samt 
„Værkstedsteknik". Årets samlede sidetal med disse 
artikler bliver, på dette beregningsgrundlag, ialt
82,6 sider. I OZ foreligger ca. 380 sider (stofsider) 
pr. år, nævnte artiklers andel i dette antal udgør 
ca. 21 % eller sagt på en anden måde, godt en 
femtedel.

I EDRs regnskab figurerer omkostningerne ved 
udgivelsen af OZ med ialt 90.079 kr. Herfra kan 
trækkes annonceindtægten på 18.861 kr., hvilket vil 
sige, at stofsiderne kostede ialt 71.218 kr. Foran
nævnte 21 % deraf udgør 14.955 kr. + forfatter
honorar ca. 2475 kr., hvilket sammenlagt vil sige, 
at artiklerne står EDR i:

ca. ialt 17.430,00 kr.

Som nævnt tidligere er der ikke tale om nøjag
tige tal, dertil er beregningsgrundlaget for løst. 
(Kun fire OZ og forrige års regnskab). Alligevel 
er nøjagtigheden stor nok til at sige mig, at jeg 
ikke med god samvittighed kan se på, at EDR fort
sætter med at bruge penge til formål, som ikke er 
omtalt i formålsparagraffen.

Til de læsere, der kunne tænke sig at glæde 
redaktøren med venlige læserbreve til følgende 
numre af OZ, vil jeg gerne på forhånd sige: Læs 
venligst vedtægternes paragraf 2 — se derefter på 
hvad det koster foreningen — og husk så på, at 
EDR i dag ikke mere står som medlem af Region I, 
fordi man mente, vi fik for lidt for pengene — kon
tingentet er vist omkring 1700 kr. — og her bruger 
vi rundt 17.000 kr.

Skulle det knibe med at få brugt pengene (!), så 
tillader jeg mig her på falderebet at foreslå ca. 
9000 kr. anvendt til „Værkstedsteknik" — hvis be
hovet stadigvæk er til stede nu, genindmeldelse i 
Region I, og resterende 7000 kr. benyttes til at bil
liggøre den næste håndbog med, således at den af 
medlemmerne kan købes for en meget rimelig 
pris.

73 OZ3Y.

Svar:
OZ er et godt blad og anerkendt for sit indhold 

både i ind- og udland.
Jeg regner med i al beskedenhed sammen med 

mine udmærkede medarbejdere at have en andel 
deri.

Jeg tror ikke, der er mange, som har mødt så 
megen interesse for det, de har skrevet, som jeg.

Hver gang OZ kommer, er der flere eller færre, 
der ønsker yderligere oplysninger. Det er en stor 
glæde, men også lidt af en pine, da megen tid går 
med forespørgsler og diskussion.

Jeg skriver lidt om det, jeg ved. Det skal ikke 
være udtryk for noget særligt videnskabeligt, men 
en orientering fra den ene amatør til den anden, 
om noget de er fælles om at kunne forstå.

Hvorfor skulle industri og videnskab være i strid 
med EDRs formålsparagraf? Hvorfor skrive om det 
samme som for 40 år siden? Behøver vi at være så 
ensporede? Nu har nordmændene taget ideen op, 
serien hedder „Teknisk nyt fra industri og forsk
ning". Ideen er nok ikke så tosset endda.

Lad os derefter vende os til omkostningerne. 
I følge 3Y har jeg skrevet 20,65 sider i numrene 
7, 8, 9 og 10. Dette giver i fire kvartaler i fig. 3Y
82,6 sider. I den skole, jeg har gået i, er der kun 
12 måneder i et år og ikke 16, som 3Y regner med. 
Derved bliver grundlaget helt forkert.

Jeg skriver i henhold til 3Y i 12 måneder 62 
sider, ikke 82,6. Dette giver ikke 21 %, men kun
16,4 % af bladet. Som følge heraf bliver det ikke 
15.000 kr., men kun 11,700 kr. Men sådan en lille 
regnefejl spiller måske ingen rolle for 3Y?

Nu kan man jo ikke fordele trykudgifterne alene 
på en speciel stofmængde. En mere realistisk be
regning fremgår af det følgende:

I følge regning fra Fyns Tidende for OZ dec. 1966 
kostede 48 sider OZ 6.051 kr. En side i OZ, ligegyl
digt hvad der er blevet trykt på den, koster altså 
128 kr. Mit forbrug af klicheer i samme nummer 
var 51 kr. Jeg har i det forløbne år — 1966 — under 
de to rubrikker skrevet 57½ side. Dette giver altså 
7.371 kr. plus klicheer.

Hvad angår mit honorar, så er det det samme, 
som andre får. Jeg kunne godt lide at spørge alle 
andre, der har leveret stof til OZ gennem årene, 
om de, når de havde afleveret og fået deres beta
ling, alligevel ikke har følt, at de har bragt et offer 
til OZ. Jeg har skrevet måned ud og måned ind, 
jeg synes selv, jeg har bragt store ofre.

Hvis det kun drejer sig om at spare, så kan vi jo 
som nordmændene og svenskerne undlade at ud
sende bladet i juli måned. Vi kan undlade værk
stedsteknik, vi kan nedskære afdelingsmeddelelser, 
vi kan undlade brevkassen o. s. v. o. s. v. Hvad 
bliver der så tilbage til medlemmerne for deres 
ca. 157.000 kr.?

Der er langt fra 15.000 i flg. 3Y og ned til ca. 8000. 
Det er i sandhed uheldigt at regne så meget forkert.

6PA.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes af korrespondance 
vedrørende Traffic Department

USSR DX Contest 1966.
I resultatlisten fra denne test figurerer OZ8SW 

som en enlig dansk gæst og har som sådan fået til
sendt testens diplom og emaljeemblem. Til lykke.

Diplom „Lietuva".
I Lithauen er der blevet indstiftet et nyt amatør

diplom, der kaldes diplom „Lietuva“. Dette diplom 
er opdelt i tre klasser:

Diplom af Kl. I fås for 100 points
Diplom af Kl. II fås for 50 points
Diplom af Kl. III fås for 30 points

For europæiske stationer giver hver QSO på de
almindelige amatørbånd 1 point.

For en QSO gennemført på SSB får man dog 
3 points.

På UKV-båndene får man 5 points for hver 
100 km.

På alle bånd gælder det, at den samme station 
må kontaktes een gang pr. bånd.

Alle forbindelser efter 1. jan. 1965 tæller til di
plomet, der har en pris af 50 kopek = 5 IRC’s.

Ansøgning enten gennem Tr. Dept. eller direkte 
til

Lituanska Radiosport Federation,
Box 310 — Kaunas — Lituania — USSR.

BELARUS
For at holde os i det østlige er der endvidere 

kommet nyt om et diplom, der udsendes for at 
fejre 20-års jubilæet for Beloruslands (Hviderus
lands) befrielse for okkupationen.

Stationerne i Hviderusland er fordelt efter ne
denstående liste, hvor rubrikkerne betyder føl
gende:

Rubrik nr. 1. Oblast.
Rubrik nr. 2. Kollektivstation.
Rubrik nr. 3. HF-stationer.
Rubrik nr. 4. UHF-stationer.
Der stilles følgende betingelser for opnåelsen af 

diplomet:
Kl. I Forbindelse med mindst 50 forskellige UC2- 

stns i alle 6 hviderussiske oblaster.

Kl. II. Forbindelse med 25 forskellige UC2-stns
1 mindst 3 hviderussiske oblaster.

Bogstaverne i rubrik nr. 2, 3 og 4 i omstående
tabel angiver de sidste dele af kaldesignalerne in
denfor de pågældende oblaster.

Ansøgning enten gennem Tr. Dept. eller direkte 
til

Central Radioclub, Moskva,
Box 88, USSR.

Ansøgningen skal indeholde liste med opgivelse 
af dato, tid, kaldesignal, bånd og oplysning om 
CW, AM eller SSB. Diplomet koster 70 kopek eller 
7 IRC’s. QSL-kort skal medfølge.

DLD-dipIomer.
Af DL-QTC for dec. 1966 fremgår det, at OZ3WP 

og OZ1IF har modtaget henholdsvis DLD 200 og 
DLD 100. Gratulation herfra.

ARRL-DX-Contest 1967.
Vi erindrer om ovennævnte contest, der finder 

sted med
telefoni: den 4. og 5. februar og 4. og 5. marts 1967. 
telegrafi: den 18. og 19. februar og 18. og 19. marts 

1967.

