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Komplet ESB-exciter
(6. afsnit)
Af OZ1FB, Hans Poulsen.

Udgangstrinet.

Hermed bringes så endelig den sidste af
artiklerne om den fuldtransistoriserede ESB/
CW-exciter. Diagrammet ses i fig. 1.

Den bedste og nemmeste måde at få røret
skåret over på er at sætte det fast i en bore
maskine og ved hjælp af en fil lave en ridse
hele vejen rundt og derefter med fingrene
knække røret.

Drivertrinet.

Drivertransistoren Q1 får signalet fra ud
gangen af mixerenheden tilført gennem C1.
Q1 kører i ren klasse A med en kollektorstrøm (emitterstrøm) på ca. 85 mA, der svarer
til 0,85 volt målt over emittermodstanden R4.
R4 er uafkoblet for at give modkobling og
dermed bedre linearitet samt højere ind
gangsimpedans. Kollektorkredsen udgøres af
Transformatoren T.

T er syet på et ferritrør, der er ca. 15—18
mm langt. Den ydre diameter er 10 mm og
den indvendige diameter 6 mm. Primærsiden
har 8 vindinger og sekundæren 5 vindinger.
Der er anvendt almindelig tynd, isoleret mon
teringstråd, og der »sys« med parallelle trå
de for at opnå den bedst mulige kobling mel
lem de to viklinger.
Primærsiden er shuntet med 470 ohm og
sekundæren med 68 ohm gennem C4. Denne
kraftige klampning vil fjerne eventuelle
uheldige virkninger af egenresonanser i vik
lingerne og samtidig lægge loft over trans
formerens impedans.
Ferritrøret er Philips type B 4 og fås i
længder på ca. 150 mm, så der kan altså blive
ca. 8 transformere ud af eet rør.

Udgangstrinet.

PA-transistoren Q2 kører i klasse AB med
en tomgangsstrøm på ca. 20 mA, der gennem
emittermodstanden R7, som består af to paralleltforbundne 10 ohms modstande, giver
anledning til et spændingsfald på 0,1 volt.
Kollektorkredsen er et ganske almindeligt
π-led, hvor spolerne sidder mellem to omskif
terdæk, hvorpå også de tilhørende kondensa
torer er monteret.
ALC detektoren.

Tværs over emittermodstanden R7 vil der
være en HF-spænding, der er proportional
med udstyringen af Q2, og hvis denne HFspænding ensrettes, vil denne være egnet til
at styre ALC-transistoren Q4 i ESB-generatoren, beskrevet i OZ juni 1966.
Filternetværket C7 og R9 har en tidskon
stant på ca. 0,5 ms, hvilket efter min mening
synes at være praktisk.
Indstillingen af ALC-virkningen foretages
med potentiometret på 50 kohm. Q2 udstyres,
til der går en emitterstrøm på 70 mA. Der
skrues nu op for potm., indtil strømmen er
faldet til ca. 50—55 mA, og man lader så
potm. blive stående i denne stilling.
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Meterkredsløbet.

Det er altid rart at være orienteret om,
hvor stor strøm der går i udgangstransisto
ren, ligesom det også er ønskeligt at vide,
hvor meget output der er. Der er derfor
lavet et meterkredsløb med en omskifter.
Funktionerne er så simple, at de ikke skal
beskrives nærmere. Kun skal det nævnes, at
det af mig anvendte meter er et 1000 μA
Shinohara type MR-52. Anvendes andre me
tre, skal seriemodstandene evt. ændres.
Med de angivne værdier fås fuldt udslag
for hhv. 100 mA emitterstrøm og 10 volt ud
gangsspænding.
Afprøvningen.

Inden der sættes strøm på, bør de forskel
lige kredse være lagt groft på plads med et
gitterdykmeter, og outputterminalen belastes
med en 68 ohm modstand.

36

Når der sættes strøm på, bør dette ske uden
at der tilføres styring, men med indgangen
belastet med 68 kohm. Det kontrolleres nu, at
førnævnte spændinger er til stede over de
respektive emittermodstande.
Derefter tilføres gradvis styring fra mixerenheden og med meteret i stilling »output
spænding« kontrolleres, at der også kommer
output, og kollektorkredsene finjusteres nu
til størst output ved et input på ca. 50 mA.
Der skulle kunne fås en outputspænding på
5,5—6 volt.
Spolerne.

Alle spoler er forsynet med en Neosid
kerne 8 • 0,75 • 16 type F 100. Spoletråden er
almindelig 0,65 mm laktråd, der først vikles
op på f. eks. en 7 mm dorn. Man kan så umid
delbart skrue kernen i spolen (men husk nu
at vikle den rigtige vej). (Sluttes næste side).

Spørgsmål
Hirsebakken

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

Juul-Nyholm,
spørgsmålene

skal
altid
opgives
EDR-medlemsnummer
kaldesignal,
men
spørgerne
forbliver
overfor alle andre end OZ6NF.
Spørgsmål: Jeg har et problem, som jeg ikke kan
klare alene, og som jeg tror er ret almindeligt, for
der diskuteres ofte på båndene om det i denne tid,
men der er ikke mange, som synes at vide noget
derom. Min Philips Forte Stereo båndoptager kan
ikke lide HF’en fra min sender. Når jeg bruger
senderen, og der samtidig spilles på båndoptageren,
brummer den noget så nydeligt i takt med nøglingen, så al den gode musik ødelægges totalt. Jeg
tror ikke, at det kommer ind på lysnettet, men
mener, at det må skyldes direkte indstråling af HF.
Håber at du kan hjælpe mig, så mine kære „har
moniske“ igen kan nyde deres popmusik.
Svar: Ja, indstrålet HF i en båndoptager kan godt
give brum, akkurat som det kan ske i en AM-mod
tager eller FM-modtager, idet HF’en ensrettes eller
overstyrer gitre/baser, som regel i LF-delen. Kuren
imod det er at sætte en lille kondensator, f. eks.
100 pF, mellem gitter og katode hhv. basis og emit
ter, så HF’en kortsluttes og holdes ude af røret/
transistoren. Eventuelt kan 100 pF anbragt mellem
gitter/basis og stel eller mellem anode/kollektor og
stel hjælpe. Som regel må man forsøge sig frem
til de steder, hvor det hjælper, at man gør noget.
Det er som regel det første trin i LF’en, der er føl
somst for HF, men det kan være nødvendigt at
prøve på andre trin også. Selv om du siger, at der
ikke kommer noget ind fra lysnettet, ville jeg alli
gevel afkoble til kassens stel (sikkerhedskondensa
torer, mærket 5 kV og D!!), for lunten virker jo

og
evt.
anonyme

også som en slags antenne. Desuden kan ledninger
til højttalere trænge til afkobling, idet tilbagekob
lingen i slutforstærkeren jo forbinder højttalerled
ningen lige hen til forforstærkeren i mange for
stærkere, og den vej kan HF’en godt finde. — For
holdsreglerne er altså akkurat de samme, som vi
allesammen
kunne
om
BCL-spiller
og forstærkere
til teknisk prøve, og ufredens størrelse ved at lade
være med familien og naboerne sikkert ikke min
dre. Så selv om der ikke i licensreglerne står noget
direkte om båndspiller, er det nok klogt at regne
med, at de også skal være her. „Fredelig sameksi
stens",
som
politikerne
siger.
Hvis
kondensatorer
ikke kan gøre det, er det måske forsøget værd at
prøve med stopmodstande eller drosselspoler. Men
så skal det vist også være slemt.
Spørgsmål: Jeg har erhvervet en gammel Ham
marlund Super Pro-modt., som jeg gerne vil have
til at sige noget. Men da jeg ikke ved, hvilke spæn
dinger klemmerne bagpå skal have, er det lidt van
skeligt. Jeg ville være dig meget taknemmelig, hvis
du kunne finde ud af det, og jeg er også interesse
ret i at købe et diagram til modtageren, hvis et så
dant kan fremskaffes.
Svar: Sorry OM. Må jeg herved bede en læser
med en gammel Super Pro om at sende mig det
ønskede? Diagrammet returneres igen efter kopie
ring.
Vy 73 de OZ6NF.

Kondensatorerne.

Cl—C8 incl. er alle 47 nF disc ker, medens
kondensatorerne i PA-kredsen enten kan
være polyesterkonds eller almindelige kera
miske konds.
Spoletabel.

Bånd
C9 pF
C10 pF

80
800
800

40
20
15
10 meter
300 150 100 68
400 220 150 100

24
5 5-6 0,65 mm ø
L vdg.
14
9
L1—L2 og 3 alle 24 vdg. 0,65 mm ø med Neosid kerne.
Køleplader.

De på printet anvendte kølefinner måler
25 • 25 • 45 mm. Transistorerne er klemt i pas
huller og sidder meget fast, hvilket er ubetin
get nødvendigt.
Da jeg i den senere tid har fået flere hen
vendelser angående drejekondensatorer, be
des alle, der ønsker at få sådanne, henvende
sig til mig inden udgangen af februar, da det
ikke efter dette tidspunkt kan påregnes, at
jeg vil påtage mig at fremskaffe flere.

Køleplader.

Print til udgangstrinet kan som sædvanlig
fås hos undertegnede, og de, der har bestilt
og endnu ikke modtaget print, vil få disse til
sendt i løbet af febr.-marts.
Det har i et enkelt tilfælde vist sig nødven
digt at sætte en sugekreds afstemt til den
lokale TV-senders frekvens på udgangen,
ligesom der for en sikkerheds skyld blev sat
en spærrekreds i serie med udgangssignalet.
Disse foranstaltninger fjernede enhver form
for TVI, selv om den pågældende amatør an
vender en indendørs loftantenne, der løber
parallelt med installationen i et fællesanten
neanlæg. Der anvendes hos denne amatør et
PA-trin med et stk. 6146 som PA-trin. 6146’en
styres fra en EL83, som kører med 68 ohm
som gitterafleder, og således belaster exciteren korrekt.
*
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Måling
på
HF-transistorer
Af OZ5KN, Kjeld Normann
Grøndalsvej 95, Birkerød.

Den, som slår op i et transistorkatalog for
at undersøge forskellige transistortypers HF
mæssige egenskaber, vil i de fleste tilfælde
se disse angivet ved en parameter, som på
engelsk kaldes »Transition frequency« og
markeres med » f T « samt målemæssigt opgi
ves i MHz. På dansk taler man om »Forstærkning-båndbreddeproduktet«, og dette begreb
defineres således: Ved forstærkning-bånd
breddeproduktet fT forstås den frekvens, ved
hvilken strømforstærkningen i fælles emit
terkobling (7? eller hte) er faldet til 1 (0 dB).
Fig. 1 viser strømforstærkningsfaktoren
som funktion af frekvensen for Philips tran
sistor type BF 115. Som man ser, er hfe lig 1
ved 230 MHz, altså er fi i følge definitionen
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230 MHz for denne transistor. Det ses også,
at kurven hælder med 6 dB pr. oktav eller
20 dB pr. dekade. Den flade del af kurven
repræsenterer
transistorens
lavfrekvensstrømforstærkningsfaktor, som angives ved
hfeo og måles ved 1 kHz. Det punkt på kur
ven, hvor hfeo er faldet 3 dB, markerer græn
sen for transistorens båndbredde, analogt til
3 dB-punkterne for f. eks. en mellemfre
kvenskurve eller en LF-frekvenskurve. -—
Båndbredden benævnes f αe , og 3 dB-punktet kaldes fβ. fβ kan altså defineres som
den frekvens, ved hvilken hfe er reduceret
med 3 dB i forhold til hfe ved 1 kHz.
Hvis hfeo og fT er kendt, kan båndbred
den fαe udledes af formlen

Det er interessant at bemærke ud fra dette
udtryk, at transistorer, som har samme fT,
men forskellig strømforstærkning, vil have
betydeligt differerende båndbredder (fαe )
Dette er vigtigt for dimensionering af bred
båndsforstærkere, idet båndbredde kan op
nås ved reduktion af forstærkning, enten ved
valg af egnede transistorer eller gennem
modkobling.
Nu og da ser man fT specificeret indirekte
i databladene. I sådanne tilfælde er hfe op
givet ved en eller anden frekvens højere end

fβ. Man finder så fT ved at multiplicere vær
dien af hfe med den opgivne frekvens. Da 6
d_B repræsenterer en strømforstærkning på
2 gange, halveres hfe, hver gang frekvensen
fordobles og omvendt. Derfor giver produk
tet af hfe og frekvensen på den skrå del af
kurven ft .
Eksempel: En bestemt transistor kan være
opgivet i databladene til at have en hfe = 4
ved 100 MHz. Da fT = hfeXf, fås fx =
4X100 = 400 MHz.

fT og dermed dens evne til at forstærke på
højere frekvenser i VHF-området bestemmes
ved en måling på omkring 9—10 MHz.
Et brugbart kredsløb hertil er vist i fig. 3.
Kalibreringen sker ved at lede generatorsig
nalet direkte (udenom transistoren) til HFmillivoltmeteret. Udslaget noteres og svarer
altså til forstærkningen 1 (= 0 dB). Derefter
ledes signalet ved hjælp af omskifteren gen
nem transistoren, og spændingen på milli
voltmeteret, svarende til den aktuelle hfe,
aflæses. Nu kan fT udledes således:

Man vil af ovenstående se noget ret inter
essant, nemlig at det er muligt udfra nogle
forholdsvis lavfrekvente målinger at bestem
me en transistors HF-mæssige egenskaber.
Tager vi f. eks. igen BF 115, så kan dennes

hvor f er den anvendte målefrekvens (f. eks.
10 MHz), og vo og vi er henholdsvis den 1. og
2. aflæste udgangsspænding, som jo er ud
tryk for hfe.
*

Fig. 3.
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Begynderens
problemer
Dr OZ7AQ.
(Hvad Dr så end må betyde!)
Jeg håber, du kan hjælpe mig med nogle
af mine begynderproblemer. Jeg har endnu
ikke fået bygget min første modtager, så nu
synes jeg, det er på tide, men jeg har heller
ikke noget måleinstrument, og da skoleelever
sjældent er rige, går der nødvendigvis lang
tid mellem to »større« investeringer. Nu er
det altså jeg vil spørge dig, om du synes, jeg
først skal købe et måleinstrument (og i be
kræftende fald: hvilket), eller om jeg skal
begynde at lave en modtager.
Derefter vil jeg gerne spørge, om du har et
godt forslag til en begynders allerførste mod
tager. Jeg havde tænkt mig noget i retning
af
en
superregenerativ
detektormodtager
(80 m og 40 m) med rør, men måske har du,
som er mere erfaren, et bedre forslag?
Endelig vil jeg gerne spørge, om du har et
forslag til en egnet antennetype. Jeg har
(d. v. s. mine forældre har) en have, som jeg
har medsendt en plan over.
Ja, det var altså nogle af mine problemer,
jeg håber, du kan hjælpe mig. På forhånd
tak.

Den tiltaleform, du nok så frejdigt anven
der uden at kende betydningen, er såmænd
den, man altid plejer at anvende i sådanne
tilfælde. Dr er forkortelse for dear, der, som
de fleste ved, er engelsk og betyder kære.
Kortbølgeamatører skriver ofte vy 73 under
deres breve, det betyder mange venlige hils
ner, idet vy er en forkortelse for very, og 73
betyder best regards. Det hedder altså ikke
73’s, da »73« i forvejen er flertal. Det var det
første begynderproblem!
Modtager eller måleinstrument? Tja, hvad
skal man sige. Køber du instrumentet først,
går du og ærgrer dig over ikke at have noget
at bruge det til. Bygger du modtageren først,
kommer du til at mangle instrumentet, når
du skal finde ud af, hvorfor den ikke vil
spille! Jeg tror nu nok, du skal købe instru
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mentet først, og her kan jeg naturligvis ikke
anbefale det ene mærke frem for det andet,
men du må selv kigge i annoncerne i OZ og
snakke med andre begyndere i din lokalfor
ening. For 150—200 kroner får du alt, hvad
du behøver, men mindre kan også gøre det.
Jeg har selv haft megen glæde af et lille ja
pansk instrument til 85 kr., det klarer over
95 % af mit behov.
Så kommer turen til modtageren. Nu vil
jeg absolut fraråde at bygge en superregene
rativ detektormodtager til en hvilken som
helst frekvens, for sådan en fyr svinger, for
uden på modtagefrekvensen, også på en lave
re frekvens (50—500 kHz), således at detekto
ren virker som en lille sender moduleret med
den lave frekvens samt overtoner heraf. Virk
ningen hos de omkringboende lyttere og kig
gere kan man vist let forestille sig! Yder
ligere er sådan en modtager nok meget føl
som, men mest for uønskede signaler, idet
den er skrækkelig uselektiv og slet ikke kan
modtage ESB og CW, kun dårligt AM og
bedst bredbånds FM. Det var altså ikke no
gen god idé! En almindelig regenerativ (uden
»super«) detektormodtager er bedre, og så
dan en er faktisk mægtig god at øve sig på
for en helt uerfaren begynder — og så er den
ikke så dyr. Hvorfor du vil lave den med
rør, forstår jeg ikke, men du har måske købt
en kassefuld på auktion? Selv da vil det
blive meget billigere og meget lettere og me
get mere ufarligt at bygge modtageren med
transistorer og til drift fra tørbatterier. Jeg
vil anbefale dig at bygge OZ4RH’s »Let be
gyndermodtager« fra OZ september 1963 side
284 (kan evt. lånes på biblioteket). OZ4RH
vil sikkert hjælpe dig, hvis der skulle blive
kvaler (det bliver der erfaringsmæssigt altid,
også med den første konstruktion). Skulle du
gå hen og blive mere velhavende, kan du
prøve med den lille super, som Gert Chri
stensen har beskrevet i OZ april samme år.
Bygger du den lille detektorspille af 4RH,
kan du så begynde at spare sammen til den
lidt større begyndermodtager, som forhå
bentlig vil komme her i OZ i mellemtiden —
jeg kan godt se, at det snart piner på med at
få lavet sådan en.
Starter du med sådan en lille modtager til
80 meter, er antenneproblemet ikke stort. En
tråd oppe under tagspærene eller fra et
gavlvindue over til et træ vil være helt OK,
længden er af mindre betydning. Antennen
bliver faktisk først et problem, når du får
licens og skal til at sende, så glem det indtil
videre.
Vy 73 de 7AQ.

Fig. la.
Laveste DC-område er 250 mV og ikke 500 mV, som
foto fejlagtigt angiver. Bemærk, at knapperne på
P1 og P2 (nulst. og balance) er fremstillet af to hæt
ter
fra
tandpastatuber.
Sonden
foran
transistor
voltmeteret er forsynet med en krog i spidsen; den
er bøjelig, så den kan anbringes næsten hvor som
helst, når man f. eks. skal måle inde på en van
skeligt tilgængelig loddeflig.

Transistorvoltmeter
Af OZ2HL, H. L. Pedersen,
Østre Allé 11, Ålborg

De fleste radioamatører har vel prøvet at
stå i denne situation: En nybygning er fær
digmonteret, man sætter strøm på, men den
virker ikke rigtigt, som den skulle. En eller
anden ting i konstruktionen har snydt én.
Man forsøger at udskifte komponenter, men
allerbedst var det, om man trin for trin kun
ne kontrolmåle diverse forsyningsspændin
ger, for derved viser en forkert eller fejlbe
hæftet komponent sig meget hurtigt. En må
ling med et normalt universalinstrument vil
mange gange enten intet udslag give (ved
måling af en spændingsforskel imellem emit
ter — basis på en transistor), eller også vil
det vise for lav en spænding (ved måling af
en skærmgitter- eller gitter-l-spænding). —
Dette skyldes, at universalinstrumentet sim
pelthen er for ufølsomt, og at det har for stort
egetforbrug.
For at afhjælpe disse mangler blev neden
stående konstruktion fremstillet. Transistor
voltmeteret er i princippet et normalt, dog
nogenlunde følsomt drejespoleinstrument i
forbindelse med en DC-forstærker, der for
stærker dette for et drejespoleinstrument
uundgåelige forbrug ned (op), således at et
drejespoleinstrument med et forbrug på 100
μA nu kan bringes til fuldt udslag for 1 μA,
hvis strømforstærkningsfaktoren i DC-forstærkeren sættes til 100 gange (40 dB). En
sådan DC-forstærker er udviklet på laborato
rierne hos Philips, Valvo m. fl. ved anven
delse af deres forskellige typer transistorer.
Det er netop denne forstærkertype, der her

er anvendt, idet der er benyttet nyere typer
af transistorer, ligesom den er modificeret på
anden måde, idet den er forsynet med diverse
formodstande, dæmpningsled og ensrettere,
således at transistor-voltmeterets specifika
tioner bliver følgende:
Volt DC: 0,25 - 1 - 5 - 10 - 50 - 100 - 500.
Volt AC: 0,25 - 1 - 5 - 25 - 100 - 500.
Zindgang ved DC: 1 Mohm/volt.
Zindgang ved AC: 2 Mohm = ca. 4 pF.
Frekvensområde: 20 Hz — 150 MHz (6 dB).
Frekvensområde: 50 Hz -— 50 MHz (3 dB).
Lad os kigge på diagrammet over DC-forstærkeren, vist i fig. 2. Ved at sætte en spæn
ding (20 mV) og en strøm (1 μA) på klemmer
ne mrk. A og B, (Z = 20.000 ohm), opstår der
en skævhed i transistor Tr 1 og Tr 2, idet den
ene (Tr 2) vil trække mere og den anden
(Tr 1) mindre strøm. Denne skævhed for
stærkes yderligere op i Tr 3 og Tr 4, hvorved
der opstår en spændingsforskel imellem Tr 3
og Tr 4’s kollektorer. Denne spændingsforskel
vil give en strøm på i dette tilfælde 100 μA
igennem drejespoleinstrumentet I, idet vi
forudsatte,
at
strømforstærkningsfaktoren
var nøjagtig 100. Vi har nu opnået at få
»transformeret« denne ene μA op til de 100
μA, der lige netop var tilstrækkelig til dre
jespoleinstrumentet. Bemærk, at følsomheden
her er 20 mV ved 1 pA, hvilket giver

20.000 ohm i indgangsimpedans.
Omregnet til følsomhed pr. volt giver det
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DC-FORSTÆRKER TIL TRANSISTOR-VOLTMETER

Fig. 1b.
Forpladen
med
instru
mentet
I.
Herunder
ses
4XAC
151,
køleblokken
aftaget, P1 (0 volt), C3
(trimmeren)
og
DC-ind
gangsbøsningerne.
Strøm
forsyningen er gemt bag
en tynd pertinax-plade af
hensyn til O1, der kun er
ca. 5 mm fra strømforsy
ningen.

