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Bærebar station til VHF
Af OZ2TE, Ove Lauridsen,
Kilholmvej 42, Vanløse.

Her i første afsnit af den samlede beskri
velse over såvel den elektriske og mekaniske
som den funktionelle del, der udgør den
samlede enhed, skal opstilles de krav til en
heden, som i rimeligt omfang kan tilfreds
stille en amatørs behov, idet der samtidig
tages hensyn til senere udvidelser eller for
andringer, som jeg enten ikke selv har haft
nogen interesse for, eller som jeg kunne have
overset. Desuden beskrives 144 MHz-sende
ren. For læsere af dette, som ikke vil lave
hele konstruktionen, vil der være rig lejlig
hed til at hente oplysninger inden for de en
kelte enheder eller »moduler«, hvoraf statio
nen er opbygget, som således kan overføres
i en selvstændig konstruktion.
De fleste, om ikke alle kredsløb i denne
konstruktion, er selvfølgelig kendt i princip
og funktion i forvejen. Min indsats har, som
det ofte er tilfældet, herefter været at finde
så mange grundlæggende funktionelle kreds
løb i faglitteraturen som muligt, kombinere
kredsløbene til en enhed efter bestemte krav
og bestykke denne enhed med de bedste,
d. v. s. de mest hensigtsmæssige, komponen
ter, valgt ud blandt leverandører i indland og
udland efter undersøgelse af, hvad der kan
fås på markedet. Endelig har jeg opbygget
og gennemeksperimenteret enheden i praksis.
Der medtages en kvantitativ behandling af
de mere specielle komponenter, fordi dette
medfører, at læseren får større mulighed for
at anvende komponenten i en anden sam
menhæng end her angivet. (Kunne vi ikke i
OZ få en løbende forbrugerorientering om de
nyeste komponenter udover halvledere og
fabriksfremstillede apparater?) (Gerne —
hvem vil bidrage? TR).

Følgende punkter skal opfyldes:
(1) Sending i 144 MHz-båndet på krystal
styret frekvens f1 med 3 W output.
(2) Sending i 432 MHz-båndet på krystal
styret frekvens 3 X f 1 med 1,5 W output.
(3) PM anvendes som modulationsart.
Modtagning sker på tilsvarende frekvens
områder, idet der benyttes:
(a) Grundmodt. til området 28—30 MHz.
(b) Converter foran denne til området 144
—146 MHz.
(c) Converter foran a kombineret med b til
området 432—434 MHz.
Effektforsyning fås ved:
(a) Et 25 volt nikkel-cadmiumbatteri med
en kapacitet på 450 mAh.
(ft) En regulerende og stabiliserende enhed
for strøm og spænding.
(y) Genopladning af nikkel-cadmiumbatteriet (ved tilslutning af netopladningsenhed).
Modtager- og senderoscillator vælges såle
des, at man vil være i stand til at blande til
en frekvens i området 28—30 MHz, som jo
næsten hører med til VHF.
Da vi har modtagerdækning af dette om
råde, har vi således også en station til 10 m.
Dette fører til blokskemaet på næste side.
Forudsætningerne for at kunne realisere
dette i sin helhed må for den almindelige
VHF-amatør være, at økonomien er fastlagt
inden for rimelige rammer. Dette forhold må
vurderes relativt i sammenligning med det
opnåede resultat samt tilpasningsevnen til de
forandringer, som man uundgåeligt vil fore
tage i fremtiden. Her er en faktor, som det er
nødvendigt at tage med, når man bygger en
konstruktion med halvledere, fordi udvik
lingen med hensyn til nye komponenter på
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dette område forløber så hurtigt, at en kon
struktion vil være forældet, inden den bliver
færdig.
Tanken med denne konstruktion er, at den
skal kunne fungere som hovedstation. Den
skal kunne dække det daglige behov for
QSO på de tre bånd, hvilket også opfyldes,
når man har en antenne, som er anbragt frit
og højt i forhold til omgivelserne.
Hvad skal man tage hensyn til ved dimen
sioneringen? Her kan man sige, at der skal
gøres så meget arbejde som muligt med så
lidt energi tilført udefra som muligt. Det er
det samme som at sige, at forstærkningen må
være stor med høj virkningsgrad, og desuden
at effektforbruget må tilpasses et kompromis
mellem nikkel-cadmiumbatteriets
kapacitet
og den nødvendige og tilstrækkelige udgangs
effekt fra senderen. Det fører til, at der er
valgt et senderinput på omkring 5 W. Går
man højere op i input, til f. eks. 20 W, kan
der kun fås transistorer med en effektfor
stærkning på ca. 4, og fordelen ved denne
effekt på 20 W mellem alt eller intet er tvivl
som. Skal man højere op i effekt, kan det
betale sig at gå op til effektgrænsen 300 W*),
hvilket kan gøres med en 4X250B, der såle
des kan udstyres med vores 5 W i ABi.
Modtageren er opbygget af de traditionelle
byggeklodser. Den er forsynet med balan
cerede diodeblandere for at mindske risi
koen for krydsmodulation, og forstærkningen
ligger hovedsagelig i sidste mellemfrekvens
på 470 kHz, idet der herefter er tilsluttet PMeller AM-detektor. LF er ret kraftig med en
udgangseffekt på 1 W, hvilket medfører, at
der er lavet en squelch for at spare på strøm
men fra batteriet, når der ikke er nogen sta
tion inde.
Efter disse indledende betragtninger går vi
over til en nærmere beskrivelse af enhederne.
*) 150 W input ved telefoni ved A-licens. 50 W
input ved B-licens.
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PM-MODULATOR og 2 M SENDER
Funktionen af de enkelte trin.

Der kan anvendes to slags mikrofoner til
modulatoren, idet begge kan sættes i samme
stik, således at der samtidig sker tilslutning
af en mikrofonknap til tastning af senderen.
Den dynamiske mikrofon anvendes, når man
kører stationært med stille omgivelser. Den
giver den bedste talekvalitet, men kommer
man ud i omgivelser med megen støj, kan der
tilsluttes en strubemikrofon, hvilket er en
meget stor fordel, idet man samtidig får beg
ge hænder fri til andet arbejde.
Forforstærkeren er beskrevet før i OZ og
består af 2 stk. BC108. Output tages fra Q2
via 10 μF, og C2, R2 og C22 udelades, da vi
får tilpasset taleområdet i lavpasfilteret se
nere i modulatoren.
Tr1 kan nu få sit indgangssignal enten fra
forforstærkeren eller fra strubemikrofonen,
som får sin arbejdsspænding fra en modstand
på 220 ohm; denne modstand skal der ekspe
rimenteres en del med, da den samtidig be
stemmer mikrofonens outputamplitude og
dens frekvensgang. Hvis man har råd til en
dynamisk strubemike, vil det være det bed
ste, men en kulmike kan dog bringes til at
fungere ganske godt. I Tr1’s emitter er an
bragt en variabel modstand på 1 k i serie
med afkoblingslytten. Her kan man således
regulere amplituden til klipperen og dermed
klipningsgraden, idet man indfører mere el
ler mindre kraftig negativ tilbagekobling ved
hjælp af seriemodstanden.
Fra Tri’s kollektor føres LF-signalet ind
på en spændingsdeler bestående af modstan
dene på 8,2 k og 2,2 k, og T1’s primær er for
bundet til spændingsdeleren. Til T1’s sekun
dær er forbundet to siliciumdioder samt 3
modstande, der giver dioderne en bestemt
forspænding. Når et LF-signal passerer spæn
dingsdeleren, vil en del af det blive transfor

meret over i T1, og hvis amplituden oversti
ger forspændingsværdien for dioderne, vil
disse næsten kortslutte T1’s sekundær, hvis
lave impedans herefter transformeres over
til primæren, der således vil regulere output
fra spændingsdeleren til en konstant værdi
uafhængig af amplitudestørrelsen fra de fo
regående trin. Vi har altså en begrænser, og
vil på denne måde kunne opretholde et forud
fastsat frekvenssving ved varierende mikro
fonafstand m. v.
For at runde kurveformen af og tilpasse
frekvensområdet, indskydes et lavpasfilter,
hvor T2 vikles på en Siemens ferritkerne. Da
tolerancerne på komponenterne til filteret
normalt er ret store, vil jeg ikke opgive no
get bestemt vindingstal, men i stedet henvise
til en lille bog udgivet af Siemens, benævnt
»Siferrit- und Sirufer-Material«. Her findes
en oversigt over forskellige kerner, deres
egenskaber m. v.
Når man har fundet en velegnet kernetype,
beregnes selvinduktionen i forhold til kapa
citeten 11 nF og til en passende frekvens i
taleområdet. I omtalte bog findes nogle nomogrammer, hvor man kan aflæse sammen
hørende værdier for vindingstal, frekvens og
Al-værdi.
Filteret kan afstemmes ved enten at for
andre det beregnede vindingstal i overens
stemmelse med de benyttede kondensatorers
toleranceafvigelse eller ved at vælge en ker
ne med trimmestift. En tonegenerator for
bindes til indgangen, og der trimmes til stør
ste udslag på et rørvoltmeter tilsluttet filte
rets udgang. For at filteret kan fungere, må
det belastes med den rigtige impedans til
begge sider, som ligger omkring 5 k ved 2
kHz. Nu er modulatorens frekvensgang i or
den, og LF-signalet forstærkes op i Tr2. Kur-

Komponentliste.
T1: J. Schou 0,16P—10663.
T2: Se tekst.
T3: J. Schou 0,16P—9561.
L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10 4 mm form
med 4 kamre og jernkeme (ved beregning af
vindingstal
bruges
nomogrammeme
i
OZ
1963 nr. 5 p. 150, idet kernen regnes for ca.
10 pF inddrejet).
L11: 6—7 vind. 6 mm ø forsølvet messingtråd nr. 18.
L12: 4,5 vind. 6 mm ø forsølvet messingtråd nr. 18,
udtag ca. 3 vind. fra stel.
L13: 2,5 vind. 5 mm ' forsølvet messingtråd nr. 16,
6 mm lang.
L14: 2 vind. 6 mm ø forsølvet messingtråd nr. 16,
6 mm lang.
L15: 4 vind. 10 mm ø forsølvet messingtråd, 10 mm
lang.
8 stk. keramiske transistorfatninger, Radio Parts.
1 stk. teflon transistorfatning TS 400/1, Sealectro.
1 stk. teflon transistorfatning TS 400/2, Sealectro.
40—50 stk. FTE 12 P20 kløverbladsgennemføringer,
Sealectro.
4 stk. BF 115 (Philips, Siemens).
1 stk. 40405 (RCA).
1 stk. 2N3553 (RCA).
Modstande er 1/8 W Beyschlag.

veformen tilpasses PM-modulatoren ved inte
gration, idet kondensatoren på 10 nF fra kol
lekter til basis giver frekvensafhængig mod
kobling.
Fasemodulationen frembringes på 8 MHz.
HF-signalet på denne frekvens er krystalsty
ret, men senere skal der bygges en VFO.
Krystaloscillatoren er den kendte opstilling,
hvor tilbagekoblingen tages via en kapacitiv
spændingsdeler over krystallet til emitteren.
Basis er HF-jordet med en gennemførings
kondensator. Oscillatoren skal svinge konti
nuerligt og passende svagt med en stabilise
ret spænding. Efter forstærkning af signalet
i Tr4 ledes signalet over et HF-fasedrejningsnetværk til fasemodulatoren. HF’en til net
værket tages fra en spændingsdeler over L2,
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OSCILLATOR - BUFFER - FASEMODULATOR,

FREKVENSMULTIPLIKATORER med BUFFER.

(40 mA)

(180 mA)

DIAGRAM nr. 4
DRIVER og PA-trin.
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Foto nr. 1.
Forpladen.

hvor kondensatoren, der ligger til stel, skal
have en reaktans på ca. 60 ohm ved 8 MHz

Fasemodulationen laves efter Armstrong
systemet, idet vi fra fasedrejningsnetværket
får to HF-spændinger, som indbyrdes er ca.
90° ude af fase. De tilføres emitter på Trs og
Tre, mens basis på de to transistorer tilføres
et LF-signal, som er 180° ude af fase; det
fasemodulerede 8 MHz-signal tages ud fra de
parallelt koblede kollektorer, idet HF-spændingen over L8 deles af to kapaciteter, således
at der opnås impedanstilpasning til emitter
på første tripler Tr7.
Transistorerne T3, Tr4, Tr5 og Tr6 kan ta
ges fra overskudslageret af HF-PNP-germaniumtyper; som eksempel kan man anvende
AF 115, AF 116, AF 124 m. v. Videre frem i
senderen anvendes nu kun VHF-NPN-silici
umtyper.
Med hensyn til de to triplere med tilhøren
de buffer er der ikke meget at sige, udover
at der her som ellers er anvendt kapacitiv
spændingsdeling for at få den rigtige impe
danstilpasning til næstfølgende trin. Der er
anvendt buffere, da virkningsgraden ved
tripling er forholdsvis lille, og desuden med
fører dette, at der nu kommer flere afstemte
kredse i brug, hvilket undertrykker uønskede
harmoniske. De forøgede effektniveauer til
lader desuden en løsere kobling, som også er
at foretrække. Jeg har anvendt BF 115 i den
ne del af senderen, men ellers kan man an
vende typer som BF 185, BSY 80, BSY 74
m. v. Output fra Tr1o skal være mindst 30
mW, hvilket også let opnås med den an
vendte transistor. Denne effekt kan udstyre

Tr11, der kører som dobler, til et output på
0,25 W ved 144 MHz, idet den således har en
effektforstærkning på ca. 9 dB ved 40 %
virkningsgrad. Tru kan nu udstyre Tr12 til
ca. 3 W output til en 50 ohm antennebelast
ning. Virkningsgraden for Tr12 ligger mellem
50 og 65 %.
Opbygningen af de enkelte trin.

Modulatoren svarende til diagram nr. 1
er opbygget på glasfiberprint med størrelsen
5X9 cm. Det er nødvendigt at anvende glas
fibermateriale som basis for printet, da vi
her har et af de materialer, som er mindst
hygroskopisk, og som derfor kan opretholde
sine gode elektriske egenskaber ved udendørs
brug af stationen i fugtigt vejr.
Ved tegning af printet til modulatoren og
til andre enheder i stationen benytter jeg en
halvtilfældig fremgangsmåde, der sparer me
gen tid i forhold til traditionelle metoder.
Printpladen dækkes på kobbersiden med et
lag selvklæbende gennemsigtigt plastic, som
kan købes i en bredde på ca. 50 cm hos farve
handleren. Med et barberblad og en metal
lineal kan man nu skære de partier, som skal
ætses, væk. Hele printet består af strimler
ca. 3 mm brede med indbyrdes afstande på
2 mm. Printpladen forsynes med en sådan
strimmel langs de tre kanter, idet den bruges
som stel. Herved undgås kortslutninger til
chassis, når printpladen skrues fast. Printet
forsynes dernæst med et par gennemgående
strimler, og resten af pladen opdeles i pas
sende korte strimler på kryds og tværs. Når
komponenterne skal monteres, begyndes fra
den ene ende af pladen, idet diagrammet føl
ges, og man vil altid kunne finde en strim
mel, som netop passer. Opbygningen bliver
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Foto nr. 2.

altid helt kompakt, hvis komponenterne rej
ses på højkant, hvilket udmærket kan prakti
seres (stationen kommer vel ikke ud for flere
g acceleration!), og der vil i mange tilfælde
være nogle strimler tilbage, som kan bruges
ved omflytninger og eksperimenter. Printpla
den forsynes med en stump vinkelaluminium,
og den kan nu anbringes med to skruer vin
kelret på chassiset. Alle forbindelser bundtes
sammen til et kabel, hvis længde tillader, at
pladen kan løsnes, tages ud og justeres m. v.,
mens den stadig er tilsluttet hele kredsløbet.
Således sparer man også de dyre printstik
(foto lader sig desværre ikke reproducere.
TR).
Nu lidt om resten af senderen (foto nr. 2).
Den består af tre enheder, svarende til dia
gram nr. 2, 3 og 4. De er anbragt langs den
ene langside af kassen, som er bygget af
10X10 mm vinkelaluminium, således at de
kan tages ud enkeltvis. Materialet er forsøl
vet messingplade. Opbygningen er egentlig
konventionel med keramik- og teflonfatnin
ger til transistorerne og isolerede støttepunk
ter af teflon. Man må endelig ikke tro, at
relationen transistor = opbygning på print
gælder uindskrænket. Der findes nemlig
enormt mange komponenter i teflon, som
transistorfatninger, stand-offs, gennemførin
ger m. v., der på et metalchassis giver mulig
hed for konventionel opbygning i kompakt
format.
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På foto 2 ses krystallet ved (3,3), fasedrej
ningsnetværk ved (3,6), dernæst går de 8
MHz over til første tripler ved (6,7), og 72
MHz kommer ud ved (8,3). På andet chassis
ses tre diodemålepunkter ved (6,5) og desuden
de keramiske fatninger.
Tru sidder ved (9,3), og den er forsynet
med et 2 cm sortmalet Cu-rør, hvis lysning
passer over et TO5-hus. De variable skive
kondensatorer er anbragt på teflonstøtter,
som også bærer luftspolerne. PA-transistoren
med køleplade sidder ved (9,6) og drejekon
densatoren parallelt med antennen ved (11,7).
Teflonkomponenterne er virkelig gode til
opbygning med halvledere; jeg har brugt
P.T.F.E. press-fit terminaler af mærket
Sealectro. Som navnet siger, fastgøres kom
ponenterne ved at presse dem igennem et hul,
som er lidt for lille, indtil de har klemt sig
fast. Komponenterne fås i 10 forskellige far
ver, hvilket kan udnyttes til større overskue
lighed i en kompakt opbygning.
Det mest kritiske af senderen er opbygnin
gen af diagram nr. 4, hvorfor der henvises
til fig. 1.
Kølepladen laves af noget Cu-plade og en
stump Cu-rør, der slidses op som vist for at
opnå god kontakt til Tr12. Desuden påsmøres
Tr11 og Tr12 siliconefedt for at forøge kon
taktfladen og hermed kølingen. Ved kontinu
erlig drift bliver kølepladen til Tr12 kun lige
lunken. Skærmen over chassis afskærmer

KØLEPLADE
(males sort med tavlelak)

Gennem
ferings
kond.