Endvidere erindrer vi om 
Fransk Mesterskab 1967,
der afholdes med CW d. 28. til 29. januar 1967 og 
med fone d. 25. til 26. febr. 1967. Læs iøvrigt mere 
herom i sidste nr. af OZ.

DX Cocktail.
I en lille nytårs-cocktail kan vi byde på: 
SVØWL vil være aktiv fra Creta de næste 2 år 

og ønsker QSL via W3CJK.
DX-aktiviteten er god på 40 m, bl. a. bryder 

VK2AVA ofte igennem med gode signaler — WAC 
er på dette bånd muligt både med CW og SSB. 

HK1QQ vil opholde sig i TJ1 — Cameroun — i
2 år, og han påregner at komme i gang fra forskel
lige dele af Afrika med start i EAØ. Meget CW 
kan forventes.

Peder Dodd er aktiv igen som 7Q7PBD fra Ma
lawi. — Fra Andamerne kan høres VU2DIA med 
CW på 14035. QSL-QTH: B. S. Hedge, VU2DIA, 
Extra Ass, Director, I. S. P. W. station Port Biair, 
Andamans, India. — For året 1967 — 100 året for 
Canadas beståen — er der en mulighed for, at kal
designalerne ændres således: VE til 3C og VO til 
3B. Hvis det ikke er godt for andet, så er det godt 
for de stationer, der jagter WPX.

1. 2. 3. 4.

Minskaj a oblast KAA-KDZ-KUD
KUZ-KWA-KWZ

AA-DZ AFA-AFZ-AHA
AHZ-AQA-AQZ

Brestskaja obl. KQA-KTZ LA-LZ
NA-NZ

AMA-AMZ

Vitebskaja obl. KMA-KPZ WA-YA AGA-AGZ-AWA
AWZ-AZA-AZZ

Gomelskaja obl. KEA-KHZ QA—QZ 
OA-KZ

AOA-APZ

Grodnenskaja obl. KXA-KZZ IA-IZ AJA-AJZ

Mogilovskaja obl. KIA-KLZ
KVA-KVZ

SA-TZ AUA-AVZ

25



Juletesten — en stor succes.
Uden at have lejlighed til at gå i detaljer, skal 

det dog, inden vi bringer resultatlisten fra den sid
ste juletest, fastslås, at det var den største og mest 
spændende juletest i mange år. Ligeledes skal det 
slås fast, at stationernes operationsteknik er i ri
vende udvikling, hvilket iøvrigt fremgår af de op
nåede resultater. Den fine aktivitet var en kær
kommen julegave til Tr. Department. — Tak.

Telefonitesten.
Points Points

1. OZ4FA 190 28. OZ8BG 94
2. OZ7TF 176 29. OZ8BR 92
3. OZ6EG 167 30. OZ1HM 83
4. PZ1QM 156 31. OZ7BG 80
5. OZ4FF 155 32. OZ4HK 74

OZ7YH 155 33. OZ2NU 70
7. OZ4GF 153 34. OZ9QQ 69

OZ5EU 153 35. OZ7AI 67
9. OZ9Z 150 36. OZ1LD 63
10. OZ8JD 145 37. OZ6MI 61
11. OZ4LN 143 38. OZ8XW 55
12. OZ7NU 141 39. OZ5KF 50
13. OZ4HQ 140 40. OZ2JG 46

OZ4UN 140 41. OZ3GK 42
15. OZ3KB 136 OZ3JX 42
16. OZ6AI 135 43. OZ2CL 39
17. OZ8CP 132 44. OZ1LD/P 38

18. OZ1IF 128 45. OZ4MD 33
19. OZ7DK 127 46. OZ8RA 31
20. OZ6GR 122 47. OZ1JI 28
21. OZ4DX 120 48. OZ1EM 23
22. OZ6AQ 117 49. OZ4LX 21
23. OZ5JK 111 50. OZ4QX 6
24. OZ1RH 103 51. OZ6DR 4
25. OZ7DX 101 52. OZ7GH 2
26. OZ3PE 98 OZ7PH 2
27. OZ7MA 97

Checklogs: OZ3EDR — 3Y - - 5VH — 7ABC — 7RQ.

Telegrafitesten.
Points Points

1. OZ7BG 118 20. OZ8JD 64
2. OZ7FP 110 21. OZ7MA 62
3. OZ1LO 109 22. OZ4FA 61

OZ7YH 109 23. OZ2UA 58
5. OZ5RQ 107 24. OZ4SJ 54
6. OZ4UN 100 25. OZ2NQ 52
7. OZ7GI 97 26. OZ1QW 49

8. OZ9N 95 27. OZ8XW 43
9. OZ1W 93 28. OZ5DP 41
10. OZ4DX 92 29. OZ4MD 39
11. OZ4FF 90 OZ6AQ 39
12. OZ5WQ 86 31. OZ4FT 31

OZ7BQ 86 32. OZ3FI 30
14. OZ4H 85 33. OZ2HW 28
15. OZ2NU 84 OZ6WW 28

OZ4CF 84 35. OZ8BN 19
17. OZ5EU 81 36. OZ4GF 16
18. OZ1IF 75 37. OZ8E 12
19. OZ8BR 67

Checklogs: OZ4QX — 6AI — 7TF. OZ2NU.

Meddelelser fra Generaldirektoratet 
for Post- og Telegrafvæsenet.

Som meddelt i forrige nr. af „OZ“ under „Traffic 
Departement beretter" har EDR’s hovedbestyrelse 
modtaget en række skrivelser fra P&T omhand
lende en række emner af interesse for radio
amatører.

Nedenfor påbegynder vi en gengivelse af disse

meddelelser, som vi i videst muligt omfang skal 
forsøge at gengive i deres helhed.

Vi indleder med

Amerikanske amatør-radiostationer på Grønland.
Gd-jour. nr. I.T.8590 Dato: 20. oktober 1966

Som det er foreningen bekendt gennem samtaler 
med formanden ved mange lejligheder har spørgs
målet om amatør-radiosendetilladelse for amerikan
ske statsborgere, der opholder sig ved baseområ
derne i Grønland, i længere tid været taget op med 
vedkommende amerikanske myndigheder, efter at 
generaldirektoratet i 1956 var blevet bekendt med, 
at der for disse radioamatører blev benyttet kalde
signaler fra serien KG1, hvilket ikke stemmer med 
den almindelige regel om, at stationer på dansk 
område skal benytte kaldesignaler fra de Danmark 
internationalt tildelte serier. Der har da også tid
ligere været gennemført en ordning, ifølge hvilken 
amerikanske radioamatører i Grønland benyttede 
OX1kaldesignaler, og man har ikke her været be
kendt med grunden til ændringen til KG1-kalde
signaler.

Ved mange lejligheder har foreningens formand 
påpeget det uheldige i brugen af KG1-kaldesigna
lerne og i øvrigt udbedt sig oplysning om spørgs
målet, som har stor interesse for foreningens med
lemmer, idet der på dette område var tale om en 
art forskelsbehandling i forhold til de danske radio
amatører i Grønland, da de amerikanske radio
amatørstationer, så vidt det har kunnet oplyses, 
har været benyttet ifølge bestemmelserne i USA, 
d. v. s. med f. eks. større effekt og andre frekvens
bånd end de danske.

Det har da også fra generaldirektoratets side 
været et stærkt ønske at få tilvejebragt ordnede 
forhold i dette spørgsmål, men forhandlingerne 
med de amerikanske myndigheder — der er sket 
gennem det danske udenrigsministerium — er des
værre bl. a. på grund af de politiske aspekter i 
sagen trukket længe ud, og det har først nu været 
muligt at give konkrete oplysninger om forhand
lingernes resultat.

Som nævnt telefonisk over for foreningens for
mand ved gentagne samtaler er der nu tilvejebragt 
en ordning, som er nedfældet i den instruktionsbog 
(dateret 1. maj 1966) for myndighederne ved base
områderne og de licenserede amerikanske radio
amatører. Ordningen går ud på, at der tildeles 
amerikanske radioamatører ved baseområderne 
kaldesignaler fra følgende serier:

OX4, Søndrestrømfjord Air Base 
OX5, Thule Air Base.