FIG. 3

Komponentfortegnelse.
R1-4: 10 kohm, ½ watt.
R5
ca. 200 kohm, ½ watt.
R6
ca.750 kohm, ½ watt.
R7
ca.
4 Mohm, ½ watt.
R8
ca.
5 Mohm, ½ watt.
R9
ca.
40 Mohm, ½ watt.
R10: ca.
50 Mohm, ½ watt.
Ril: ca.
400 Mohm, ½ watt.
R12: ca.
4 Mohm, ½ watt.
R13: ca.
1 Mohm, ½ watt.
R14: ca.
22 kohm, ½ watt.
R15: ca.
2 Mohm, ½ watt.
R16-17: 470 ohm, 1 watt.
Cl: 0,1 μF, polyester.
C2: 0,45 μF, polyester.
C3-4: 0—25 pF lufttrimmere.
C5—6: 250 μF, 15 volt.
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P1-2: 0—10 kohm potentiometer, kurve I.
P3: 0—5 kohm trim-potentiometer.
D1: OA 81, diode, Philips.
D2: OA70, diode, Philips.
Tr 1-4: AC 151, LF-transistorer, Siemens, evt. OC
71, Philips.
O1a+b: 2X14 stillinger, MEC-omskifter.
02: Kontakt, ringetryk.
I: Drejespoleinstrument, 100 μA, japansk.
4 teleforibøsninger, isolerede, 3 knapper, de 2 til P1
og P2 fremstilles af to tuber Colgate tandpasta (se
fig. 1), hætterne aftages, gennembores med et 6 mm
bor, klemmes på potentiometerakslerne, og tuberne
kan
foræres
XYL.
Med
en
tape-præger
forsynes
det færdige instrument efter hammerlakering med
opmærkning, og man har et næsten professionelt
udseende instrument.

Fig. 4. Strømforsyning.

hvilket jo i sammenligning med et normalt
universalinstrument på 20—50.000 ohm/volt
er en betragtelig forbedring, når det tillige
tages i betragtning, at laveste målegrænse for
dette transistor-voltmeter ligger på 20 mV
for fuldt udslag. Denne værdi, 1.000.000 ohm/
volt, skal benyttes ved beregning af diverse
formodstande, idet man i serie med DC-forstærkeren skal have det antal Megohm, som
svarer til fuldt udslag på volt-omskifteren,
plus 20.000 ohm, nemlig Rserie = Vx • 1.000.000
- 20.000, hvor Vx refererer til voltomskifte
rens udvisende.
Skal transistor-voltmeteret nu også benyt
tes til måling af vekselspændinger (AC), be
gynder problemerne at melde sig. I denne
konstruktion kan der selvsagt ikke være tale
om at anvende rørdioder, men germanium
dioderne har jo deres begrænsning m. h. t.
den højeste spænding, de kan behandle. Til
gengæld er de følsommere end rørdioderne.
Denne max. spændingsgrænse ligger omkring
30—40 volteff. Det blev først forsøgt at lade
spændingen »falde« over seriemodstanden
ligesom ved DC-måling og så ensrette umid
delbart forinden pkt. A., men dette måtte
opgives, alene fordi spredningskapaciteterne
i omskifteren m. v. var for store sammenlig
net med de høje impedanser, der skulle være
i serie med omskifteren. Ved HF- og VHFspændinger »snød« disse frekvenser simpelt
hen udenom modstandene, og transistor-volt
meteret viste for meget. Der var herefter kun
eet at gøre, nemlig at ensrette HF- og VHFspændingerne til DC og så sende dem ind i
attenuatoren R12-R13. Da en germanium
diode kun kan »tygge« spændinger op til ca.
40 Veff, og da diodekarakteristikkerne er
bedst, hvis spændingen holdes under ca.
10 V, blev der ensrettet direkte op til de 5 V,
hvorefter 25-100-500 volt-områderne blev
forsynet med et dæmpningsled på 40 dB

(100 gange dæmpning), hvorved det blev mu
ligt direkte at benytte 0,25 - 1 og 5 volt-om
råderne igen. Dette dæmpningsled skal gøres
frekvensuafhængigt indenfor transistor-volt
meterets AC-måleområde, men herom senere
under justeringen.
Fig. 3 viser omskifterarrangementet med
01a4.b, koblingen imellem denne, de to sepa
rate indgangsbøsninger DC og AC og for
bindelsen til selve DC-forstærkeren. Bemærk,
at dioden D2 samt filter R5 og Cl er bereg
net monteret på det trykte kredsløb, således
at pkt. C bliver forbindelsen imellem omskif
teren 01b og det trykte kredsløb. Ved DCmåling er R6—Ril seriemodstande, der skal
bringe indgangsmodstanden, set fra indgangs
bøsningerne, op på det antal megohm, som
svarer til fuldt udslag i volt (100 V svarer til
100 megohm). I de tre laveste AC-måleområder går AC-spændingen faktisk udæmpet
igennem dæmpningsleddet, der her virker
som en shunt på 2 Mohm, ensrettes af diode
Dl og passerer omskifterens andet dæk OR, ,
evt. via seriemodstandene R12—R13 til pkt.
C ved diode D2. Denne diode D2 har ingen
ensrettende virkning, men var nødvendig,
idet Dl ellers med sin spærreretningsstrøm
i nogle tilfælde ville forstyrre DC-forstærkeren, idet denne ved omskiftning fra DCområdet til AC-området bragte DC-forstær
keren ud af balance. Desuden vil den forhin
dre en kraftig bakning af drejespoleinstrumentet ved forkert polarisering på DC-fcøsningerne. Når voltomskifteren 01a står i en af
de tre stillinger AC: 25 — 100 — 500, passe
rer vekselspændingen igennem dæmpnings
leddet på 40 dB, hvorved opnås, at de tre
laveste AC-områder på 01 b med dioden Dl
kan benyttes to gange. Derfor er AC-spændingsområderne valgt tre og tre med 40 dB
imellem de tre laveste og de tre højeste om
råder.
Nu vil nogle måske indvende, hvorfor la
veste måleområde er 250 mV, når følsomhe
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den kan bringes godt 20 dB længere ned? Det
skyldes simpelt hen praktisk erfaring med
hensyn til, hvad et måleinstrument kan kom
me ud for i det daglige. Man har sjældent
brug for at måle DC-spændinger under stør
relsesordenen 100 mV (emitter-basis), og ACspændinger af størrelsesordenen 10 mV kan
måles, hvis laveste måleområde (20 mV) fø
res ud separat. Det anbefales af hensyn til
instrumentets levetid ikke at sætte området
på volt-omskifteren, selv om der lige netop
er plads. Denne ledige plads påtænkes an
vendt til et enkelt ohm-område. De spændin
ger, en radioamatør normalt måler, er ud
gangsspændinger, og selv ved en transistor
opstilling kan disse spændinger andrage både
halve og hele volt.
En bemærkning angående strømforsynin
gen, se fig. 4. Batterier kan anvendes, men
selv om det giver et mere frigjort instrument
(netledningen undgås), så valgte jeg som
sædvanlig at forsyne instrumentet med sepa
rat strømforsyning, idet man herved opnår,
at forsyningsspændingen kan holdes mere
konstant end med et par halvt udbrændte
batterier, der selvfølgelig løber helt tørre en
lørdag
eftermiddag.
Strømforsyningen
er
normal. En næsten vilkårlig transformator,
der kan levere 6—8 volt, evt. en gammel
højttalertransformator, kan anvendes. Sådan
én har alle amatører da liggende i rodekas
sen. Effektforbruget er så lavt, at ingen
transformator af den grund ikke vil kunne
anvendes, bare spændingen passer. Til ens
retter kan anvendes en brokoblet ventil, eller
som hos mig 4 ukendte dioder, vist nok et
par OA 50 og 2 helt ukendte, så du finder nok
på råd. Efter ensretningen filtreres og opde
les spændingen i 2X4,5 volt ved hjælp af de
2 elektrolytkondensatorer C5-6 og modstan
de R16-17. Zenerdioder kan her anvendes,
men er ikke nødvendige, idet det også er
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vanskeligt at få prisbillige udgaver under
5 volt. Såvidt jeg ved, findes de ikke under
4,9 volt.
Vi vender tilbage til diagrammet over DCforstærkeren, fig. 2. Print kan fremstilles, og
det anbefales at gøre det, for det letter frem
stillingen af et sådant instrument, ligesom
det giver stivhed i konstruktionen, hvilket
ikke mindst er vigtigt i et måleinstrument.
Transistorerne Tr 1-4 skal af hensyn til tem
peraturstabiliteten anbringes i en metalblok
30X30X10 mm, helst kobber, idet der bores
4 huller, hvori transistorerne kan anbringes,
stramt! P1 og P2 anbringes på forpladen, idet
disse skal kunne betjenes udefra. P3 er et
trim-potentiometer, der indstilles en gang
for alle ved justeringen. Ligeledes anbringes
trykknappen 02 på forpladen, og fremgangs
måden er nu følgende: P3 indstilles til om
trent max. modstand. Der tilsættes 2X4,5
volt enten fra batterier eller fra ensretteren
(vend polariteten rigtigt), kontakten 02 tryk
kes, P2 (balance) indstilles til 0 volt på ska
laen, knappen 02 slippes, og P1 (0 volt) ind
stilles ligeledes til 0 volt på skalaen af drejespoleinstrumentet I. Under den sidste man
øvre er DC-forstærkerens indgangsbøsninger
mrk. A og B isolerede. Med 5 megohm i serie
med et 4,5 volt batteri tilsluttet indgangen
pkt. A og B indstilles P3, idet man drejer
modstanden nedad i værdi. Under denne
manøvre skal udslaget på drejespoleinstrumentet I stige indtil et punkt, hvor det »kam
mer« over og går nedad. Lige umiddelbart
før dette punkt nås, efterlades P3, der even
tuelt låses med en klat lak. Dette er DC-for
stærkerens bedste arbejdspunkt. Drejespoleinstrumentet skulle nu gerne vise 90 % af
fuldt udslag, idet man her rent faktisk har
»gaflet« 5 volt-området på plads. Herefter
kan den egentlige justering af DC-områderne
begynde. Har man et andet instrument, som

man kan sammenligne med, er sagen jo gan
ske klar, men ellers må man klare sig på
bedste måde, se fig. 5, en kendt spænding (et
nyt 4,5 volt batteri) samt et potentiometer,
fremstillet helst af 1 % modstande. Man må
eventuelt få disse modstandsværdier målt hos
en anden radioamatør, der er i stand til at
måle dem, for med dette potentiometers nøj
agtighed afhænger justeringens godhed. Når
så 0,25 — 1 — 5 volt-områderne er på plads,
kan man klare de højere volt-områder ved
hjælp af kendte referencespændinger, idet
stabilisatorrør som 4687, OA2 m. v. giver ret
nøjagtige spændinger på fra 90 volt til 150
volt.
Ved justeringen af AC-områderne, se fig. 6,
er sagen noget vanskeligere, idet man jo nok
kan justere ved hjælp af kendte 50 Hz-spæn
dinger på diverse transformatorer, man ken
der, f. eks. 6,3 volt, 12,6 volt og 250 volt, men
for at få lineariteten i dæmpningsleddet i or
den må man have en kendt spænding langt
højere oppe i frekvensspektret, 0,1 — 1 — 10
— 100 MHz. Her må man alliere sig med en
anden radioamatør, der er i besiddelse af et
justeret voltmeter (selv ét i rørudgave vil
kunne anvendes). Trimmerne C3 og C4 ud
drejes forinden justeringen og skal nu trim
mes således:
Hvis spændingen på drejespoleinstrumen
tet viser for lidt ved f. eks. 10 MHz i forhold
til visningen ved 1 kHz (evt. 50 Hz), drejes
trimmeren C4 ind, samme virkning opnås,
hvis trimmeren C3 drejes ud. Det omvendte
foretages, hvis drejespoleinstrumentet viser
for meget. Det drejer sig nu om at opnå det
bedste resultat, hvor der er mindst inde i
begge trimmere. Det vil sikkert blive C4, der
er mindst. Denne kan sandsynligvis helt und
væres.

Print fremstilles til såvel DC-forstærkeren
som til strømforsyningen, se fig. 7 og 8. Pas
på sikkerheden ved de 220 volt på transfor
matoren, navnlig hvis du benytter en ukendt
transformator. Få den testet med hensyn til
isolationen imellem primær- og sekundær
viklingerne. Benyttes germaniumdioder som
ensrettere i strømforsyningen, skal man, så
vel ved indlodningen af dem som når transi
storerne indloddes, passe på, at de ikke får
for megen varme. Brug en varmeshunt. Har
du ikke en sådan, så se fig. 9, hvor det er
vist, hvorledes en sådan hurtigt fremstilles
af et krokodillenæb og 1/8” skruer, hvor ho
vedet afsaves; skruerne limes i gabet af krokodillenæbbet. Sørg for papir imellem skru
ernes gevind medens limen størkner, ellers
kan den ikke åbnes bagefter.
>

PRINT TIL STRØMFORSYNING FOR DC-FORSTÆRKER ( 2:1) - normal størrelse 40 x 100 mm .
(beregnet til at montere ovenpå nettransformatoren)

Fig. 8.
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Til slut et par måletekniske betragtninger.
Det sker undertiden, at man skal måle HFeller VHF-spændinger et stykke vej (½ m)
fra måleinstrumentet, hvilket giver for lange
måleledninger. En skadelig kapacitetsforøgel-

VARMESHUNT

Krokodillenæb

(se endvidere foto fig.9a)

En anden udvej er at måle transistor-volt
meterets indgangsimpedans, som man iøvrigt
bør kende for at kunne vurdere en målings
nøjagtighed, se fig. 11. Målingen af Zi fore
tages bare ved nogle frekvenser, resultatet
indprikkes på et kurveblad, og man har Zi
ved alle øvrige mellemliggende frekvenser.
En testpind fremstilles med Zi fast monteret,
idet man tager Zi ved den (de) frekvens(er),
som man oftest bruger. Indgangsimpedansen
ved AC er nemlig ikke den samme ved alle
frekvenser, og med denne testpind kan man
nedbringe måleledningernes skadelige kapa
citet betydeligt, men nu vil transistor-volt-

Fig. 9.

se påføres den målte genstand, eventuelt går
en målt oscillator ud af sving, men dette kan
undgås, hvis der anvendes en såkaldt sonde,
se fig. 10, således at det bliver en ren DCspænding, der skal tilføres transistor-volt
meteret. Denne sonde kan kalibreres, således

falde med den ene halvdel over denne ydre
Zi og den anden halvdel over transistor-volt
meterets indre Zi. Målingens udvisende mul
tipliceres altså med 2, og transistor-voltme
teret er således ganske vist forringet, idet
dets følsomhed er nedsat til det halve, men
målingens nøjagtighed er forbedret.
Prisen for dette transistor-voltmeter er ca.
100 kr., så det burde forefindes på enhver
OZ-station til sommer. Drejespoleinstrumentet er den dyreste komponent i konstruktio
nen, ca. 60 kr.; synes man, det er for dyrt,
kan man, hvis man er i besiddelse af et uni-

Zi v/AC
Fig. 10.
Kuglepen

at man ved tilslutning til DC-bøsningerne
direkte kan aflæse spændingen, men man
kan også klare sig ved sammenligningsmeto
den, idet man efter en måling med sonden
tilslutter en generator til målesonden, ind-

Zi v/AC

Fig. 11 a

stiller til samme frekvens og visning på tran
sistor-voltmeteret, for derefter i AC-bøsningerne direkte at måle generatorens spænding
over et par korte ledninger.
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Fig. 11 b.

versalinstrument med samme følsomhed (100
μA), bygge resten og så anvende dette for
håndenværende instrument, men det skal
være af denne følsomhed. Jeg har prøvet med
ét på 500 μA og 200 μA, men de kunne ikke
bringes til fuldt udslag, selv om spændingen
på indgangen øgedes, man havde simpelt hen
overskredet DC-forstærkerens lineære ar
bejdsområde.
Lad være med at forøge forsyningsspæn
dingen ret meget udvoer de nominelle 9 volt
(2 • 4,5 volt), for ganske vist stiger forstærk
ningen, men samtidig falder den margin, som
en transistor trods alt skal have.
*

Af Byron Goodman, W1DX, QST juli 1950.

Hvordan man fatter
et fone-signal
Oversat af OZ7T,
genoptrykt efter OZ september 1950.

Denne artikel er skrevet for 16 år
siden, men det er næsten umuligt at kon
statere ud fra teksten, der har samme
gyldighed i dag, som da den blev til. Ene
ste forskel er, at den gang var ESB en
ny modulationsmetode, der skulle gøres
mere kendt — i dag er ESB den vel nok
mest anvendte form for modulation, når
der ses bort fra CW.
TR.