Chassis og
køleanordning
i målestok 1 :1.

Tinlodning
•Cu-rør

Gennemførings-kondensator
© Teflonstøttepunkt
Set ovenfra (foto 2)
kølepladen, som har direkte kontakt med
Tm’s kollektor, fra den del af indgangskred
sen, som ligger over chassis. Under chassis
er påloddet en skærm tværs over fatningen
til Tri2, således at kollektor og skærm adskil
les fra basis og emitter.
Placeringen af spolerne under chassis gi
ver sig selv. De to andre chassiser til sende
ren kan umiddelbart fremstilles ved at gå
frem efter diagrammets forløb og sin plan
lægningssans, idet vi også her bruger teflon
komponenter.
Senderens trin startes og justeres.

Om modulatoren, hvis filter antages at
være i orden, skal kun siges, at modulations
kontrollen indstilles til max. ± 5 kHz sving,
hvilket svarer til ca. 1 Veff over Ts’s primær
ved 1 kHz. Klippekontrollen indstilles til så
lidt klipning som muligt ved dette sving og
ved normal taleafstand. Har man et oscillo
skop, overbeviser man sig om, at LF-signalet efter filteret ikke er firkantformet.
Trinene i senderen startes op enkeltvis,
således at man har kontrol over situationen.
Som det ses på diagrammet, er der anbragt
diodetestpunkter på passende steder i sende
ren, som opsamler lidt HF over en lille kon
densator fra enten et output- eller et inputsignal. Efter ensretning og afkobling haves
et testpunkt med et negativt potentiale i for-

hold til stel. Disse målepunkter kan eventuelt
samles på et panel forsynet med teflonmåle
bøsninger type SKT-5BC, hvortil der bruges
målestik type PR 800/1.
Hele senderen kan nu optrimmes alene på
disse målepunkter, idet man bruger et μAmeter og trimmer til max. udslag. Følgende
værdier er målt:
Test 1: 90 μA
Test 2: 45 μA
Test 3: 55 μA
Test 4: 10 μA
Test 5: 10 μA
Test 6: ca. 200 μA
Til visuel bedømmelse af udgangseffekten
kan man anvende en glødelampe på 12 V/
250 mA loddet direkte i et PL259-stik.
Når man starter PA-trinet op, må man
påse, at der ikke sker for store forandringer
med kollektorspændingen, samtidig med at
der tilføres fuld styring. Det vil nemlig med
føre forandringer i spærrelagskapaciteterne
i transistoren og resultere i, at de tilkoblede
kredse går ud af resonans.
Ønsker man at køre hele senderen på 12
volt, kan 2N3553 erstattes med RCA 40280
uden væsentlige ændringer i øvrigt. Denne
transistor kræver dog lidt mere styring, ca.
0,5 W input for 2,5 W output. Derfor vil det
nok være klogt at anvende endnu en 40405,
der kører som HF-forstærker og driver. *
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Om at
„hægte pF’en på”
Af T. D. Towers, M. B. E.
Oversat fra Wireless World, dec. 1966
af OZ8IH, Ib Harslev,
Æblehaven. 12, Åkirkeby.

Når man får ustabilitet i et nykonstrueret
kredsløb, er mangelfuld afkobling en af de
ting, man først mistænker. Hvis man er af
den eksperimenterende type, vil man — for
at bruge et fagudtryk —- hægte flere pF’er
på. Dette betyder, at man indlodder passende
afkoblingskondensatorer forskellige steder i
kredsløbet, indtil det er stabilt. Ved lave fre
kvenser er dette en brugelig metode, men ved
høje frekvenser er den almindeligvis ubruge
lig. Dette skyldes, at kondensatoren har selv
induktion i tilledninger og hylster. Hvilket
kan få dens egenskaber til at afvige betyde
ligt fra den ideelle kondensators.
Den ideelle afkoblingskondensator.

Fig 1 (a) illustrerer grundproblemet ved af
kobling. Der opstår en vekselspænding, vt,
ved punkt B fra en inputspænding, vo , ved
punkt A. Afkoblingsimpedanserne Z1 og Z2
er beregnet således, at vekselspændinger re
duceres til en bestemt værdi ved punkt B,
samtidig med at man bibeholder DC-forspændingen i punkt B.
Fig. 1 (b) viser det mest almindelige til
fælde, RC afkobling, hvor en seriemodstand
R er kombineret med en shuntkapacitet C til
jord. I dette tilfælde er dæmpningen ved B
for en sinusspænding givet ved: v1/vo =
1/(4 π2 f2 C2 R2 + 1)½ , hvor C er i farad og R
i ohm.
En tommelfingerregel, som konstruktøren
benytter ved foreløbigt valg af afkoblingskon
densatorer til lave frekvenser, siger, at man
skal gøre C mindst 10 gange så stor som
1/(2 π fR). Lidt elementær matematik vil vise,
at dette giver en dæmpning på mindst 10
gange, d. v. s. mere end 20 dB.
Dæmpningsformlen ovenfor forklarer også,
hvorfor metoden »at hægte pF’er på« teore
tisk kan forventes at give gode resultater.
Thi jo højere kapacitet, desto større dæmp
ning af det uønskede signal.
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Fig. 1 a.

Fig. 1b.

Fig. 1.
Afkoblingens
fundamentale
problem.
—
a
generel
form hvor impedansen Z1 skulle være lille i sam
menligning med Z ved de frekvenser, der er af
interesse, så at outputspændingen ved B er lille
sammenlignet med inputspændingen ved A, d. v. s.
kraftigt
dæmpet,
b
—
almindeligt
RC-afkoblingssystem, specielt tilfælde af a.
2

Fig. 2 er konstrueret for at vise den om
trentlige impedans for rene kapaciteter, der
almindeligvis benyttes som afkobling. Man
kan se, hvordan reaktansen eller impedansen
af ideelle 1 μF, 0,1 μF, 10 nF, 1 nF og 100 pF
kondensatorer varierer med frekvensen fra
10 kHz til 100 MHz. I figuren er X-aksen vist
med logaritmisk frekvensskala for at kunne
vise et stort frekvensområde. Reaktansskalaen, Y-aksen, er vist lineær for klart at vise
det hurtige fald i impedans ved stigende fre
kvens. Man kan benytte disse kurver som en
hurtig reference ved nykonstruktioner. Lad
os antage, at man ønsker en kondensator med
en impedans på ca. 15 ohm ved 10 MHz. Man
vil se, at denne impedans svarer til en ideel
kondensator på ca. 1000 pF.
Den praktiske kondensator.

Kurverne i fig. 2 gælder selvfølgelig for en
ideel, induktionsfri kondensator uden tilled
ninger. Man vil finde karakteristikken for en
virkelig kondensator noget anderledes på
grund af den parasitiske selvinduktion, der
for det meste findes i tilledningerne. Dette er
illustreret i fig. 3, som viser, hvordan to
typiske papirkondensatorer på 5 nF og 500 pF
afviger fra idealet ved høje frekvenser. Kur
verne er for kondensatorerne med to 20 mm
lange tilledninger. Vi begynder med 5 nF
kondensatoren og finder, at dens impedans
ved 4 MHz begynder at falde under det
ideelle. Lidt over 10 MHz har kondensatoren
resonans med tilledningernes og hylsterets
selvinduktioner, og impedansen falder til en
brøkdel af det ideelle. Over resonansfrekven
sen begynder impedansen igen at stige. Om
kring 20 MHz er impedansen igen næsten
ideel. Over 20 MHz stiger impedansen af den
virkelige kondensator stærkt, og ved 40 MHz
antager dens impedans en værdi på ca. 10
gange den ideelle. Den samme tendens gør
sig gældende for kondensatoren på 500 pF,

Fig. 3 (herunder).
En praktisk kondensators impe
dans kan afvige fra idealet ved
stigende frekvens.
Øverste kurve:
Ideel 500 pF kondensator.
Nederste kurve:
Ideel 5 nF kondensator.
De fuldt optrukne kurver er de
reelle kondensatorers afvigelser.

IMPEDANS

Fig. 2 (herover).
Reaktansen af en ideel kondensator falder med
stigende frekvens.

Fig. 4 a.

Fig. 4 b.

Fig. 4.
Ekvivalentdiagram af en ideel kondensator (a)
sammelignet med en virkelig (b).

her dog ved højere frekvenser. Af kurverne
i fig. 3 kan man også se grundlaget for den
dimensioneringsregel, jeg lærte, da jeg var
begynder: Brug aldrig en kondensator over
det halve af dens selvresonansfrekvens, hvis
dens tilledninger er over ca. 25 mm. Hvis
man følger denne regel, vil man næsten
kunne antage, at den virkelige kondensator
vil opføre sig som en ideel selvinduktions- og
tabsfri kondensator.
I RC-afkoblede kredse er man ikke så inter
esseret i den nøjagtige værdi af kondensato
rens impedans som i at sørge for, at impe
dansen ikke er større end den ideelle kon
densator med samme værdi. Man kan derfor
benytte kondensatoren over selvresonansfre
kvensen fR, op til ca. 15 gange fE, før impe

dansen begynder at overskride værdien for
en ideel kondensator. Over denne vil impe
dansen af den virkelige kondensator snart
overskride det ideelle, og tilfredsstillende af
kobling bliver stadig sværere at opnå.
I fig. 4 vises, hvad man kan gøre ved høje
frekvenser. Der vises højfrekvens-erstat
ningsdiagrammet for en kondensator med til
ledninger. I fig. 4 (a) ses symbolet for en ren,
tabs- og induktionsfri kondensator. I fig. 4 (b)
er en ækvivalent seriekreds for en virkelig
kondensator med to lige lange tilledninger,
hver med selvinduktionen L8 , og indvendig i
kondensatoren en hylstermodstand Rb og
hylsterselvinduktion Lb. For de fleste gode
kondensatorer er Rb (ved høje frekvenser)
relativt lille, og man kan se bort bort derfra.
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Fig. 5.
Kurver, der viser induktionen i lige ikke magnetiske
(kobber) ledere af tykkelser fra 16 til 28 s. w. g.
ved høje frekvenser.

hvor S er længden og d diameteren i cm.
(Samme formel kan benyttes ved beregning,
af en cylindrisk kondensators hylsterselvin
duktion).
Hvis De, som jeg, er en smule svag til ele
mentær matematik og ikke alt for glad for
logaritmetabeller, kan man fra fig. 5 få en
idé om størrelsen af selvinduktionen, der kan
forventes i de almindeligst benyttede tykkel
ser af tilledninger. Her kan man grafisk se,
hvordan selvinduktionen varierer for 4 led
ningstykkelser med længder fra 1 til 10 cm.
Af disse kurver kan man se, at en 25 mm
0,57 mm 0 ledning har en selvinduktion på ca.
20 nH = 0,02 μH. Hvis man kun er vant til at
arbejde på lave frekvenser, vil man sikkert
ikke regne med, at denne selvinduktion er
mærkbar. Og man vil måske derfor blive
forbavset, når man opdager, at den repræsen
terer en reaktans på 15 ohm ved 100 MHz.
Selvinduktion i en kondensators tilledninger.

De parasitiske hovedelementer er (ved høje
frekvenser) selvinduktionen i de to tillednin
ger.
Selvinduktion af en lige leder.

Det første trin, der skal tages, når man
skal beregne den parasitiske selvinduktion
i en kondensators tilledninger, er at bestem
me selvinduktionen i en lige, rund ledning af
umagnetisk materiale. Denne selvinduktion
er afhængig af ledningens længde og diame
ter og kan ved høje frekvenser tilnærmelses
vis beregnes med Neumann’s formel:

Fig. 6.
Selvresonansfrekvensen af en
given kondensator med forskel
lige længder tilledninger (S) af
tykkelse 20 s. w. g.

114

Fig. 6.