Bestemmelserne i forbindelse med sendetilladel
serne er identiske med bestemmelserne for danske 
radioamatører i Grønland, for hvilke der allerede 
for et par år siden er gennemført den ordning, at 
samtlige radioamatører henføres til kategori A i 
heftet „Vilkår og bestemmelser"; de danske bestem
melser om såvel sendeeffekt, frekvensbånd m. m. 
som reglerne for trafikafvikling, f. eks. forbudet 
mod befordring af meddelelser til og fra tredie- 
mand, gælder således også nu for de amerikanske 
radioamatører i Grønland.

Udover bestemmelserne for kategori A i heftet 
„Vilkår og bestemmelser" er der for samtlige 
radioamatører i Grønland (såvel danske som ame
rikanske) givet tilladelse til brug af frekvensbåndet 
50—54 MHz.

På grund af den særlige karakter af baseområ
derne i Grønland er der for de såkaldte MARS-
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stationer i Thule og Søndrestrømfjord, der er under 
militær forvaltning, bevaret muligheden for at be
fordre meddelelser til og fra trediemand under 
forbindelse med radioamatører i USA. MARS-sta- 
tionerne er registreret under de danske kalde
signaler:

XP1AA, Thule.
XP1AB, Søndrestrømfjord.

Da MARS-operationer er en ren amerikansk fore
teelse, vil det forstås, at tilsvarende forhold ikke 
vil kunne gennemføres for danske stationer.

Det skal bemærkes, at der i den forannævnte in
struktionsbog for et enkelt frekvensbånds vedkom
mende har indsneget sig en trykfejl, idet der for 
7 MHz båndet er anført de danske grænser forud 
for ændringen pr. 1. maj 1961 d. v. s. 7000—7150 MHz, 
men der er allerede for nogen tid siden ad de sæd
vanlige kanaler rettet henvendelse til de amerikan
ske myndigheder om ændring til det nugældende 
frekvensbånd 7000—7100 kHZ.

De amerikanske amatør-radiostationer i Grøn
land vil blive optaget i næste udgave af Amatør 
Radiostationer i Danmark. En fortegnelse over de 
på nuværende tidspunkt udstedte tilladelser frem
sendes hoslagt.

E. B.
Lønborg / P. V. Larsen

Amerikanske amatør-radiostationer i Grønland.
OX4FR, Finley, Søndrestrømfjord Air Base

OX4FS, Sullivan, Søndrestrømfjord Air Base
OX4FV, Ohio, Søndrestrømfjord Air Base.
OX4GE, Ferrell, Søndrestrømfjord Air Base
0X5AC, Luthe, Thule Air Base
OX5AD, Marlow, Thule Air Base.
OX5AF, L. J. Higgins, Thule Air Base.
OX5AH, F. J. Benefil, Thule Air Base.
OX5AJ, Terrien, Thule Air Base.
OX5AS, Kozlowski, Thule Air Base.
OX5BM, Tolbert, Thule Air Base.
OX5BO, Dove, Thule Air Base.
OX5BX, Barrows, Thule Air Base.
OX5OF, Anderson, Thule Air Base.
XP1AA, MARS-station, Thule Air Base.
XP1AB, Mars-station, Søndrestrømfj or Air Base

QSL-kortet som hjælpemiddel i forskningen
Af Dr. M. Joachim, OK1WI, formand for IARC

I 1963 fejrede den interkontinentale kortbølgeradio 
sin 40 års fødselsdag. Det er umuligt at bedømme 
antallet af langvejs amatørforbindelser i denne pe
riode, men givet er det, at blev den herigennem 
indvundne erfaring behandlet på rette måde, ville 
den enorme mængde af viden være ikke alene af 
operationsmæssig betydning, men også til stor nytte 
for videnskaben.

Da QSL-kortet blev indført i amatørbevægelsens 
barndom, var det ment som et håndgribeligt bevis 
på en ført qso. Uden et sådant bevis kunne mange 
folk bl. a. videnskabsmænd tro, at stationerne kørte 
under falske kaldesignaler.

Kort efter, da ionosfærens tilstedeværelse blev 
konstateret ved hjælp af puls-transmissioner, blev 
mulighederne for langvejsforbindelser på HF-bån- 
dene analyseret teoretisk. Det var imidlertid nød
vendigt at fortsætte med at undersøge ionosfæren 
fra forskellige steder på kloden over et længere 
tidsrum, førend den grundlæggende sammenhæng 
mellem udbredelsesforhold og solaktivitet blev af
sløret.

I 40rne blev det ved systematisk behandling af 
ionosfæreresultatérne muligt at udvikle en frem
skreden forudsigelsesteknik. Som bekendt indebæ
rer denne teknik en opdeling af kloden i tre zoner, 
vestzonen, mellemzonen og østzonen. Inden for hver 
af disse zoner antages ionosfærens egenskaber at 
være ens. I nogle prognosemetoder antages det, at 
endog kun to zoner (øst og vest) vil kunne karak
terisere de verdensomspændende udbredelsesfor
hold. En anden antagelse var de såkaldte „kontrol
punkter" i en afstand af 2000 km fra kommunika
tionsvejen, disse punkter antoges at afspejle for
holdene for en given kommunikationsvej. Disse 
temmelig grove tilnærmelser var nødvendige p. g. a. 
den tidsrøvende „håndregningsmetode".

Det sidste tiår har set indførelsen af computere i 
udbredelsesforudsigelserne, og The International 
Radio Consultive Committee (CCIR) forbereder nu 
et atlas over ionosfærens egenskaber på verdens
omspændende basis under hensyntagen til tids
punktet på dagen og måneden samt graden af 
solaktivitet. På grund af mangel på systematisering 
kan resultaterne fra amatøreksperimenter ikke ta
ges i betragtning, så den foreslåede udbredelses
prognose er stadig baseret på den klassiske „ud
bredelse v. h. a. reflektion" fra ionosfærens lag.

Da IARC har adgang til en elektronisk computer 
og på denne måde kan systematisere resultaterne af 
de sidste 40 års udbredelsesforsøg, blev det beslut
tet at udarbejde et amatørernes CPR (Contributed 
to Propagation Research) diplom beregnet for sen
der- og lytteramatører fra hele verden. Reglerne 
findes nedenfor. Det endelige mål er forberedelsen 
(og udgivelsen) af en IARC-håndbog, der angiver 
de forekommende forhold (sandsynligheden for 
kommunikationstidspunktet) mellem hver af de 75 
ITU geografiske zoner, som funktion af det benyt
tede bånd, måned og solaktivitet. Denne håndbog 
vil hvile på histogrammer, der angiver sandsynlig
heden for kontakternes gennemførelse med givne 
mellemrum (f. eks. 5 min. til 15 min.) Histogram
merne vil også stå til rådighed for forskerne og er 
i øvrigt til de deltagende nationale foreningers 
disposition.

For at kunne systematisere resultaterne fra ama
tørernes udgivelsesresultater foreslås det, at QSL- 
kortene som et minimum indeholder de informa
tioner, der er angivet i fig. 1. Denne oversigt ud
føres som et smalt bånd forneden på QSL-kortet og 
skal standardiseres verden over for at lette den 
fremtidige bearbejdelse.

Den verdensomspændende konkurrence om 
4U1ITUS CPR diplom er startet i erkendelse af, at 
amatørerne vil kunne yde en uvurderlig indsats, 
såfremt udbredelsesresultateme bliver samlet og 
behandlet. Det vil hjælpe radiovidenskaben og blive 
en afgørende faktor i vurderingen af forskellige 
udbredelsesteorier.

CPR
Reglerne for CPR (Contributed to Propagation 

Research) 4ULITU diplomet er følgende:
1) CPR-diplomet udstedes af den internationale 

amatør radioclub (IARC), der betjener 4U1ITU 
i Geneve, Schweiz.

2) Såvel aktive som tidligere radioamatører (sender- 
og lytteramatører) over hele verden kan deltage. 
Familier til afdøde amatører kan også deltage i 
opnåelsen af et „in memoriam" CPR-diplom.

3) Til dette diplom gælder den inddeling af kloden 
i 75 zoner, således som det findes i ITU Radio 
Regulations (Geneve 1959) (se fig. 2).
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4) Enhver radioforbindelse (uanset årstallet) mellem 
forskellige zoner eller modtagelse af en amatør
radiotransmission fra en anden zone anerkendes, 
forudsat at forbindelsen er blevet bekræftet med 
et QSL-kort, og at amatørbåndene inden for 
decameterbølgerne er anvendt. Forbindelser in
den for samme zone gælder ikke. QSO’er, der 
kun bekræftes af amatørens egen log, kan aner
kendes under forudsætning af, at bogstavet „L“ 
anføres i kolonnen „QSL/LOG“ i højre side af 
CPR-loggen.