Den gamle, hævdvundne forklaring på et
fone-signal — den, som taler om »indhyl
lingskurve« og »modulationsprocent« — er
såmænd god og rigtig, men der er bare det
kedelige ved den, at den ikke giver nogen
klar forståelse af, hvad der egentlig sker ved
modulationen. Med den »klassiske« AM-teori
som grundlag er det praktisk talt umuligt at
danne sig en klar opfattelse af ting som »un
dertrykt bærebølge«, ESB eller noget så en
kelt som den gode, gamle CW. Der kommer i
denne artikel intet, som ikke har været om
talt mange gange før, men hvis læseren bare
for en kort stund vil forlade de gamle be
tragtningsmåder og følge med her, så tror vi,
at alle vil få let ved at forstå de senere tiders
megen snakken om »sidebånd« og »elendigt
bla-bla-bla-ESB«.
Med risiko for at blive stemplet kættersk
og oprørsk, vil vi som indledning sige, at skal
man forstå fone, må man først forstå CW. Og
hermed faldt 50 % af læserne af i svinget,
men skal vi andre da smøge skjorteærmerne
op og tage fat?
Der er ikke een, som ikke ved, at en umoduleret bærebølge og et CW-signal med ned
trykket nøgle er det samme. Hvordan man
end drejer på sin modtager, så lyder de to
former for signaler præcis ens. Simpelthen

fordi de to slags signaler er ens. Vi går vi
dere: Hvis signalerne er stabile, optager de
ingen plads i båndet! Man hører spredte pro
tester: det kan da ikke være sandt, for hvis
man — med BFO slået til — drejer hen over
signalet, kan det da høres over adskillige
grader på skalaen. Og slår man BFO’en fra og
kigger på S-meteret, idet man drejer på mod
tagerens afstemning, så får man da også ud
slag over adskillige grader. Men ingen af
disse iagttagelser beviser, at signalet er
»bredt« — de beviser derimod, at modtageren
ikke har uendelig stor selektivitet. Tallene
alene beviser, at f. eks. frekvenserne 1400000
og 1400010 Hz ikke er samme frekvens; det
er to helt forskellige frekvenser, idet de afvi
ger 10 Hz fra hinanden, og en »meget« selek
tiv modtager ville adskille de to frekvenser.
Alt det, som er sagt hertil, fører os et skridt
videre til at fatte signaler på båndene. Et sta
bilt HF-signal kan illustreres ved en uendelig
tynd linie på et kurveblad, hvor de to akser
er hhv. frekvens og amplitude. Fig. 1 viser en
sådan illustration, blot med den indskrænk
ning, at vor ellers så fortræffelige tegner ikke
kunne tegne en »uendelig tynd« linie, og der
for må vi nøjes med en linie med en vis tyk
kelse. Man kan aflæse frekvensen af signalet
på den vandrette akse og styrken på den lod
rette. Jo højere stregen er, des kraftigere er
signalet. Tallene på den vandrette akse har
ingen vigtig betydning — det kan være MHz

AMPLITUDE

Fig. 1.
FREKVENS

eller bare Hz på et bestemt sted af skalaen.
Hvis bare modtageren havde uendelig stor
selektivitet, ville der kun komme udslag på
S-meteret på eet sted af skalaen, idet man
drejede hen over signalet, og der ville intet
udslag komme på nogen anden indstilling.
To signaler.
Lad os nu antage, at vi ønsker at udsende
en eller anden form for meddelelse, og lad os
for simpelheds skyld sige, at vi bare ønsker
at »meddele« en tone på 1000 Hz. (En 1000 Hz
tone er en form for »meddelelse«, tænk f. eks.
på, at WWV udsender standardfrekvenser på
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440 Hz og 600 Hz). Man kunne f. eks. opnå
dette ved at etablere en ny sender på en fre
kvens, som afveg 1000 Hz fra den første. Fre
kvensen kunne være højere eller lavere —
det ville være ligegyldigt, når blot forskellen
i frekvens var de ønskede 1000 Hz, som var
vor »meddelelse«. En ganske almindelig mod
tager — bare ikke en, som havde uendelig
selektivitet — ville modtage begge senderne
samtidig, og stødtonen mellem de to sendere
ville være 1000 Hz —• netop den udsendte
»meddelelse«. Dette volder næppe nogen van
skelighed at forstå. Man skal ikke arbejde
længe på et af fone-båndene, før man hører
interferenstoner mellem tætliggende sender
stationer (i frekvens), og dette er præcis det,
vi lige har omtalt.

amplitude

Fig. 2.
FREKVENS

I fig. 2 er punkteret indtegnet et signal, som
— ligesom det fuldt optrukne — også vil
frembringe en 1000 Hz tone i en modtager. Vi
kunne endelig også »meddele« 100 Hz, hvis
vi arrangerede tre sendere, som lå, som fig. 3
viser. 1000 Hz højere og lavere end midterfre
kvensen lægger vi sendere, som hver for sig
giver 1000 Hz stødtone med midterfrekven
sen, og modtagerens output er stadig 1000 Hz,
den udsendte meddelelse.
Igen høres røster i baggrunden: kommer
der så ikke også en stødtone på 2000 Hz, nem
lig frekvensforskellen mellem de to yderste
signaler?
Jo, det gør der, undtagen i eet specielt til
fælde, nemlig når man har det rigtige fase
forhold mellem de to yderfrekvenser. I så til
fælde kommer der ingen 2000 Hz stødtone. I
almindelighed — med tre sendere — vil der
også komme et output på 2000 Hz. Man
kan reducere indholdet af 2000 Hz, hvis man
lader midtersignalet være meget kraftigere
end de to yderfrekvenser. Hvis vi ønsker, at
den »forkerte meddelelse, 2000 Hz« ikke skal
vise sig i modtagerens udgang, kan vi bruge
to midler: enten sørge for det rigtige fasefor
hold mellem yderfrekvenserne eller sørge for,
at midtersignalet er meget kraftigt i forhold
til ydersignalerne.
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Det er ganske klart, at det er en klodset
måde at arrangere tingene på, hvis man skal
have tre sendere bare for at udsende en med
delelse, som kun er en simpel tonefrekvens.
Heldigvis er det heller ikke nødvendigt. Det
eneste, vi skal gøre med en sender, som ud
sender et signal som vist i fig. 1, er at støde
(eller »blande« eller »modulere« — det er
ganske det samme) senderens signal med en
lavfrekvens på 1000 Hz. Som altid når man
modulerer eller blander eller mixer, eller
hvad man nu vil kalde det, så vil outputtet
bestå af en blanding af forskellige frekven
ser, nemlig den oprindelige sendefrekvens
samt den modulerede lavfrekvens og endelig
sum- og differensfrekvenserne af de to først
nævnte. Naturligvis vil de 1000 Hz ikke blive
udstrålet af senderen; det bliver derimod alle
de andre tre frekvenser, og så har vi netop
den blanding af tre forskellige frekvenser,
som er vist i fig. 3, som forudsatte brugen af
tre forskellige sendere! Da det er den samme
blanding af tre signaler, som forudsattes i
fig. 3, kan det også modtages på samme måde
i en modtager. Og — til alt held! — man har
automatisk fået opfyldt det ønskede krav om
»det rigtige faseforhold« mellem de to yder
signaler, så der bliver slet ikke tale om nogen
udsendelse af »den forkerte meddelelse«, de
2000 Hz.

AMPLITUDE

Fig. 3.
FREKVENS

Amatøren, som bygger en fone-sender, er
forøvrigt helt klar over, at sådan ser fre
kvensspektret ud, når han modulerer med en
enkelt tone. Men han kalder det »modula
tion«. Når man derimod laver præcis det
samme i en modtager, så kalder man det
»blanding«, »mixning« eller »interferens«.
Det er da helt tosset! Skal vi ikke udelukken
de, fra nu af, bruge ordet »modulation«, idet
vi hæfter os ved, at det svage signal module
rer det stærke, og at vi får uønskede modula
tionsfrekvenser frem, hvis ikke det module
rende signal er svagt i forhold til det, som
moduleres.
Tidligere har vi nævnt, at man må forstå

CW for at være i stand, til at følge denne ud
redning. Nu skal vi se hvorfor. Lad os antage,
at man kun ville benytte radiosendere for at
overføre en tonefrekvens på 1000 Hz. (Him
len må vide hvorfor, men alligevel!) Dette
kunne, som vi lige har set, gøres enten med
tre sendere med rigtigt faseforhold eller med
en enkelt sender, som moduleres. Men et lyst
hovede ville da sikkert meget snart komme
med en meget bedre idé: han ville bare ud
sende et enkelt signal som i fig. 1, og så ville
han i sin modtager indbygge en lille HF-generator, som kunne moduleres af det modtag
ne HF-signal. Da forudsætningen for tanke
eksperimentet var, at der kun skulle overfø
res 1000 Hz-meddelelser, skulle frekvensen af
den lille HF-generator være enten 1 kHz eller
under frekvensen, som senderen arbejdede
på. Hver gang, senderen blev startet, ville der
da i modtageren høres en 1000 Hz tone, og vi
ville have opnået det samme, som tre forskel
lige sendere ville frembringe i en gammel
dags modtager, en, som ikke var udstyret med
den lille HF-generator. Vi udnytter allesam
men den idé, som det lyse hovede fik, når vi
modtager CW med BFO, kun med den for
skel, at man selv kan bestemme, hvilken to
nehøjde modtageren skal afgive. Ydermere er
muligheden for overførelse af meddelelser
øget betydeligt, idet senderen tastes med
korte og lange udsendelser.
Jo kraftigere det indkommende signal er,
desto dybere kan det modulere den lokale
HF-generator (BFO’en), og des kraftigere bli
ver LF-output. Hvis vi ønsker at undgå stød
toner mellem to eller flere forskellige signa
ler, som slipper igennem samtidigt, skal den
lokale HF-generator (BFO’en) være meget
kraftigere end de indkommende signaler,
ganske som det var tilfældet med de tre sig
naler i fig. 3. Dette er nok en kedelig opdagel
se for dem, som sværger til »svag BFO«, men
det er ikke desto mindre en af tilværelsens
små sandheder.
Bærebølger og sidebånd.

Lad os nu forsøge at sammenholde det fore
gående med snakken om »sidebånd«. Det
kraftige signal, som alle de små signaler mo
dulerer (vi var lige ved at sige »støder med«
af gammel vane!) — det signal kalder vi sta
dig »bærebølgen«. Men navnet passer jo
egentlig dårligt, for hvad er det, den bølge
bærer med sig? Ingenting! — I modtageren
kalder man den ikke bærebølgen, men
BFO’en, og det til trods for, at den udfører
ganske det samme som en senders bærebølge.

Man kunne derfor med god ret kalde BFOsignalet en »lokal bærebølge«.
Bærebølgen — hverken den »lokale« eller
fone-s ender ens — indeholder nogensomhelst
»meddelelse«. Selve meddelelsen ligger i de
svage signaler, og den udvindes ved hjælp af
de svage signalers modulation af bærebølgen.
Disse svage signaler kaldes »side-frekvenser«,
og en samling af dem kaldes »sidebånd«, helt
fornuftige navne, som ingen forvirrende sy
nonymer har.
I de kommunikationssystemer, som er base
ret på svage sidebånd-frekvensers modula
tion af et kraftigt signal, bestemmes amplitu
den af lavfrekvensen af styrken af sidebån
dene. Frekvensen af LF-signalet afgøres ved
forskellen mellem bærebølge-frekvensen og
frekvensen af sidebåndene. Bærebølgen selv
indeholder intet LF-signal, og derfor behøver
man ikke at udsende den. Den kan ligeså godt
tilsættes på modtagestedet. Kan vel noget
være simplere?
Sammensat modulation.

Det er klart, at man ikke kan nøjes med
bare at udsende 1000 Hz resten af livet. Det
signal, som modulerer bærebølgen, kan ud
mærket være et sammensat signal, dannet af
mange forskellige tonefrekvenser, uden at
tankegangen i ræsonnementet behøver at æn
dres. Hvis vi f. eks. ønskede at udsende en
tone på 2500 Hz og en lidt kraftigere på 1000
Hz, kunne man godt bruge fem sendere med
frekvenser og amplituder som vist på fig. 4 og

AMPLITUDE

Fig. 4.
FREKVENS

omhyggeligt afpasse faseforholdene således,
at der i modtageren ikke kom output på fre
kvenserne 1500, 2000, 3500 og 5000 Hz. Vi
kunne — nok så simpelt — bare modulere vor
bærebølge med de to frekvenser 1000 og 2500
Hz og herved opnå præcis det samme. I mod
tageren ville det lyde ganske ens. Tale eller
musik er endnu mere kompliceret end bare to
toner, men principielt kan udsendelsen foregå
på helt samme måde. De enkelte sidefrekven
ser i sidebåndene bestemmes af de enkelte
tonefrekvenser i det sammensatte lavfre
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kvens-signal. I en AM-sender vil de enkelte
tonefrekvenser modulere bærebølgen og der
ved frembringe tilsvarende sidefrekvenser.
Man snakker om »modulerede forstærkere«
og om »modulatorer«, men man ville egentlig
komme sandheden nærmere, hvis man snak
kede om »blandingstrin« (i stedet for modu
leret forstærker). Disse ord ville man i hvert
fald uden betænkning bruge, når det gjaldt
en modtager.
FM- og NFM-signaler kan — selvom de
også har sidebånd i massevis — ikke behand
les så enkelt som AM. Læsere af QST kan —
hvis de vil vide mere om disse former for mo
dulation — studere en artikel i QST for juli
1947, skrevet af forfatteren af denne artikel,
Det, som her er omtalt, tjener til at give læse
ren en forståelse af AM i almindelighed, men
også af »bla-bla-ESB«. Vi holder os til sen
deren og kigger lidt på de mere almindelige
systemer.
Sjov med sidebånd.

Da bærebølgen ikke tjener til overføring af
modulationssignalet, kan man simpelthen
undlade at udsende den, og i stedet kan den
tilsættes på modtagestedet. Dette vil spare på
sendereffekten, og man undgår interferens
fløjt på båndene. Der er bare det kedelige, at
hvis man på modtagestedet modtager begge
sidebåndene, skal den lokale bærebølge ind
føres med ikke blot rigtig frekvens, men også
med rigtig fase, hvis man vil undgå for
vrængning. Da overholdelse af korrekt fase
udelukker den allermindste frekvensuoverensstemmelse, går dette princip ikke i prak
sis. Hvis derimod det ene sidebånd kan ude
lukkes ved detektoren, behøver den lokale
bærebølge ikke længere at tilsættes med kor
rekt fase, og følgen er, at der også kan tilla
des en mindre frekvensuoverensstemmelse,
uden at det går ud over forståeligheden. Det
uønskede sidebånd kan fjernes — enten ved
senderen eller ved modtageren — ved hjælp
af filtre. Det første er enkelt-sidebånds-sending og det andet enkelt-sidebånds-modtagning.
Vi kunne blive af med alle interferensfløjt
på båndene, hvis ingen udsendte bærebølge,
men kun begge eller det ene sidebånd. Hvis
begge sidebånd udsendes, kræves på modta
geren filtre eller andre anordninger, hvormed
det ene sidebånd kan udelukkes.
»Sidebånds-modtageren«*) er et forsøg på
at rette på manglerne ved modtagning af et
*) „selectable-sideband receiver".
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almindeligt AM-signal (to sidebånd og en
bærebølge). Med en »sidebånds-modtager«
kan man udpille enten det ene eller det andet
sidebånd og derved udvælge det af sidebån
dene, som er mindst befængt med QRM. Med
denne modtagertype kan man derved for
mindske den forvrængning, som opstår på
grund af selektiv fading. Hvis bærebølgen
ikke udsendes fra senderen, må den tilsættes
ved sidebåndsmodtageren.
I »synkrodyn-modtageren« bliver bærebøl
gen kunstigt gjort meget kraftig i forhold til
sidebåndene. Fordelene herved bliver natur
ligvis, at alle de signaler, som slipper igen
nem modtagerens afstemte kredse —• ønskede
sidebånd, ikke ønskede bærebølger og side
bånd — kun modulerer denne meget kraftige
bærebølge. De vil derimod ikke kunne modu
lere hinanden, og man undgår derfor uønske
de modulationsprodukter. Modtagningen med
synkrodynmodtageren bliver ganske, som om
senderens modulationsdybde var meget ringe.
I synkrodyn-modtageren bliver en kraftig
lokal oscillator synkroniseret med den ind
kommende bærebølge. Man kan opnå en virk
ning, der svarer til synkrodyn-modtagerens,
hvis man i en modtager ved særlige midler
giver bærebølgen en meget større forstærk
ning end sidebåndene.
Måske var vi lidt for rappe til at fastslå, at
bærebølgen ikke overfører nogen meddelelse.
For det gør den dog alligevel. Den viser god
heden af radioforbindelsen fra sender til
modtager, og den kan bruges til at indregu
lere modtagerens forstærkning i overens
stemmelse med forbindelsens øjeblikkelige
godhed. Dette hedder AGC, og ved hjælp af
AGC kan man opnå nogenlunde konstant
output fra modtageren.
Hvis man fra senderen ikke udsender bære
bølge, må den tilsættes ved modtageren, og
frekvensen må være nogenlunde rigtig. Hvis
den ved modtageren tilsatte frekvens f. eks.
er 100 Hz forkert, vil alle LF-frekvenser i
modtagerens output være 100 Hz forkert. Det
gør ikke noget, hvis det er CW, men det går
ikke med fone-signaler. Hvis senderen bare
udsender en ganske svag bærebølge, kan
denne bruges til automatisk indstilling af ret
frekvens af den lokalt tilsatte bærebølge.
Man kan i sendere styre bærebølgens styr
ke i takt med den øjeblikkelige modulation.
Uden modulation er bærebølgen ganske svag,
men så snart der moduleres, forøges bære
bølgens styrke. Man opnår herved den for
øgede økonomi, som følger med praktisk talt
konstant 100 % modulation.

Controlled carrier modulator
Effektiv

skærmgittermodulator

til

Eico-sender

720

TR = udgangstransformer for EL84 med
et step-up på ca. 1 : 3. Jeg har brugt en gam
mel Lübcke udgangstransformer med en me
get stor modkoblingsvikling. En MM1 er sik
kert også velegnet.

Selve forstærkeren er en simpel modula
tor med 1 stk. ECC83 og 1 stk. EL84, men
hvad som helst andet kan bruges, blot kræ
ves der ca. 6 W LF, hvilket giver fra 0—130 V
til skærmgitteret på 6146. Med omskifteren
kan man genindføre bærebølgen (ca. 30 %),
hvilket letter indstillingen af PA-trinet en
del.
Med min Eico-sender 720 og denne modu
lator samt en meget dårlig antenne har jeg
lavet hele Europa på 14 MHz og fået 5—9
næsten overalt, men selv en rapport på S 2—3
giver læselighed 5, hvilket måske viser lidt
om modulatorens effektivitet.
☆

Hvis senderen ikke afgiver tilstrækkelig
bærebølge til sidebåndene, vil der dannes
uønskede modulationsprodukter, det, som
kaldes »splatter« eller »overmodulation«. På
modtagesiden har man ganske det samme,
hvis man prøver på at modtage et ESB-signal
med for svag BFO.
Modulation kan kun opstå, når spændinger
tilføres et ulineært kredsløb. Et ulineært
kredsløb er eet, som giver en forstærkning
(eller dæmpning), som er afhængig af spæn
dingernes værdi. De tusinder af signaler, som
udsendes gennem rummet, vil ikke kunne
modulere hinanden, da selve rummet (og lige
ledes en modtageantenne) er fuldkommen
lineært. Hvis en senders eller en modtagers
trin giver lineær forstærkning, vil de ikke
give nye modulationsprodukter. Det vil de
derimod give, hvis de ved forkert indstilling
eller ved overstyring ikke mere er lineære.
Et moduleret signals mindst mulige bånd
bredde er båndbredden for eet sidebånd. Et
AM-signal er mindst dobbelt så bredt, fordi
begge sidebånd udsendes. De påstande, som
går ud på, at visse former for AM kan give
mindre båndbredde, er selvfølgelig helt tos
sede — alle systemer, som afgiver to side

bånd, har samme båndbredde, hvis de er rig
tigt indstillede. Hvis de ikke er korrekt ind
stillede, vil de bare give endnu større bånd
bredde.
Det var vist hele historien! Tænk på, at mo
dulation, interferens, blanding er forskellige
ord for ganske det samme. Glem snakken om,
at en bærebølge »bærer tonefrekvens«, og så
vil det ikke være så svært at forstå den mo
derne teknik. Tænk på, at LF-signaler modu
lerer en bærebølge, og at der herved opstår
sidebånd. Tænk på, at i modtageren module
rer sidebåndene bærebølgen, hvorved der op
står tonefrekvenser. Så skulle der komme
klaring over det hele.
Prøv — bare som lidt hjernegymnastik —
at tænke på, at man i senderen fjerner bære
bølgen og i stedet indfører den i modtageren.
Eller at man i senderen fjerner det ene side
bånd, evt. også bærebølgen. Eller at man i
modtageren kun modtager det ene sidebånd.
Det er slet ikke svært at forestille sig disse
metoder! Prøv så at tænke igennem de sam
me former for kommunikationsmetoder, hvor
man blot bruger »gamle synspunkter« såsom
modulationsdybde eller indhyllingskurver —
det er næsten umuligt!
*

eller andre sendere med 6146 e. 1. i udgangen

Af OZ6PN, Henrik Jacobsen,
Absalonsvej 12, Frederikshavn.
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Et nyt land
Ved Treyrsa