Vi bemærkede tidligere, at enhver virkelig
kondensator udover sin teoretiske kapacitet
har en vis selvinduktion i ledninger og hyl
ster. Vi har ovenfor beregnet selvinduktionen
i rette ledere, men disse teoretiske størrelser
er ikke helt korrekte, når det drejer sig om
de virkelige tilledninger, der er fæstnet til
kondensatorhylstret. I virkeligheden falder
selvinduktionen i ledninger i nærheden af le
dende overflader til under den ideelle værdi,
der er beregnet efter Neumann’s formel. Hvis
vi imidlertid medtager kondensatorhylsterets
selvinduktion i beregningerne (den er sæd
vanligvis mellem halvdelen og en trediedel af
selvinduktionen i fri luft af et stykke ledning
af samme længde), vil man i praksis finde,
at for den normale, fysisk lille kondensator
brugt som afkobling ved høje frekvenser, er

Fig 7

Total tiUsdningslængde i cm

Fig. 7.
Kurver,
der
viser,
hvordan
selvresonansfrekvensen
af
typiske
afkoblingskondensatorer
varierer
med
den totale længde af tilledningerne. (20 s. w. g.).

selvinduktionen af tilledningerne alene (be
regnet efter Neumann) en god tilnærmelse for
den totale parasitiske selvinduktion fra til
ledninger, hylster og ledere i nærheden af
kondensatoren. På dette grundlag vil resten
af denne artikel behandle den parasitiske
selvinduktion i tilledningerne alene.
I enhver kondensator vil den parasitiske
selvinduktion udgøre et selvresonant kreds
løb med den »indvendige« kapacitet med en
resonans fR. Af fig. 6 kan man få en idé om
den værdi af Pr, man vil finde i praksis. Teg
ningen viser induktiv reaktans af 1,25, 2,5,
3,75 og 5,0 cm (½, 1, 1½ og 2 eng. tommer)
lange tilledninger med ledningstykkelse på
0,91 mm ø (20 s. w. g.) som funktion at fre
kvenser fra 1 til 1000 MHz. Dette svarer til et
par tilledninger 0,7 til 2,5 cm lange af 0,9 mm
tykkelse. Samtidig viser tegningen den kapacitive reaktans af en ideel kondensator på
10 pF, 100 pF, 1 nF, 10 nF og 0,1 μF i samme
frekvensområde. Frekvensen, ved hvilken
enhver ideel kondensator er i resonans med
en specifik total længde af tilledningerne,
findes, hvor en induktanslinie krydser en ka
pacitiv. Som eksempel kan man se, at en
1 nF kondensator med 1,25 cm tilledninger
(d. v. s. total længde på 2,5 cm) har en reso
nansfrekvens omkring 35 MHz.
Betydningen af at kende fR er omtalt
tidligere, hvor der blev sagt, at hvis man be
nytter en kondensator ved en frekvens hø
jere end 50 °/o af fR, med en given tillednings
længde, vil afkoblingsimpedansen kunne bli

Fig. 8.
Almindeligt benyttede kondensatortyper til afkob
ling ved høje frekvenser,
a — disc ceramic.
b — ledningsløs disc cerami c.
c — rund feed-through.
d — discoidal feed-through.

ve adskilligt højere end den teoretiske impe
dans af en ideel tillednings- og induktionsfri
kondensator af samme værdi. For at give en
idé om fR for de kondensatorer, der normalt
benyttes som afkoblingskondensatorer ved
høje frekvenser, vises i fig. 7 kurver for selv
resonansfrekvenserne for nogle typiske af
koblingskondensatorer (med værdier fra 10
pF til 1 μF) med forskellig samlet tillednings
længde af 0,9 mm 0 (20 s. w. g.) tråd, idet vi
betragter 2,5 cm som normalt benyttet ved
kredsløbskonstruktion. Man ser, at det er
uheldigt at benytte en 10 nF kondensator
meget over 20 MHz.
Nu er fig. 7 kun beregnet for 0,9 mm (20
s. w. g.) tilledninger, men hvis man kigger
tilbage på Neumann’s formel, vil man se, at
selvinduktionen er en relativt langsomt va
rierende funktion af ledningsdiameteren. —
Dette kan man faktisk se af den lille spred
ning i selvinduktion for enhver given led
ningslængde i fig. 5, hvor der vises diametre
fra 1,6 til 0,4 mm 0 (16 til 28 s. w. g.). Det vig
tigste punkt, der fremgår af fig. 7, er, at det
er nytteløst at tænke på at benytte en kon
densator med høj værdi til afkobling af fre
kvenser over 20—30 MHz, hvis tilledningerne
ikke er ultrakorte. Man kan se, at en konden
sator over 1000 pF ikke kan benyttes ved
høje frekvenser.
Afkoblingsteknik ved høje frekvenser.

Der er to grundmetoder, når man angriber
problemet effektiv afkobling med virke
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IMPEDANS (Ω)

Fig. 9.
Impedans/frekvens-karakteristikker af af koblingskondensatorer ved høje frekvenser,
a — ideel tabs- og tilledningsfri kondensator,
b — disc ceramic med 2 inch tilledninger,
c — rund feeder-through (keramisk),
d — discoidal feed-though (keramisk),
e — ceramic-ferrite filter.

lige kondensatorer ved høje frekvenser. Den
ene er at forsøge at reducere den parasitiske
selvinduktion i tilledninger og hylster så me
get som muligt. Den anden er at benytte den
parasitiske selvinduktion som resonator med
den »indvendige« kapacitet for at få den lave
impedans i en seriekreds.
Den simpleste metode er selvfølgelig at
holde den parasitiske selvinduktion lille. I de
senere år har dette ført til en næsten univer
sel brug af keramiske kondensatorer til høj
frekvensafkobling. Den mest typiske af disse
er den såkaldte »disc ceramic«, vist i fig. 8 (a).
Den består af så lille en »disc« (skive), at til
ledningerne nemt kan gøres meget korte, så
man på den måde sørger for en meget lille
parasitisk selvinduktion. Hvor selv denne
er for stor, er det muligt at benytte lednings
løse »disc ceramics« af typen vist i fig. 8 (b).
Ved denne fremgangsmåde er der ingen til
ledninger, og kondensatoren loddes direkte
på.
En videre reduktion af parasitisk selvin
duktion kan effektueres ved at benytte den
runde gennemføringskondensator, der er vist
i fig. 8 (c). Disse er i dag sikkert den type, der
almindeligvis benyttes, undtagen hvor om
kostningerne (i TV-modtagere) taler for at be
nytte typen i fig 8 (b).
Ved frekvenser i TV-båndene IV og V ud
gør selv den lille serieselvinduktion af en
rund gennemføringskondensator en begræns
ning af afkoblingseffektiviteten. »Discoidal«gennemføringskondensatorer, som typisk har
form som fig. 8 (d), fremstilles med endnu
mindre parasitisk selvinduktion. I disse spre
des HF-strømmen ud 360° fra midten for at
give den kortest mulige elektriske vej til
jord. Dette gør den indre serieselvinduktion
meget lille. Korte og tykke tilledninger hjæl
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per også. Til endnu mere effektiv afkobling
fra 200 til 2000 MHz kan man benytte kera
misk ferrit lavpasfiltre. Af udseende ligner
disse
»discoidal«-gennemføringskandensatoren.
Resonansteknik ved kapacitiv afkobling.

Resonansfrekvensen fR er en indikator for
den øvre grænsefrekvens for en given kon
densator til afkoblingsbrug. Det har været
almindeligt at forsøge at arbejde et godt
stykke under fR . Men fR er andet end en
grænsefrekvens. Ved serieresonans har kon
densatoren en ekstremt lav effektiv impe
dans, men ved frekvenser i den lave ende af
HF-båndet er resonansdykket normalt for
smalt til praktisk brug. På de højere fre
kvensområder med meget mindre værdier af
kondensatorer og især med keramiske typer
er tabene ikke uvæsentlige, og selvresonansdyk for impedanser omkring fR er meget
mindre og bredere på grund af det lavere Q
for sådanne kondensatorer. Impedansen kan
så være adskilligt mindre end den teoretiske
over et område så bredt som 20 MHz inden i
resonansdykket. Over resonansdykket vil
kondensatoren give bedre afkobling end man
gen større kapacitet med samme længde til
ledninger. Dette blev vist tidligere i fig. 3.
Særdeles god brug kan gøres af serieselvreso
nansen af små kondensatorer inden for TVbåndet 40—70 MHz, hvor kondensatorer på
omkring 500 pF og med ca. 4 cm tilledninger
kan benyttes som afkobling over en stor del
af båndet.
Ved at benytte sådanne kondensatorer med
en lille værdi i serieselvresonans i forbindelse
med små selvinduktioner med parallel-selvresonans (altså med stor båndbredde), kan
særdeles effektive filtre laves til 40—70 MHz.

Der er det særlige ved disse filtre, at de
giver større dæmpning ved disse frekvenser,
end der kan opnås med en kombination af
kondensatorer og selvinduktioner af højere
værdi. Disse filtre kræver kun ringe plads
og anvendes med held som TVI-filtre på
el-motorer.
Den store tolerance og ekstreme tempera
turafhængighed, som en »disc ceramic« er
behæftet med, gør det til tider vanskeligt at
opnå tilfredsstillende bredbånds-afkoblings
resonans ved serieproduktion. Ved enkelt
styksfabrikation kan afkoblingskondensato
rerne vælges individuelt til at give maximum
afkobling ved specielle enkeltfrekvenser.
For at gøre dette, vælger man en konden
sator på grundlag af de beregninger, der er
vist tidligere for de tilledningslængder, som
er nødvendige i konstruktionen, lodder de to
tilledninger sammen og finder resonansfre
kvensen med et gitterdykmeter. Så skiller
man ledningerne igen og lodder kondensa
toren på plads i kredsløbet. Serieresonansfre
kvensen vil være den samme som parallel
resonansfrekvensen målt med gitterdykmetret.
Gennemføringskondensatorer
sammenlignet med „disc ceramic“.

Tidligere har vi set, at den mindste parasi
tiske selvinduktion i praksis opnås med gen
nemføringskondensatorer. Fig. 9 giver en idé
om, hvilke impedansstørrelser det er muligt
at møde i praksis. Det vises, hvordan impe
dansen af de kondensatorer, der almindelig
vis benyttes som afkobling ved meget høje
frekvenser, varierer i forhold til en ideel kon
densator i frekvensområdet fra 10 til 2000
MHz. Man kan se, at »disc ceramic« med
nogen tilledning ophører at være brugbar til
afkobling over 50 MHz. Den runde gennem
føring kan benyttes til ca. 200 MHz, før dens
impedans stiger op over det ideelle. En »discoidal« gennemføring bliver ikke dårligere
end idealet før 1 GHz. Endelig har »ceramicferrite«-filtre en impedans, der er mindre
end en ideel kondensators op til mindst 2
GHz.
Kondensator-afkobling
for flere frekvenser på én gang.

Indtil nu har vi kun tænkt på afkobling af
enkeltfrekvenser. Vanskeligheder kan opstå,
når signalet, der skal afkobles, indeholder et
antal forskellige spredte enkeltfrekvenser.
Når man undersøger et afkoblingsproblem af
denne art, kan man finde det nødvendigt at
parallelkoble store kondensatorer (til de lave

frekvenser) med lavinduktansarrangementer
med lille kapacitet (til de høje frekvenser).
Dette er især vigtigt, hvor der er 50 Hz net
brum eller nogle LF-signaler, som ikke kan
afkobles tilstrækkeligt med en lille konden
sator, beregnet til at tage sig af de høje fre
kvenser.
Skal-skal ikke ved afkobling
med kondensatorer.
Af diskussionen oven over fremgår visse
regler for afkobling med kondensatorer.
1. Betragt alle tilledninger som spoler.
2. Hvis det er nødvendigt at benytte tilled
ninger, så hold dem så korte og rette som
muligt.
3. Benyt så tykke tilledninger som muligt.
4. Beregn altid en kondensators afvigelse
fra dens ideelle impedans og pas særlig på,
hvis det er nødvendigt at arbejde over dens
selvresonansfrekvens.
5. Benyt til særlig god afkobling ved meget
høje frekvenser en gennemføringstype, eller
gør brug af serieselvresonans med en »disc
ceramic«.
6. I tilfælde af multifrekvenssignaler må
man ikke forlade sig på serieresonansmeto
den til at afkoble alle signalerne.
7. Husk at regne med spredningen på kapa
citetsværdien, når der benyttes keramiske
kondensatorer ved serieresonansmetoden.
8. Brug helst et chassis af messing eller
kobber, som man kan lodde ledningsløse
kondensatorer direkte på uden at skulle be
nytte induktive loddeflige, som er nødvendi
ge, når man benytter aluminiumchassis.
Ovenstående tager jo sigte på gammeldags
chassismontage, men grundreglerne er natur
ligvis også gyldige, når der benyttes trykt
ledningsføring. Med vor tids miniature- og
halvlederteknik eksisterer de omtalte proble
mer dog næsten ikke på de normalt anvendte
amatørbånd, når man blot bærer sig lidt
fornuftigt ad.
TR.

Der er stadig brug for
masser af tekniske artikler
til OZ.
Teknisk redaktør venter
dit bidrag!
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Af OZ6AF, Ole Hansen,
Sdr. Boulevard 38 C, Odense.

2 m converter
med
transistorer
2 m-converteren, der beskrives i det føl
gende, udmærker sig for det første ved sit
lave støj tal, dernæst ved at være meget let
at få til at fungere og sidst men ikke mindst,
den er billig.
Converteren blev først beskrevet af DJ6BY
i UKW Berichte, august 1966. Til det første
eksemplar blev anvendt forhåndenværende
komponenter, og resultatet blev udmærket.
Senere har 9FR foretaget et par ændringer,
men derom senere.
Hele herligheden er bygget på en print
plade (glasfiber), der måler 75X80 mm. Gen
nem et båndfilter føres signalet ind på emit
teren af HF-trinet, der er en TIX05, men an
dre transistorer som AF 106 eller AF 139
kan også anvendes med godt resultat. Der
efter føres signalet via næste båndfilter ind
på basis af blanderen, der også kan være en
af ovennævnte typer. Netop det, at der er
benyttet båndfiltre overalt, gør, at converte
ren ikke lader sig påvirke af kraftige FMradiofonistationer.
Forstærkningen
falder
stærkt uden for 2 m-båndet.

I kollektoren sidder endnu et båndfilter, og
her er foretaget en lille ændring. På diagram
met er vist en link mellem de to spoler, i ste
det er der anbragt en dobbelt Neosid-dåse,
og koblingen foretages med en lille konden
sator på 1,8 pF. Ligeledes blev de høje trim
mere udskiftet med små keramiske, da der
godt kunne opstå selvsving på grund af kob
ling mellem trimmerne. Sammenlign foto af
de to convertere.
Blandingssignalet er krystalstyret, og her
anvendes et miniaturekrystal på 38,666 MHz.
Krystallet svinger mellem basis og kollektor,
og for at få et rent signal at blande med.
svinger oscillatoren på 38,666 MHz, som der
efter triples til 116 MHz. Signalet tilføres
emitter på blanderen, og i kollektoren får vi
nu 28—30 MHz som mellemfrekvens.
Her bør måske lige tilføjes, at siliciumtran
sistorerne i oscillatoren heller ikke er kriti
ske. Jeg har prøvet; med BF 115, og de kørte
med det samme. Trimningen volder ikke be
svær. De 9 volt tilsluttes converteren gen
nem et mA-meter (50 mA), og hvis oscillato-

Til venstre sidste udgave
til højre første,
oprindelige udgave af
converteren.
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Print og montagetegning.

Stykliste.

Spoledata.

selvbærende.
R9 10 kohm
L1 5 vdg. 0,6 CuL om et 5 mm bor,
R10 47 kohm
Udtag
1 vdg. fra stel.
bor,
selvbærende,
R11 100
ohm. L2 7
vdg. 0,6 CuL om et5 mm
bor,
selvbærende,
R12 220
ohm. L3 4
vdg. 0,6 CuL om et5 mm
L4 4
vdg. 0,6 CuL om et5 mm bor, selvbærende.
Alle modstande ½ watt.
Udtag ½ vdg. fra stel.
C12 820 pF keramik.
Cl 4.5—20 pF trimmer.
kamre på Neosid
L5 16 vdg. 0,4 CuL fordelt i
C13 4,7 nF keramik.
C2 4.5—20 pF trimmer.
Kleinfilter.
C14 27 pF keramik,
C3 47 pF keramik.
kamre på Neosid
L6 18 vdg. 0,4 CuL fordelt i
C15 82 pF keramik.
C4 4,7 nF keramik.
Kleinfilter.
C16 4,5—20 pF trimmer.
C5 4.5—20 pF trimmer.
L7 12 vdg. 0,4 CuL på 5 mm spoleform med jernC17 4,5—20 pF trimmer.
C6 4.5—20 pF trimmer.
kerne.
C18
8,2
pF
keramik.
820
pF
keramik.
C7
L8 5
vdg. 0,6 CuL om et 5 mm bor, selvbærende.
C19 4,7 nF keramik.
C8 10 pF keramik.
L9 5
vdg. 0,6 CuL om et 5 mm bor, selvbærende.
C20 250 pF MIAL .
C9 10 pF keramik.
Udtag Va vdg. fra stel.
C21 1,8 pF.
C10 4,7 nF keramik.
C11 4,7 nF keramik.

R1
R2
R3
R4

470 ohm.
22 kohm.
3,9 kohm.
220 ohm.

R5 220 ohm.
R6 10 kohm.
R7 1 kohm.
R8 470 ohm.

T1 TIXM05, AF 106, AF 139.
T2 TIXM05, AF 106.
T3, T4 2N2926, BF 115 eller lign.
Q 38,666 MHz krystal type HC-25/U.
DR1 10 mm ferritrør
med 8 vdg. 0,4 CuL tråd.

ren ikke svinger, går der en strøm på
ca. 30 mA. Jernkernen i L7 drejes,
til oscillatoren går i sving, og strøm
men skal n ufalde til ca. 12 mA. Ved
hjælp af et gitter dykmeter eller HFindikator trimmes kredsene L8—L9
til max. signal, og så kommer turen
til båndfilteret i blanderen. Grund
modtageren stilles på 29 MHz, og
kernerne i Neosid-dåsen drejes,
(Sluttes nederst næste side).