5) Data skal arrangeres som vist i fig. 1 og skal 
indeholde kaldesignalerne fra den kaldende og 
den kaldte station, deres geografiske zoner, 
tiden i UT, dato og RST. Logblade kan fås 
hos IARC.

6) Følgende klasser uddeles af IARC:
CPR-diplom af 1. klasse for mere end 10.000 for
bindelser eller modtagelser. CPR-diplom af 2. 
klasse for mere end 5000 forbindelser eller mod
tagelser. CPR-diplom af 3. klasse for mere end 
1000 forbindelser eller modtagelser. CPR-diplom 
af 4. klasse for mere end 100 forbindelser eller 
modtagelser.

Ydermere vil en 4U1ITU guldmedalje blive ud
delt til amatører, der bidrager på fremragende 
måde ud over de krav, der stilles til CPR af
1. klasse.

7) Ansøgninger om CPR skal sendes til IARC, P. O. 
Box 6, 1211 Geneve 20, Schweiz, gennem den 
nationale forening.

8) I tvivlstilfælde kan den nationale forening blive 
anmodet om at berigtige eksistensen og rigtig
heden af de QSL-kort, der er anført i ansøge
rens log.

9) Ansøgerne accepterer ved at indsende deres re
sultater til IARC IARC’s beslutninger i sagerne 
og tillader indlemmelse af deres resultater i en 
kommende håndbog over udbredelsesforhold, ud
sendt af IARC.

Her er da virkelig noget at tage fat på — også 
for vore DR-amatører — og foruden glæden ved 
at nå et mål (diplomet) må tanken om, at man 
bidrager til et projekt, der understreger amatør
radioen som en tjeneste, i højeste grad virke an- 
sporende. Hvem bliver den første OZ-ham, der 
hjembringer CPR klasse 1? OZ7DX

Fig. 1. (Eksempel på CPR-log).

Band Mc/s Called stn Zone RR Calling stn Zone RR Date*) Hour UT RST CW AM SSB

14 OK1FO 28 K6USA 16 020459 1650

Forklaring til fig. 1.: *) dag (01—31) måned (01—12) år kun tiåret.
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Træningstelegrafi på 80 meter:

Der sendes fra OZ4SJ, København.
Tid: Hver søndag formiddag 1000—1100 DNT.
Frekvens: 3580 KC.
Input: 300 w.
Sendetype: Umoduleret telegrafi (Al).
I denne måned bliver hastigheden ca. 50 tegn/min.
Rapporter modtages gerne. OZ4SJ

EA7GF og EA7JQ skulle nu være ved at lægge 
sidste hånd på forberedelserne til turen til de span
ske provinser i Nordafrika. Der skulle i første om
gang være tale om at besøge Ifni og Rio de Oro, 
men rygtet vil også vide at der skulle kunne blive 
aktivitet fra Rio Muni og Annobon. De ventes i 
gang fra Rio de Oro omkring midten af januar. En 
væsentlig del af aktiviteten bliver på SSB.

VQ9HB skulle nu være nået frem til Agalega 
Island og være igang under kaldesignalet VQ8BFA, 
men han er endnu ikke hørt herhjemme.

På grund af en misforståelse fik jeg i sidste OZ 
meddelt at der igen skulle være stationer fra Paki
stan igang, det er desværre endnu ikke tilfældet.

Midt i januar skulle der endnu være chance for 
at få QSO med VS9HRV der er igang fra Kuria 
Muria Island. CW aktivitet er planlagt på følgende 
frekvenser 3550 (obs) 7005, 14010, 21050. Der vil mu
ligvis også blive SSB aktivitet og i så tilfælde på 
følgende frekvenser: 3798, 7045, 14105, 21374 og 
28605 kc. Forhåbentlig lykkes det dem denne gang 
at komme helskindet frem til Kuria Muria. QSL 
kan sendes via RSGB eller til VS9ARV.

W9WNV har i julen været i Mobasa for at hente 
et nyt PA trin, når det engang er nået frem fra 
USA og han har fået i båd og mandskab, er det 
planen, at han vil besøge Chagos, Tromlin og Lacca- 
diverne, samt nogle af de specielle klippeskær. Hans 
normale arbejdsfrekvens er CW 14045 og SSB 14105 
kc, men han er også af og til på 3501-3505, 7000-7010, 
21045, 21360 og 28600 kc. Husk at han ikke lytter på 
sendefrekvensen, på tyve meter lytter han oftest 
efter SSB stationer omkring 14200-14210 kc.

Fra Tyrkiet er TA2AC og 2BK for tiden meget 
aktive. TA2AC er flere gange rapporteret på 14020 
CW og TA2BK med CW og 7020 med fone 8. TA2AC 
sender hurtigt QSL gennem K4AMC.

Fra Malagasy er 5R8AS kommet igang, han arbej
der på en NASA sporingsstation og regner med at 
skulle være dernede i to års tid. Han er hørt med 
SSB i den lave ende af tyve meter og på 28590 kc. 
QSL gennem W6ZPX.
3,5 mc CW:

7CF: Wl—2—3—4—8—9 - VE 1—2—3 -22—10 - 
YV2GC 09 - UL7GW 24 - 4U1ITU 24.
3,8 mc SSB:

4DX: DJ6QT/LX 21 -4U1ITU 22 - UB5CI 22 - 
UY5KL 22 - UW3AO 22 - UAØBP 22 - CT1EE 01 - 
CN8AW 22 - OX3WX 18 - VE1IE—1AHM—3BQI 23. 
7 mc CW:

4DX: 606BW 22.
5CP: UL7QH 04 - GC4LI 17 - XZ2XW 23 - K1SLZ 

06 - UF6BK 22.
7CF: DJ6QT/LX 08 - OY5B 18 - MP4BDF 23 - 

KA7AB 14 - TA2BK 23 - UD6BW 23 - UD5KAB 19 - 
UH8DC 08 - UJ8KAG 02 - UL7KFE 15 - U5ARTEK 
24 - 4L7A - 4X4RD 17 - ZD8J 24 - 606BW 23 - 
7XØAH 24 - CM2BL 06 - CM2QN 06 - HI8XAL 09 - 
KZ5TW 24 - 9Y4DS 07 - PY2SO 22 - VK2GW 19 -

VK3ADB 19 - VK3APN 19 - ZL1AIR 08 - ZL4BO 19. 
14 mc CW:

4DX: ZL2JY—1AMQ 07 - DV1CC 13 - 4X4QD— 
4VG 15 - W2—4—5—6—7—8—9 - UW0IX 08 - 
UAØBL - PY2DTV 14 - JA1AG—2CPD 08 - OY8P 
13- - KL7FKO 12 - KR6JM 08.

5CP: ZL1AAF 09 - JA6CUX 12 TF2WJU 12 - 
GD3AIM 10 - TA2AC 10 - SU1DL 12 - ZA1C 12.

7Z: KR6AG 11 - TA2AC 16 - VE 2—3—7 - 13—18 - 
W/K 1—2—3—4—5—6—7—8—9—0.
14 mc SSB:

4DX: OY4M 16.
21 mc CW:

4DX: TU2BK 11 - W2.
5CP: PY2OU 10 - PY5ASN—5AUC 12 - HK0AI 17 

17 - ZL2CD 10 - EA8FF 11 - VU2FB 12.
7Z: CR7JD 13 - IS1SCB 10 - UI8AI 12 UL7HL 11 - 

VE7AFW 17 - ZL4BK 11 - W/K 1—2—3—4—5—6—7— 
8—9—0 - 13—17.
21 mc SSB:
4DX: W 1—2—3—8 bedste 15.
28 mc CW:

4DX: VK3AKN 11 - KV4IU 13 - ZC4GB 12.
7Z: OA4PF 13 - UA9AA 11 - UM8AP 11 - ZB2AM 

13 - ZE3JO 15.
Det var så alt for denne gang, tak for rapporterne 

og julehilsnerne. På genhør i næste måned.
73 og bedst DX de OZ7BQ/Joe 

Hans Jørgen Rasmusen, Vær. 145, P. O. Pedersens 
Kollegium, Lyngby.
Redaktionen sluttet den 28. dec.