Det var blevet lørdag, på lang afstand så
jeg den kendte air mail-konvolut med DXNews-Sheet ligge på mit bord. Jeg var spændt
på, hvad der var af nyt netop nu (80- og 20meter-folk kan roligt springe resten over!).
DX News-Sheet er en lille duplikeret skri
velse, der ankommer fra England præcis
hver fredag året rundt — formedelst en be
taling af 2 £.
Jeg var kommet tidligt hjem fra mit job og
havde god tid til at studere the DX news.
Konstaterede straks, at italieneren I1RB
havde udsat sin DXpedition til ZA. Indtil
videre, hed det ganske vist, men Albanien er
en hård nød at få hul på. Ingen af de kendte
DX’ere som Gus Browning eller Don Miller
havde haft held til at få en licens der, så
hvorfor skulle det gå anderledes denne gang.
Det var rart at konstatere, at der ingen
ZA1RB havde været i gang — hele ugen var
nemlig gået med at gøre denne erfaring!
Først på ugen havde jeg haft Don Miller
som VQ9AA/D, og nu skulle han være på vej
til Farquhar, efter hans eget udsagn skulle
Farquhar blive godkendt som nyt DXCCland.
Øen Farquhar ligger i Det indiske Ocean,
jeg fandt den som en flueklat i mit atlas, og
med diverse beregninger overført til pejle
kortet blev retningen ca. 130°. Beamantennen
blev drejet i stilling, og modtageren indstil
let på Don’s sædvanlige frekvens 14106 kHz.
Senderen blev tunet op omkring 14200 kHz.
Alt var klart nu, og min erfaring sagde mig,
at der blev tid til en lur, inden condx var OK
til denne del af kloden.
Tiden gik — forskellige europæere, der
vovede at forstyrre Don Millers frekvens,
blev venligt bedt om at QSY. Omkring klok
ken 14 begyndte den første spæde lyd fra
Don at komme. Antennen blev drejet 180°,
jo, det var rigtigt, hans signal gik den lange
vej rundt, via Stillehavet, S-meteret viste
kun S2. De næste 20 minutter gav ham ekko
på, og antennen blev igen drejet til 130° syd
øst. S-meteret steg flere grader og intet ekko
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mere. Don workede W6 og W7 og gav dem ni
taller. En time gik — og Don lavede stadig
væk W6 og W7 i lange baner — jeg prøvede
ikke at tælle hvor mange pr. minut. Så længe
han havde condx til W6, kunne vi i Europa
ikke regne med at få et ben til jorden. Dertil
kom den kendsgerning, at de tusinder af dol
lars, DXpeditionen koster, betales af en
gruppe W6!
Efterhånden steg S-meteret op på S8 her,
stadigvæk lød det: only W6 and W7, piease.
Omsider bebudede Don, at han nu tog andre
stationer, men da var condx ebbet ud. Jeg
havde ikke fået ham — og indrømmer at jeg
sov rigtig dårligt om natten.
Søndagen kom, og med den også søndagens
QRM, og ved samme tid hørtes Don igen køre
W6 og W7 only. Endelig sagde han, at om fem
minutter ville han tage andre stationer. De
fem minutter blev imidlertid til et kvarter,
ydermere lyttede han på området 14150 til
14250 kHz — over 200 for østkyst W og under
200 for Europa. Tusinder af stationer havde
ventet og gik nu i gang samtidig! Inferno —
hvor W fik førsteprioriteten. Enkelte EU-stationer var dog heldige, deriblandt OZ4RT.
Men stadigvæk nul QSO her. Om aftenen
spurgte min XYL, om der var et eller andet
i vejen? Nej, svarede jeg, men der var vist
lidt »nerver på«.
Don havde oplyst, at han blev der i endnu
28 timer. Altså ville min sidste chance kom
me om mandagen, hvor QRM er mindre end
1/3 af søndagens.
Mandagen kom, og Don kom. W6 fik igen
et par timer. Pludselig anmodede Don om
stand-by 5 minutes. Jeg ventede og ventede,
Don kom ikke igen; da tre kvarter var gået,
sagde min 6. sans mig, at han nok var gået på
CW. Og ganske rigtigt, på 14045 kHz lå han
med et 589-signal. En voldsom larm 5 kHz
højere oppe fortalte, hvor han havde lyttet
sidst. Jeg lagde senderen 5 kHz lavere end
hans egen frekvens og varmede elbug op,
mens jeg ventede på et QRZ. Efter få minut
ter havde jeg ham! Sjældent har mit call
lydt kønnere, der gik ligesom en pind ned
gennem rygmarven, fingrene blev underligt
stive, jeg fjumrede lidt i det med el-buggen,
men fik dog lavet QSO’en! Don kaldte igen
QRZ, og jeg skrev log — det hele var over
stået på 25 sekunder, et nyt land var halet
hjem. Traditionen tro blev der afleveret et
indianerhyl! Min XYL, der gennem flere
lukkede døre havde fulgt slaget, spurgte:
Fik du ham? -— Yep, svarede jeg — selvføl
gelig.
*

Med denne opstilling kan man gå helt ned til så
lille en kondensator som 0,2 mikrofarad, hvilket
giver tidsforsinkelsen 1/1000 sekund. Dette er næppe
af interesse for den almindelige amatør, men det
siger noget om de muligheder, der ligger i opstil
lingen.

560

Ω

Silicium thyratronen.
Fremtidens styreelement. (2)
(Fortsat fra forrige nummer).
At nævne alle de muligheder, der forekommer
ved anvendelse af SCR og TRIACs vil føre alt for
vidt, men i det følgende skal vi gennemgå et par
eksempler.
I fig. 1 ser vi et meget simpelt og dog yderst nøj
agtigt
kredsløb
for
en
tidsforsinkerenhed
bestå
ende af en zenerdiode og en unijunktiontransistor,
dertil endnu en diode og en SCR samt diverse mod
stande og kondensatorer.
Vi tænker os afbryderen a kortslutter C1, og at
SCR’en er afbrudt, hvilket f. eks. kan etableres ved
et øjeblik at afbryde for den 28 volts strømforsy
ning. Med spænding på åbner vi nu afbryderen a,
dette
er
tidsforsinkelsens
startpunkt.
Kondensato
ren C1 oplades nu gennem modstandene R1 og R2,
indtil spændingen over C4 når en spidsværdi, ved
hvilken
UTI’en
fyrer
(unijunktionen).
Nu
udløses
en impuls over modstanden R4, som herved trigger
SCR’en. Spændingen over SCR synker herved ned
til nogle få volt (1 til 2 volt), hvilket vil sige, at der
over
udgangsspændingen
pludselig
etableres
fuld
spænding (26 til 27 volt). Tidsforløbet fra afbrydel
sen indtil SCR’ens tænding bestemmes af tidskon
stanten (R4 + R2) ■ C1.
Med en fast værdi af R1 på 3 kohm og et poten
tiometer R2 på 500 kohm og en C4 på 100 mikro
farad fås således en variation på fra 0,3 sekunder
til 50 sekunder.

Stykliste.
R1 3 kohm.
R2 1 til 500 kohm lineær pot.
R3 150 ohm ½ watt.
R4 27 ohm ½ watt.
R3 560 ohm 2 watt.
C1 0,2 til 100 nF, 15 volt SCR, GE C22F eller C11F.
CR1 18 volt, 10 °/o 1 watt zener.
CR2 GE INI692.
Q1 GE 2N1671B.

Fig. 2.
En
videreudvikling
af
denne
tidsforsinkeropstil
ling er vist i fig. 2. Diagrammet er i principet det
samme, men enheden er helt igennem ultra præcis.
Der er benyttet 2 stk. unijunction, og i stedet for en
stor elektrolytkondensator anvendes en langt min
dre værdi (1 til 2 mikrofarad). Til gengæld skal
man forøge modstandsværdien til 100 megohm eller
mere. Helt op til 200 megohm kan anvendes, hvil
ket giver stabile tidsforsinkelser på over 1 time.
Hastighedskontrol og fjernstyring
ved hjælp af SCR.
I sidste nummer vistes en effektstyring fremkaldt
ved hjælp af faseforskydning af en TRIAC. Her
vises et diagram, som kan anvendes til næsten 180°
faseforskydning,
hvilket
er
ensbetydende
med
en
effektregulering på fra 5 til 95 '"/o. (Fig. 3).
Foruden
TRIAC
er
anvendt
en
dobbelt
triode
(DIAC), der i princippet er en dobbelt zenerdiode,
således at forstå, at der skal en vis overspænding
til for at bryde gennem DIAC. Gennembrudsøje
blikket
bliver
herefter
triggerpunktet
på
AC-kurven som vist på tegningen i sidste nummer, og ved
at ændre fasen på vekselspændingen over DIAC’en
kan således TRIAC’ens fyringspunkt indenfor hver
halvbølge varieres, hvorved effekten varieres. Fa
senetværket består af modstandene RI, R2 og R3
samt Cl og C2, og variationerne opnås ved varia
tion af R1. Det anbefales at lade RI bestå af en
fast modstand på ca. 3 kohm plus den variable.
Ønskes f. eks. en fjernstyring i form af en lysim
puls kan den variable del af RI være fotomod
standen. I dette tilfælde vil belysning af fotomod
standen „energize“ belastningen.
Fig. 4 viser en opstilling, hvor man med et svag
strømsaggregat og et eller andet stort antal ringeledning kan afbryde op til 2 kilowatt f. eks. i form
af en projektør til belysning af et antennetårn
eller til at starte motoren til 20 meter beamen.
(1 kilowatt trinet oppe på loftet).
Relæenheden er for at få fuld udnyttelse af vek
selstrømmen en TRIAC, altså den i sidste nummer
omtalte dobbelte SCR. Vi tænker os først fjernaf
bryderen i åben position. Herved flyder en ganske
ringe strøm gennem T1’s primær. (T1 er en ganske
almindelig glødestrømstrafo til 1 amp.) og videre
ned gennem modstanden R1, som skal justeres så
ledes, at TRIAC’en ikke tænder, når fjernbetjenin
gen er åben. I det øjeblik, fjernbetjeningen sluttes,
flyder på grund af den nu kortsluttede sekundær-
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Fig. 3.
Fjernstyring
eller
motorkontrol
med
vekselstrøm
ved hjælp af
SCR.

kreds en stor strøm gennem primæren, som straks
trigger
TRIAC’en.
Spændingen
synker
herved
til
næsten
nul
over
TRIAC’en,
hvilket
er
ensbety
dende med, at belastningen får 220 V AC. Motoren
går i gang og slukkes først i det øjeblik, fjernbe
tjeningsknappen atter afbrydes.
TI lider ingen overlast til trods for kortslutnin
gen af sekundærkredsen, idet jo spændingen over
prmiær og TRIAC er den samme.

toriske
kraft
som
tilbagekoblingsignal,
hvorved
konstant
hastighed
opnås
ved
varierende
belast
ninger. Der vil være nogen variation i effektivite
ten af denne hastighedskontrol fra motor til motor.
Der sker følgende i dette kredsløb. I forsynings
spændingens
positive
halvperiode
aftrapper
poten
tiometerarmen R2 en del af spændingen og „sam
menligner"
den
med
motorens
modelektromotoriske
kraft via SCR’ens gate.

En hel del elektromotorer lader sig hastigheds
kontrollere ved hjælp af enkelt SCR fasekontrol.
Det er overmåde værdifuldt, om mange af de små
motorer,
som
trækker
værktøjsmaskiner,
symaski
ner, røremaskiner, viklemaskiner, og som indgår i
den lille industri eller i hobbyen, kan bringes til at
løbe med større eller mindre fart alt efter behov.
Lad os indenfor radio tænke os en spolemaskine.
Når man sætter spoletråden i stilling, er det af be
tydning, at de første omgange foregår under fuld
kontrol af øjet, derefter, når alt er, som det skal
være, sætter man hastigheden langsomt op til fuld
hastighed. På små drejebænke, som man nu iøvrigt
også ser hos mange amatører, er det en vigtig ting,
at hastigheden står i et vist forhold til diameteren
af den genstand, der skal drejes. Dette sker gerne
ved indkobling af en række forskellige tandhjul.
Den nye udvikling går mod elektronisk hastigheds
kontrol, altså ved hjælp af SCR.
Som helhed kan siges, at enhver universalma
skine med kul kan benyttes til dette formål (univer
salmotorer). Det er ikke nødvendigt at ændre noget
ved selve motoren, der skal altså ikke finde nogen
omvikling sted. Det drejer sig blot om at lave et
lille kredsløb som i fig. 5 og så indskyde dette i
motortilledningen.
Opstillingen anvender motorens modelektromo-

S tykliste.
C1 2 μF, 50 volt.
CR1, CR2 GE 1N1695.
CR3 Thyrector diode 20 SP1 1B.
R2 500 ohm potentiometer 2 watt.
R3 200 ohm potentiometer 1 watt.
R4 1000 ohm ½ watt modstand.
S1 Omskifter.
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Når potmeterspændingen bliver større end moto
rens ankerspænding, flyder der en strøm gennem
CR1 ind på SCR gaten, som herved trigges, hvor
ved nu motoren forsynes med spænding i resten af
halvperioden.
Hvis
motoren
påtrykkes
en
belast
ning, har dens hastighed tendens til at blive nedsat,
hvilket
medfører
en
proportional
nedsættelse
af
den
elektromotoriske
kraft.
Dette
forårsager,
at
der fra potentiometeret flyder en strøm til SCR
gaten på et tidligere tidspunkt i halvbølgen, altså
en tidligere trigning af SCR’en, hvoraf følger, at
motorspændingen
indsættes
tidligere,
hvilket
sva
rer til en større rotorhastighed, altså en kompen
sation
for
den
hastighedsnedsættelse
vi
indførte
ved den forøgede belastning. I praksis betyder det
en næsten uændret motorhastighed ved varieret be
lastning, samtidig med at en vis hastighedsvaria
tion opnås ved variation af R2.
Poul Andersen.

VÆRKSTEDSTEKNIK
Lidt om
at arbejde i zink.
(Kan radioamatører
ikke bruge
en loddekolbe?)

Jeg tror ikke, amatørerne vil skrive under på
sidste del af denne overskrift, og så er det vist alli
gevel sådan, at udsagnet stemmer nogenlunde med
virkeligheden.
Amatører kan håndtere en loddekolbe, når det
drejer sig om at lodde ledninger, men skal de der
udover bevise deres færdighed, går de i krig med
den lille almindelige elektriske loddekolbe, den, de
er så fortrolig med, og så er det, de kommer til
kort. En læser har beskrevet sine kvaler i anled
ning af noget udendørs amatørarbejde. Han ville
have alt gennemloddet af hensyn til fugtighed og
valgte derfor zink. Dette gav anledning til flere
konsultationer hos min ringhed og dermed til denne
artikels fremkomst, som jeg har døbt „Lidt om at
arbejde i zink“. At jeg har benyttet en undertitel
er nærmest for at fortælle, at lodning er mange
ting, og man skal tage sig i agt, når man går uden
for de kendte stier.
Zink er faktisk et meget behageligt metal at ar
bejde i. Det findes i handelen i flere forskellige
pladetykkelser, det er temmelig nemt at få fat i, og
hvad lodning angår, er det mere taknemmeligt end
messing. Det er også billigere, og det er langt at
foretrække
for
aluminium.
Aluminium
kan
man
som bekendt meget vanskeligt lodde, hvorfor dets
anvendelse
bliver
begrænset.
Enhver
blikkenslager
foretrækker zink fremfor andre metaller, og hos
ham kan man altid købe det, man skal bruge. I
hele plader er der metalforhandlerne, men det er
en anden historie.
Zink er let at klippe i, det lader sig meget nemt
bukke, meget nemmere end stålplade og også lettere
end messing.

Fig. 1.
Plader i zink skal bukkes på tværs af valseretningen. Skal plader bukkes i to på hinanden vinkel
rette retninger, opmærkes emnet, så de står i en
vinkel på 45° af valseretningen.
Hvad angår klipning og boring er der ikke meget
at sige, men et par enkelte gode råd kan gives ved
rørende bukning. Zink kan forekomme ret skørt,
når det bukkes, det er derfor vigtigt at iagttage
følgende: Zink skal helst bukkes på tværs af valse
retningen. Valseretningen er altid parallel med den

lange kant, når man iagttager de hele plader (1X2
meter). Hvis et legeme skal bukkes i to på hinan
den krydsende retninger (et chassis for eks.), så
udskærer man bukkestykket som angivet i fig. 1
(45°). Når to kanter skal bukkes op i vinkel, så
kanterne støder sammen (også i chassiset), anborer
man de hjørner, der støder sammen, så undgår man
revner i hjørnerne. Bukningen foregår som angivet
i fig. 2. Denne illustration siger mere end mange
ord, både hvordan man skal bære sig ad, og hvor
dan man ikke må gøre. løvrigt har der før været
skrevet en del i OZ om bukning.
Loddeprocessen.
Ved lodning drejer det sig om at få en solid og
inderlig hæftelse mellem loddefladerne. I alminde
lighed søger man at opnå en slags legering mellem
fladerne og loddemetallet. For at opnå dette, kræ
ves en meget inderlig berøring mellem metaldelene.
Derfor skal man søge at presse de to loddesteder
tæt mod hinanden, og selve loddefugen skal være
så lille som overhovedet mulig. Det er også vigtigt,
at det er de rene metalflader, der berører hinan
den, de skal altså være fuldstændig afskrabede eller
afsyrede, så kun det rene metal danner anlægs
flader. Derfor er det nødvendigt, at man før lod
ningen renser de flader, der skal samles, så alle
slags oxydhinder eller fedtforekomster fjernes.
Ved den opvarmning, der skal til, for at man kan
lodde, opstår der i sig selv et ganske tyndt lag af
en forbindelse af luftens ilt og metallet, det så
kaldte metaloxyd. Dette oxyd kender vi fra de an
løbsfarver, der for eks. dannes, når jern og stål
opvarmes. Hvis disse oxydhinder ikke fjernes, op
når man ingen ordentlig lodning. Derfor er det
nødvendigt
sideløbende
med
opvarmningen
at
til
sætte særlige rensemidler, de såkaldte flusmidler.
Flusmidlerne udelukker luftens påvirkning af me
taloverfladerne, så der ikke dannes oxydhinder,
Når man lodder med tin, og stort andet kan ikke
bruges ved zinklodning grundet dette metals lave
smeltetemperatur, så bruger man hovedsagelig lod
dekolbe for at overføre denne kolbes varme til
loddestedet.
Loddekolber
til
zink
skal
have
en
størrelse, så selve den varme, kolben leverer, ikke
tilnærmelsesvis
afkøler
loddekolben.
Den
skal
altså være rigelig dimensioneret, og dens størrelse
retter sig efter de genstande, man skal lodde. Der
findes loddekolber, der opvarmes med de gammel
dags
blæselamper,
hvor
brændstoffet
er
benzin
eller petroleum. Meget fremme er loddekolber, der
opvarmes ved hjælp af flaskegas. Her kan jeg an
befale loddekolber fra Kosangas, men andre fabri
kater er naturligvis ligeså gode.
Loddemetallet er legeringer af tin og bly. Ved at
variere legeringerne kan man variere loddemetal
lets
letsmeltelighed.
Den
laveste
smeltetemperatur
har en legering af 64 % tin og 36 % bly (181 gra
der).
Som
flusmiddel
bruges
fortyndet
saltsyre
(kun til zink), loddevand og harpiks. Loddevand
fremstilles ved til en opløsning af saltsyre at sætte
zinkaffald. Når dette opløses i syren, fås stoffet
zinkklorid. Loddefedt indeholder salmiak eller kolofonium (harpiks).
Loddearbejdets udførelse.
Først skal loddestedet renses. Når man har ren
set en flade (det gælder også kanterne), må man
ikke røre mere med fingrene. Hvis et område af
loddestedet ikke er tilfredsstillende renset, mærkes
det straks, ved at det flydende loddemetal ikke
flyder glat ud, men samler sig i dråber. Finger-

55

medføre ødelæggelse af metallet. Man bør derfor
afvaske
omhyggeligt
med
vand
og
endnu
bedre
med en salmiakopløsing.
Man må sørge for, at loddekolbens loddeflader er
godt fortinnet. For at opnå dette, opvarmer man
kolben godt og gnider derpå dens loddeflader mod
en salmiaksten. Samtidig gnider man tin ind mod
dens overflade. Loddekolben skal altid stå smukt
fortinnet, så arbejder den bedst.
Hvis loddekolben bliver for varm (den kan blive
så varm, at den bliver rødglødende), så brænder
tinlaget, og overfladen bliver grim og asket. Hvis
dette sker, må man først rense loddekolbens over
flade med en gammel fil og derefter begynde forfra
med salmiak og indgnidning af tin og salmiak. Man
skal huske, at hvis loddekolben er for varm eller
dårlig fortinnet, så flyder loddemetallet ikke or
dentligt.
Særlig ved zinklodning må man passe godt på
loddekolbens
temperatur,
thi
den
kan
blive
så
varm, at den brænder sig gennem zinken. Der skal

Fig. 2.
Hele fremgangsmåden ved bukning af zink fremgår
af denne illustration. Der bukkes over to stykker
vinkeljern med lige glatte ender. 1. Buk altid det
korte stykke først. Indstil den ene side efter opmcerkningen
mellem
vinklerne
og
buk
den
med
bænkhammeren. 2. Spænd om, indstil den anden
side og buk den. 3. Indstil, spænd og buk med det
tilpassedee
mellemlæg
i
skruestikken.
Hammermærkerne må ikke kunne ses.
sved virker som oxydlag. Loddefladerne skal ligge
tæt sammen, kan man ikke trykke dem tæt nok
mod hinanden, sålænge lodningen foregår, for eks.
ved hjælp af en pind, må man samle med hæfte
nitter eller lignende. Jo tyndere loddefugen er, jo
bedre bliver samlingen. Man må sørge for, at lod
demetallet skal kunne smelte ved den varme, der
er i loddestederne, og ikke ved den direkte varme
fra loddekolben eller flammen. Desuden må man
videre passe på, at loddemetallet flyder hele vejen
langs loddefugen og kommer ud på bagsiden. Kun
hvis
man
træffer
disse
forholdsregler,
kan
man
sikre sig, at loddemetallet ikke størkner for hur
tigt, men at det flyder gennem hele fugens bredde
og dermed giver en tæt og holdbar fuge.
Der, hvor loddefugen skal være, kan man ikke
varme for meget, helst kun få grader over lodde
metallets smeltepunkt. Hvis man overheder lodde
kolben eller loddefugen, risikerer man, at lodnin
gen bliver svag.
Når man er færdig med sin lodning, må man
rense for rester af loddevand og flusmidler. Det er
jo sådan, at loddevandsrester står og arbejder vi
dere, der opstår elektrokemiske processer, der kan
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Fig. 3.
Logning af zinkkasse med stort overlæg.
En træklods bruges som indlæg.
nogen øvelse til for at kunne lodde på zink. Som
helhed kan siges: Varm op med kolbe eller bræn
der, så emnerne kommer lidt op over loddetemperaturen. Lod derefter grundigt med en loddekolbe,
der er godt fortinnet og brug rigeligt med flusmid
del, men på den anden side ikke så meget, at det
påvirker
loddetemperaturen
gennem
en
overdreven
fordampning.
8PA.
Kemiformning.
En ny spånløs bearbejdningsproces.
Vi har nu i elektronikken længe arbejdet med
trykte kredsløb, så det falder os helt naturligt. Men
dette fremskridt inden for vor hobby breder sig nu
til andre områder, hvorfra det igen kan komme os
til gode under andre former. Her er for eks. den
såkaldte kemiformning.
Indenfor
automatikken,
elektronikken,
finmeka
nikken m. m. anvendes et utal af små komponenter
fremstillet
af
tyndplade
gennem
udstansning.
På
grund af de høje værktøjsomkostninger cr denne
fremstillingsmetode dyr, særlig i de tilfælde, hvor
emnets
form
og
tykkelse
kræver
meget
snævre
tolerancer mellem over- og understempel.
Det danske firma Kemiform har optaget en ny
spånløs
bearbejdningsproces
„kemiformning",
som
tillader fremstilling af alle slags emner i tyndplade,
eller som firmaet selv siger — alt, hvad der kan
tegnes, kan kemiformes. Som det fremgår af nav

net, fjernes det overflødige materiale ved en æts
ning. Ætsningen kan udføres på hærdet plade, da
der ikke vil forekomme beskadigelse af materiale
strukturen,
ligesom
den
heller
ikke
giver
indre
spændinger. Skal man fremstille fjedre, ætses disse
direkte ud af den færdige varmebehandlede plade.
Yderligere
varmebehandling
efter
ætsningen
er
ikke nødvendig. Af andre fordele skal nævnes: in
gen grater, små eller ingen værktøjsomkostninger,
ensartede emner.