Printtegning 1 :1.
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RTTY-converteren F R A o z O K T - 6 6
En rettelse og supplerende kommentarer
af OZ1T
I diagrammet over RTTY-converteren i
ovennævnte OZ side 347 har der desvaérre
indsneget sig en fejl, som ikke skyldes teg
neren, men mig selv — jeg beder dem, der
af denne grund har haft besvær med at få
converteren til at fungere, så meget om for
ladelse!
Fejlen vedrører modstanden på 68 kohm
til stabiliseringsrøret OB 2. Denne modstand
skal ligge fra + 170 volt til den side af OB 2,
som er forbundet til O-potentiel (chassis), og
ikke som tegnet til - 108 volt. Modstanden
er jo formodstand til stabiliseringsrøret, der
med den forkerte forbindelse slet ikke vil
kunne tænde.
Siden artiklens fremkomst har jeg yder
ligere forbedret på opstillingen, som nu fun
gerer til min fulde tilfredshed. Forbedringer
ne er følgende:
1) De to R/C komplekser på 1 μF 11 Mohm
i mark- og spacekanalerne er ændret til 0,47
μF/330 kohm. Tidskonstanterne er derved
ændret fra 1 sekund til 160 ms, og der opnås
derved, at hurtig fading på én alene arbej
dende kanal ikke medfører omtastning. Æn
dringen medførte en meget mærkbar forbed
ring af modtagning under forhold med hur
tig fading.
2) Over fjernskriverens magnetspole har
jeg lagt en 0,22 μF-kondensator, der fjerner
de kraftige spændingsspidser, som den »fir
kantede« tastning medfører. Disse spæn
dingsspidser kunne give anledning til støj i
selve modtageren.
Der er nu ret god aktivitet at spore i ama
tørverdenen med RTTY. På 14075—14100
kHz kan arbejdes med amatører i alle vertil der kommer mest sus i modtageren. Så
mangler kun 2 m-kredsene, de trimmes først
med gitterdykmeter, og derefter hægtes an
tennen på, og trimmeren justeres, til for
stærkningen er jævn over hele båndet.
Tegningen af printet og komponentplace
ringen er i størrelse 1 : 1, og fotografiet viser
tydeligt opbygningen.
Printet fås med borede huller hos Teletronic i Odense, der også leverer de øvrige kom
ponenter.
Til slut skal lige nævnes, at UKW Berichte
fås ved henvendelse til OZ3GW.
*
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densdele. Jeg søger ikke selv rekorderne,
men tager forbindelserne, som de kommer.
Således har jeg kunnet skrive 2-vejs med
alle USA-distrikter undtagen nr. 5, VE1, 2 og
3, ZS6, PY2, VK3, KR6, LU1, FG7, KL7 og
meget andet »godt«.
I Europa er Italien repræsenteret med et
meget stort antal amatører med RTTY, og
forbindelserne er for det meste meget sikre.
Omkring 3590 er aktiviteten i Europa ikke
særlig intens, men der spores dog nogen
fremgang for
kortdistanceforbindelser
på
denne frekvens.
Husk den hollandske klubstation PAØAA,
der hver fredag aften kl. 2130 dansk tid sen
der sin ugentlige »bulletin«. Han modtages
ret ofte næsten fejlfrit i den halve time, ud
sendelsen varer.
RETTELSE:
Der har desværre indsneget sig et par fejl
i min artikel i marts OZ: VFO 3,5—3,8 MHz.
På diagrammet mangler jord på den ene
side af glødekredsen. Boreplanen for chassis
er angivet til 1 : 2, det er 1 : 4 . Forpladen er
angivet som 1 : 4, det er 1 : 8. Koblingsled for
drejekondensator er angivet til 1 : 1, det er
1 : 2 . På kurven for frekvensdrift er angivet
± 700 MHz. Det skal selvfølgelig være
± 700 Hz.
Foto 2 er af min »exciter-PA«, som beskri
ves i et senere OZ.
OZ4DX.
Undskyld fejlen! Her er det rigtige billede:

Foto 2.
Her ses monteringen over chassiset. Yderst til højre
ses
spolen
L1,
derefter
drejekondensatoren
fra
FUG 16. Så skimtes oscillatorrøret EF80. Ved siden
af nettransformeren ses ellytten 2X50 μF. Lige bag
denne skimtes formodstanden 3 kohm 5 W. Helt
forneden yderst til venstre ses en bøsning til jord
ledning.

Spørgsmål

sendes

Hirsebakken

7,

skal
altid
kaldesignal,

opgives
men

til

Måløv.

OZ6NF,
Sammen

G.

Juul-Nyholm,

med

spørgsmålene

EDR-medlemsnummer
spørgerne
forbliver

og
evt.
anonyme

overfor alle andre end OZ6NF.

Spørgsmål: I OZ feb. 1967 side 54, fig. 5 er der
vist en Thyrector-diode type 20SP1 1B. Hvad gavn
gør den, sådan som den er anbragt i opstillingen,
kan den ikke undværes? Hvis ikke vil jeg gerne
have fabrikatet at vide. Dioderne CR1 og CR2, GE
1N1695, er det ikke bare et par almindelige dioder,
som kan erstattes af f. eks. BY100 el. lign.?
Svar: Thyrector-dioderne er en opfindelse fra fir
maet International Rectifier Corp. med det formål
at beskytte de andre halvledere i kredsløbet mod
at blive dræbt af spændingsspidser, som kan frem
komme ved tænding eller specielt brydning af en
strøm igennem en spole. Den består af to specielle
selenventiler, som er koblet i serie mod hinanden,
som også signaturen viser, og virkningen for hver
af disse ventiler er noget i retning af en zenerdiode,
idet dens modstand falder, når spændingen stiger
over en vis værdi. Den må anses for at være en
forældet komponent, idet man ved fornuftig ud
formning af kredsløbet som oftest kan forhindre
spændingsspidser i at lave ulykker, og er den ende
lig nødvendig, bruger man idag to zenerdioder i ste
det, som nemlig virker meget bedre. I dette tilfælde
med universalmotoren er det vanskeligt at sige, om
den er nødvendig eller ej, idet nettet normalt har
så lav indre impedans, at disse gnistspidser bliver
kvalt. I øvrigt indeholder det netfilter, som er uom
gængelig
nødvendigt
for
at
undgå
radiostøj
fra
kredsløbet, jo en kondensator, som også vil virke
dæmpende på spændingsspidserne.
— Dioden 1N1695 (GE står for General Electric)
er en siliciumdiode, beregnet til max. 400 V. BY100
el. lign vil være en udmærket erstatning.
Spørgsmål:
Jeg
har
forsynet
min
transistor-RX
med
AGC-forstærker
efter
OZ1FB,
OZ
juni
64,
men med enkelte ændringer, da jeg har minus på
stel. Mit problem er, at AGC-forstærkeren tilsyne
ladende ikke får signal nok, idet den kun virker
for meget kraftige signaler. Jeg har fordoblet an
tallet af vindinger på linken i MF-udgangen fra 15
til 30, det hjalp også betydeligt, men ikke nok. Skal
der endnu flere vindinger på, eller er der andet,
der kan gøres? 1FB anvender en Torotor-transfor
mer i udgangen på sin MF-forstærker, type DV 50
HA, kender du evt. vindingsforholdet i den?
Svar: Jeg tror, at du har for lidt forstærkning i
MF-forstærkeren.
Af
din
lille
medfølgende
skitse
fremgår, at du har anvendt tokreds-båndfiltre med
et C på 1500 pF. 1FB anvender blot en enkelt kreds
i MF-udgangen, og det giver i sig selv et minus til
dig på 6 dB i forstærkning. Nu kender jeg ikke data
for de kredse, som 1FB har anvendt, men dine 1500
pF er en usædvanlig stor kredskapacitet. Hvis man
går ud fra, at kredsene har samme Q, falder for
stærkningen
proportionalt
med
kapacitetens
stør
relse. En anvendt størrelsesorden i sådanne MFkredse er 300 pF, hvilket ville give 14 dB større
forstærkning end dine kredse. Tæller vi sammen,
ser det jo ud til, at du måske er 34 dB efter 1FB,
og så skal AGC-delen jo virke de 34 dB senere, om

jeg så må sige. — Du kan ganske roligt stryge den
ene kreds i hver kollektor, for det eneste, du vin
der med flere, er jo selektivitet, og den side af sa
gen er klaret af det mek. filter. Hvis du vikler 150
vindinger på Neosid F2-spolerne, som du jo bruger
i forvejen, passer det med 390 pF i kredskapacitet.
Som koblingsvikling ville jeg prøve med 30 vdg.
begge steder. Af tråd brugte jeg 0,13 CuL, og den
kan lige være der, hvis man vikler den rigtigt fint,
men tyndere tråd vil også være udmærket. Q be
tyder jo ikke så meget her alligevel. Med 0,13 CuL
blev Q ca. 45. — Det var, hvad jeg umiddelbart
tror, er årsagen. En slags check på, om forstærk
ningen er lav, må man vel også have ved, om LF
signalet er svagt eller ej. Hvis du har fulgt 1FB i
LF’en, skulle du vel savne i hvert fald nogle af de
34 dB også i LF styrke? — Forresten, når nu for
stærkningen stiger, kan stabiliteten komme i fare.
De
små
dråbeformede
tantalelektrolytter
fra
ITT
har en impedans på ca. 1 ohm fra ca. 20 kHz til mere
end 100 MHz, og kobler altså ca. 10 dB bedre af
på 455 kHz end een 0,1 μF-blok. Jeg ville overveje
at bruge dem til alle afkoblinger af forsyningsspæn
dingen og efter faldmodstande, hvor det ikke gør
noget, at den større kapacitet forøger tidskonstanten.
Spørgsmål: Jeg har tumlet med et lille problem
igennem længere tid, men det er ikke lykkedes for
mig at løse det. Jeg har en 1-V-l modtager (OZ
sep. 63, komponist: 4RH). Den virker udmærket,
men en aften jeg startede for den, kunne jeg ikke
forstå, at der var så ringe styrke på den. Det er jo
godt nok ikke nogen stor LF-forstærker, der er
på den, men det lå lige på grænsen af det hørbare.
Jeg gav LF-reguleringen alt, hvad den kunne, men
det var dog kun en minimal forbedring, jeg fik ud
af det. Da jeg ville skifte til hovedtelefon, opdagede
jeg, at der slet ingen højttaler var sluttet til. Selve
apparatet stod og spillede uden højttaler eller ho
vedtelefon. Nu har du vel allerede gættet, hvor jeg
vil hen. Kan du give mig svar på, hvordan det kan
lade sig gøre? Der er intet, der tyder på, at der er
en eller anden spole, der får forpladen til at svinge.
Der er faktisk intet, der svinger. Så vidt jeg ved,
har det været konstruktørens mening, at der skulle
bruges højttaler, men . . .
Svar: Mrp. — (Læsning af artiklen i OZ) — gruble
gruble
—
LF-transformeren?
—
Jamen
så
små
transformere plejer da ikke at kunne bringes til at
„snakke med“ — korrosion ved en skrueforbindelse
med mulighed for diodesjov — næh — 1. april —
aprilsartikelide til 7AQ? — Beklager. Næste spørgs
mål.
Spørgsmål:
På
en
modtaktskoblingsudgangstrans
former har jeg på primærviklingerne målt forskel
lige
modstandsværdier
(jævnstrømsmodstand).
Er
følgende antagelse derfor rigtig: Kan primærviklin
gerne godt at have samme impedans, selv om de har
forskellig modstand? Jeg tænker på det forhold, at
man i praksis kan have viklet den ene vikling med
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større afstand fra kernen end den anden? I bekræf
tende fald: er dette en almindelig praksis med
modtaktskoblingstransformere? — Hvad vil det si
ge, at et rør har fået katodeforgiftning? — Der sid
der et sort lag indvendigt foroven eller forneden på
siden i de fleste vaccumrør. Det forsvinder, når der
kommer luft i røret. Hvordan opstår dette lag, og
hvorfor skal det være der? — I min vekselsstrøms
radio er der knasen og knitren. Jeg har konstateret,
at det ikke er motorstøj, selv om det ligner den slags
støj meget. Hvad kan det så være? Kan det stamme
fra nettransformeren? Hvad skal der så gøres? Der
er endvidere det mærkelige forhold, at støjen kun
er på MB og DB, men ikke på KB. Hvis den ind
stillede station på MB eller LB er tilpas kraftig, er
støjen således heller ikke hørlig. — Kan du hjælpe
mig med data og sokelforbindelserne til røret OH2
samt anvendelsesmulighederne? — Når jeg lige har
slukket for TV og sætter en skruetrækker med ind
bygget
glimlampe
på
skærmen,
lyser
glimlampen
op, og der fremkommer en knitren. Jeg behøver ikke
engang røre ved skruetrækkerens anden pol for at
få den til at lyse. Altså må der være meget stor
spænding på ydersiden af TV-skærmen. Er dette
forhold
normalt
og
under
alle
omstændigheder
ufarligt?
Svar: Hvis en modtaktsforstærker skal yde det
ypperste m. h. t. forvrængning og øvre frekvens
grænse,
skal
primærviklingerne
være
balancerede,
det vil sige, at de skal være viklet således, at deres
modstand,
kapacitet
til
omgivelserne
og
gennem
strømningen
af
magnetiske
kraftlinier
skal
være
ens. Det opnår man som regel ved at vikle dem på
én gang, idet man samtidigt vikler med to tråde
ved siden af hinanden, én til hver vikling. Hvis det
ikke netop gælder HiFi, kan mindre gøre det, og
i forstærkere, hvor man kun bruger modtaktskob
lingen af strømbesparende grunde, og hvor talefrekvensområdet er tilstrækkeligt, eller hvis trans
formeren skal være billig, klarer man sig med to
viklinger med samme vindingstal og dermed sam
me impedans, men viklet på alm. måde. Derved
bruges der jo længere tråd til den vikling, der lig
ger yderst, og den får altså også større modstand,
fordi man jo ikke skifter trådtykkelse. Forskellen
er lille og bliver vel kun af betydning ved HiFi
eller specialopgaver.
— Katodeforgiftning i et rør ytrer sig ved, at
røret ikke længere trækker den sædvanlige kato
destrøm. Det skyldes, at der gradvis dannes en
dårligt ledende zone mellem katodens elektronemitterende oxidbelægning og selve katodehylstret. Der
ved får man en indvendig katodemodstand, der kan
blive op til 1000 ohm, og den virker akkurat som
en udvendig modstand, blot kan man ikke fjerne
den. Det spændingsfald, der dannes over den med
katodestrømmen, virker som en ekstra negativ git
terforspænding, og så går der jo mindre strøm end
sædvanligt. Hvis man kan reducere den normale
udvendige katodemodstand i takt med dannelsen af
den indvendige, kan man få røret til at trække den
samme strøm igen, men man må huske på, at den
indvendige modstand ikke er afkoblet, så forstærk
ningen falder nok. Denne zone kaldes „Interface
Layer“ i engelsk litteratur og dannes fortrinsvis i
katoder, hvor røret er forspændt til cut-off i den
væsentligste del af driftstiden, som f.eks. i multi
vibratorer og kl. C-trin uden styring, altså katoder,
som kun sjældent fører strøm. Man kan modvirke
det ved specielle fabrikationsprocesser af katoden,
men man gør det kun ved katoder i rør, der enten
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skal holde meget længe eller være meget cut-off.
Eksempler er E90CC og E188CC. — Det mørke lag
indvendig i rør er det såkaldte „getter“, det er et led
i at gøre røret lufttomt. Ved fabrikationen af rør
kan man ikke pumpe røret totalt tomt for luft, og
desuden vil der altid hænge lidt luft fast i de ru
metaloverflader inde i røret, uanset hvor meget der
blev pumpet. For nu at få den sidste rest luft uska
deliggjort, anbringer man en lille skål eller opslid
set rør bygget fast til metalstrukturen i røret, og
heri er anbragt nogle stoffer på forhånd. Når nu
røret er pumpet så tomt for luft, som man kan,
bliver det smeltet til, og med højfrekvensvarme
bliver alle metaldelene varmet op til rødglødhede.
Derved rives de sidste luftrester løs fra metallet,
og stofferne i denne eller dette getter, som skålen
eller røret kaldes, fordamper og slår sig ned på
den kolde glasvæg, idet dampene binder luftre
sterne. Stofferne er vist væsentligst metalsalte, og
set indvendig fra er getterlaget spejlende. Hvis der
kommer luft i røret, ødelægges getterlaget p. gr. a.
de luftmængder, der forsøger at binde. Støjen i din
radio stammer sikkert fra en gnistrende forbindelse
et eller andet sted. Det er næppe i selve radioen,
for så kunne de kraftige stationer næppe under
trykke støjen. Prøv at gå på jagt med en radio
med ferritantenne, f. eks. en transistorradio til MB.
Med en sådan kan du pejle dig frem til det støjende
sted. — Desværre kan jeg ikke finde noget om
OH2, men det lyder som et gammelt rør. Desuden,
er det et gammelt senderør, ville du ikke bruge det
alligevel, og modtagerrør bruges vel kun til ud
skiftning? — Jeg har ikke hørt om TV-fænomenet
før og har altså ikke selv prøvet det, men det lyder,
som om det godt kan lade sig gøre. 16 kV er jo en
almindelig
spænding
på
TV-billedrør,
og
det
er
uundgåeligt, at rørets glasflade vil blive ladet op.
Til gengæld er det jo ren statisk elektricitet, og den
ladning, som kan være på glaspladen ad gangen,
ganske lille og derfor helt ufarlig. Man kan for
øvrigt også få en glimlampe til at lyse ganske kort
med en gnedet redekam, og det giver et lille klik.
idet gnisten springer fra kammen til glimrøret. Det
er også ufarligt!
Vy 73 de OZ6NF.
Tilfældet med modtageren, der spiller, uden at
der er tilkoblet højttaler eller hovedtelefon, har jeg
også været ude for. Nogen egentlig forklaring kan
jeg ikke give, men af en eller anden grund kan en
transistor „spille", i mit tilfælde udgangstrans isto
rerne type AD139 i forstærkeren i OZ okt. 1965. Er
der mon nogen blandt læserne, der har bemærket
noget lignende og/eller kan give en fornuftig for
klaring? NB! Dette er ingen aprilsspøg!
M. h. t. røret OH2 — mon ikke det skulle være
OB2? OB2 er et 108 V glimstabiliseringsrør og kan
altså bruges til at fremskaffe en stabil 108 V-spæn
ding med.
T.R.