OSCAR 5:
Der har i lang tid været talt om at få en euro

pæisk OSCAR i stil med dem, som de amerikanske 
amatører har bygget og fået sendt op! For at få 
den nødvendige erfaring med transponderudstyr til 
dette formål har en gruppe tyske amatører under 
DJ4ZC’s ledelse udviklet en transistoriseret 144 
MHz transponder, som har været opsendt mange 
gange ved hjælp af balloner — forsøgsrækken er 
kendt under navnet ARTOB. Disse ballonopsendel
ser har resulteret i VHF-forbindelser mellem ad
skillige europæiske stationer. Som et resultat af de 
gode erfaringer, DJ4ZC har haft med ARTOB, har 
OSCAR-organisationen i USA tilbudt at hjælpe 
med at få en EUROOSCAR-satellit opsendt.

Efter en demonstration i efteråret 1965 i Genevce 
ved DL9GU og HB9RG af en ARTOB-transponder 
for præsidenten for OSCAR-organisationen, W8SAI, 
og efter at have modtaget hans forslag om hjælp, 
besluttede IARU Region I VHF arbejdsgruppen at 
yde projektet finansiel hjælp.

Efter nogen tids korrespondance mellem DJ4ZC 
og OSCAR-organisationen blev der fra USA af
sendt en aluminiumskasse, som DJ4ZC skal bygge 
udstyret Ind i, samt tilpasse antenner etc. — når 
dette er gjort, sendes det hele til USA, hvor alu
miniumskassen udskiftes med en af magnesium- 
lithium, som amerikanske amatører har bygget.

VHF-udstyret skulle blive følgende:
144 MHz udstyret bliver strømforsynet fra et 26 

volt sølv-zink engangsbatteri med en beregnet leve
tid på ca. 5 uger. Om frekvenserne., der skal benyt
tes, er der forskellige oplysninger — OSCAR News 
opgiver, at inputfrekvensen bliver 144.1 MHz ± 20 
kHz. Det norske „Amatør Radio“ skriver, at input- 
frekvensen er 144.1 MHz + 40 kHz, og outputfre
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Træningstelegrafi på 80 meter:
Der sendes fra OZ4SJ, København.
Tid: Hver søndag formiddag 1000—1100 DNT. 
Frekvens: 3580 KC.
Input: 300 w.
Sendetype: Umoduleret telegrafi (Al).
I denne måned bliver hastigheden ca. 50 tegn/min. 
Rapporter modtages gerne. OZ4SJ



kvensen er 145.9 MHz - 40 kHz. Systemmæssigt 
står det fast, at transponderen „vender" frekven
serne, d. v. s. hvis vi sender på 144.110 MHz til 
OSCAR 5, vil den genudsende det på 145.890 MHz.

Udgangseffekten bliver ca. 1 watt PEP. ESB-sig- 
naler skulle blive hørlige med 20 dB over støj
niveauet, når der anvendes en god converter (4—5 
dB NF) og en 2,5 m lang yagi antenne. Transpon
deren vil akceptere alle typer af modulation, der 
er tilladt for amatører, men bredbåndsmodulatio
ner skal undgås på grund af den begrænsede bånd
bredde i transponderen.

Transponderens modtagerdel har en så stor føl
somhed, at den vil være fuldt udstyret, når der 
benyttes en sender med 100 watts output og en
2,5 m lang yagi antenne. Brug af high-power vil på 
grund af det effektive AGC-system ikke forårsage 
splatter, men der opfordres til ikke at gå ud over 
den nævnte 100 watts grænse. Følsomheden på 
modtageren vil blive nedsat ved stor AGC-virk- 
ning, og dette betyder, at svagere signaler, specielt 
DX, ikke vil komme igennem.

Af beacon-udstyr skulle OSCAR 5 medføre en 
432 MHz sender, der fungerer ved hjælp af solceller 
og er derfor uden forbindelse med 145 MHz udsty
ret. På 145.95 MHz vil der være en 2-kanal tele
metersender med 20 W output. Den vil sende en 
sammenhængende bærebølge afbrudt af 2 gange 
HI, som vil indikere batteriets øjbelikkelige spæn
ding. Den totale cyclus bruges til at bestemme 
temperaturen inde i selve satellitten. Den planlagte 
bane vil blive som den, der var forudsat for OSCAR 
3, hvorfor kontakter op til 8000 km vil være 
mulige.

Lineær polarisation af den anvendte antenne i 
forhold til jord vil give de bedste resultater på 
grund af satellittens polarisation. Erfaringerne fra 
ARTOB viser, at antallet af QSO over transponde
ren vil være begrænset af den QRM, der opstår. 
Det henstilles derfor på det indstændigste at undgå 
lange CQ-opkald, og mislykkede forsøg på at kom
me igennem må ikke resultere i øget effektbrug. 
Det må forudses, at CW bliver det foretrukne til 
OSCAR 5 forbindelser — så på med vanten og få 
CW-kundskaberne øvet. Lyt på QSO’erne gennem 
OSCAR 5 førend I begynder at sende til den — 
operationsteknikken er den samme som ved DX- 
contester på de lavere bånd.

Der forventes at blive 5—6 passager pr. dag med 
QSO-muligheder fra et par minutter og op til 15 
minutter. Jeg vil gerne snarest høre fra amatører, 
der vil deltage i OSCAR 5 arbejdet, så jeg ved, 
hvem der skal have info om opsendelsen. OSCAR 5 
forventes opsendt i begyndelsen af 1967.

Henstilling:
I forbindelse med OSCAR 5 arbejdet vil jeg hen

stille, at frekvensområdet 144.1 MHz ± 40 kHz, 
145.9 MHz ± 40 MHz og 145.95 MHz ± 10 kHz bliver 
frigjort for amatørtrafik, der ikke har direkte rela
tion til OSCAR 5 arbejdet, i de perioder, hvor 
satellitten er indenfor rækkevidde af skandinavi
ske amatører. Jeg håber at kunne oplyse passage
tider for OSCAR 5, når den er opsendt, således at 
de amatører, der er bundet til ovennævnte fre
kvenser, kan få disse oplysninger.

Testkalender:
Sidste week-end i maj: UHF-test på 432 og 1296 

MHz. Data senere.
Første wek-end i september: EDR og IARU

Region I VHF/UHF test. Data senere.

Når der indgår oplysninger om flere tester, vil 
disse blive bragt.

Aktivitetstesten:
I december var følgende aktive:

144 MHz:
OZ6OH — 40 points OZ8UX — 12 points

1EE — 39 points 7BF — 10 points
8SL — 31 points 8DS — 9 points
9TJ — 29 points 1RH — 8 points
9GE — 24 points 2PO — 6 points
1MK — 20 points 8OP — 5 points
9CR — 14 points 9FR — 5 points

4HZ/p — 13 points 9VN — 4 points

432 MHz:
OZ2PO — 1 point 9FR — 1 point

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

432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden
kl. 2200—2359 DNT.

Logs sendes til undertegnede inden den 20. i må
neden.

Husk: hver søndag mellem kl. 1100—1200 DNT 
mødes vi på 432 MHz.

I Sverige er der 144 MHz aktivitetstest den 1. tirs
dag i måneden kl. 1900—2400 SNT og 432 MHz akti
vitetstest den 1. søndag i måneden kl. 0900—1200 
SNT.

Internationalt VHF-nyt:
I følge referat i det norske „Amatør Radio" nr. 12 

1966 af IARU Region I Bulletin for oktober 1966 er 
en ny satellit i OSCAR-serien, kaldt ARIES (Ama- 
teur Radio and Experimental Satellite), snart fær
digbygget af en amatørgruppe i det sydlige Califor
nien. Satellitten er trommeformet, 36 tommer i dia
meter og vejer ca. 70 pounds, og vil indeholde fire 
beacons, en translator, en kommandomodtager og 
telemetersystemer. De fire beacons vil sende i bån
dene 144—146, 220—225, 430—440 og 1215—1300 MHz. 
Beaconsenderne vil også sende telemeterdata. Nær
mere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Don Etheredge, K6UMV/W6DMP,
P. O. Box 3151, Van Nuys,
California 91407, USA.

I følge ovennævnte kilde er der kommet følgende 
nye beaconsendere i gang:

OK1KCU/1, 144.678 og 432.034 MHz, arbejder i 
døgndrift fra GK29j.