Ved kemiformning kan der bearbejdes emner med
en pladetykkelse op til 1 mm. Man har dog i USA
fremstillet store serier i aluminium med tykkelse på
1,6 mm og emner af koldvalset stål med en tykkelse
på 2,3 mm.
De materialer, som med fordel kan bearbejdes,
er aluminium-, kobber-, magnet- og nikkellegeringer, lavtlegeret stål, rustfri stål, bly, titan, zink
m. m.
Ønsker en fabrikant at fremstille et emne i tynd
plade, fremsender han en skitse af emnet påført de
nødvendige mål og tolerancer. Da kemiformning til
lader fremstilling af emner med meget fin toleran
ce, bør disses størrelse fastsættes i samarbejde med
fabrikken, for at undgå at et emne fremstilles med
større nøjagtighed end nødvendigt. Efter at fabrik
ken har modtaget skitsen, tegnes denne op i over
størrelse, hvor meget vil afhænge af emnets form,
men den kan f. eks. være 10 gange den normale
størrelse. Tegningen fotograferes og formindskes til
den rigtige størrelse, således at man får et nøjag
tigt negativ, som placeres på pladen. Herefter pla
ceres emnet i ætsebadet, hvor de ikke beskyttede
steder angribes og forsvinder, hvorefter man har
den færdige detalje.
Denne proces er i øjeblikket kun i sin vorden,
men den vil få meget stor betydning fremover.
Mange detaljer i vor hobby vil kunne fremstilles
efter
denne
metode
til
en
meget
overkommelig
pris.
6PA.
ANG. OZ’s LYDUDGAVE
kan vi nu meddele, at vor henvendelse til lydbib
liotekets bogudvalg er blevet positivt modtaget.
Der vil senere tilgå meddelelse til de 11 abon
nenter, vi nu har, om det videre fornødne.
DER KAN ENDNU OPNÅS ABONNEMENT FOR
DE, SOM IKKE HAR MELDT SIG I FØRSTE
OMGANG.
Udgifterne bliver kun til lydbåndet + forsendelse
første gang. Send ikke penge før i vor meddelelse
herom.
Vy 73 de OZ5QR,
Marguerite Blavnsfeldt,
Ordrupvej 96, 3., Charlottenlund.

SILENT KEY
OZ3RQ er ikke mere.
En mand, sprudlende fuld af energi, leven
de interesseret i alt, en mand hos hvem man
aldrig gik forgæves om en håndsrækning, er
efter kort tids sygdom stille sovet ind. Vi
amatører og rævejægere har mistet en virke
lig god kammerat.
Æret være dit minde.
OZ2RD.

Ved gennemgang af referatet fra sidste bestyrel
sesmøde for hovedbestyrelsen i EDR har jeg set, at
man påtænker at udsende en serie små tekniske
håndbøger gennem EDR.
Det må da være en misforståelse at spilde tid og
EDR’s penge på den slags publikationer, som mar
kedet i forvejen er oversvømmet med?
Det, vi mangler, er en stor håndbog, hvor alle de
nye ting og problemer er behandlet samlet og for
synet
med
gode,
gennemarbejdede
konstruktioner
af generel art og af varierende sværhedsgrad i lig
hed med de i 1950 og 1960 udgivne store håndbøger,
der jo begge var en udmærket reklame og en øko
nomisk gevinst for EDR.
En sådan håndbog kunne jo passende udkomme
i 1970 for at bevare 10-års traditionen. Det vil også
give en passende tid til udarbejdelsen, der i grund
trækkene udmærket kan følge sine forgængere.
Som redaktører af en sådan håndbog må det være
rimeligt at anvende de kapaciteter, vi råder over,
med erfaring på området, nemlig vore to udmær
kede redaktører af OZ, OZ6P og OZ7AQ, såfremt
man kan formå dem til at påtage sig dette ingen
lunde lille ekstraarbejde.
Disse periodiske store håndbøger vil uden tvivl
gavne amatørerne og dermed EDR mere end en
serie små bøger, der drukner i den almindelige
strøm af tekniske billigbøger.
OZ5GB.
Hermed et moralsk opstød over den måde jule
testen på 80 meter foregik på — ikke i almindelig
hed, men over de amatører, som åbenbart må have
anset juletesten for en international test, hvor man
skulle konkurrere med udenlandske amatører med
andre licensbestemmelser og derfor højere effekter.
Det er for mig uforståeligt, at det kan være så
vigtigt at blive godt placeret, at man ikke for en
gangs skyld kunne tage „træskoene" af og derved
møde op på lige fod med de amatørkammerater,
som har effekter svarende til, hvad f. eks. et eller
to 6146 kan præstere.
Juletesten skulle da gerne kunne opfattes som en
juleleg efter de kulinariske anstrengelser og ikke
et forsøg på at vinde prestige ved brug af ufine
midler.

OZ8BG.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU, P. O. Box 335, Ålborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department
JULETESTEN ENDNU EN GANG
Det er efterhånden blevet en kendsgerning, at
juletesten er det arrangement i årets løb, hvor vi
fra Traffic Department’s side kommer i største og
bedste kontakt med de aktive medlemmer. Det er,
som om denne test får alle — både de der også
ved andre lejligheder skriver til os — samt de, der
er mere sparsomme med korrespondancen — til at
lukke sig op vedrørende tanker og betragtninger i
forbindelse med testen — eller for den sags skyld
også om helt andre ting.
Traffic Department er taknemlig for denne åben
hjertighed,
der
udover
sin
kammeratlige
tendens
er værdifuld af hensyn til det fremtidige arbejde.
Inden vi beskæftiger os med nogle af de ting,
der er kommet frem i denne forbindelse, skal vi
lige berigtige et par ting i forbindelse med testens
resultater.
Resultatlisten.
Under henvisning til resultatlisten i OZ skal vi
meddele, at nr. 5 i telegrafiklassen skal være
OZ7RQ og ikke OZ5RQ. Endvidere må vi sende
OZ2JT
en
uforbeholden
undskyldning,
fordi
hans
call helt er udeladt af resultatlistens foneresultater,
hvor han med sine 116 points ville have placeret
sig som nr. 23.
Derudover er det os en fornøjelse i dette nr. at
kunne
bringe
resultaterne
for
testens
lytterafde
ling, hvor placeringen blev følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OZ-DR 972, Holstebro
OZ-DR 1346, Hvidovre
OZ-DR 1271, Hellerup
OZ-DR 1293, Hvidovre
OZ-DR 1412, Serup, Jyll.
OZ-DR 1426, Allerød
OZ-DR 1161, Rorup

Vi gratulerer med resultaterne
at diplomerne er afsendt til de
cerede stationer.

252 P212 p.
184 p.
180 P92 P60 P58 Pog kan meddele,
respektive kvalifi

Tidspunkterne for test-perioderne.
I løbet af de senere år er der blevet stadig sti
gende QRM fra stationer, der er deltagere i tilsva
rende
juletester
arrangerede
af
bl.
a.
SSA
og
DARC. Dette har medført kritik overfor Tr. Dept.
med forslag om f. eks. flytning af testperioderne.
Nu vil vi ikke her have skyld for at være for
stærkt indlevet i traditioner, men på den anden
side er det slået fast, at juletesten er vor største
tradition. Det giver anledning til at fortælle, at
denne test, så vidt vi har kunnet finde tilbage til,
for første gang blev arrangeret 2. juledag 1946 med
Odense afdeling som indbyder og arrangør. Året
efter overtog det daværende testudvalg forpligtel
serne.
De første par år var tidspunkterne lidt varie
rende, men siden 1951 har de nugældende tidsperio
der været benyttede.
Problemet løses imidlertid ikke ved blot at ændre
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på tidspunkterne. Før eller senere vil der sandsyn
ligvis opstå forstyrrelser på de nye frekvenser, og
så vil tanken om flytning melde sig påny. En fort
sat resignering vil ikke være til gavn.
Havde EDR nu været medlem af Reg. I indenfor
IARU, havde der været en mulighed for en løsning
af problemet den vej. Da vi ikke er det, må andre
veje forsøges. Vi skal love vore aktive amatører,
at vi skal finde en løsning, der forhåbentlig må vise
sig at være tilfredsstillende.
AM ctr. SSB.
Et par af de „hjertesuk", der fulgte med de ind
sendte logs, omtaler ønsket om at få testen opdelt
i endnu en afdeling, således at der blev en afdeling
for henholdsvis AM og SSB.
Før en sådan ændring kan blive foretaget, må
spørgsmålet
forelægges
EDRs
hovedbestyrelse
til
godkendelse.
Selv om skriveren af disse kommentarer, sand
synligvis med rette, betegnes som en inkarneret
„CW-mand“, og trods dette deltog med AM i fonetesten, vil han imidlertid ikke tro, at der er store
chancer for en forandring.
Uden at have de store erfaringer på det felt, må
det dog rent objektivt fastslås, at den tekniske ud
vikling både nationalt og ikke mindst internatio
nalt går i retning af almindelig anvendelse af SSB,
og at man utvivlsomt gavner amatørsagen mest ved
at gøre sig dette klart — og handle derefter.
Men for at holde os til vor egen lille juleiornøjelse er det mere sandsynligt, at det er forskel
len i det anvendte input, der gør, at de svage sta
tioner ikke kan gøre sig gældende.
Måske skal vi i stedet komme ind på en effekt
begrænsning i forbindelse med vore lokale tester.
Aktivitetstest.
I nogle logkommentarer samt i senere indløbne
breve har der været forslag fremme om arrange
ment af en eller flere aktivitetstester både på na
tionalt og internationalt plan.
Disse forslag, som i princippet har Traffic De
partment’s fulde tilslutning, vil nu blive gennem
arbejdet og i løbet af kort tid ført ud i livet.
Formentlig vil de begge blive kontinuerligt lø
bende
tester
med
afslutning
i
forbindelse
med
kalanderåret, og således at der bliver en national
aktivitetstest på 80 m, medens den internationale
bliver i smag med — og måske efter samme reg
ler — som den for nogle år tilbage afholdte: „Årets
DX-mand“. Indførelse af disse tester vil medføre
en udvidelse af staben indenfor Traffic Depart
ment, da arbejdet med disse vil være mere, end
hvad der for øjeblikket er kapacitet til. Men nær
mere herom vil foreligge samtidig med, at reglerne
kommer her i OZ — måske allerede i marts OZ.
Efter alt ovenstående skal der sluttelig lyde en
tak for alle breve og hilsner i forbindelse med jule
testen.
OZ2NU.
Fra Bornholm meddeles:
Dr OM 2NU.
Vil du venligst optage følgende i din rubrik:
OZ4EDR vil den 28. februar være QRV, som
følger:
1500—1800 DNT SSB 3795.
1800—1900 DNT CW 3520.
1900—2300 DNT SSB 3795.
QSO med OZ4EDR giver 5 points for BIA.
73 Karsten, 4FF.

Fra Sjælland meddeles:
Dr OM Børge.
Bag på et af mine QSL-kort modtaget fra Japan
står omtalt et Award „WLAT40N“, hvilket betyder:
kontaktet 9 lande på LAT. 40 N.
På LAT. 40 N. ligger JA - HM - BY - UD6 - UG6 UH8 - UI8 - UJ8 - ZA - UM8 - I - IS - TA - SV
(Greece) - CT1 - EA - EA6 - W.
Vy 73 Cai, OZ5CP.
Hertil kan vi tilføje, at diplomet koster 6 IRC’s,
og at Tr. Dept. kan kontrollere de nødvendige
QSL-kort.
Fra Jylland meddeles:
Traffic Department v/OZ2NU.
Jeg fremsender en liste med OZ-calls, der har
DXCC, nye, eller de der har vist interesse indenfor
den sidste 25 måneders periode.
Jeg har gennemgået listen i QST jan. 1967 og
lavet dette uddrag, der måske kan bruges til offent
liggørelse i OZ.
Telegrafi.
OZ7GC
OZ7BG
OZ3Y
OZ7KV
OZ4H
OZ7X
OZ5DX
OZ6RL
OZ2NU
OZ4FF
OZIT'L
OZ3KE
OZ5MJ
OZ6HS
OZ8JD
OZ2CE
OZ5CV
OZ5KU

279
261
254
209
182
176
176
160
159
158
142
128
115
110
105
104
103
100

Telefoni.
OZ7FG
OZ3Y
OZ3SG
OZ7BG
OZ8EA
OZ3KE
OZ5OF
OZ5GT
OZ2KT
Færøerne:
Fone:
OY7ML
CW:
OY7ML
Grønland:
Fone:
OX3JV

300
234
227
161
150
127
120
108
101

239
283

215

Med hilsen
OZ3SK.
YL/OM Contest.
Årets
internationale
YL/OM
contest
afholdes
i
week-end’en d. 25. og 26. februar 1967 med fone og
wek-end’en d. 11. og 12. marts 1967 med CW. Begge
afdelinger er i år afkortet til at gå fra kl. 1800 til
1800 GMT.
Alle OM, YL og XYL operatører over hele ver
den er indbudt til at deltage.
Alle
bånd
må
benyttes.
Krydsbånds-QSO’s
er
ikke tilladt.
Opkald er „CQ YL“.
Der udveksles QSO nr. RS eller RST rapport.
Loggene skal sendes til Marte Wessel, KØEPE,
P. O. Box 756, Liberal, Kansas. 67901, USA.
Seneste poststemplingsdato er 20. marts 1967.
Vi takker OZ5EU for informationen.
HB-contest 1966.
Blandt resultatlistens
har OZ2NU opnået en
585 points.

offentliggjorte 124
plads som nr. 75

stationer
med ialt

ARRL’s nationale Convention 1967
afholdes i dagene d. 1., 2. og 3. juli 1967 i Montreal.
Eftersom den week-end er national helligdag både
i USA og Canada, og eftersom Montreal er stedet
for verdensudstillingen „Expo 67“ på samme tids
punkt, forventer man en meget stor deltagelse.

De canadiske arrangører håber endvidere, at ved
denne lejlighed, hvor conventionen for første gang
afholdes i Canada, at der da også kommer repræ
sentanter for amatørerne i Europa og andre steder
i verden.
Interesserede bedes henvende sig til
D. T. Shaw, VE2BSX,
7401 Mount Avenue,
Montreal, Quebec, Canada.
PACC-contesten 1966.
Samtidig med fremsendelse af indbydelse til næ
ste PACC-contest, som vi skal komme tilbage til
i et senere nr., fulgte også resultaterne fra sidste
års test, hvorfra vi plukker følgende danske resul
tater:
OZ1LO
28 QSO 924 points.
OZ5CP
29 QSO 783 points.
OZ8SW
9 QSO 162 points.
OZ6BF
9 QSO 120 points.
OZ6TL
8 QSO 120 points.
OZ5EU
6 QSO 54 points.
OZ7LU
3 QSO 27 points.
OZ8GF
3 QSO 14 points.
Bedste station udenfor Holland var OH2YV —
vor gamle ven John fra Helsinki — med 6000 points.
Amateur Radio Facts
er et magasin fremstillet af Bill Orr, W6SAI, og
udsendt for at henlede opmærksomheden på ama
tørradio. Det første nr. indeholder en fuldstændig
rapport over Opatipa konferencen, medens det næ
ste nr. vil indeholde råd fra A. Prose Walker,
W3BMX/W4CXA,
en
af
ordførerne
i
CCIR,
som
opfordrer til både nationalt og internationalt sam
arbejde
forud for enhver kommende administrativ
radio konference. Udgaven vil også indeholde den
russiske rapport fra Region I konferencen.
Midlertidig licens i Tyskland.
Med brev af 9. jan. 1967 har vi fra Deutscher
Amateur Radio-Club e. V. modtaget en skrivelse,
der lyder således:
Meddelelse vedr. ansøgning om tildeling af ama
tør-sendetilladelse
til
radioamatører
uden
tysk
statsborgerskab,
som
i
anledning
af
besøg
eller
ferierejser opholder sig i den tyske forbundsrepu
blik.
Postog
telegrafforvaltningen
i
forbundsrepublik
ken Tyskland har bestemt, at radioamatører uden
tysk statsborgerskab fra sådanne lande, som postog
telegrafforvaltningen
i
forbundsrepublikken
Tyskland
har
afsluttet
en
gensidighedsaftale
på
amatørradio-området,
eller
med
hvem
en
sådan
aftale er forestående, kan tildeles en 3 mdr.s ama
tørradiotilladelse.
Forudsætning
for
tildelingen
er
i
ethvert
til
fælde, at ansøgeren er i besiddelse af en gyldig
amatørsendetilladelse
udstedt
af
sit
hjemlands
myndigheder
og
tilsvarende
den
tyske
amatør
radiotilladelse.
DARC har påtaget sig garantien overfor Deutsches Bundespost for de udenlandske amatører, der
fremsender sådanne ansøgninger, og har derfor op
rettet en funktion: „International Affairs", der står
under ledelse af OM Herbert Picolin (DL3NE).
Ansøgning om en 3 mdr. gældende amatørsende
tilladelse skal med de nedensttående oplysninger og
bilag
mindst
6
uger
forud
sendes
til
følgende
adresse:
DARC,
International
Affairs,
Muehlenweg
27, 5601 Doenberg. GERMANY.
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Gebyr
og
administrationsomkostninger
for
en
3
mdr.s tysk amatørsendetilladelse andrager DM 14.
Dette beløb skal samtidig med ansøgningen i tysk
valuta (ingen IRC’s) sendes til „DARC Internatio
nal Affairs, 5601 Doenberg, Postscheckamt Essen,
Konto-Nr. 5613“.
Først efter opfyldelse af alle betingelser kan til
ladelsen tildeles af Deutsches Bundespost, som for
beholder sig ret til uden angivelse af grund at af
vise en ansøgning.
Ansøgningen må indeholde følgende oplysninger:
1. Ansøgerens nationalitet.
2. For- og efternavn.
3. Fødselsdag (dag, måned, år) og fødested.
4. Hjemlig bopæl.
5. Hjemligt kaldesignal.
6. Medlem af en radioamatørorganisation: Ja/
Nej. Navnet på organisationen.
7. Fotokopi af sendetilladelse med angivelse af
klasse, udstedelsesdato og gyldighedsperiode.
8. 3 mdr.s-perioden som tilladelsen skal dække.
9. Angivelse af hvor tilladelse skal sendes til.
10. Oplysning om fast opholdssted i forbunds
republikken,
henholdsvis
biltype
og
oplysning
om nummerplader, såfremt der søges om til
ladelse til operation portabel amatørstation i
motorkøretøj.
11. Erklæring om at gebyret er anvist.
Amatørradiotilladelser i forbindelse med besøg,
ferier o. 1. bliver principielt udstedt med en varig
hed på 3 mdr., også selvom opholdet strækker sig
over en kortere periode.
Tilladelsen gælder fra den første dag i den må
ned, i hvilken besøget påbegyndes, og indtil den
sidste dag i den 3. måned.
Efter tildelingen af tilladelsen er det tilladt at
benytte faste, bevægelige og bærbare stationer in
denfor
forbundsrepublikken
Tyskland
indenfor
de
til amatørradio tildelte frekvensområder:
3,5 —
3,8
MHz
7,0 —
MHz
7,1
14,0 —
14,35 MHz
21,0 —
21,45 MHz
28,0 —
29,7
MHz
144,0 —
MHz
146,0
Kaldesignalet,
der
skal
benyttes,
er
hjemmecall
med påhængt /DL, ved benyttelse af bevægelig eller
bærbar station med tilføjelse af /m i telegrafi og
/mobile i telefoni, henholdsvis /p i telegrafi og
/portable i telefoni.
Ved tildeling af tilladelsen pålægges der indeha
veren den forpligtelse at overholde de tyske be
stemmelser for amatørradio.
For radioamatører, der ikke har tysk statsborger
skab, som har fast bopæl i Tyskland, og som ophol
der sig her i længere tid for uddannelse eller for
udøvelse af deres erhverv, gælder andre bestemmel
ser.
Disse skal rette deres ansøgning til overpostdirektoratet i det distrikt, hvor deres bopæl vil blive,
som vil give oplysning om, hvilke oplysninger og
bilag, der er nødvendige udover de i denne med
delelse bragte regler og bestemmelser.
Januar 1967. DARC — International Affairs.