UDENLANDSKE AMATØKBLADE
I lighed med tidligere har TR nu et antal forskel
lige
udenlandske
amatørblade
til
fordeling
blandt
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Fra INDUSTRI OG
Ved OZ6PA VIDENSKAB
Minertia motoren.
En servomotor for elektronisk styring.
Enhver radioamatør vil på et eller andet tids
punkt beskæftige sig med elektromotorer. Elektro
motorerne er vore flittige arbejdsbier og uden deres
tilstedeværelse var det nok så som så med vort
velfærdssamfund. Der er vist ingen der gør sig be
greb om hvor langt vi ville blive sat tilbage i vor
udvikling, hvis alt igen skulle til at foregå ved
håndens arbejde.
Selve opfindelsen af elektromotoren er af gam
mel dato, forholdsvis da, og elektromotorens vir
kemåde er os velkendt. Vi har vidst alle troet at
den ideelle løsning på en elektromotor forlængst
var sket fyldest, og at der ikke var mere at ud
vikle på dette punkt. Og så er der alligevel kom
met en meget stor nyudvikling ind i billedet, som
jeg synes amatørerne med deres store tekniske in
teresse, bør vide lidt om.
Det er japanerne der har gjort og gennemført op
findelsen og om dens betydning får man et ind
tryk når man hører, at det er det store verdens
kendte firma Brovn Bovery, der er med til at ud
nytte patenterne for Europas vedkommende.
Motoren hedder Minertia motoren. Den er top
punktet af kraft i forhold til dens størrelse, og den
er blevet skabt af firmaet Yaskawa til speciel brug
for brugere af servomekaniske motorenheder. Ordet
Minertia er afledet af Energi og minimal størrelse.
Grundlæggende for motoren er, at den er en d. c.
motor, og at dens hastighed kontrolleres ved regule
ring af ankerspændingen. Det er der for så vidt
ikke noget nyt i, det nye ligger i, at dens rotor i
sin konstruktion er ændret radikalt og at den elek
triske og mekaniske træghed derved er nedsat til
en
tiendedel.
Minertia
motoren
reagerer
meget
hurtigere end en konventionel elektrisk servomo
tor; dette betyder at styringen foregår fuldt så godt
med denne motor som med det fineste hydrauliske
system.
Som det er sagt, vil en trinvis ændring af spæn
dingen over en d.c. motor fremkalde ændringer i
samme motors hastighed. Ankerstrømmen opbygges
med en tidsforsinkelse svarende til forholdet mel
lem selvinduktion og modstand (L/R) i ankerkred
sen. Denne strøm og den magnetiske flux skaber
drejemomentet.
Drejemomentet (GD2) er den kraft, der trækker
og accelererer ankeret.

I det, vi her har sagt, har vi omtalt både den
elektriske
tidskontakt
(L/R)
og
den
mekaniske
tidskontakt
(ovenstående
sætning
om
drejemomen
tet). Hvis man nu ønsker at fremstille en servomo
tor af særlig fremragende kvalitet, så skal man stile
imod at formindske både den elektriske og den me
kaniske tidskontakt.
Den konventionelle d.c. motor.
Der er mange fordele ved en d.c. servomotor
frem for en a.c. motor til tilsvarende brug.
Der er det store maximale drejemoment, som kan
opnås ved enhver fart. Hastigheden kan varieres in
den for meget store områder, og en særlig stor ha
stighed er ligeledes opnåelig, og endelig er det me
get let at anvende omdrejningsretningen.
Det var fordelene, men der er også ulemper. Selv
om vi må konstatere, at drejemomentet er stort, så
vil det være ønskværdigt, om man kunne gøre det
endnu større. Dette kan kun opnås ved at gøre
GD
mindre.
(Inertimomentet),
men
herved
opnår
man desværre en dårlig kommutation, og endelig
kan man ikke forringe akseltykkelsen uden at for
ringe armaturets mekaniske styrke.
Så er der en væsentlig hindring for forbedring af
forholdene, det er noterne, de udstandsede spor i
ankerblikkene, hvori lederne er anbragt. Disse be
virker en større ankerperiferi, og dermed er anke
rets selvinduktion vokset betydeligt. Til slut må det
nævnes, at ankeret får en pulserende gang i over
ensstemmelse med noterne. Det betyder, at rotoren
er vanskelig at få til at stoppe på et ganske be
stemt sted. Rotoren søger at falde til ro i overens
stemmelse med viklingerne. Man har forsøgt at af
hjælpe dette forhold ved at lægge noterne i skrå
stilling til længderetningen, men dette giver en dår
lig kommutation. Det er på baggrund af disse ulem
per Minertiamotoren er konstrueret.
2

Konstruktionen af
Minertiamotoren.
Den,
som
har
lært
om
elektriske maskiner i skolen,
kender
princippet
for
d.c.
maskiner. De vil let kunne
genopfriske deres lærdom, og
de vil se for sig ill. i fig. 1,
som blev bragt på den sorte
tavle. Huske vil man også
Flemmings
trefingerregel.
I
virkeligheden
udtrykker
denne
skolefigur
en
notløs
ankerkonstruktion, og det er
ironisk nok, at denne primi
tive konstruktion først nu er
blevet
til
en
højtudviklet
Minertia motor.

Fig. 1.
Det velkendte skoleeksempel
på en d.c.-motor.

Fig. 2.
Her ser man forskellen mel
lem det gammeldags anker
og et tilsvarende anker på en
moderne Minerta motor.
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Notløs armatur. Den primitive konstruktion, som
har sine vindinger eller spoler uden på ankeret og
ikke nede i noten, er princippet i Minertis servomotor. Oprindeligt startede man ad den vej, men det
indebar
en
række
uoverkommelige
vanskeligheder.
Det gjaldt først og fremmest om at sikre vindin
gernes stabilitet. I det første trin af udviklingen
blev viklingerne fæstnet til ankeret ved hjælp af
ståltråd. Så var det, man opfandt noterne og lagde
viklingerne godt beskyttet ned her.
Udviklingen
af
højpolymere
kemiske
produkter,
specielt nogle af de syntetiske harpikser, gjorde det
muligt at realisere drømmen om de notfrie ankere.
Af de syntetiske harpikser er epoxyen den mest
fremherskende, og den er særlig værdifuld på grund
af sin egenskab som elektrisk isolator. Den har
samtidig høj modstand mod opvarmning i forbin
delse med stor bøjestyrke.
Succesen med fremstilling af den højtydende servomotor skyldes for en stor del tilstedeværelsen af
en sådan stærk og bøjelig harpix.
For at opnå bedre binding må overfladen af an
keret behandles efter en særlig fremgangsmåde. En
udvalgt epoxy behandles med et særlig hærdemiddel. Efter at lederne er lagt på ankeroverfladen ind
svøbt i specielle glasfibre, bliver det hele imprægne
ret med epoxy og indsat i en vaccum hærdetank.
Det er store fordringer, der stilles til et epoxybindemiddel, for at det kan modstå de store spæn
dinger, der fremkommer i tangential retning af den
vridende kraft og af centrifugalkraften, og endelig
er der også en termisk påvirkning, der virker i an
kerets længderetning, hvor varmen ikke må få spo
lerne til at løfte sig i vejret.
Det er konstateret, at lederne, når de indkapsles i
epoxy, meget bedre tåler den centrifugale påvirk
ning, og videre vokser styrken endnu et par gange,
når man til epoxyen sætter glasfiber. Det går lige
ledes fremragende, selv om temperaturen er høj, og
ankerets længde betydelig.
Rotoren har som sagt ingen noter, men spolerne
er
anbragt
direkte
på
en
silicium-stålpladekerne,
fastholdt
med
glasbandage
og
imprægneret
med
højpolymiseret
epoxy.
Denne
konstruktion
tillader
udførelsen af en meget slank rotor med ekstremt
lille inertimoment (GD2).

Fig. i.
Hvorfor GD2 er reduceret til en tiendedel af, hvad
der er tilfældet med en motor med noter:
Rotor uden motor, (øverste tegning).
1. Større magnetisk fluxtæthed tillader reduktion
af ankerets volumen. Reduceres til halvdelen.
2. Selv om man går ned i rotordiameter forrin- ,
ger man ikke kommunitationen; det skyldes
den meget lille selvinduktion L.
.3. Denne dimension forbliver uforandret, selv om >
man går ned i ankerdiameter.
4.
Viklinger
beliggende
i
ankerperiferien
køles
tilstrækkeligt.
Herved
kan
rotorvægten
for
mindskes.
Rotor med noter.
5. Den magnetiske flux er fra 5000 til 8000 gauss, ’
derfor får man større anker.
6. Går man ned i ankerdiameter. Her skal man
have
større
ankerlængde
og
længere
spoler,
dette giver en dårlig kommutation.
7. Denne dimension bliver mindre når rotor
diameteren aftager. Dette medfører aftagende .
magnetisk flux og mekanisk styrke.
8. Ledere i noterne kan ikke afkøles tilstrække
ligt, og strømtætheden kan ikke forøges, uden
at spolevægten bliver uforholdsmæssig stor.

Fig. 3.
Minertia-motorens viklingssystem. a. = anker, b. =
ledere, c. = glasfibervæv, d. — epoxyharpix.

Faktorer som større tæthed af den magnetiske
flux, tyndere og kortere tråd til spoler og bedre
køling af disse fører alle til lille GD2.
Det notløse anker, med mindre spredning af mag
netisk flux ved hovedpolerne, mindre selvinduktion
i vindinger p. g. af stort luftgab og større mod
stand ved bedre køling er de faktorer, der tilsammen
resulterer i yderst ringe tidskonstant (L/R) og upå
klagelig kommutation selv ved relativ høje strømme.
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Fig. 5.
Rotor med noter.

,

Konventionelle
jævnstrømsmotorer
med noter
har
et maks-moment, der begrænses til ca. 2 eller 2V2
gange normalmomentet. 1 Minertia-motoren er in
duktionen
i
spolerne
væsentligt
formindsket
og
kommuteringsevnen forbedret. Derfor kan en strøm,
der er indtil ti gange normalstrømmen tillades i et
kortvarigt tidsrum og således give et stort maks.moment.
Minertia-motoren
er
fuldstændig
fri
for
not
pulsationer fra den magnetiske flux og kan løbe
jævnt selv ved så lavt et omløbstal som 10 O/min.
Den notløse rotor er let at stoppe ved enhver im
puls, fordi den ikke har „not-låsning“.
Statoren er kvadratisk og konstrueret således, at
motoren kan bruges som fodmotor eller flange
motor. Motorerne fremstilles seriemæssigt i 8 stør
relser med normalmomenter fra 3 kg cm til 200 kg
cm (0,12—8 HK). De mindre motorer er kappekølede
og er forsynet med permanente magneter. Større
motorer
er
forudset
for
fremmed
ventilation
og
fremmed
magnetisering.
Beskyttelse
mod
over
belastning sker ved særlige overstrømsrelæer.
Denne
gennemgang
af
Minertia-motorens
kon
struktion kan sammenfattes til følgende kendetegn:
Inertimoment (GD2)
er reduceret til 1/10 af de konventionelle værdier.
Den elektriske tidskonstant (L/R)
er kun 1/10 af de konventionelle værdier.
Det tilladelige og kortvarige maksimalmoment er
10 gange større end normalmomentet.
Omløbstallet (liniearitet)
er yderst stabilt selv ved store belastningsændrin
ger, takket være den gunstige magnetisering og det
relativt store luftgab.
Den mekaniske balance
for rotoren er meget fin på grund af den lille
diameter, og derfor har motoren en rolig og præcis
gang.
Ovennævnte fordele kan ganske kort formuleres:
Korte accelerations- og bremsetider og nøjagtig
styring.
EDR har en stor skare medlemmer, der sidder
på vigtige poster i vor industri. Det er en erfaring
jeg har gjort, og som glæder mig. Den store inter
esse for amatørradio førte til indleven i elektronik
kens fagre verden, som ofte ændrede deres livs
bane. Fra disse elektronikfolk, som ikke mere er
senderamatører,
men
stadig
trofaste
medlemmer,
hører jeg næsten daglig. En artikel om en servo
motor, som den jeg her har beskrevet, vil finde
genklang viden om. Med få og enkle elektroniske
komponenter kan De få et servosystem, der reage
rer lynsnart. De kan styre et skib, dirigere proces
serne i
en
kemisk fabrik, kontrollere
værktøjs
maskinerne i et industriforetagende o. s. v. Elektro
nikfolkene er hjernen i den slags foretagender. De
elektroniske impulser er som nerveimpulserne, der
fører ordren viden om, og servomotoreme og de
almindelige
motorer
overtager
det
grove,
hårde
arbejde med beundringsværdig præcision.
Poul Andersen.

Angående EDRs 40 års fødselsdag
Reserver foreløbig dagen lørdag d. 19. aug.
kl. 1800. Nærmere følger i næste nummer.

70 år

Den 6. maj går flagene til tops i Lolland
Falster afd., fordi vores tidligere uforligne
lige kasserer for afd. går hen og runder
70-års hjørnet. Det er ikke til at forstå, for vi,
der kender 9XP, kender ham som den evigt
unge eksperimenterende amatør, hos hvem
der kan hentes gode råd.
9XP har jo andre hobbies, som vi også har
nydt godt af. Du er en habil fotograf, vi glæ
dede os over dine film fra din tur til USA i
1966, og vi husker dig, da du stolt viste os
jeres modelbaneanlæg på Ålholm.
Personlig husker jeg mange fornøjelige
QSO’er med dig fra den tid, da jeg endnu
boede i Grenå.
Jeg siger dig tak for venskab, og på afde
lingens vegne ønsker jeg dig hjertelig til
lykke, og vi håber ofte og i mange år at se
dig blandt os.
Vy 88 OZ2MI, Mimi.