OK1KVR/1, 145.960 MHz, i døgndrift fra HK28d.
DJ2IF, 432.005 MHz fra DL38h.
Britiske VHF/UHF entusiaster mødes i Thames- 

side Hotel, The Winning Post, Whitton, nær Twi- 
ckenham, Middlesex, lørdag d. 13. maj 1967. Uden
landske amatører er velkomne.

HG2KRD er interesseret i moonbounce på 144 
MHz. Station HG2KRD har på 144 MHz følgende 
udstyr:

TX: 1200 watt input.
RX: param. ampl. + E86C converter + RFT 188.
ANT.: 20 dB yagi system.
Interesserede bedes skrive til: Ing. Andrew

Koroknay, Stadion 3A 1/6, Veszprem, Hungary.

432 MHz nyt:
OZ2PO er nu QRV på 432 MHz med en transi

storiseret converter og varaktortripler som sender 
— antennen er en 13 elements yagi. — 5NM har 
lånt en 432 MHz converter og kan nu lytte.

Vy 73 de 9A€.
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FRA AFDELINGERNE
Afdelingen holder 

møde hver mandag kl. 
20,00 i lokalerne Fre- 
deriksundsvej 123, un

deretagen, med nedgang til venstre for „ABC-cafe- 
teriet". QSL-centralen er åben fra kl. 19,30. OZ6MK 
udleverer kortene. Efter kl. 20,00 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: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16, 
København NV. Telefon GOdthåb 4241.

16. december havde morse- og teknikholdene ar
rangeret en festlig juleafslutning sammen med læ
rerne OZ4SJ Sv. Aage og OZ5AK Kolmorgen. Der 
var smørrebrød, øl, kaffe og cognac på de jule
smykkede borde, og de ellers så saglige klubloka
ler genlød af sang og guitarspil afvekslende med 
muntre historier. OZ1SZ, sekretær.

23. januar:
OZ4KY, Knud Ytteborg, kommer i aften og for

tæller om LF.

30. januar:
Klubaften med en hyggelig sludder og servering 

af kaffe, ostemad og wienerbrød.

6. februar:
På grund af folks bortrejse i juleferien har det 

voldt vanskelighed at fremskaffe foredragsholder. 
Vi regner dog med at kunne byde på et godt fore
drag i aften.

13. februar:
VHF-aften. Vor lærer på teknisk kursus, OZ5AK, 

Kolmorgen, vil fortælle om frekvenssving, diskri
minering heraf og kontrol ved simple midler. Med 
tanke på VHF-aftenen i december skulle dette emne 
være aktuelt.

Vi ønsker alle vore medlemmer et rigtig godt 
nytår!

OZ3WQ, Peter Lynggaard, programsekr.

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

lersvej 117, Århus V, tlf. (06) 16 23 21.
Kasserer: OZ7EW, E. Kragh, Louisevej 20, Bra
brand.
Sekretær: OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Junovej 30, 

Århus C, tlf. (06) 14 43 57.

Torsdag den 17. januar:
Gennemgang af modtageren ved OZ7YH. Princip

per for mellemstore og store modtagere. Vi ser på 
de forskellige former for detektering, valg af mel
lemfrekvens, AVC-systemer og tilkobling af S-me- 
ter.

Torsdag den 26. januar:
Henning Jeppesen vil forklare om rævejagt. Hvis 

der på dette møde viser sig stemning for det, vil 
der senere, efter nærmere bekendtgørelse, blive

holdt to byggeaftener, hvor der vil blive givet vej
ledning i bygning af en rævemodtager.

Torsdag den 9. februar:
Gennemgang af modtageren fortsætter derfra, 

hvor vi slap den 17/1. — OZ7YH.
Disse tre møder begynder kl. 2000 og foregår i 

Ungdomsgården, Skovvangsvej 127—129.
Inden møderne, fra kl. 1930, vil OZ7YH hjælpe 

betrængte medlemmer i modtagning af telegrafi.
Vi begynder i det nye år med at mødes ved 

Ørnereden tirsdag den 17. januar kl. 1945. Derfra 
starter vi til fods for at nedlægge ræven, som gem
mer sig i skoven. Første udsendelse sker kl. 2000. 
Alle interesserede — unge og ældre — er hjerteligt 
velkomne til at være med. Vi skulle gerne i det nye 
år have dannet flere hold, der kan tage kampen op 
med 9WP ved Århus-mesterskabet og måske gøre 
ham rangen som mester stridig.

Der findes adskillige EDR-medlemmer i Århus, 
som ikke er medlem af lokalafdelingen. Skulle du 
være en af disse, kan vi oplyse dig om, at der findes 
en lokalafdeling af EDR i Arhus med ca. 130 med
lemmer. Afdelingen har et månedsblad, X-QTC, 
som bringer afdelingsnyt i højere grad end lokal
spalten i OZ. Kunne du tænke dig at vide mere 
om afdelingen og evt. blive medlem af den, kan du 
henvende dig til et medlem af bestyrelsen.

Vy 73 OZ8BG.

ÅBENRÅ
Når disse linier skrives, er året 1966 ved at rinde 

ud, det har været et godt år for afdelingen, men 
vi håber, at året, der kommer, vil blive endnu bedre.

I januar havde vi tænkt os at afholde nogle film
aftener, men tidspunktet er ikke fastlagt, da vi 
ikke på nuværende tidspunkt har fået at vide, 
hvornår vi kan få filmene, men afdelingen af EDR 
i Sønderjylland med omliggende øer vil få nærmere 
meddelelse herom.

I afdelingen under AOF arbejdes nu med transi
storer, der skal bygges en 80 m modtager. Så har 
nogen lyst til at lære lidt mere om transistorer, så 
er det nu, det sker.

Vi mødes i det nye år som sædvanlig hver onsdag 
aften på Ungdomshjemmet, Ramsherred 49.

Vy 73 3DL.
BORNHOLM

Så ryster vi havemøblerne ud af øregangene og 
går i gang på en frisk. Vi skulle gerne være meget 
aktive i dette år; mere end sidste år. Der er god 
tilslutning til morsekurset, der bliver ledet af 2FT 
og 4EM. Så stor er interessen, at man næsten ikke 
kan vente på at komme i gang igen efter juleferien. 
Lad os håbe, at det bliver til nogle licenser. På 
bestyrelsesmødet først i december fandt vi ud af, 
at vi skulle holde en lille juleafslutning. Derfor 
blev det med så kort varsel. Der var god interesse, 
idet der var mødt tyve medlemmer op til et lille 
bingospil, hvor der var nogen, der fik reddet en 
hel del gode gevinster. Bedste scorer var 4GF, der 
tog nogle poser med komponenter for ikke at tale 
om „kartoffel-limonade", som han også „tog sig 
kærligt af“ . . . Helmuth løb af med både en hel 
flaske rødvin og en „æske øl". Der blev et pænt 
overskud til klubben, og da vi havde drukket kaffe 
og set lysbilleder fra forskellige episoder i årets 
løb samt fra pinsestævnet, var klokken blevet 
mange. Efter hvad der blev hvisket i krogene, var 
man vældig opsat på at gentage spøgen senere.

Som I vil se andet sted i OZ, kalder vi allerede
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til sommerstævne på Bornholm nu i januar. Så har 
folk tid til at sunde sig, indtil det skal gå løs. Na
turligvis regner vi med at se alle de lokale hamser 
også. I bedes også melde jer til.

Ved en beklagelig fejltagelse manglede gironum
meret i Kontakt. Da det ikke kom med i farten, 
kan vi jo heller ikke forvente at få nogen skillinger 
ind. Dette vil vi ikke risikere, hvorfor nummeret 
bringes her. Det er giro 130809. Tag godt imod giro
kortet og betal venligst inden alt for lang tid. Vi 
kan ikke lide at smide medlemmerne ud. Adressen 
er stadig EDR’s kasserer, Birgersvej 3, Åkirkeby. 

Og så til programmet:

Tirsdag den 17. januar kl. 19,30:
Morsekursus og klubaften.

Tirsdag den 24. januar kl. 19,30:
Klubaften og morsekursus.

Tirsdag den 31. januar kl. 19,30:
Morsekursus, klubaften. Måske en overraskelse.

Tirsdag den 7. februar kl. 19,30:
Aktivitetsaften. Morsekursus.

Tirsdag den 14. februar kl. 19,30:
Morsekursus, klubaften.