Resultaterne fra sidste års test er nu færdigbe
handlede, og resultatlisterne trykte — offentliggø
relse kommer også her i OZ.
På resultatlisterne findes også indbydelse til den
kommende test — på engelsk — så hvis du vil sende
disse til en god ven i udlandet, har vi nogle eksem
plarer til rådighed på Tr. Dept. Hver, der indsen
der en frankeret svarkuvert eller 1 IRC, vil hver få
tilsendt 1 stk. resultatliste i den udstrækning, op
lag haves.
Propagander iøvrigt på alle bånd for en stor
både dansk og udenlandsk deltagelse i denne test.

OZ-CCA-'testen 1967.
Da
den
russiske
„Radio
Sport
Federation
of
USSR“ atter i år har adviseret deres årlige contest
til afholdelse i den første wek-end i maj, har vi
set os nødsaget til at flytte „OZ-CCA-testen“ til
d. 15. og 16. april 1967, og testen afholdes også
denne gang som en ren telegrafitest.

Kommentar til CQ-testen.
Fra Frank, W1WY, der pusler med de indkomne
logs
fra
CQtestens CW-afdeling,
er der
kommet
nogle bemærkninger, som må anses for at være af
almen interesse:
Mange er kommet med forespørgsler vedr. Don
Millers aktivitet fra Geyser Reef som 1G5A. På
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25X4 diplomet.
DARC Ortsverband Kempen udsteder et diplom
til alle amatører og SWL’s, der har bekræftet for
bindelse med 25 lande på 4 bånd efter ARRL’s
landsliste. Ingen begrænsning i tid, sendetype eller
bånd.
Bekræftet liste med gebyr DM 4 eller 10 IRC’s
sendes gennem Tr. Dept.
Nordsø-diplomet.
Samme
Ortsverband
udsteder
også
„Nordso-di
plomet", der kan opnås af enhver amatør eller
SWL’s, der har haft forbindelse med landene om
kring Nordsøen efter følgende regler:
Klasse 1: Alle lande på 2 bånd (12 QSO’s).
Klasse 2: Alle lande på 1 bånd ( 6 QSO’s).
Ingen begrænsning m. h. t. tid og sendetype. Be
kræftet liste med gebyr DM 4 eller 10 IRC’s sendes
gennem Tr. Dept.
De
pågældende
lande
er:
DJ/DK/DL-G/GM-LAON-OZ-PA.
Tand-, dyr- og alm. læger
kan også være eftertragtede på amatørbåndene,
idet
WA6CRN: William L. Sprague. MD.
8028 San Lucas Drive,
Whiettier, California, USA
udsteder et diplom med navnet „Doctorate of Amateur Radio" award.
Diplomet kan opnås i flere forskellige klasser:
1. Kontaktet forskellige doktorer — 25, 50, 75, 100,
125 etc.
2. Kontaktet doktorer i forskellige stater — 10,
20, 30, 40, 50.
3. Kontaktet doktorer på alle kontinenter.
4. Kontaktet doktorer i forskellige zoner — 10,
20, 30, 40.
5. Kontaktet doktorer i forskellige lande — 25,
50, 75, 100 etc.
Forbindelser med de doktorer, der endvidere er
medlem af CHC Chapter 24, tæller dobbelt.
For en pris af 50 c eller 5 IRC’s kan man på
ovennævnte
adresse
få
en
verdensomspændende
QTH-liste over doktorer, der er radioamatører.
Tak til OZ3WP, der har givet foranledning til, at
vi har erindret om disse diplomer, og som samtidig
oplyser, at der alene i Tyskland findes så mange
doktor-amatører, at det skulle være let at opnå et
diplom af kategori 1.
Tak forøvrigt, Walter, for det originale diplom, du
sendte mig, jeg føler mig virkelig meget beæret.

nuværende tidspunkt — begyndelsen af januar —
har dette sted endnu ikke fået nogen officiel lands
status. Imidlertid har Don gjort, hvad der er muligt,
for at stedet skal blive betragtet som nyt land.
Men det er altså endnu svært at sige, om forbin
delser med Don giver en ekstra landsmultiplikator.
Et andet problem var identiteten af 4L7A, men
dette var kun en gruppe af amatører fra UP2, som
arbejdede fra USSR Georgia område. En ny en for
WPX, men i denne test kun en anden UF6.
Prefixet 4M er tildelt Venezuela, og det var akti
veret gennem en DX-pedition til Los Monges Isl.
med 4MØA.
Los Monges er en ubeboet ø på nordvestkysten af
Venezuela. Som ovenfor en ny en for WPX, men
ellers kun en anden YV.
Der
rapporteres
om
piratvirksomhed
fra
Fær
øerne. Den legitime OY2GHK var på 21 Mc/s for
en kortere periode.
Brevene fra P&T.
Grundet på overvældende stofmængde
rubrik må vi udskyde offentliggørelsen af
brev fra P&T til det kommende nr. af OZ.

til
det

denne
næste

OZ2NU.
Sidste nyt.
Faktisk efter redaktionsafslutning har vi modta
get et brev fra DARC, distrikt Schleswig-Holstein,
som vi imidlertid på grund af sit interessante ind
hold alligevel tager med i dette nr. af OZ.
Brevet lyder således i hastig og delvis fri over
sættelse:
Kære OM Petersen.
Den tyske Amatør Radio Klub (DARC), distrikt
Schleswig-Holstein, gennemfører den 30. april 1967
på
Nordsø-øen
Nordstrand
et
„Schleswig-HolsteinTreff“ og en mobil-konkurrence.
Vi indbyder hermed vore danske venner på det
hjerteligste til at deltage i dette arrangement.
Takket være stor velvillighed fra vore postmyn
digheder er det muliggjort, at OM’s fra Danmark
ved dette stævne kan opnå en officiel licens med en
gyldighed på ialt tre dage, således at interesserede
mobilstationer kan deltage i mobiltesten.
Ansøgninger sendes samlet til vort kontor i Kiel:
(DARC, District SH, c/o Geschårftsstelle, 23 Kiel,
Beseler Allee 10).
(Dette vil sige, at eventuelle ansøgninger om li
cens i forbindelse med dette stævne sendes til
EDR’s Traffic Department, der foretager den sam
lede fremsendelse til DARC).
Vi har vedlagt tilsendt Dem en formular, der
venligst bedes benyttet som mønster. Den underste
del af skemaet er afset til, at Deres egne myndig
heder bekræfter, at De er i besiddelse af en sende
tilladelse i Danmark. Denne bekræftelse er imid
lertid overflødig, hvis der kan fremsendes en foto
kopi af sendetilladelsen.
De, der vil overnatte på øen Nordstrand, bedes
venligst omgående skrive til DL1IW, OM Petersen,
Nordstrand, Osterdeich. Bestilte værelser skal af
bestilles senest en uge før arrangementet, i modsat
fald må beløbet indbetales, også selv om der ikke
gøres brug af indkvarteringen.
Arrangementet former sig foreløbig i store træk
således:
Kl. 1000 til 1130 mobilcontest.
Kl. 1200 til 1230 logaflevering.
Kl. 1230 til 1300 velkomst.
Kl. 1300 til 1430 middagspause.
Kl. 1500 til ? underholdning og dans.

Det skulle glæde
vore danske venner
ment.

os meget, såfremt mange af
ville deltage i vort arrange
Vy 73 Egon Bock, DJ2LK.

Som nævnt i skrivelsen er EDR’s Traffic Depart
ment i besiddelse af ansøgningsformularer, der kan
rekvireres ved hertil at fremsende adresseret og
frankeret kuvert, sammen med formularen vil vi
medsende reglerne for mobiltesten. Disse regler vil
forøvrigt blive offentliggjort i næste OZ, hvor vi
håber at kunne give nærmere oplysninger vedr.
beliggenheden af Nordstrand samt priser på for
plejning og overnatning m. v.
OZ2NU.
Træningstelegrafi.
Der sendes fra OZ4SJ, København.
Tid: Hver søndag formiddag kl. 1000—1100 DNT.
Frekvens: 3580 kc.
Input: 300 W.
Sendetype: Umoduleret telegrafi (Al).
I denne måned bliver hastigheden 55 tegn/min.
Tak for mange rapporter. — Rapporter modtages
fortsat gerne.
OZ4SJ.

Der har i de sidste måneder været tavshed fra
HV1CN i Vatikanet, men i stedet er en ny station
kommet i luften, HV3SJ har været aktiv på 20 m
SSB adskillige dage i den seneste tid.
Golden W8EWS vil i de næste to måneder være
aktiv
fra
Montserra
med
kaldesignalet
VP2MK.
Han opgiver frekvenserne til CW 14060 og SSB
14195 og 21340, der vil sikkert være bedst chance
for QSO på CW.
W6KG skulle nu være i færd med at forlade
USA for igen at tage på DX-pedition. Fra Portugal
foreligger der tilladelse til at sende fra CR4, CR5,
CR6 og CR7.
Don Miller, W9WNV, er stadig i gang et eller
andet sted i Det indiske Ocean. Desværre er conditionerne ikke i øjeblikket så gode, at der er større
chancer for at få QSO med ham. Efter planerne
skulle han nu i en lille sejlbåd med påhængsmotor
være på vej mod Laccadiverne VU4, undervejs hå
ber han at lande på Tromlin Isl. og Geyser Bank
m. m.
Fra Vietnam er der på det sidste kommet lidt
aktivitet, idet blandt andet W8D er kommet i luften
med SSB på 10, 15 og 20 meter. Han er normalt
dagligt i gang på 14152 fra 10 til 15 GMT. Da han
ikke må køre US stationer, skulle der være en no
genlunde chance for at få fat i ham.
Fra Vietnam er også VK2AIF/XV5 blevet rappor
teret aktiv med SSB på 15 og 20 meter, han er hørt
mellem 08 og 09 GMT på 21390 kc.
Fra
Gambia
er
ZD3D-3E-3F-3G
aktive,
særlig
ZD3G har i den sidste tid været meget i luften
omkring 14190 mellem 21 og 24 z, han er ligeledes
aktiv om morgenen.
HB9AAT er igen kommet til Yemen med Røde
Kors og er aktiv med kaldesignalet 4W1K på SSB
på 14120 til 14230 kc mellem 17 og 18 z.
Det har desværre ikke i de sidste mange måne
der været muligt at opdrive gode forudsigelser for
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DX-jægerne, der skulle vel ikke være en eller an
den, der kunne og vil påtage sig at skatfe disse
til OZ?
En god måde at danne sig et skøn over forholdene
på er ved at lytte til de stationer, der kommer
igennem på båndene, 8IH skriver:
— Det er blot en lille fidus, jeg selv benytter,
når jeg skal undersøge, om der er DX på 80 meter.
Jeg triller hen på 3741,5 kHz, der sender Capetown
Radio/ZSL presse på engelsk kl. 02 til 03 GMT. Han
var 599 sidste nat, men desværre var der en rus
sisk test i gang, så det var ikke muligt at konsta
tere, om der var liv fra Afrika.
Jeg benytter lignende fiduser til de andre bånd,
men det er almindeligvis stationer, der ligger uden
for den almindelige amatørmodtagers område. Jeg
har tilbragt ca. 10 år til søs som telegrafist, så jeg
benytter gerne HF-stationerne i det område, jeg
vil i forbindelse med, når jeg skal undersøge, om
der er brugelige forhold. Dette kræver en all-round
modtager fra 3—30 MHz, der oven i købet skal
være ret godt kalibreret for at finde de pågældende
stationer. Det kræver også et indgående kendskab
til radiobølgernes udbredelse, som nogle år til søs
pisker en til at lære, da man jo skal af med sin
trafik uanset skudens QTH. De fleste amatører sen
der deres CQ, når de har tid og lejlighed, og er så
glade, når en eller anden svarer. Der er vel dog
stadig de, der arbejder på diverse diplomer, og
som benytter ovenstående tip.
Er der andre, der benytter lignende teknik, så
send lige DX-jægeren et par linier med stationens
kaldesignal og frekvens, helst stationer der ligger
i nærheden af amatørbåndene.
Båndrapporter:
3,8 MHz SSB:
6GR: 4Z4HB 01 - 5A3TT 23 - TJA9BE 23 - VS9AJC
23 - HA7LF 21 - YU6ZAA 01 - 9H1AR 22 - W3BMS
08 - KP4AST 24.
7BG: VS9HRV 21 (Kuria Muria) - LX1BW 22.
14 MHz CW:
1DX: CX9AAN 23 - ZS8L 17 - Wl—2
4X4 19.
7BG: LU 22-23 - VS9HRV 15 - FR7AB 16.

19-24

-

14 MHz SSB:
1DX: CN8CS 01 - KC4USV 19 - PY2TI 23 -ZD3G
18 - ZS8L 19 - ZS1XA - ZS2FA 18 - OX3LY 17 5Z4FB 16 - 3B1EI 19 - 7Q7PH 18 - 9Q5HT 19.
3SK: DJ7XC 17 - HR1SO 12 - MP4BCC 15 SV0WL (Creta) 12 - PZ1BW 18 - UF6FE 08 VP9FC 17 - VQ9AA/Chagos 16 - VS9ALV 17 VS9HRV 15 - YN1CML 18 - 3C3—4—6—7 18.
7BG: OY7ML 14225 hv. ons. kl. 13z - KR6KJ—
6KW 11 - ZD5R 17 - VK2—3—6 13-14 - UA9AA 14 VS9HRV 15 - PY1—2 22 - 3C4TT 16 - FR7AB 16.
21 MHz SSB:
7BG: HR1CB 13 - Wl—0 13-16.
Det var alt denne gang, tak for rapporterne og på
genhør i næste måned.
73 de OZ7BQ.
OBS. OBS. Ny adresse:
Hans Jørgen Rasmusen,
vær. 1001, Skodsborgvej 190, Nærum.
Redaktion sluttet 28. jan. 1967.
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Efter mine betragtninger i nov. 66 OZ om anven
delsen af de udrangerede taxaanlæg med 50 kHz
kanalafstand har der været ført en til tider både
voldsom og usaglig debat. I København har der
været et møde, hvor jeg desværre ikke kunne være
til stede, men på et senere tidspunkt har jeg haft
lejlighed til at høre en båndoptagelse derfra.
Debatten har bl. a. drejet sig om de fire kanaler
på 145.800 — 145.850 — 145.900 og 145.950 MHz, der
anvendes — de tre højeste af disse ligger indenfor
det frekvensområde, som i IARU Region I båndpla
nen er reserveret for satelliter og balloner. Jeg ser
ingen grund til, at „telefonnettene" skulle skifte
kanaler, da der nu foreligger tilsagn om at stoppe
trafikken,
når
enten
balloner
eller
satellitter
er
indenfor
rækkevidde
af
danske
VHF-amatører.
Praksis viser, at systemet fungerer tilfredsstillende.
Søndag d. 29. januar skulle der fra Tyskland
være opsendt en ARTOB ballon, men af endnu
ukendte årsager kom den ikke op — forud for op
sendelsen blev der på 145.900 MHz udsendt opfor
dring til at stoppe trafikken i en tre timers periode
på de berørte frekvenser — der var næsten ingen
trafik, og de, der kom i gang, havde ikke hørt" op
fordringen, men stoppede straks de fik opfordrin
gen!
Det ser ud til, at frekvenssvinget nu er bragt
under kontrol, så modulationsspidser udover bånd
grænsen ikke mere finder sted. Det at lytte over
hele området 144—146 MHz er der ikke endnu fun
det teknisk forsvarlig løsning på — jeg ser stadig
frem til, at en eller anden kommer med en god løs
ning — jeg forestiller mig, at man enten med et
relæ eller et par dioder kan skifte mellem VFO- og
kanalstyring. Der er tegn på, at flere af „telefoni
sterne" er ved at få interesse for det „rigtige"
VHF-arbejde — disse taxaanlæg må ikke blive en
„sovepude" for de amatører, der ejer og bruger et
sådant, så deres udvikling går i stå!
OSCAR 5:
Der foreligger
sen
forventes.
OSCAR 5 være
20. januar.

ikke noget om, hvornår opsendel
Ifølge
„Jyllands-Posten"
skulle
afsendt til USA fra Tyskland den

Litteratur-nyt:
I RSGB Bulletin nov. 1966 har G3HBW beskrevet
en 144 MHz Fiel deffect transistor converter — i
samme
nummer
beskriver
G6JP
en
varaktortripler til 42 MHz med BAY 96.
I det norske „Amatør Radio" for januar 1967 om
tales, at HB9RG har udarbejdet et QRA locator
kort, der dækker hele Europa — kortet er delt op
i fire kort på hver 1X1 meter. Prisen er 10 schwei
zerfranc + porto — jeg vil tro, at interesserede
danske amatører lettest kan købe kortet ved hen
vendelse til NRRL, Boks 898, Sentrum, Oslo 1,
Norge, som samler de norske bestillinger og videre
sender disse.
ARRL har udgivet en god VHF håndbog „The
Radio Amateurs VHF Manual" forfattet af QST’s
VHF-redaktør Edward P. Tilton, W1HDQ — bogen
kan købes i Jul. Gjellerups boghandel, Sølvgade 87,
København K. Prisen er ca. 20,75 kr. + porto.