TRÆNINGSTELEGRAFI
Der sendes fra OZ4SJ, København.
Tid: Kun én time ugentlig — nemlig hver søndag
formiddag kl. 1000—1100 DNT.
Frekvens: ,3580 kc.
Input: 300 W.
Sendetype: Umoduleret telegrafi (Al).
Den første halve time sendes med speed. 80.
Den sidste halve time sendes med speed 100.
Vi er nu nået så langt, at vi skal til at slutte
sæsonen, og sidste udsendelse bliver søndag den
30. april.
Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at sige
tak for de mange rapporter, jeg har modtaget i
vinterens løb — det er rart at kunne konstatere
stor interesse for telegrafien, og rart at vide at
udsendelserne er blevet så flittigt aflyttet.
Til efteråret vil vi starte træningstelegrafi igen.
Til den tid vil vi forsøge at køre fra OZ5EDR på
2 meter. OZ5EDR har jo en god placering og kører
med
rundstråler,
så
aflytningsforholdene
skulle
blive meget fine — i hvert fald i det storkøben
havnske område.
Vy 73 de OZ4SJ.
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Lidt om ventilation
i sendere og i
senderrum,
og om anvendelse af
blæserhjul.

Det er en vigtig ting at sørge for en passende
ventilation
i
de
store
varmegivende
senderkon
struktioner. Det er særlig vigtigt, hvor man kræver,
at frekvensen skal ligge nøjagtig fast. Skal man
træffe foranstaltninger, så man kan bortskaffe den
udviklede varme, må man sørge for rigeligt med
gæller
og
rigelig
afstand
mellem
komponenterne.
Ofte bliver det nødvendigt med kunstig ventilation,
det vil sige brug af ventilatorer. Det vil man nok
mene er en uegnet fremgangsmåde. Man tænker sig
jo altid en ventilator som et stort monstrum, der
ikke nemt lader sig kombinere med senderkon
struktionen. Det er også rigtig, men så er det, jeg
gerne vil slå et slag for de såkaldte blæserhjul. Det
er små fikse og også meget billige rotorer, der sæt
ter Dem i stand til at sørge for al slags nedkøling
og ventilation.
Vi har alle liggende en eller anden form for en
„småmotor", som vi ikke har anvendelse for. På
motoraksen sætter vi blæserhjulet af den form som
vist i fig. 1, og straks har vi en lille centrifugal
ventilator. Ja, lille er ikke det rette ord, for køber
De et blæserhjul af den større type, har De så stor
en blæser, som motoren tillader at lægge trækkraft
til.

Lad os prøve at fremstille den billigste ventilator
som tænkes kan. I patronen på vor elektriske bore
maskine sætter vi en aksestump, der er 14 milli
meter i diameter. På denne aksestump spænder vi
et lille blæserhjul, f. eks, typen 9748 fig. 2. Denne
blæser er 97 mm i udvendigt mål. Vi spænder
hjulet fast ved hjælp af den medfølgende pinolskrue. Så sætter man boremaskinen i gang og vil
nu mærke den kraftige luftstrøm, som ved hjælp af
centrifugalkraften
kastes
fra
blæserhjulets
midte
ud i tangential retning. Luften suges i en konstant
strøm og med stor hastighed ind i hjulet, og selv
om man står et godt stykkke fra det roterende hjul,
kan man mærke et betydeligt vindtryk kommende
fra rotorperiferien.

Fig. 2.
Med så simpel en opbygning ved jeg af erfaring,
at tankerne går videre, og man ser for sig mange
steder, hvor denne simple og effektive ventilator
kan gøre underværker.
Den
lille
primitive
opstilling
med
blæser
og
boremaskine kan tages i brug, når man lodder.
Varmen fra det loddede fjernes øjeblikkelig.
Nu er en blæser i almindelighed knap så simpel
som her angivet. Luften skal jo ofte ledes i be-

Fig. 3.
Dimensionering af blæserhus. Man går ud fra
serhjulets diameter, som sæt tes til D. OA er da
1.C62XD. W betyder hjulbredden. Er blæserhjulet
f. eks. 97—48, er diameteren iflg. tabellen 97 mm og
OA = 97 X 1.062 o. s. V.

Blæserhjul. Fabrikat Temperatur Produkter A/S.
Blæserhjulet fås i handelen i mange forskellige
størrelser. Neden for har jeg gengivet nogle ty
pedata. Det er kun 5 stykker, men der er mange
flere i virkeligheden. Blæserhjulene er udstansede
og koster fra ca. 8 til ca. 12 kr. pr. stk. De er forsy
net med et nav med henholdsvis 8 eller 14 mm ud
boring.
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blæ

stemte baner, ad bestemte kanaler, og derfor skal
man, for at det kan blive rigtig godt, bygge sig et
blæserhus efter de retningslinier, der er angivet i
fig. 3. Men i almindelighed kan man klare sig med
den mere enkle metode. Det gælder alle de forhold,
hvor man ellers benytter en almindelig ventilator.
Et tilfælde er vist i fig. 4. Blæseren står i bunden af
en rack. Blæserhjulets munding står tæt op til en
rund udskæring i siden. Frisk luft kommer nu ude
fra. Der opstår et overtryk, og luften vandrer op
forbi komponenterne og træder ud foroven. Ved
særlig
varmegivende
komponenter
anbringes

skærme uden om disse, og ventilationshuller bores
mellem skærm og komponent. Ved hensigtsmæssig
placering af lufthullerne kan man få hele luftstrøm
men anvendt til køling af de varmegivende kom
ponenter.

foranstående
omtale
af
centrifugalblæseren.
Jeg
forudser nemlig, den vil føre til lidt videregående
arbejde med tillednings- og afgangsrør for blæser
luft, og endelig forekommer det jo også tit ved
chassis- og skærmarbejde, at man kommer ud for
rundt arbejde. Et eksempel på rørsamlinger er vist
i fig. 6. Det er en meget fiks metode, når man har
småt med værktøj, Med en almindelig pladesaks
klippes det tynde blikrør — som tegningen viser —
så der fremkommer en række flige hele vejen
rundt. Nu bukkes hveranden flig ned, og en rondel
med huludskæring lægges over. Derefter bukkes de
øvrige flige ned, og samlingen er færdig. Den
særligt dygtige går den lige vej og undgår fligene,
idet han lodder rondellen fast. Det sidste er dog
ikke så nemt, som man skulle tro.

Fig. i.
Luften suges ind fra højre og føres gennem skær
mene, der omgiver ensretterrørene.

Når man har læst det her fremførte, bliver re
sultatet nok, at man går videre og sørger for af
træk i senderrum og andre steder. Man har jo
gerne en motor stående, den behøver ikke at være
ret stor, og et blæserhjul til en halv snes kroner
er ingen herregård. Så har man samtidig stiftet
bekendtskab med endnu en teknisk nyskabelse, og
det var jo da også formålet.
Til slut nogle enkelte størrelser på blæserhjul,
men der findes mange, mange flere (fig. 5).

Katalog nr. A
9748
97 mm
108—52 108 mm
133—89 133 mm
146—73 146 mm

B
48 mm
52 mm
89 mm
73 mm

C
mm
94mm
119mm
130 mm
86

R
14
14
14
14

Tips om boring og opmærkning.
Kommer man ud til amatørerne, diskuterer man
oftest værkstedsteknik, og man må erkende, hvad
man naturligvis kun kan forvente, at lidt oplysning
om
meget
elementære
arbejdsmetoder
ville
være
på sin plads.
Hvis vi tager det lille eksempel i fig. 7, har ama
tøren fået som opgave at lave et lille beslag, der
nøjagtigt skal gå ned over to tappe. Skydelæren
har været i flittigt brug, og opmærkningen er fuld
stændig korrekt.
Ved boringen forløber hullerne, og afstanden fra
center til center er 1,5 mm større end opmålt. Man
gentager
eksperimentet,
næste
gang
er
forholdet
bedre, men til den forkerte side. Kan sådan en

mm
mm
mm
mm
PA.

Tyndplade tips.
Ved arbejde i tynd plade må man have en håndsaks.
Den
almindelige
form
er
velkendt.
Drejer
det sig derimod om udskæring af kurver eller ron
deller, skal man bruge en kurvesaks. Dens kæber
er formet på en anden måde og klippevinklen noget
anderledes. Når jeg nævner dette her, skyldes det

simpel ting da byde på vanskeligheder? Ja, åben
bart. Fejlen ligger i opmærkningen. Når man om
hyggeligt har opmærket borecentret ved hjælp af
de skarpt opridsede, krydsende streger, sætter man
sin meget spidse og meget velholdte kørner lige i
krydsfeltet. Så slår man let med hammeren og un
dersøger, om man nu har ramt pinligt nøjagtigt. Så
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sætter man kørneren endnu en gang i det frem
bragte hul og slår denne gang hårdt til, så der
fremkommer et dybt krater. Et kørnekrater skal
være så dybt, at boret fanger fuldt ud.
Vi ved alle, at et metalbor har en kærnediameter,
der ikke er helt spids. Derfor fanges boret ikke af
for lille kørnerhul. Ved større bor bliver dette for
hold mere grelt, derfor borer man altid for med et
mindre bor, så det fremkomne lille borehul virker
som styr for det større bor.
Hvis man på et tidligt tidspunkt ønsker at kon
statere, om boret er forløbet, opridser man med sin
spidse nålpasser et par koncentriske ringe. Når
boret bare har drejet få omgange, kan man let se,
om den inderste borering ligger centrisk med den
optegnede. På dette tidspunkt kan man rette boret
ind i stilling ved at kørne et nyt stort kørnerhul
på det gamles plads. Ønsker man ved boring med
større bor at konstatere, hvor nøjagtigt slutpla
ceringen er beliggende, har man opmærket en ring
af kørnerprikker i den optegnede cirkel, som sva
rer til borets slutdiameter. Er boringen rigtig pla
ceret, skal boret borttage halvdelen af samtlige kør
nerprikker.
Må jeg videre anbefale, når man borer i runde
aksler, at man bruger en hakklods. Har man ikke
en sådan, løber akslen rundt under boringen. Det er
endnu bedre, om man spænder materialet fast med
den til klodsen hørende spændebøje. Figuren siger
tilstrækkeligt herom, og samtidig er der et emne
til fødselsdagsgaven.

Gennemskæring af jern og metaller ved hjælp af
svejseelektrode.
Efterhånden er der mange amatører, der har an
skaffet sig et svejseværk, eller som har adgang til
et sådant.
Til dem er der denne nyhed: Det kan lade sig
gøre ved hjælp af en særlig elektrode at gennem
skære metaller, støbejem eller stål, på samme
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måde, som man med gas og ilt skærer gennem
jernplader. Nu er det ikke så praktisk og så ra
tionelt som skæring med svejseflamme, men det
kan alligevel have sin betydning. Svejseelektroden
hedder castoli 01 (Dansk Ilt og Brintfabrik). Den
bruges til skæring af plader, profiler, støbte dele og
til boring af huller.
Man skal passe på, at det smeltede metal får lej
lighed til at løbe væk, og ellers er fremgangsmåden
bedst udtrykt i illustrationen. Lysbuen holdes meget
kort. Ved boring af huller holdes elektroden lodret,
trykkes stødvis kraftigt mod metallet og løftes lidt
mellem hvert tryk. Ved almindelig skæring holdes
elektroden lidt på skrå og føres med savende be
vægelser. Elektroden bør hver gang føres helt ned
til underkanten af snittet for at få det smeltede
metal væk.
Der benyttes vekselstrøm eller jævnstrøm + pol.
Med
forskellig
elektrode-diameter
fås
forskellige
snitbredder.
Elektrodediameter
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm

Strømstyrke
80—150 Amp.
130—150 Amp.
180—275 Amp.
230—350 Amp.

En
særlig
elektrode
er
specialbelagt
(isolerende
lag), der egner sig, hvor mærkeligt det kan lyde, til
skæring under vand. Det får amatørerne nu næppe
brug for, men alligevel, det er da interessant.
Det hele er i virkeligheden ganske ejendommeligt.
Det kan jo ofte være et problem, hvordan man
uden særlige anstrengelser får tildannet et udsnit i
en plade eller overskåret en pladeprofil. Nu tager
man blot sin svejsetransformator, og ved hjælp af
svejseelektroden
skærer
man
gennem
jernet,
aluminium’et, messing’et, eller hvad man nu står over
for. Svejseelektroden koster omkring et par kroners
penge. Det skal siges, at den hurtigt går med i
købet, men alligevel.
OZ6PA.

Typograferne arbejder ikke mere om lør
dagen. Det gør bogbinderne heller ikke, og
postvæsenet
er
ikke
mere,
hvad
det
har
været.
Derfor må vi have OZ-stoffet til tiden, det
vil sige senest den 27. i måneden. Dette gæl
der også annoncer.
RED.

HOVEDBESTYRELSESMØDE SØN. D. 26. FEBR.
Den første diskussion, som fandt sted, drejede sig
om de forskellige breve, der skulle have været op
taget i OZ og som i det væsentlige behandlede re
gion 1 problemerne, hovedbestyrelsen besluttede en
stemmigt på HB mødet i november, at der ikke
skulle bruges spalteplads på mere region 1 diskus
sion foreløbig.. Derfor var der forskellige skrivel
ser, som ikke kom i OZ.
OZ7XG ville gerne have denne diskussion ud af
verden og stillede det forslag, at man ikke mere
hindrede breve til OZs spalter i at blive trykt.
Dette blev enstemmigt vedtaget med et af OZ3Y
stillet forslag om stof til OZ for fremtiden. (Se
senere om dette forslag og dets vedtagelse).
Det blev vedtaget, at den lille tryksag om afvik
ling af en CW-QSO samt koder m. m. skulle ud
gives af EDR, da interessen var så stor. Odenseafdelingen overdrog den til EDR.
EDRs
arrangementkalender
blev
overdraget
til
OZ2NU, Traffic-Departement. 2NU vil foretage det
videre fornødne.
Det blev vedtaget efter en lang diskussion, at
artiklerne fra Industri og Videnskab samt Værk
stedsteknik
skulle
fortsætte.
Mange
medlemmer
havde skriftligt -tilkendegivet, at de var absolut ak
tuelle, 6PA forlangte en afstemning.
For
bibeholdelsen
af
artiklerne
stemte
OZ2MI,
OZ4AO, OZ6PA, OZ7XG, OZ3FM, OZ4GS, OZ3JM
og OZ5RO. Imod stemte OZ2KP og OZ3Y. OZ1BP
og OZ2NU stemte ikke.
OZ3Y havde på dagsordenen sat udgivelsen af en
ny QTH-liste, OZ8JM, OZ2NU, OZ3Y m. fl. holdt
på, at EDR var forpligtet til at udigive en QTHliste hvert år, det var vedtaget på en generalfor
samling, det måtte bl. a. 3FM indrømme, men da
vi havde fået oplyst, at Post- og Telegrafvæsenets
nye
QTH-liste
ikke
udkom
før
ca.
juli-august,
kunne EDR ikke lave en, før den lå på bordet.
Det blev beslutttet med OZ3Y’s protest at lave en
ny liste så hurtigt soen muligt, hvorefter 6PA på
næste
generalforsamling
forelægger
et
forslag
om
en QTH-liste. Det er meget dyrt at lave en sådan
liste i dag. OZ4AO havde undersøgt, -o-m det kunne
lade sig gøre på EDB basis, men det ville -blive
for dyrt.
OZ3Ys næste punkt på dagsordenen var det før
omtalte ang. breve til optagelse i OZ.
Hovedindholdet i dette punkt er, at 6PA skal i
tvivlstilfælde sende disse sager til hovedbestyrelsen,
som inden 5 dage skal -afgive sin mening om sagen,
hvorefter
indsenderen
får
besked
om
resultatet.
Simpelt flertal afgør, om en sag skal i OZ eller ej.
Sidste punkt på 3Ys dagsorden var det i region
1 vedtagne, at CW stationer skulle have lov til at
benytte hele 80 m og 40 m båndet.
Efter en lang drøftelse blev man enig om at
sætte det til afstemning, selv om EDR ikke kunne
gøre n-o-get, hvis P&T vedtog, a-t det måtte finde
sted. Afstemningen viste, -a-t for indførelsen af dette
forslag
var
OZ3Y,
OZ1BP,
OZ7XG
og
OZ2NU.
Imod var OZ3FM, OZ6PA, OZ2MI, OZ4AO, OZ5RO,
OZ4GS og OZ8JM. OZ2KP stemte ikke.
Det på sidste HB-møde nedsatte håndbogsudvalg,
OZ1BP, OZ3Y, OZ2KP og OZ7XG, afgav sin beret
ning. Der var ikke indgået noget økonomisk for
slag, derimod et forslag om forskellige emner til
bogen.
Udvalgets formand, OZ1BP, ville gerne, at EDR
fik lavet en virkelig god modtager, som alle kunne
bygge.