Tirsdag den 21. februar kl. 19,30:
Er undertegnede sikkert ikke på øen, men jeg 

giver alligevel kaffe på klubaftenen. I kan vel selv 
brygge den?

Det var alt for denne gang. Ret til ændringer i 
programmet forbeholdes. I så fald bliver I under
rettet enten i Kontakt eller pr. brev. God arbejds- 
lyst og på gensyn i OZ4EDR.

Vy 73 de 4OV, Ole.

FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Formand: OZ1MC, Morris Christiansen, Kløver

vej 27, Frederikshavn.
Klubhus: Høgstedvej 7.
Først vil jeg ønske alle medlemmer et godt nytår 

og håbe, at 1967 må betyde fremgang for EDR. Der 
vil ske en ændring i vore fremtidige programmer, 
idet der for eftertiden kun vil være klubmøde hver
14. dag og således, at der ca. hver anden gang er 
et eller andet godt arrangement.

Program for januar-februar:
Hver tirsdag kl. 20,00—23,00: CW-kursus + Tek

nisk kursus.
Mandag den 16. januar: Klubmøde.
Mandag den 30. januar: Sjov med elektronik ved 

1MC, 2GM og 6RW.
Mandag den 13. februar: Klubmøde.
Søndag den 26. februar vil der fra kl. 14,00 til kl. 

ca. 20,00 blive arrangeret en udstilling i klubhuset 
af arbejdende amatørstationer. Og vi vil denne dag 
holde åbent hus for alle, der har lyst til at komme. 
Der vil være følgende arbejdende stationer: AM 80 
- 40 - 20 - 15 - 10 m, ESB 20 m, AM + M 2 m, 
ligesom der vil være mobilstationer i gang på 2 m. 
Men foruden disse stationer vil vi opfordre jer til 
at udstille jeres egen station eller en del deraf. 
Nærmere data vedrørende dette arrangement kom
mer i næste nr. af „OZ“.

Til sidst en opfordring til at slutte op om afdelin
gens arbejde i det kommende år, og kom bare frem 
med ideer og forslag til vort arbejde.

Vy 73 — 6PN.

HOLBÆK
Afdelingen ønsker herved medlemmerne et godt 

nytår med tak for det gamle.
Første møde i det nye år bliver som tidligere af

talt hos 2PU.
Vy 73 5SZ

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.

De faste ugeprogram:
Mandag kl. 19,25:

Rævejagt.

Tirsdag kl. 20,15:
Morsekursus.

Onsdag kl. 20,15:
Teknisk kursus.

Torsdag kl. 20,15:
Alm. mødeaften.

Månedens arrangement januar:
Torsdag den 26. januar kl. 20,15:

Foredrag. 2KQ vil indvie os i Arenas nye modul
system og fortælle om teknikken, der ligger bag 
udviklingen af dem. Der vil bagefter foredraget 
blive lejlighed til at få demonstreret nogle af de 
nye ting, Arena har udviklet på basis af modulerne.

Vy 73 9ER.

LOLLAND-FALSTER
Hermed et forsinket novemberreferat. Vi måtte 

udsætte vort møde på grund af valget, derfor ikke 
noget fra os i sidste OZ.

Det var en stor aften i Maribo, både foredrags
mæssigt og deltagermæssigt. Det er dejligt stadig 
at se flere og flere komme til vore mødeaftener og 
dermed være med til at aktivere andre, men nok 
om det. Det var OZ2NF og Ing. Jacobsen, begge fra 
Fa. V. H. Prinz, der holdt foredrag og demonstra
tioner for os.

OZ2NF startede med at fortælle om gamle dage 
som amatør på L-F. Der var slet ikke tid til at 
bruge lommetørklæderne, det var så interessant at 
høre dig berette om jeres spæde og besværlige 
start hernede, 2NF, selv vore P35 stod urørt, medens 
du fortalte. Det var virkelig spændende at høre 
jeres kamp for at komme i luften og alle de spæn
dende oplevelser, I har haft.

Efter foredraget kørte 2NF en film fra Teneriffa, 
det var egen optagelse, en dejlig farvefilm, som 
ingen filmmand kunne have gjort bedre, rigt kom
menteret _med beskrivelse af steder, oplevelser og 
minder fra turen og på så levende en måde, at vi 
næsten alle følte os hensat til denne dejlige ø.

Efter filmen overtog ing. Jacobsen ordet og de
monstrerede en række „Grundig“-instrumenter for 
os, universal-rør og gitterdykmetre, oscilloskop og 
transistormodtager med amatørbånd, digitalmeter
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m. m. Instrumenterne var varmet op, og ing. Ja
cobsen foretog en række interessante målinger for 
os. Det var fine ting, der kunne få tænderne til at 
løbe i vand på enhver amatør. Ingen var vel i tvivl 
om, hvad der skulle stå på ønskesedlen i år.

En tak til jer begge for en meget udbytterig 
aften skal lyde fra os alle hernede.

Decembermødet. Det var julemøde, og det var 
igen hos 2MI, og der var igen overraskelser til os. 
Hvert år, når vi går hjem fra julemødet hos dig, 
Mimi, er vi enige om, at det kunne bestemt ikke 
have været lavet bedre, og alligevel overrasker du 
med nye arrangementer. Well — OZ2MI og OB bød 
velkommen, og aftenen indledte OZ9XP med at 
vise os en farvefilm suppleret af farvedias, begge 
optaget af 9XP under en amerikatur. Og så var vi 
på langfart igen, 9XP havde været en tur ovre i 
„Maverick-distriktet“, og her var ikke nogen kun
stige scener, det var naturel alt sammen, en pragt
fuld natur i herlige farver, netop som det skal 
være — american-style. Det var en dejlig film, 
9XP, men har du nu også haft tid til at snakke 
med familien, der er jo røget nogle meter film 
igennem.

Så var det Mimis tur. Vi blev dirigeret i kælderen 
til alle tiders pølsebar med 6KJ som toastmaster, 
desværre var han osse kassemester, et hverv, han 
varetager med stor nid! Synd blot, at nogle af vore 
fnedlemmer var forhindret i at komme, for det var 
igen en dejlig julefest, som vi alle vil sige dig, 2MI, 
og OB rigtig mange tak for. Og nu til 1967.

Tirsdag den 17. januar.
Møde på I og H skolen i Nykøbing kl. 2000.
Det er filmsaften, og der kommer to farvefilm 

om transistoren. Den første viser transistoren helt 
fra bunden af, hvordan man laver P- og N-typerne. 
Den anden viser fabrikationen på hypermoderne 
maskiner.

Lolland-Falster afdelingen sender hermed en nyt
års hilsen med ønsket om et godt og aktivt 1967.

Vy 73, Elmer.

ODENSE
Formand: Erling Hansen, OZ7XG.
Sophus Bauditzvej 14, Odense.
Tlf. 113109.
Der har jo i Odense i mange år været stor inter

esse for VHF, UHF og nu SHF og ikke mindst i den 
lille gruppe af særligt interesserede og ihærdige, 
der eksperimenterer med satellitkommunikation, 
maneforsøg m. m. Deres resultater og fremtids
planer er meget interessante, hvorfor vi havde fået 
9FR til at fortælle os lidt om arbejdet den 8. decem
ber. 9FR skitserede de problemer og krav, der skulle 
overvindes ved måne- og satellitforsøg, på f. eks. 
70 cm, med superfølsomme modtagere, stor anten
neforstærkning med paraboler, hvis man i det hele 
taget skulle kunne gøre sig gældende. Aftenen slut
tede med demonstration af 9FR’s 23 cm grej, men 
den forventede transmission gennem lokalet lyk
kedes ikke, selv om marmeladedåserne var om
hyggeligt rettet mod hinanden. Det blev senere 
oplyst, at batterierne var slidt ned.

Torsdag den 15. december havde afdelingen jule
stue med afslutning for 1966. Det blev en hyggelig 
aften med film, kaffebord, amerikansk lotteri, øl 
og pølser og stuvende fuldt hus. 9FR fik lejlighed 
til at fuldføre sit delvis mislykkede forsøg fra den
8. december, og denne gang var der SHF i marme
ladedåserne.

Programmet for januar-februar.
19. januar: 7HJ viser os, hvorledes trykte kreds

løb fremstilles.
26. januar: Formanden giver gode råd ved udfyl

delse af selvangivelsen. Tag den med, det kunne jo 
være, der var et par fiduser, du har overset.