Aktivitetstesten:
Deltagelsen 1 januar
gerne blev følgende:
144 MHz:
OZ1EE —
8SL —
9GE —
1JO —
9TJ —
5NM —
9SN —
8UX —
7LC —
7BF —

45 points
34 points
30 points
30 points
24 points
22 points
17 points
15 points
15 points
15 points

432 MHz:
OZ2PO —
OZ9FR —

2 points
2 points

testen

var

stor

—

OZ9CR —
1RH —
2PO —
1LD —
4BK/p —
3VO —
9VN —
8JV —
8DS —
2MS
—
9FR —

placerin

14 points
13 points
12 points
10 points
9 points
9 pointts
8 points
8 points
7 points
7 points
3 points

På 144 MHz er der aktivitetstest den 1. tirsdag i
måneden kl. 1900—2359 DNT.
På 432 MHz er der 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 og 1200 DNT
mødes vi på 432 MHz.
Testkalender:
Europæiske tester:
4.
og 5. marts: 1. subregionale VHF/UHF test,
IARU Region I.
1. og 2. april: SRKB — VHF test.
6. og 7. maj: 2. subregionale VHF/UHF test, IARU
Region I.
27. og 28. maj: IARU Region I UHF test.
1. og 2. juli: 3. subregionale VHF/UHF test, IARU
Region I og POLNI DEN.
6. august: Bayrischer Bergtag.
2. og 3. sept.: IARU Region I VHF/UHF test.
8. og 9. okt.: 28. SP9 — VHF test.
Lidt forklaring til ovenstående tester: Ved subrégionale tester forstås, at IARU Region I anbefa
ler lokale tester afholdt på disse dage. SRKB testen
arrangeres af Studenten-Radioclub, Belgrad, 1. pe
riode 1800—0600 GMT og 2. periode 0600—1800 GMT,
hver station må QSO’s en gang i hver periode,
points: 144 MHz, 1 km = 1 point, 432 MHz, 1 km =
5 points.
Danske tester:
4.
og 5. marts: 144 og 432 MHz test, 2000—1100
GMT, 1 point pr. km, UK7 og 2 meter klubben.
Hvem, der skal have logs, vides endnu ikke —- så
send dem til undertegnede inden d. 19. marts, jeg vil
så sørge for videreforsendelse.
27. maj: EDR’s 432 og 1296 MHz test, 1800—2300
GMT, 1 point pr. km, krydsbånds QSO er tilladt,
logs sendes inden d. 10. juni til undertegnede.
Internationalt VHF-nyt:
I sidste OZ omtalte jeg ARIES satellitten,
da er der kommet følgende oplysninger om
beaconsender:
Frekvens
Input
Output
144.13 MHz
2,5 watt
1—1,25 watt
223.00 MHz
2,5 watt
0,75 watt
432.39 MHz
2,5 watt
0,75 watt
1297.17 MHz
5,0 watt
0,75 watt
Der anvendes pulsmodulation.

siden
dens

Mere om beaconsendere — OH2HK skriver, at
gamle beacon OH8AA på 144.024 MHz er erstattet
med OH8VHF på 144.800 MHz ± 1 kHz. OH8VHF
blev sat i gang den 24. november 1966, inputtet er
ca. 100 watt, og antennerne er et par 4 over 4 Jbeams — den ene antenne beamer mod nord og den
anden mod syd — antennerne bliver efter tur kob
let til senderen ved hjælp af et coaxrelæ, som sty
res fra tegngiveren. Nøgleperiode: 3 gange OH8VHF
efterfulgt af en lang streg. QTH er ved Oulu nær
Kiiminki i det nordlige Finland — antennerne er
anbragt i et TV-tårn ca. 215 meter over jorden.
Den gamle beacon OH3VHF er stadig aktiv på
144.900 MHz ± 1 kHz, QTH er Tampere. Den kører
med ca. 80 watt til 5 separate 4 over 4 J-beams, der
beamer i følgende retninger: SE, SW, W, KW og NE.
Begge beaconsendere er i gang 24 timer pr. døgn.
Rapporter, både om tropo og aurora, for disse bea
consendere
bedes
sendt
til
Reino
Janhunen,
OH2HK, Koukkusaarentie 7 L 317, Helsinki 96,
Finland.
432 MHz nyt:
OZ9EA regner med
sende TV på 432 MHz.

i

løbet

af

foråret

at

kunne

1296 MHz nyt:
OZ9CR er snart QRV til tovejs forbindelser på
1296 MHz, da OZ9FR snart er færdig med bygnin
gen af converter til 9CR.
73 de OZ9AC.
UK7 og 2 meter klubbens tester 1967:
Martstesten:
4/3 kl. 2000 GMT til 5/3 kl. 1100 GMT. Bånd: 144
og 432 Mc. Points: 1 pr. km.
Junitesten:
10/6 kl. 2000—2400 GMT.
11/6 kl. 0000—1100 GMT.
Der køres i to perioder.
Bånd: 144 og 432 Mc. Points: 1 pr. km., dog min.
100 points pr. QSO. Hver station må kontaktes een
gang pr. per.
Julitesten:
1/7 kl. 2000 GMT til 3/7 kl. 1100 GMT. Bånd: 144
og 432 Mc. Points: 1 pr. km. Der „tåvles“ om UK7’s
ØRESUNDSPOKAL.
Decembertesten:
26/12 kl. 0700—1000 GMT. Bånd: 144 Mc. Points:
1 pr. QSO.
Logs for marts- og junitest indsendes til OZ9AE,
P. Aabaand, Møllebakken 22, Hillerød. Øvrige tester
indsendes
til
SM7DTE,
Bjorn
Stigbrandt,
Fjelievågen 15 B, Lund, Sverige.
Logs skal indsendes for 144 og 432 Mc hver for
sig.
Pointssummer
sammenlægges.
Der
må
ikke
skiftes QTH. Der udveksles sædvanlige koder og
QRA-locator. Eks. 59017 GP02J. Der skrives på
standardlogsblade.
Direkte deltagere er alle
licenserede skandinaviske amatører. QSO er tilladt med
udenlandske stationer. Diplom uddeles til de tre
førende skandinaviske stationer samt til den uden
landske station, der har de fleste skandinaviske
kontakter.
LYTTERAMATØRER
kan
deltage
ved
indsendelse af logs, hvor de udvekslede rapporter
er noteret for den enkelte station, og de tre bedste
vil modtage diplom.
Vy 73 OZ9AE.
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6. marts:
Nu er det rart at tænke på sommer. Vi viser rejse
film. Tag XYL med!

FRA AFDELINGERNE
Afdelingen holder
møde hver mandag kl.
2000 i lokalerne Frederiksundsvej 123, un
deretagen, med nedgang til venstre for „ABC-cafeteriet“. QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ6MK
udleverer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke
QSL-kort.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Telefon ORdrup 7425.
Kasserer:
OZ4AO,
Svend
Aage
Olsen,
Folkvarsvej 9, 2. sal, København F. Telefon GOdthåb 1902v.
Postgiro nr. 59755.
Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16,
København NV. Telefon GOdthåb 4241.
Vi minder om, at årskontingentet på giroblanket
ten fordeler sig således:
40 kr. til EDR. 20 kr. til afdelingen.
Programmet:
20. februar:
Ingeniør Ole Rykær fra firmaet V. H. Prins vil
demonstrere
målegrej,
deriblandt
nye
instrumenter,
som endnu ikke er kommet på markedet, samt en
transistormodtager
med
båndspredning
på
amatør
båndene. Endvidere vil ing. Rykær bl. a. vise en
simpel opstilling til måling af hysteresetab i trans
formatorer.
27. februar:
I aften har vi klubaften — som sædvanlig hygge
ligt.

13. marts:
Diskussion: Skal vi have rævejagt på 2 meter?
Eventuelt med deltagelse af mobilstationer. Vi for
venter, at alle interesserede møder op.
Vy 73 OZ3WQ.

AMAGER
Formand:
OZ9JB,
Jørgen
Badstue,
Kastrupvej
168, S, tlf. 55 25 01.
Kasserer: OZ8OL, Hans Olsen, Parnasvej 5, S,
tlf. 55 10 85.
Sekretær: Bent Yt.
Lokale: Helikonsvej 10, kid.
Program:
Torsdag d. 9. marts:
Generalforsamling,
dagsorden
gynder kl. 1930 som sædvanlig.

efter

lovene.

Bent Yt.
2 meter klubben
minder om martstesten den
afholdes som sædvanligt den
den hos OZ5AB.

4/3 til 5/3. Klubmøde
fjerde onsdag i måne
Vy 73 OZ9AE.

ARHUS
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Mul
lersvej 117, Århus V, tlf. 16 23 21.
Kasserer: OZ7EW, E. Kragh, Louisevej 20,
Brabrand.
Sekretær: OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Junovej 30,
Århus C, tlf. 14 43 57.

TILMELDING TIL HAM-MEETING 29/7—6/8 1967
på Lyngholt familie-camping, Bornholm.
1) Ankomst, hvornår? ....................................................................................................................................................
2) Afrejse, hvornår? .......................................................................................................................................................
3) Antal telte (stort, lille)? ............................................................................................................................................
4) Antal personer (voksne, børn)? ................................................................................................................................
5) Har du bil, motorcykle eller knallert med? ........................................................... .......................... ....................
6) Har du camping-vogn med? ......................................................................................................................................
7) Vil du kunne hænge antenne op (type)? .................................................................................................................
Hvis mange ønsker antenner ophængt, begrænses selvfølgelig mulighederne for den
enkelte — men der er træer lige i nærheden.
8) Ønsker du power til tx/rx? ........................................ Der er begrænsede muligheder.
9) Skal vi prøve at skaffe hotelværelse, pensionatsværelse, blot værelse til overnatning
eller evt. sommerhus? ..................................................

Mulighederne er ret begrænsede allerede nu.

10) Ønsker om prislag vedrørende pkt. 9? .......................................................................................................... .
11) Medbringer du ræve/rx? ...........................................................................................................................................
12) Kan du medbringe „ræv“ (tx)? .................................................................................................................................
13) Andre ønsker eller oplysninger? ..............................................................................................................................
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Be

Torsdag d. 16. februar:
Neutrodynstabilisering
senderen. OZ8FI.

af

driver

og

PA

i

2

meter

Tirsdag d. 21. februar kl. 1900 prc.:
er foreningen med XYL’s og YL’s etc. inviteret på
CERES. Mødested på bryggeriet. Bindende tilmel
ding nødvendig a. h. t. vore værtsfolk senest lørdag
d. 18. februar til Århus Radiolager. Nabobyernes
amatører er velkomne, hvis der bliver plads. Hele
bryggeriet beses, og der bliver mulighed for at
smage på alle de gode CERES-varer. En TOP-aften
i TOP-klassen. Vær opmærksom på mødedag, mø
detid og mødested. Sæsonens møde for alle.
Torsdag d. 2. marts:
Gennemgangen af den
tager fortsætter. OZ7YH.

mellemstore

og

store

mod

Torsdag d. 16. marts:
Stabilisering af cascodeindgangen i 2 meter-mod
tageren. OZ8FI.
Disse tre møder foregår i Ungdomsgården, Skov
vangsvej 127—129 kl. 2000. Fra kl. 1930 er der morsetræning ved OZ7YH.
Rævejagt
d. 28. februar samt 7. og 14. marts kl. 1945 fra Ørne
reden til fods.
Vy 73 OZ8BG.
ÅLBORG OG OMEGN
Formand:
OZ6JS,
Jørgen
Svendsen,
Ritavej
41,
Ålborg.
Kasserer:
Jørgen
Mølgård,
Grønnegade
14,
Sulsted.
Sekretær:
OZ4X,
Erik
Hansen,
Himmerlandsgade
13, Ålborg.
Klublokale:
Ungdomsgården,
Kornblomstvej
18,
Ålborg.
Klubmøde: Torsdag kl. 2000.
Program for februar—marts:
Torsdag d. 16. februar:
Filmaften. Vi skal denne aften se 4 film om
„Halvlederteknik“, ikke det amerikanske gags, men
nogle ordentlige film med dansk tale. (Det må være
noget for dig).
Torsdag d. 23. februar:
Transceiver. OZ1BP fortsætter denne aften med
gennemgangen
af
afd.
transceiver.
Foruden
dette
skulle alle delene til transceiveren være kommet,
så de enkelte grupper skulle komme i gang med
arbejdet på modulerne.
Torsdag d. 2. marts:
TV-fuskeren. OZ1MJ vil denne aften og tre efter
følgende fortælle lidt om TV-teknikken, så du selv
kan reparere dit TV derhjemme.
Torsdag d. 9. marts:
Klubaften. (Alm.).
Det var alt for denne gang.
Vy 73 og på gensyn de OZ4X.
ÅBENRÅ
Ja, nu er vi jo kommet godt i gang i det nye år,
og arbejdet i afdelingen går støt; men der er også
noget at tænke på i denne tid, for der er vel også
nogle, der skal have en ny rævemodtager strikket,
inden den nye sæson begynder.

Den 23. februar
har vi en filmaften, og da håber vi, at der kommer
mange.
Den 15. marts
afholder
vi
generalforsamling,
og
dagsordenen
er
ifølge lovene, og eventuelle forslag skal sendes til
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen
afholdes.
Vi mødes hver onsdag aften på Ungdomshjemmet
kl. 1930 prc.
Vy 73 OZ3DL.

BORNHOLM
Så blev det februar, hvilket vel er gået op for
alle. Der er sket en del siden sidst. Vor gode ven
Marconi-modtageren
er
blevet
tilsluttet
og
prøve
kørt. Det forlyder, at den er Geloso overlegen, og
at vi nok skal få glæde af den.
For at folk, der har købt stationer, tør komme og
demonstrere dem, har vi taget det drastiske sklidt
at indkøbe en W3DZZ, og den er hængt op, når
dette læses.
Vi havde midt i januar en demonstration af
Heathkit SB-400 TX og Drake R4A RX. De korte
udmærket sammen, men det svage punkt var an
tennen. Der blev lavet nogle QSO, men ikke så
mange, som der kunne laves. Dette problem skulle
vi således være ude over nu.
Sidste år ved samme tid var der tale om at lave
rævemodtagere.
Man
ville
lave
byggeaften,
men
grundet svigtende interesse blev det skrinlagt efter
få klubaftener. Vi prøver igen — denne gang er det
en
supermodtager
(selvfølgelig
transistoriseret),
be
skrevet i OZ feb. 66 med diverse fejl i diagram og
tekst — hi. Der står dog rettelser i næste nr. Det
vigtigste er dog, at der i rettelsen står, at printet
er vendt på hovedet — ja, men også spejlvendt.
Tag jer lige i agt for det.
En modtager er så langt fremme, at der kun
mangler de sidste tilslutninger til rammen. Prin
tet alene kan høre signaler under 0,1 μV — hvad
siger I så? Desuden er andre 9 modtagere på beding. Prisen er, så alle kan deltage, og du får en
fin RX. Den kører med det samme og er nem at
tune op. Altså er der flere, der vil lege med. så på
med vanten og lad os høre fra jer. Jo flere modta
gere, jo flere chancer for at fange ræven.
Og så til
programmet for den næste måned:
Tirsdag den 21. feb. kl. 1930:
Kaffebord. Som før nævnt er undertegnede ikke
til stede, men det forhindrer vel ikke, at jeg kan
give kaffe.
Tirsdag den 28. feb. kl. 1930:
Klubaften. Morsekursus.
Tirsdag den 7. marts kl. 1930:
Aktivitetsaften. Morsekursus.
Tirsdag den 14. marts kl. 1930:
Morsekursus. Vi snakker om vore problemer.
Tirsdag den 21. marts kl. 1930:
Morsekursus. Klubaften.
Det var alt for denne gang.
mødt.

På

gensyn

og

vel

Vy 73 de 1OV, Ole.
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RØNNE
Vi er nu nået dertil, at det lille gebyr, forenin
gen beregner sig for tilrettelægning af lejren m. v.,
bliver et beløb på 2 kr. pr. dag pr. voksen deltager
og 75 øre pr. dag pr. barn. Dette pr. dag-system for
at hamser, der ikke vil være her under hele lejren,
ikke skal betale lige så meget som deltagere, der
forbliver under hele perioden.
Det hjul i maskineriet, der hedder „information
og tilmelding" snurrer nu lystigt, og vi får en masse
tilmeldinger.
Det står allerede fast, at vi vil arrangere ræve
jagter, og kortnummer m. v. vil fremkomme senere.
Så gå bare i gang med at lede rævesaksen frem og
få den støvet af.
Pra PAØ har vi fået lovning på et foredrag om
mobil.
Der vil blive opsat tydelig vej afmærkning, der
viser frem til lejren, ligesom der også vil fremkom
me en kortskitse i OZ.
De, der skal bruge power til deres stn, anmodes
om at tage en stump kabel med.
Hermed bringes en kupon, som du bedes udfylde
og returnere. Hvis du ikke vil klippe i OZ, kan du
bare skrive tallene for punkterne på et stykke
papir, men skriv venligst tydeligt. Som kuriosum
kan tilføjes, at der er kommet tilmeldinger fra
SM2 og II.
P. b. v. 4OV, Ole.
Tirsdag den 21. feb. kl. 1930:
De herrer oldtimer OZ4AJ og OZ4KA kommer
og fortæller lidt om, hvordan ræven skal fanges i en
rævejagt. Kom og lyt og tag papir og blyant med.
Der falder uden tvivl nogle guldkorn. Husk også,
at vi giver kaffe.
Tirsdag den 28. feb. kl. 1930:
Aktivitetsdag på 80 meter med den nye antenne.
Vi begynder allerede om eftermiddagen.
1500—1800 DNT SSB på 3795 kc/s.
1800—1900 DNT CW på 3520 kc/s,
1900—2300 DNT SSB på 3795 kc/s.
Har du lyst til at prøve, og har du licens, er du
velkommen til at lade din røst eller nøgleskrift lyde
i æteren.
Vy 73 de OZ4OV, Ole.
ØSTBORNHOLM
Onsdag den 11. januar afholdtes generalforsamling
i „CQ“. Uden blodsudgydelser af betydning enedes
man om følgende:
OZ4ME, Mogens, formand, genvalg.
OZ4RA, Henning, næstformand.
OZ8TV, Frede, kasserer, genvalg.
OZ4MD, Max, bestyrelsesmedlem, genvalg.
OZ4YK, Else, sekretær.
J. Jacobsen, suppleant.
Efter valget styrtede de fremmødte sig over pla
derne til et bankospil, der både gav et par under
holdende timer og penge i klubkassen.
Som bekendt giver hårdt arbejde sult, så aftenen
sluttede med en portion varme pølser.
Man er blevet enige om, at det er nødvendigt, at
medlemmerne skal bestå en prøve (praktisk og teo
retisk) for at erhverve et „kørekort" (lavet af 4GG),
før de må bruge den fine nye station OZ4HAM.
4ME har lovet at gennemgå den næste klubaften,
onsdag d. 25. januar.
løvrigt ser programmet således ud:
Onsdag:
Skiftevis byggeaften v. 8TV og klubaften kl. 1915).
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Torsdag:
Teori for begyndere (kl. 1830).
1.
februar byggeaften og 8. februar klubaften etc.
Vi vil gerne bede alle, der ikke bygger, om at
undgå at stå i vejen på byggeafteneme; den store
tilslutning gør desværre denne bøn nødvendig.
Evt. øvrige arrangementer vil blive bekendt
gjort i „HAM-nyt“.
73 es 88 de 4YK.
FREDERIKSHAVN
Formand: OZ1MC, M. Christiansen, Kløvervej 29,
Frederikshavn.
Klubhus: Høgstedvej 7.
Program for februar—marts:
Hver tirsdag, undtagen den 14. marts, CW- og
teknisk kursus.
Mandag den 13. februar:
Klubmøde.
Søndag den 26. februar:
Aktivitetsudstilling i klubhuset. Se nedenfor.
Tirsdag den 14. marts:
Stort Vendelbomøde på Ålbæk gi.
ved IBP. Emne: Modtagere. Afgang
kl. 1930.

kro, foredrag
fra klubhuset

Aktivitetsudstillingen den 26. febr. Vi håber denne
dag at kunne formå afdelingens medlemmer til at
udstille noget af deres grej, ligesom vi vil være
QRV på alle bånd med 3 stationer. Vi åbner dørene
kl. 1400 og bliver ved hele eftermiddagen. Udstil
lingen vil også blive annonceret i dagspressen.
Til mødet på Ålbæk gi. kro inviterer vi hermed
alle amatører i hele Vendsyssel. IBP er måske ikke
så kendt her i Vendsyssel, men han er en skattet
foredragsholder i Ålborg og omegn, og jeg garante
rer for en god aften. Så mød talrigt op.
Vy 73 6PN.
HJØRRING
Formand: OZ6WN, Wagner Nørlev.
Klublokale: Springvandspladsen 4.
Klubcall: OZ3EVA.
Program:
Hver tirsdag 1930—2030 morsekursus. 2030—2130
teknisk kursus.
Vi er nu godt i gang med kursusvirksomheden, og
interessen og mødedeltagelsen har været god.
2 meter klubstationen har været køreklar længe,
og der er lavet en del forbindelser med den. Vi
regner med også at have en 80 meter station klar
inden længe.
Foredrag:
16. jan. arrangerede afdelingen foredragsaften på
Skandia, hvor også afdelingerne fra Frederikshavn
og Skagen var indbudt.
Emnet var rævejagt, og der mødte ikke mindre
end 52 deltagere.
OZ6AI, Asbjørn fra Viborg, gav os en underhol
dende og interessant orientering om alle sider af
denne spændende gren af vor hobby.
Hovedvægten var naturligvis lagt på selve pejlemodtageren, og vi fik forklaret principperne ved
en sådan modtager, ligesom 6AI demonstrerede sin
egen rævespille.

Vi vil gerne benytte lejligheden til atter at sige
6AI tak for en UFB aften.
Foredraget gav mange blod på tanden, og det har
foreløbig givet til resultat, at vi er gået i gang med
at bygge en rævesender. Når vi er blevet enige om
en modtagertype, vil der sikkert være mange, der
vil gå i gang med at bygge den.
Det var, som man kan forstå, en vellykket aften,
hvorfor vi har nedsat et samarbejdsudvalg mellem
de 3 vendsysselske afdelinger, således at vi frem
over kan lave mange lignende arrangementer, se
derfor også hvad Skagen og Frederikshavn har at
byde på.
Klubaftener:
Selv om der køres både morse- og teknisk kursus
på klubaftenerne, er der for dem, der ikke vil del
tage i disse kurser, god lejlighed til hyggelig ama
tørsnak, så mød blot op hver tirsdag aften.
Vy 73 7JR.
HOLBÆK
Sidst vi mødtes, meddelte 2PU os, at vi desværre
ikke mere kunne holde mødeaften hos ham. Vi dis
kuterede derfor, hvad vi så skulle gøre og blev
enige om, at vi skulle forsøge at komme ud på
Dannevirke igen, og det skal undertegnede få un
dersøgt til næste gang, vi mødes. Vi takker 2PU
og hans kone for den gæstfrihed, de har vist os.
Samtidig fratrådte 2PU som kasserer, hvorefter
undertegnede
blev
valgt
til
hans
efterfølger
og
modtog foreningens aktiver, efter at regnskabet var
revideret, og beholdningen fundet til stede.
Næste møde bliver så mandag den 20. marts kl.
2000, hvor vi i stedet for samles hos OZ8LJ, Mogens
Jensen, Esso, Hørve, hvor vi kigger på hans sta
tion, og hans XYL serverer kaffe. Der bliver kørelejlighed her fra byen, hvor vi mødes på parke
ringspladsen bag Krone Radios værksted i Vester
gade kl. 1930, men vær venlig at ringe til underteg
nede, så jeg ved, hvor mange vi bliver, tlf. 43 36 94
efter kl. 1730.
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,
Det faste ugeprogram:
Søndag kl. 0825:
Rævejagt.
Onsdag kl. 2015:
Teknisk kursus.
Torsdag kl. 2015:
Alm. mødeaften.
Torsdag den 26. jan. havde vi en vellykket aften,
hvor 2KQ fortalte os om Arenas nye modulsystem,
som han jo er manden bag, der var mødt 35, som
også fik lejlighed til at overvære demonstration af
FM stereo.