Man enedes om, at dette måtte kunne lade sig
gøre, dog skulle den trykkes i OZ og derpå laves
aftryk af artiklen, så de interesserede kunne købe
den hos EDRs kasserer.
Der var mest stemning for først at lave en bog
om antenner med tilhørende måleinstrumenter. Der
blev
nedsat
et
redaktions-udvalg
bestående
af
OZ6PA, OZ7AQ og OZ1BP.
EDRs formand foreslog, a-t man nedsatte et re
gion 1 udvalg, der skulle gennemgå alle problemer
vedrørende regionen. Til dette udvalg blev valgt
OZ2NU, OZ3Y, OZ3FM, OZ2KP, OZ8JM og OZ6PA.
OZ2NU ville gerne have forslag om aktivitets
tester, -som nu var nødvendig at få indført fast.
Det blev vedtaget at udnævne 2 mand uden for
hovedbestyrelsen.
OZ2MI
aflagde
beretning
for
foredragsudvalgets
arbejde, hvilket havde vist sig at være meget van
skeligt, der var kun indgået 2 svar. (Se OZ marts
side 91).
OZ2KP aflagde beretning fra mødet hos Post- og
Telegrafvæsenet
angående
forstyrrelser
på
transi
storiseret
grej,
såsom
båndoptagere,
grammofo
ner m. m.
Man kunne ikke fra P&T give noget løfte om
en omgåelse af disse forstyrrelser på transistorise
ret grej, -men ville senere se på sagen ved udarbej
delsen -af en ny: Vilkår o-g bestemmelser for radio
amatører.
Teknisk redaktør OZ7AQ kunne ikke se, hvordan
man skulle forhindre disse forstyrrelser uden ud
gifter for den ene eller den anden. OZ1BP mente,
det faldt uden for radiospredningsloven.
Det blev vedtaget, at man på næste HB møde
skulle s-e meget indgående på EDRs budget til
næste år, 1967-/68.
Det blev vedtaget, at OZ8JM, som var lands
kredsleder, herefter kun skulle varetage udleverin
gen af DR-nr. til medlemmerne, landskredsleder
titlen var ikke tidsvarende og afstedkom kun usag
lig kritik over for 8JMs- arbejde.
Således vedtaget o-g drøftet på hovedbestyrelsesmødet i København den 26/2 1967.
Vy 73 de OZ5RO
O. Blavnsfeldt,
sekretær.
Noget for DR-amatørerne.
Det internationale Røde Kors i Geneve vil udføre
testudsendelser på 7200 kHz i forskellige måneder
i løbet af dette år. Ønskede oplysninger er: Signal
styrke,
tidspunkt
(GMT),
mulige
forstyrrelser
fra
andre stationer (nationaliteten opgives såvidt mu
ligt), om der er fading på signalet, og hvorledes
andre stationer bliver modtaget på samme bånd og
på
samme
tidspunkt.
Udsendelserne
bliver
kl.
0600—0700, 1130—1230, 1500—1600 og 2300—2400 GMT
den 22., 24. og 26 maj,
den 17., 19. og 21. juli,
den 18., 20. og 22. sept. samt
den 20., 22. og 24. nov.
Rapporter
sendes
direkte
til
I.R.C.S.,
Geneve,
Schweiz.
OZ7DX.

Husk kontingentet til EDR
og glæd Dem over OZ
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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

Arrangementskalender.
På det sidste HB-møde blev det besluttet, at der
fremtidigt i „OZ“ skulle findes en „arrangements
kalender" rummende alle forestående begivenheder
af interesse — endvidere blev det bestemt, at
OZ2NU skulle redigere samme. I den anledning
skal jeg her anføre, at en forudsætning for at den
nævnte kalender bliver af værdi for medlemmerne
og berettiger den plads, den vil optage i „OZ“ er,
at såvel HB som afdelingerne ude omkring samt de
enkelte
medlemmer
bidrager
til,
at
den
bliver
aktuel og komplet.
Det betyder, at alle og enhver må føle sig forplig
tet til at indsende meddelelse om forestående begi
venheder af lokal, national eller international ka
rakter.
Alle sådanne oplysninger skal indsendes til mig
via Box 335, Ålborg, og senest den 20, i hver måned.
Vær venlig at hjælpe mig hermed.

på ny fik en hæderlig 2. plads holdmæssigt set,
samt at der var 7 OZ-stationer blandt de 10 første.
De
gode
enkeltmandsplaceringer
ville
der
sikkert
ikke ske så stor forandring med, men derimod ville
andenpladsen have været slemt i fare, såfremt de
27 udeblevne SM-logs var indgået.
Men dette skal i hvert fald ikke forklejne de
danske amatørers indsats — med 42 deltagere er vi
fint på vej op af bølgedalen, men det må blive
bedre endnu.
Tr. Department takker for indsatsen og lykønsker
hver især til de fine resultater, og ikke mindst
OZ1W, der som eneste OZ-station har været med
i samtlige NRAU-tester.
Hermed følger resultatlisten:

Placering:
Grundsumma
Bonuspoång
Landskampens
resultat
Insånda loggar
Icke insanda
loggar

Diplomarbejdet.
På grund af det stigende antal ansøgninger om
forskellige udenlandske diplomer — hvilket i sig
selv er et godt udtryk og målestok for den stigende
aktivitet fra danske amatørers side — må diplom
arbejdet nødvendigvis opdeles.
Foreløbig ønskes to assistenter til varetagelse af
henholdsvis
1) amerikanske diplomer,
2) tyske diplomer,
medens øvrige diplomer som hidtil varetages af
OZ2NU.
Medlemmer, der har interesse i at komme til at
fungere inden for de angivne områder, bedes sende
et par ord herom til Tr. Dept. med angivelse af,
hvilket af områderne de specielt interesserer sig
for.
Tilbud om assistance sendes inden 1. maj 1967 til
Tr. Dept., Box 335, Ålborg.
OZ2NU.
Atter nr. 2 i NRAU-testen.
Allerede kort efter NRAU-testens afholdelse ved
nytårstid modtog jeg de første breve med formod
ninger om, at OZ ville komme til at ligge godt i
resultatlisten, og at der ville være flere OZ-ama
tører i toppen.
Dette kom forsåvidt også til at holde stik, idet vi
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3. SM
6169
155

4. LA
2511

7508
73

7148
41

6324
33

2511
18

2

1

27

2

Individuella resultat.
.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1

Udvidelse af staben.
På HB-mødet blev der endvidere givet grønt lys
for de i sidste „OZ“ omtalte aktivitetstester. I for
bindelse hermed har det været nødvendigt at ud
vide staben i Tr. Dept. med et par assistenter.
OZ4FF, Karsten Tranberg, vil fremtidigt tage sig
af 80 m aktivitetstesten, medens
OZ7RQ, Benny Christensen, vil tage sig af DXaktivitetstesten.
Jeg vil gerne byde de to amatører velkommen
i Tr. Dept. og ønsker dem god fornøjelse med
arbejdet.
OZ2NU.

NRAU-testen 1967.
Landskampen.
1. OH
2. OZ
6578
6838
930
310

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

OZ7YH
OZ7BG
SM5BLA
OZ1LO
OZ4CF
OZ7FP
OZ9DR
LA2YE
SM0CCE
OZ7GI
SM5ACQ
OZ4FF
OH2BH
SM5API
OH5SE
OZ4FT
OZ9N
OH2BS
OZ1W
SM5CEU
OZ4FA
OH2QV
OH1TN
OH2YV
SM6CMR
OH1SH
OH2BQ
SM7EJ
SM6ALJ
OH2WI
SM5BOQ
LA8SJ
OH2FS
OH2BCZ
LA7QI
SMØBNX
SM7BBV
OH2TI
OZ4H
SM4CPW
OH2BCP
SM3CER

Poång
556
532
528
526
522
504
502
456
446
428
402
396
368
360
358
358
352
336
336
330
324
320
316
306
304
300
300
298
293
287
286
283
280
272
271
270
267
263
262
262
258
252

Poång
39. OH40P
72. OH6WO
73. OH3XT
40. OH5UX
41. LA6U
OH3ZN
42. SM6DLL
43. SM5CBS
44. OH2XK
45. OH1AG
46. OH2LA
47. OH2AF
OH2ER
48. SM5CIL
49. SM5BDY
50. OH5VT
51. SM0UU
52. OH3MU
53. OH4OO
LA2HC
54. OH3SH
55. OH2DP
56. OZ1QW
57. SM6DQO
58. OH5VD
59. LA1P
60. LA8J
OH3MK
SM3WB
SM5DSF
61. OH2RL/M
OH2BFF
OZ5DP
62. OH2BAC
OZ2NU
63. OH6VP
64. LA6ZH
65. LA5GF
66. SM4ANU
67. OH1AD
68. LA5FH
OZ9FW

242
99
97
240
238
238
234
232
228
224
222
220
220
217
212
210
204
198
194
194
178
177
168
148
147
144
140
140
140
140
130
130
130
128
128
126
120
115
114
111
110
110

Poång

Poång
69. OZ4UN
OZ5HO
70. OH2BCC
71. OH3YI
OZ2UA
OZ7ABC
74. LA1SH
75.OH4OK
76. OH7NF
77. OZ7T
78. OH5VX
79. SM3ALW
80. LA9TG
81. OZ3PO
OZ4FH
SM3AF
82. OH6UA
OH8PE
83. SM5BXT
84. LA1EK
85. LA4LG
86. OH5AD
87. OZ7BQ
88. OH2BDP
OH3LH
90. OZ3Y
91. SM4CMG
92. OH5UQ
93. OH0AB
94. LA7HJ
95. OH1WF
96. OZ1IF
SM6DPF
97. LA2Q
98. OH8OJ
99. OZ2NQ
100. OZ7SS
101. LA2OG
OH4NS
OH5WH

104
104
102
100
100
100

95
90
89
88
87
86
76
74
74
74
72
72
70
68

62
61
60
56
56
54
52
48
46
45
44
42
42
40
38
34
32
30
30
30

SM7AJD
SM0BQB
102. OH4RB
OH9NV
103. OZ4FA
OZ8E
104. LA8CE
OH3PJ
OH2BDV
OZ3PE
OZ4PM
OZ4VK
105. SM4ARQ
106. SM6BBJ
107. OH1MA
OH3ZX
OH5OD
OH5PB
OZ7DX
SM5BNZ
108. OH1WU/2
OH6WW
OZ7AI
SM5DOR
109. OH3KD
110. OH2JQ
OH3QT
111. OH1QA
OH2BR
OH2DS
OZ6LI
112. OZ8CP
OZ9HC
113. OH2RD
OH3XZ
OH9AB
OZ1RH
OZ5IH
114. OH7AA
OH8RK

LA5YJ, LA7NG,
Insanda checkloggar:
SM7CFR, SM7DQC och SM7TV.
Ångelholm, den 28. februari 1967.

30
30
28
28
26
26
24
24
24
24
24
24

P.A.C.C. Contest 1967.
Fra den hollandske amatørforening „VERON“ har
vi modtaget indbydelse til deltagelse i den årlige
PACC-Contest, der finder sted fra lørdag den 29.
april kl. 1200 GMT til søndag den 30. april kl. 1800
GMT.
Alle bånd må benyttes og CW eller fone efter
behag, men disse bedømmes hver for sig.
Det gælder om at få kontakt med flest mulige
PA/PI/PE-stationer
i
flest
mulige
hollandske
di
strikter.
Logs sendes senest 15. juni 1967 til Mr. P. v. d.
Berg, Keizerstraat 54, Gouda, Netherland.
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18
16
16
16
16
16
16
14
14
14
14
13
11
11
10
10
10
10
8
8
4
4
4
4
4
2
2
LA7X,

Karl O. Fridén, SM7ID,
SSA Contest Manager.

Helvetia 22.
Der vil i år blive gjort særlige anstrengelser for
at aktivere samtlige 22 kantons til Helvetia 22testen, der finder sted fra
lørdag d. 22. april
kl. 1500 GMT til
søndag d. 23. april
kl. 1700 GMT.
Forkortelserne for de 22 kantons er AG — AR —
BE — BS — FR — GE — GL — GR — LU — NE —
NW — SG — SH —- SO —
SZ — TG — TI — UR —
VD — VS — ZG — ZH.
Det gælder om at kontakte flest mulige HB9stationer på flest mulige bånd og fra flest mulige
kantons. Brug separat log for hvert bånd.
Logs sendes inden 30 dage til:
Marius Roschy, HB9SR,
USKA Traffic Manager,
Chemin Grenadirs 8,
1700 Freibourg, Switzerland.
— og kommer OZ rettidigt ud, skal vi her til slut
erindre om OZCCA-testen d. 15. og 16. april — der
skal du også være med,
OZ2NU.