2. februar: Praktik. Der sigtes ikke til noget 
bestemt, men det er meningen, at enhver kan tage 
sit grej med og få målt på det eller få gode råd.

9. februar: Klubaften. Vi skal sludre og diskutere, 
som vi altid har været glade ved det. Tilmelding til 
11/2, se senere.

11. februar: Det er en lørdag, og om eftermiddagen 
har DSB velvilligt stillet sit automatiske fjern
styringsanlæg til skue for os. Interesserede bedes 
tilmelde sig på klubaftenen den 9/2 eller pr. telefon 
til formanden i god tid. Der gives her oplysning 
om tid og mødested.

16. februar: Rævejagt, hvad er det? 3XW m. fl. 
fortæller om rævejagt nu, hvor sæsonen snart står 
for døren.

23. februar: 1FB kommer hertil og snakker tran
sistorer, og det bliver ikke kedeligt. Mød talrigt 
op og få endnu mere inspiration til denne interes
sante teknik.

Alle torsdagsarrangementer kl. 2000.
Vy 73 de 2RH, Rune.

ROSKILDE
Ordinær generalforsamling blev afholdt i afdelin

gens lokale på Lejre Maskinfabrik torsdag den 15. 
december. Formanden, OZ2UD, aflagde beretning 
og omtalte bl. a. indvielsen af afdelingens lokale i 
august 1966. Et stort arbejde var gået forud med 
indretningen, og selv om meget endnu manglede, 
var man enig i, at Roskilde-afdelingen havde fået 
et særdeles velegnet samlingssted. 2UD takkede de 
medlemmer, der havde ofret tid og arbejde på 
lokalets istandsættelse. 2UD omtalte endvidere de i 
efteråret afholdte foredrag, afdelingens tekniske 
kursus m. m. Formandens beretning blev godkendt.

Kassereren aflagde derefter regnskabet, der blev 
godtaget af generalforsamlingen tilligemed en kon
tingentforhøjelse. Det månedlige kontingent pr. med
lem er således 3 kr. fra 1. januar 1967.

Bestyrelsens sammensætning for det kommende 
år blev:

Formand: OZ2UD — Næstformand: OZ9MK — 
Kasserer: Ejner Dyhr Petersen — Sekretær: OZ2BO.

Generalforsamlingen blev enig om at lægge af
delingsarbejdet fremover i mere faste rammer. Der 
vil blive en månedlig hyggeaften, CW-træning 
o. s. v. Nærmere meddelelse herom vil tilgå med
lemmerne.

Vel mødt igen i afdelingen den 5. januar 1967 
— Godt nytår. 73, OZ2BO.

VEJLE
Efter juleferien tager vi fat igen. Den 6/2-67 skal 

vi se den nye radio- og TV-fabrik, som er opført 
i Horsens. Der bliver denne aften afgang fra lokalet 
Ørstedsgade 13 kl. 1930. Der er givet tilsagn om 
mange biler, så der bliver kørelejlighed til dem, 
der ingen køretøj har.

Er der nogen interesse for rævejagt?
Det er meningen, at der vil blive påbegyndt 

bygning af en serie rævemodtagere med transisto
rer. Eventuelle interesserede kan henvende sig til 
undertegnede. Vy 73 de OZ3FG — 3KB — OZ2EN.

33



VIBORG
Medlemsmøde på Ålkjærs Konditori torsdag den 

20/1 klokken 20,00.
Vy 73’s de OZ 6 AI, Asbjørn.

10413 VE7BOS, Freddy Klitz, 2483 East 26th. 
Avenue, Vancouver 12, B. C. Canada.

10414 Hans Ole Pedersen, Tværledet 6 A, 
Bagsværd. (A)

10415 H. Birkholm, Vestervej 31, Glostrup.
10416 K. Søe Højberg, Odensevej 40, Himmelev, 

Roskilde.
10417 Ib Madsen, Hedeparken 51, 3. tv., Ballerup.
10418 Torben Elmøe, Dybbølsgade 61, 3. tv., 

København V. (A)
10419 Erling Aage Geertsen, Duntzfelts Allé 16, 

Hellerup.
10420 Per Jakobsen, Hv. Enghavevej 90, 2., 

Hvidovre.
10421 Knud Frederiksen, Stadionsvej, Bredsten.
10422 Alwin Thomsen, Majbøl, Kirke Hørup.
10423 Per Jorlet, Syrenvej 15, Nørre Uttrup.
10424 Flemming Nedergaard, Møllemarken 48, 

Vallø.
10425 Erik Christensen, Skovbrynet 10, 2. th., 

Næstved.
10426 FLKS Robert Bundgaard, FLD 605, postbox 

217, Thorshavn, Færøerne.
10427 J. B. Helmersen, Syrenvej 16, Ringsted.
10428 Brynjolf Johannesen, Kongebruen 18, 

Thorshavn, Færøerne.
10429 Niels Basse, Strandgårdshøj 32, Ebeltoft.
10430 Ole Knudsen, Vester Ulslev, Øster Ulslev.
10431 Arne Petersen, Ved Kagså 34, Herlev. (A)
10432 Jørgen Severinsen, Hyggebo, Ebeltoft.
10433 Ib Walbum, A. R. Poulsensvej 6, Nakskov.
10434 C. M. Pedersen, Nørregade 25, Odder.
10435 Thorbjørn H. Gorrsen, Søndergade 15, 

Tønder.
10436 Ole Junker Nielsen, Tousparken 7, st., 

Åbyhøj.
10437 Arne Søndergård Olsen, Skovvangsvej 222, 

Århus N.
10438 Niels Henning Jensen, Toftagervej 10, Viby J.
10439 H. Birch, Lilliendalsvej 15 B, Brønshøj. (A)
10440 Michael Hjorth, Kaplevej 61, Virum. (A)

Atter medlem
6833 OZ2NK, Kjeld Nielsen, Hasselvej 9, Glostrup.
5003 OZ9PM, Peter Mikkelsen, Tordenskjolds

gade 25, 3., Horsens.
8312 OZ9ET, Erik Trøjborg, Høegs Mindevej 41, 

Gentofte.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler

Vedrørende amatør-radiosendetilladelse.

Nye tilladelser:
B 7591, OZ1GD, Ejner Nielsen, Mogensgade 9, 

Hadsund.
C 10220, OZ2MS, Mogens Egelund Jensen, „Kilde- 

huset", Frørup mark, Frørup.

B OZ3EVA, EDR Hjørring afdeling, Springvands
pladsen 4, Hjørring.
(Ansvarshavende: OZ6WN, W. Nørlev, Bal
dersvej 7, Hjørring).

C 7861, OZ5ET, Johan Ernst Kirkebæk, Hovedga
den 39, Snejbjerg, Herning.

C 9365, OZ5FE, Frank Hansen, Kirsebær Allé 16, 
Hillerød.

A 9431, OZ5QS, Poul Kr. Svanholm Rosenbeck, 
GKMP, Hvorup kaserne, Nørresundby.
(Har også amatør-radiosendetilladelse 
OZ5PZ — adresse: Svanfolk, Kongerslev).

B OZ6EW, Eli Tonsberg, Ramme.
B OZ6LM, Leif Madsen, Skørring, Galten.

(Genudstedelse. Tidligere adresse: Jyllands- 
allé 7, st., Århus).

C 9650, OZ6SV, Svend Erik Grandahl, Vester Allé 
5, Gimsing, Struer.

B 5075, OZ7AO, Egon Julius Gadeberg, Rahbeks 
Allé 11, Brørup.
(Har også OZ3SK på adressen: Højmarksvej, 
Stenballe, Horsens).

C OZ9FF, Hermod Folke Hansen, Skårup gi. skole, 
Sj ørring.

B 10037, OZ9MD, Mogens Dybdahl Dantoft, Vold
gade 65, Struer.
C OY3FO, Finn Salberg Olsen, c/o J. D. Nordoy, 

Myrkjanoyri, Klaksvik.

Inddragelser:
B OZ2HU, Herlev Ungdomsklub, Tvedvangen 53, 

Herlev.
B OZ6BG, Henrik Bang, Langagervej 4, Kolding. 
OX3MI, Niels Kristian Michaelsen, Daneborg.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.

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

*
Redaktører:

Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
Farum, t. (01) 95 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, liørretorv 
15, Horsens, tlf. (066) 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 
Horsens, tlf. (066) 2 18 34.

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

Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

*
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. 

Afleveret til postvæsenet den 15. januar 1967.
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