Afdelingens rævejagter for sæsonen 1966 er af
viklet, de tre bedst placerede i vinter jagterne blev:
1. 2FK
2419 points
2. H. Poulsen
1350 points
3. 5GM
2230 points
Sommerjagteme:
1. Reiner Schwan 3165
points
2. H. Poulsen
3030 points
3. F. Thomsen
3150 points
I februar og marts starter vi igen søndag morgen
med pointsjagterne, startkort købes i klubhuset for
50 øre. Absolut seneste tilmelding er kl. 0830. Der
køres med en ny pointsberegning og efter et nyt
reglement for lokale jagter.
Månedens arrangement februar:
Lørdag den 18. feb. kl. 1900:
Festaften i selskab med YL og XYL.
Månedens arrangement marts:
Torsdag den 16. marts kl. 2015:
Auktion.

Vy 73 9ER.

KOLDING
Bestyrelse: OZ6PX — OZ7IC — OZ9JX.
Pace-maker: Verner.
Efter en stilfærdig start på denne sæson er det
lykkedes Verner at sætte så meget skub i bestyrel
sen, at vi nu har følgende at byde på for februar:
Torsdag d. 9. februar kl. 2000:
Møde
på
Borgerkroen,
Helligkorsvej
20.
OZ5VY
demonstrerer Heathkit HW12. Herefter foredrag v.
driftsleder
Sørensen,
Vetaphone
Elektronik,
Kol
ding, om transistorer. Denne aften er indledningen
til næste møde:
Torsdag d. 23. februar kl. 2000:
Industri-Restauranten,
Jernbanegade
13.
Filmaf
ten. Vi viser 3 film: Transistoren, den lille gigant.
Krystaller. America — Europe — America.
Vi skal helst være mange til denne aften. Vi har
i lang tid kunnet glæde os over besøg af Fredericiaamatører til vore møder og vil benytte lejligheden
til også at inviter Vejle-amatørerne. Det ville være
hyggeligt at se alle de kendte stemmer, og måske
kunne vi fremtidig i firkantområdet sammen løse
opgaver, som de enkelte afdelinger ikke kan magte.
Vi håber, at den røde lygte bliver tændt på „Industrien11 torsdag d. 23. februar — de har plads til
mange!
73 de OZ9JX.
LOLLAND-FALSTER
Der var filmaften på vort sidste møde på Indu
striog
Håndværkerskolen
i
Nyk.
F.
Desværre
blev OZ forsinket og kom først samme dag, mødet
skulle være, men som sædvanlig var der god til
slutning, og vi fik igen en god aften sammen.
Vi så først en farvefilm fra Philips omhandlende
magnetisme. Filmen fortalte på en meget belæ
rende og interessant måde om magnetismen, helt
fra Ørsteds og Faraday’s forsøg og frem til vore
dages behov for magnetiske materialer.
Vi så fremstilling af de af Philips udviklede ke
ramiske magneter, Ticonal, Ferroxcube og Ferroxdure, og en række eksempler på anvendelser — fra
højttalere,
antennestave,
tonehoveder
og
til
hu
kommelsestavler i
elektronhjerner.
Tak til
Philips
for en god film.
Næste film var ligeså interessant. Vi så den ved
januarmødet i fjor, men der var ønsker om at se
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den igen, og medlemmer, der dengang var forhin
dret, fik nu lejlighed til at se med.
Det var Fa. Tage Olsens farvefilm „En verden i
halvledere".
Filmen
anskueliggjorde
meget
tyde
lige, hvorledes P- og N-typerne i germanium og
silicium blev fremstillet. Ligeledes hvordan strøm
transporten
foregår
i
ensretteren,
og
hvordan
strømfcrstærkningen opnås i transistoren. Der vi
stes en række eksempler på anvendelse af halv
ledermaterialerne,
såvel
industrielt
som
til
medi
cinsk brug og til forskning. Tak til Tage Olsen for
en god film.
Efter diskussion om filmene snakkedes der 2 m.
OZ9FU havde taget sin nyerhvervede AP-station
med, den blev grundigt studeret, og der blev dis
kuteret ændring til 2 meter, lige til skolen lukkede.
Og nu til næste møde.
Tirsdag den 21. februar kl. 2000:
Det bliver på Ebsens hotel i Maribo, her kommer
OZ2JF og fortæller om sin nye grundmodtager til
80 m. Emnet er aktuelt, 2JF en god fortæller, og vi
er lutter øre. Husk papir og blyant, der bliver sik
kert noget at notere.
I samme forbindelse efterlyser 4HM og under
tegnede en god antenne til 80 m, og flere medlem
mer ønsker forbedring af bestående anlæg. Hvem
kommer til næste møde og fortæller os om anten
nen. Tænk over det til mødet i Maribo.
Vy 73, Elmer.
ODENSE
Formand:
Erling
Hansen,
OZ7XG,
Sophus
Bauditzvej 14, Odense, tlf. 11 31 09.
Afdelingsarbejdet begyndte i det nye år med un
dervisning den 10. januar. Det var lidt hårdt at kom
me i gang med CW’en efter 1 måneds pause, hvilket
jo er lang tid, når rutinen sidder lidt løst.
Fjernsynet er en hård konkurrent til vore møde
aftener om torsdagen, har vi indtryk af, og vi må
vel tage konsekvensen deraf og lægge møderne på
en anden dag. Bestyrelsen har drøftet problemet,
som vil blive fremlagt på den kommende GF. Mødeaftenerne er gennemgående godt besøgt, men vi
hører den ene gang efter den anden „Jeg skal nu
se den film i aften", eller „Der er VM i håndbold".
Vi ved, at disse medlemmer gerne kommer i afde
lingen, så vi må til at finde en bedre mødedag.
Printaftenen den 19. januar måtte desværre afly
ses, og det lykkedes ikke at finde et andet emne på
grund af den sene afmelding.
Skal vi give TV-filmen den 26. januar skylden for
den
lille
mødeprocent
til
7XG’s
skattespørgeaften,
eller måske er medlemmernes skatteproblemer ikke
så store, men chancen var der.
Programmet for februar—marts
ser således ud:
16. februar:
Rævejagt, hvad
rævejagt.

er

det?

3XW

m.

fl.

fortæller

om

16. marts:
Filmaften.
slag i afd.

Titlerne

vil

blive

ved

op

30. marts:
Klubaften.
Alle torsdagsarrangementer er kl. 2000.
Vy 73 de 2RH, Rune.
NORDALS
Formand; OZ9ND, B. Damkjær, Hvedemarken
Nordborg, tlf. (044) 5 01 33.
Kasserer: OZ1AR, A. Nissen, Guderup.
Sekretær: OZ6LH, L. Hess, Broballemark,
tlf. (044) 5 19 56.

15,

Der har i afdelingen, siden sidste referat blev
skrevet i OZ, været afholdt julemøde og et alminde
ligt medlemsmøde i januar.
Julemødet, der fandt sted den 10. december hjem
me hos kassereren privat, fik et meget vellykket
forløb, og vi vil gerne ad denne vej sige Axel og
XYL mange tak.
Medlemsmødet den 25. januar samlede også ud
mærket tilslutning, vi så et par film med fortsæt
telse fra sidste gang om halvlederfysik, og som
underholdningsfilm til slut så vi den nye Danfossfilm.
Da afdelingen stadig mangler at få bygget en
grundmodtager og en VFO, besluttede man i kaffe
pausen, at der skulle påbegyndes bygning af en
VFO onsdag den 8. februar, og til at lede disse
byggeaftener er der givet løfte fra 8WH. Så mød
nu op denne gang og lad os få noget gjort ved
sagen.
For at skaffe lidt penge i kassen til disse bygge
rier
bliver
der
på
næste
medlemsmøde
afholdt
auktion over en del forskellige sager, der har sam
let sig i afdelingen. Denne auktion afholdes onsdag
den 22. februar, og for at gøre det lidt mere spæn
dende, blev det også på januarmødet vedtaget, at
alle medbringer en lille pakke til auktionen, den
må indeholde en ting til en værdi af mindst 2 kr.,
indholdet skal hemmeligholdes, og det skal være
godt pakket ind. Så prøv nu at kikke lidt på hylden
derhjemme om der skulle være lidt, der kunne und
væres, så tag det med den 22.
Vy 73 OZ6LH.
NYBORG
Formand: OZ4WR,
Lokale: Tårnvej 4.

John

Hansen,

Møllevænget

3.

I tiden, der er gået, har vi i afdelingen haft et
udmærket foredrag om modulation ved OZ1EE, og
det skal du have tak for, Ebbe.
Programmet:
Torsdag den 16. feb. kl. 2000:
Klubaften.

23. februar:
Transistorforedrag ved OZ1FB.

Torsdag den 23. feb. kl. 2000:
Foredrag: Måleinstrumenter
liam Johansen, Svendborg.

2. marts:
Praktik. Tag grejet med.

Torsdag den 2. marts kl. 2000:
Klubaften.

9. marts:
Vi skal på Set. Knuds Gymnasium og overvære
lektor
Møller-Jørgensens
populære
demonstrationer
fra
elektronikkens
verden.
Mødested:
Set.
Knuds
Gymnasium kl. 2000.

Torsdag den 9. marts kl. 2000:
Filmaften.
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bekendtgjort

III,

ved

OZ3WI,

Torsdag den 16. marts kl. 2000:
Klubaften.
Vy 73 de OZ7LC, Carsten.

Vil

ROSKILDE
Så er der ved at komme rigtig gang i amatør
arbejdet.
Afdelingens
velegnede
mødelokale
på
Lejre
Maskinfabrik
har
haft
god
tilslutning
af
amatører i den forløbne måned.
Den 12. januar fik vi således besøg af OZ5ND —
lige
hjemvendt
fra
et
længere
træningskursus
i
Canada som jetpilot. 5ND holdt et levende og
spændende foredrag og viste en masse farvelysbilleder blandt andet fra en ferierejse fra det nord
lige Canada gennem hele USA og ned til Mexico
foretaget pr. bil (high super Can.).
OZ6OL
Hans
—
afdelingens
ihærdige
tekniske
rådgiver — fortalte den 20. jan. om keramiske fil
tre, nye transistorer (field effect) m. m.
Han skitserede endvidere opbygningen af den 2
meter converter, som flere af afdelingens medlem
mer nu går i gang med at bygge under 60L’s vej
ledning. Der bliver tale om bygning af en lille fb
converter bestykket med 3 stk. transistorer. Med
lemmer, der ønsker at deltage i dette byggepro
gram, bedes snarest og inden den 23. februar give
meddelelse herom til formanden OZ2UD, Lejre Ma
skinfabrik.
Materialeprisen
bliver
yderst
rimelig
ved fælles indkøb af komponenter gennem afd.

ren har været bortrejst i januar måned, men er nu
atter
tilbage
for
at
modtage
eventuelle skyldige
beløb.
2 meter-stationen er lovet køreklar i denne må
ned — beamen er forlængst rejst, så 144 MHz-holdet er nu QRV. Må vi i denne forbindelse bede vore
sydlige 2 meter-venner dreje antennen mod Struer,
her er efterhånden 5—6 stationer i gang på 144—
146 MHz, og de venter blot på QSO’er „udefra".
På 80 meter er 3EDR QRV hver klubaften.
Ingeniør Rubak har vi fået overtalt til at holde
foredrag
om
udgangstrin
med
transistorer.
Fore
draget finder sted på B&O d. 21. januar. Der vil
sikkert blive lejlighed til spørgsmål, så det anbe
fales på forhånd at læse artiklen i OZ september
1966 om transistorsendere.
Programmet:
Hver tirsdag:
Kl. 1900 klubaften, dog den 21. februar kl. 1930 i
udervisningslokalet på B&O, foredrag om udgangs
trin med transistorer.
Hver torsdag:
Morsetræning
byggeaften.

fra

kl.

1830

til

ca.

1930. Derefter
Vy 73 3EDR.

Programmet for februar—marts:
Der afholdes møde hver torsdag fra kl. 1930—2230.
Den 16. februar:
Byggeprogram. Gennemgang
komponenter m. m. ved OZ6OL.

af

2

m

converterens

Den 23. februar:
Auktionsaften. Bestyrelsen er blevet enig om, at
tiden nu er inde for afholdelse af en auktion over
amatørgrej. I bedes derfor om at møde flittigt frem
medbringende amatørgrej, som I f. eks. ikke mere
selv benytter, men som kan være til gavn for andre
medlemmer, der endnu ikke har opnået jeres tek
niske erfaring. Om fornødent vedlægges en seddel
om grejets tilstand og anvendelighed til orientering
for auktionsholder og evt. køber. Kort sagt — vær
med til at stimulere lysten hos den nye amatør.
Den 2. marts:
Mekanisk aften. Chassisarbejder m. m. Medlem
mer,
der
ønsker
at
udføre
chassisarbejde,
kan
møde fra kl. 1830. Man har rig lejlighed til at få
lavet virkeligt fint arbejde ved hjælp af moderne
værktøj under OZ2UD’s vejledning.
Endvidere:
Byggeprogrammet
(2
meter
converteren).
Den 9. marts:
Byggeprogrammet (2 meter converter).
Den 16. marts:
Byggeprogrammet (2 m converter).
På møderne kan købes kaffe og wienerbrød, en
enkelt „P35“ kan også skaffes. Selv om man ikke
ønsker at deltage i byggeprogrammet, behøver man
ikke at undlade at komme. Afdelingen har blandt
andet et rigt udvalg af radiotidsskrifter, der kan
trænes i CW, opvask efter kaffen og meget mere.
Mød derfor flittigt op i afdelingen hver torsdag.
Vy 73, OZ2RO.
STRUER
Klublokale: Danmarksgade 3.
Vi er igen i fuld sving her i afdelingen. Kassere

SVENDBORG
Formand: 2WT,
tlf. 21 49 68.

Villiam

Johansen,

2,

Skovbrynet

Onsdag den 15. februar:
Morsetræning og radioteknik.
Onsdag den 1. marts:
Morsetræning og radioteknik.
Onsdag den 15. marts:
Morsetræning og radioteknik.
Vy 73 2WT, Villiam.
VEJLE
Den 9. januar havde vi besøg af OZ9R, som for
talte om strømforsyning af både store og små sen
dere. Det var et godt foredrag, dette skrives, for
at ærgre de mange som ikke var mødt op til denne
udmærkede aften.
Det næste foredrag (som vi ikke håber bliver
ligeså magert besøgt som foregående), kommer den
6. marts kl. 2000, Ørstedsgade 13, og dette vil om
handle:
1) En begyndersender, rør, beregning af spoler.
2) En begyndersender med transistorer, indtil 10
watt.
3) ESB-senderens virkemåde fra A til Z.
4) Spørgsmål ang. punkt. 1, 2 og 3.
Denne aften vil OZ7YH stå model til efter bedste
evne, og vi håber, at der bliver stor spørgelyst,
ligesom vi håber på ligeså stor deltagelse eller
større.
Vi har forsøgt at lave mødeaftenen om til en an
den dag i ugen til fordel for dem, der ikke kan
komme om mandagen, men det kan ikke lade sig
gøre, den eneste aften, vi kan få lokalet, er om
mandagen, det er en skam for dem, der ikke kan
komme, men der er ikke noget at gøre ved det.
For Vejle afd., OZ2EM.
VIBORG
Medlemsmøde på
23. februar kl. 2000.

Ålkjærs

konditori

torsdag

den

Vy 73 de OZ6AI, Asbjørn.
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Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
C 9335, OZ1OF, Orla Kristensen, Bakkevængen 66,
Silkeborg.
C 10087, OZ1TC, Thorkild Mark Christensen,
Huginsvej 26, Viborg.
C 10390, OZ2GN, Bent Lindy Guldløv Christensen,
Slagelse.
C 10344, OZ2OE, Ole Nykjær, Stadion Allé 26,
Brande.
C 9908, OZ2OS, Hans-Ove Hansen, c/o Madsen,
Køgevej 57, Tåstrup.
C 9175, OZ2PZ, Paul Arthur Graugaard Thomsen,
Sankt Jørgens Vej 10, Viborg.
C 9445, OZ2WT, Villiam Johansen, Skovbrynet 2,
Svendborg.
B 8428, OZ3DG, Per Busekist, Ryheden 2, Udsholt,
Græsted.
C 7623, OZ3DL, Hans Peter Lorensen, Nygade 4,
Åbenrå.
C OZ3FD, Henry Friberg Knudsen, Ørumvej 36,
Avedøre, Hvidovre.
B 7800, OZ4AY, Allan Dorff Petersen, Fuglegårds
vænget 90, 1., Gentofte.
C 10397, OZ4CI, Jens Xsgaard Nielsen, Dørslund gi.
skole, Brande.
C 9664, OZ4EB, Ejnar Bøje, Mejerivej 5, Kolind.
C 10273, OZ4EO, Edvard Hjelm Poulsen, Lægårdsvej 35, Holstebro.
C 9886, OZ7GV, Gert Østerberg, Oxford Allé 53,
København S.
C 10095, OZ7RJ, Erik Mart Røssel, I Bakkerne,
Årsdale, Svaneke.
C 9645, OZ7UD, Knud Højberk Holm, Motalavej 47,
Korsør.
B 10122, OZ8EZ, Pauli Olason Joensen, Vester
vang 51, 2. th., Valby.
(Tidligere OY8P).
A OZ9EVA, EDR Skagen afdeling, „Det hvide hus“,
Hans Baghs Vej, Skagen.
(Ansvarshavende:
OZ6AV,
A.
K.
Poulsen,
Kroghsvej 7, Skagen).
B 9529, OZ9SR, Svend Erik Bertelsen, Skovfennen
6, Åbenrå.
9478, OX3CJ, Carl Richardt Jensen, Prins Christian
Sund.
(Tidligere OZ9WD).
Inddragelser:
B OZ4P, Albert Holstein Christensen, Præste
gårdsvej 20, Vojens.
B OZ7BUS, ELR Arnum afdeling, Spandet,
Arnum.
(Ansvarshavende:
OZ7PH,
P.
E.
Haugaard,
Arnum).
A OZ9WD, Carl Richardt Jensen, Hovgårdsgade 9,
3. tv.
(Nu OX3CJ).
C OZ9TB, Anders Peter Bach, c/o Grumstrup,
Skotterupgade 19, 1., København N.
C OY8P, Pauli Olason Joensen, Selheygg, Klaksvik.
(Nu OZ8EZ).

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 11 13. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:'
Formanden,
OZ6PA,
Poul
Andersen,
Peder
Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand:
OZ3FM,
Emil
Frederiksen,
Nørretorv
15, Horsens, tlf. (066) 2 20 96.
Sekretær:
OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.
Kasserer:
Fru
Grethe
Sigersted,
Borgmestervej
58,
Horsens, tlf. (066) 2 13 34.

*
Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO, Svend Åge Olsen, Folkvarsvej 9, Kbhvn. F.,
tlf. (01) 36 — 1902V.
OZ2KP,
Karl
Staack-Petersen,
Risbjerggårdsallé
63,
Hvidovre, tlf. (01) 78 06 67.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. (03) 85 31 44.
OZ3Y, Hans Rossen, Svenstrup, Korsør, tlf. (03) 580,
Frølunde 102.
OZ7XG, Erling Hansen, Sofus Bauditzvej 14, Odense,
tlf. (09) 11 31 09.
OZ4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 58, Horsens,
tlf. (066) 2 18 34.
OZ2NU,
Børge Petersen, Postbox
335, Ålborg, tlf.
(08) 13 53 50.
OZ1BP,
Bernhard Pedersen, Bornholmsgade
66,
Ålborg, tlf. (08) 13 31 19.
OZ8JM,
Berg Madsen, Hobrovej
32, Randers, tlf.
(064) (dag) 2 61 11, (aften) 2 76 52.

Landsafdelingsleder:
OZ8JM,
Berg Madsen, Hobrovej
(064) (dag) 2 61 11, (aften) 2 76 52.
Hertil sendes anmodning om DR
sendelse af EDR medlems nr.

32, Randers, tlf.
nummer.

Ved

Traffic-manager:
OZ2NU,
Børge
(08) 13 53 50.

Petersen,

Postbox

335,

Ålborg,

Skrivere,

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

og

perforatorer.

Vi

har

igen lidt på lager. Skriv eller ring til OZ2UD, Ernst
Olesen, Lejre Maskinfabrik, tlf. Lejre 53.

70

Ing

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.
strimmelsendere

tlf.

QSL-centralen:

*
RTTY

ind

Afleveret til postvæsenet den 15. februar 1967.