IQSY-dipIomer.
Vi har bragt i erfaring, at OZ3GW som eneste
OZ-station har modtaget et diplom fra Max Plank
Instituttet
for
rapportering
under
International
Quiet Sun Year for et par år siden.
I alt uddeltes der 285 diplomer, der fordeltes
således:
DL/DK/DJ
241
GM
2
HB
9
LX
2
OE
7
OK
10
OZ
1
PA
5
SM
4
SP
3
ZE
1
Alle diplomer var for videnskaben underskrevet
af professor Dr. W. Dieminger og af formanden for
DARC, K. Schultzheiss/DLIQK.
Gratulerer, 3GW.
OZ2NU.
Internationalt nyt.
Da denne informative spalte p. g. a. en uheldig
situation
ikke
har
kunnet
fremkomme
igennem
længere tid, indeholder den denne gang stof, der
muligvis delvis er kendt af nogle. Der er klippet fra
Region I Bulletin okt. 1966 og jan. 1967, QST og
IARC Newsletter No. 6.
På Region I mødet i Opatija vedtoges det, at med
lemsorganisationerne
skulle
undersøge,
om
de
i
deres rækker havde medlemmer, som p. g. a. deres
profession ville være velegnede til at repræsentere
amatørbevægelsen
ved
fremtidige
ITU-konferencer
(ITU = Internationale Telecommunication Union i
Geneve) — for at undgå sammenfald af internatio
nale tester, beder man de arrangerende foreninger
om 12 til 18 måneder i forvejen at sende en oversigt
over de påtænkte tester til Region I, så en koordi
nering kan finde sted der. Bl. a. burde alle Field
Dayes falde på samme week-end. Hvornår skal vi
forresten have FD i OZ igen? Nu, hvor så mange
har transportabelt grej, må der da være stemning
for denne morsomme side af vor hobby. HW? —
Med sorg i sinde må de af os, der kører på 40 m
konstatere, at ITU ikke kan gøre noget ved megawatt-indbrydeme.
6.—7.
maj
1967
afholdes
international
amatørweek-end i Bruxelles med rævejagt, rally o. lign.
Interesserede skriver inden d. 22. april til UBA
International
Week-end,
80
Chausse
de
Vleurgat,
Bruxelles 5.
I anledning af Finlands 50 år som selvstændig
republik afholdes en marathon-test fra 1. februar
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til 6. dec. 1967, hvorunder det gælder om at worke
så mange finske stationer som muligt. For den flit
tige vinker i horisonten diplomet OH-500 for for
bindelse med 500 forskellige OH-stationer.
Under
den
forfærdelige
oversvømmelseskatastrofe
d. 4. november 1966 i Norditalien ydede de italien
ske amatører uden at være organiserede en ud
mærket indsats, og man presser nu på for at få
regeringen til at anerkende et amatørernes nød
hjælpskorps. Også dernede er man dygtig til at
sylte sagerne; der har ligget en ansøgning siden
1952!!
Region II vil d, 14.—17. maj holde sin anden kon
ference, denne gang i Caracas, Venezuela.
For en pris af 14 schw.franc kan man hos ITU,
Palais Wilson, Geneve, købe en liste, der angiver
samtlige tildelte frekvenser mellem 10 kHz og 20
GH5 (= 20.000 MHz), og hvilke tjenester de er givet
til.
„RTTY — The easy way“ er en lille sag på 14
sider udgivet af Arthur W. Owen, G2FUD, 184 Hale
Road, Hale, Cheshire, England. Pris 3 shillings.
Da EDR’s hovedbestyrelse d. 26. feb. 1967 har
besluttet, at der ikke mere må forekomme censur
i „OZ“, skal her omsider bringes noget stof, der
viser, hvorledes man i udlandet ser på EDR’s
udmeldelse af Region I.
Således skriver formanden for SSA, Carl Erik
Tottie,
SMØAZO,
i
„QTC“:
„I
juli-nummeret
af
QTC fik EDR lejlighed til i rubrikken FORUM at
fremkomme med sine motiver for udmeldelsen af
Region I. SSA’s stilling i spørgsmålet er velkendt
— imidlertid turde EDR’s brev foranledige yderli
gere
kommentarer.
Adskillige
af
de
synspunkter,
som EDR fremlægger vedrørende mulige ændrin
ger i Region I, er særdeles interessante og er ikke
i modstrid med de tanker, der i dag findes hos
Region I’s eksekutivkomité. En del af påstandene
er imidlertid forkerte.
Den tidligere præsident for IARU anførte som
IARU’s vigtigste opgave: 1) samarbejde mellem de
nationale
foreninger
og
deres
respektive
myndig
heder
vedrørende
vilkårene
for
amatørradio,
2)
aktiv
tilstedeværelse
af
IARU-repræsentanter
ved
ITU-konferencer for derigennem at formidle saglig
information
om
amatørradio
til
delegaterne,
3)
koordinering
af
amatørradioen
mellem
de
lande,
der tilhører ITU og med særlig henblik på de
udviklingslande, der er medlem af ITU, men som
mangler amatørrepræsentation.
Af disse opgaver har EDR i sit brev udeladt væ
sentlige dele for derigennem at kunne drage den
konklusion, at kun de nationale opgaver har betyd
ning. Hvad angår EDR’s frygt for de finansielle
forhold, så udskød Region I på mødet i Opatija
beslutningen
om
ansættelsen
af
en
deltidsbetalt
generalsekretær
under
henvisning
til
finansielle
besværligheder,
Andre
lande
end
OZ
var
altså
stemt for at holde udgifterne nede og i hvert fald
undgå pludseligt tilkomne forhøjelser, der ikke i
tide kunne passes ind i de nationale foreningers
langtidsbudgetter.
Derimod
blev
det
vedtaget
at
sikre
tilstrækkelig
repræsentation
ved
afgørende
beslutninger; dette gjordes ved at forhøje kontin
gentet fra 50 schw.centimer til 75 schw.centimer
pr. licenseret medlem i de nationale foreninger.
Det er fuldstændig klart, at amatørernes tilstede
værelse ved ITU-konferencerne allerede flere gange
har muliggjort hurtig indgriben, således at man
har forklaret uvidende delegater om amatørtjene
stens indhold, betydning og værdi. Dette har også
betydet, at flere beslutninger er blevet drejet i en
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for os fordelagtig retning. En sådan fortsat over
vågen anser SSA for aldeles livsvigtig for ama
tørarbejdet, og blot at affærdige den med det
noget
nedsættende
udtryk
„korridorarbejde"
anser
vi for meget farligt.
De forslag, EDR fremkommer med, nemlig hyp
pigere møder under deltagelse fra alle medlems
lande, kunne i og for sig bidrage til at føre orga
nisationerne
fremad,
men
ville
også,
ligegyldig
hvem der betalte, blive betydeligt dyrere end det
nuværende system. Det virker paradoksalt, at man,
hvis man virkelig vil ændre på ting inden for en
organisation, søger at nå sit mål ved at melde sig
ud af den pågældende organisation. Det kan heller
ikke være den rette måde at forbedre samarbejdet
og
forståelsen
mellem
forskellige
landes
forenin
ger; ej heller overvindes den såkaldte babyloniske
sprogforbistring ved at isolere sig og stille sig alene.
Naturligvis findes der mange ting inden for en
organisation, også Region I, som kan gøres ander
ledes og bedre, men så fordres det også, at alle
hjælper med og bidrager til at skabe forudsætnin
ger for sådanne forbedringer. Vi håber, at EDR’s
optræden først og fremmest havde til formål at
henlede opmærksomheden på visse spørgsmål, og at
en fortsat bearbejdning af disse inden for regionen
baner
vejen
for
genindtræden
i
fællesskabet
og
medarbejde i de internationale bestræbelser.
EDR’s udtalelser til SSA om spørgsmålet viser,
at man i og for sig er for samarbejde, men at det
er formen for samarbejdet, man vil ændre. Den
ændring, man ønsker, må da naturnødvendigt være
lettere at opnå ved arbejde inden for organisatio
nen end ved udtrædelse og kritik udenfor", Det
var ord til eftertanke fra Sverige, og de viser den
stilling, EDR har bragt sig i ved udmeldelsen af
Region I. At der virkelig ikke kan være tale om
for megen information af delegater i Geneve, frem
går
uhyggeligt
af
et
møde,
som
Roy
Stevens,
G2BVN, tidligere formand for RSGB, havde med
vicegeneralsekretæren for ITU, Mr. Mohamed Mili.
G2BVN skriver: „Vort indtryk af interviewet var,
at mr. Mili, der var meget interesseret i al infor
mation om amatørtjenesten, ikke var blevet forsy
net med relevante skrivelser, ej heller var der
gjort forsøg på at underrette ham om disse for
hold". Kan man da ikke i EDR se, at der er brug
for enhver form for oplysning, når selv vicegene
ralsekretæren
for
den
Internationale
T'elecommunication Union ikke er informeret om amatørernes
betydning. Husk,
at ITU’s
tidligere generalsekre
tær, Gerald Cross, selv var amatør, og at vores
egen
generaldirektør
Gunnar
Pedersen
på
sidste
ITU-konference var formand for den for os så vig
tige frekvenskomité.
Så heldige skal vi ikke vente at være ved næste
konference, hvor der vil blive løbet stormløb på
vores bånd. Lad os derfor glæde os over og udnytte
det gode forhold, vi har til vort eget P&T, og lad
os så være med i oplysningsarbejdet, selv om det
koster 1,19 kr. om året pr. licenseret medlem (altså
ikke det totale medlemstal i EDR). EDR’s officielle
holdning findes begrundet i „OZ“ maj 1966 p. 174—
175.
Af andre opbyggelige oplysninger kan meddeles,
at man nu gennem den nationale VHF-manager
kan
få
et
QRA-locator-kort,
der
dækker
hele
Europa. Kortet, der fylder 4 m2, er fremstillet af
Dr.
Hans
Lauber,
HB9RG,
og
det
koster
10
schw.franc — at man i Opatija på Region I konfe
rencen
vedtog
en
europæisk
båndplan,
der
blot
afviger fra den gamle ved at lade den exclusive

CW-del af 40 m båndet slutte ved 7040 kHz mod
forhen 7050.
Dr. HB, lad os få dette gennemført også i OZ
og ført ind i næste udgave af „Vilkår og bestem
melser". Lad os i øvrigt også få hele 80 m båndet
åbnet for CW. Erfaringerne fra de andre bånd
viser jo, at der meget sjældent er tale om gene for
nogen af parterne, fordi båndet er blandet.
RTTY anbefales omkring 14090 kHz i 20 m båndet.
Da denne rubrik nu snart har været i gang i 1 år,
ville det være rart at vide, om stoffet interesserer.
Derfor, OM’s, send mig et par linier med forslag cg
kritik,
OZ7DX.
Kære 7DX.
Jeg beklager, du bruger ordet censur. Der har
aldrig været censur i OZ. Som i al anden bladvirk
somhed kan diskussionen om et enkelt emne fort
sætte i uendelighed, og så må man sige stop. Reg, I
spørgsmålet blev i sin tid belyst grundigt fra begge
sider i OZ, og to generalforsamlinger har afgjort
EDRs stilling. Så må vi også have lov at stoppe
foreløbig.
I sådanne tilfælde træffer jeg ikke afgørelsen,
men spørger HB. I Reg. I sagen foreligger der en
enstemmig beslutning om at slutte debatten. Be
mærk ordet enstemmig. Det er altså ikke rigtigt at
bruge ordet censur.
Hvad angår Reg. I, blev vi enige om sidste gang
i HB at nedsætte et særligt udvalg til behandling
af Reg. 1 spørgsmålet. Dette udvalg, som repræsen
terer begge anskuelser, vil give medlemmerne ori
entering om deres forskellige syn på regnforhol
dene. Jeg synes, vi skal respektere denne beslut
ning, ellers bliver informationen ensidig.
Jeg skal ikke kommentere udtalelserne om vor
stilling til Reg. I. Der er dog et enkelt punkt, som
jeg må gøre opmærksom på. Det er, som der skri
ves, „EDRs frygt for de finansielle forhold". Jeg
må bede dig erindre, at da EDR tog stilling, var det
forud for OPATIJA, da var der tale om ansættelse
af en fast funktionær. Udtrykket deltidsbetalt var
overhovedet ikke nævnt. At det blev til, at funk
tionærstillingen blev opgivet, og kontingentet ikke
hævet til 1 schw.fr., men kun til 75 centimer, er jo
kun glædeligt; men på det tidspunkt skulle vi i
hvert fald tage stilling til en funktionær og en
større kontingentforhøjelse. Jeg vil endda vove at
påstå, at EDRs kraftige reaktion øjeblikkeligt skrin
lagde funktionærstillingen.
Når der næste gang skal være ITU-konference,
og det kan ske om fem år eller 10 år, måske kun
to år, hvem ved det, så håber jeg, at der fra ITUs
side vil fremkomme en liste over delegaterne, og så
regner jeg med, at enhver af disse fra vor med
lemsorganisation
vil
få
tilsendt
radioamatørernes
særlige ønsker og opfattelser. At hr. Mohammed
Mili skulle være så dårligt orienteret, tror jeg ikke,
han selv vil skrive under på.
Med hensyn til stormløbet på vore bånd, så har
vi hørt dette i årevis. Hvis stormløbet kommer, kan
vi kun håbe på vor medlemsorganisation XARU, der
har sæde på selve ITU-konferencen, og så på vort
eget P&T, som jeg føler ikke vil svigte os, og som
kæmpede bravt for os sidste gang. Kan disse ikke
klare opgaven, ser det sort ud. Region I indflydel
sen tror jeg godt, vi kan lade ude af billedet. Det
er nu min opfattelse, og den, ved jeg, er ærlig. Så
vil jeg slutte med at gentage, at for EDR er det
ikke først og fremmest et spørgsmål om penge, men
om en ændring af en organisationsform, der er

stivnet og usmidig, og som ikke kan tjene det for
mål
at
sammensmelte
Europas
amatører
til
en
større aktiv enhed.
Med venlig hilsen
6PA.
DXCC og DXpeditioner
Som meddelt kort i marts OZ er „Don" Miller,
W9WNV, blevet frataget sit DXCC. Desuden er
anerkendelse af forbindelse med diverse eksotiske
steder blevet suspenderet. Der foreligger fra DXCCkomiteens side en lang redegørelse angående sagen,
og det er kun en kort oversigt, der foreligger her.
Idet
ARRL
anerkender
eksistensen
af
DXpedi
tioner, understreges det, at disse må foretages på en
måde,
så
amatørbevægelsen
ikke
kompromiteres.
Da de fleste DXpeditioner foretages af US-amatører, er det en sag, som ARRL må holde et vågent
øje med. DXCC-komiteen finder ikke noget forkert
i, at sådanne DXpeditioner finansieres gennem min
dre tilskud fra DX-interesserede amatører, og at
sådanne
donatorer
kommer
i
første
række
ved
bekræftelse med QSL-kort; på den anden side er
det ikke tilladt at give disse donatorer forret, hvad
angår opnåelse af QSO med DXpeditionen.
Den aktuelle grund til fremkomsten af denne
diskussion
skyldes
de
efterhånden
talrige
klager,
der har været i forbindelse med Dr. Donald Mil
lers DXpeditioner. Klagerne har været følgende: —
udstedelse af QSL til donatorer for forbindelser,
der aldrig har fundet sted (i et tilfælde var modta
geren ikke inden for landets grænser, da den på
ståede QSO fandt sted — i et andet tilfælde sov
han) — vægren ved at worke top-DX’ere, der ikke
var donatorer — W9WNV har ført myndighederne
bag lyset ved udstedelsen af licenserne til HC8E
(Ebon Atoll) og TI9C (Cormoran Reef) — på trods
af forbud mod landgang på Navassa Island offent
liggøres et fotografi visende KIlMP/'KC4’s antenne
lige ved et skilt „Ingen adgang — US regerings
ejendom". — DR. Miller har tilsyneladende ført
„fup“-QSO’er, således at donatorer kunne optræde
i loggen. — Dr. Miller er i 2 ARRL Sweepstake
tester og 1 ARRL DX test blevet diskvalificeret
for at have indføjet ikke førte forbindelser i sin
log —
Efter lang og grundig gennemgang af anklager cg
facts, bl. a. meddelelsesr fra Dr. Miller, har komi
teen foreløbig konkluderet:
1) at Dr. Miller har sat den anerkendelse og
støtte, som amatørbevægelsen nyder hos såvel den
amerikanske regering som hos udenlandske rege
ringer, på spil. 2) at Dr. Miller har overtrådt
DXCC’s paragraf 12. — 3) at bekræftelse for forbin
delse med KI1MP/KC4 Navassa Island og VU2WNV
„Laccadives" er suspenderet, indtil komiteen bliver
overtydet om, at licenserne er gyldig udstedt af de
rette myndigheder. — 4) at — idet QSL er udstedt
på Dr. Millers foranstaltning bekræftende forbin
delser, der aldrig har fundet sted — anerkendelse af
forbindelse med VQ9AA/A, Aldabra, FR7ZP, Glo
rioso, VQ9AA/D, Des Roches, og 1M4A, Minerva
Reef er suspenderet. — 5) at ingen anerkendelse vil
blive givet for forbindelser med Dr. Miller fra DXlokaliteter,
før
nærmere
redegørelse
foreligger.
—
6)
at
yderligere
undersøgelser
vedr.
Dr.
Millers
aktiviteter vil finde sted, hvorfor komiteen anmo
der amatører med førstehånds kendskab til uregel
mæssigheder om at hjælpe med ved klarlæggelsen
af denne sag.
(Sammendrag ved OZ7DX).
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SIDSTE!!
I tilslutning til ovenstående kan meddeles: På
et møde den 3. marts 1967 havde dr. Miller lejlighed
til overfor DXCC-komiteen, at redegøre yderligere
for sine synspunkter, men intet nyt, der kunne
ændre komiteens tidligere beslutning, forelå. Tvært
imod havde dr. Miller den 13. februar fremsendt
en fotokopi af et brev fra U. S. Coast Guard, i hvil
ket det fremgik, at man ikke ønskede at bringe hans
aktivitet på Navassa Island i vanry. Brevet var unskrevet „R. C. Mcleary, viceadmiral, U. S. Coast
Guard, Acting Commandant".
Imidlertid har Coast Guard meddelt, at der ikke
forefindes nogen „admiral McLeary" i deres ræk
ker, og at et sådant brev ikke er skrevet fra Coast
Guard’s hovedkvarter. Komiteen har bedt dr. Mil
ler om det originale brev; dette er endnu ikke frem
sendt.
Dr. Miller’s medemsskab af DXCC er således
fortsat suspenderet og anerkendelse af qso’er med
hans DX-localiteter er fortsat underkastet prøvelse.
oz7dx

Det begyndende forår har bragt gode forhold på
femten og ikke mindst ti meter med sig. I den sid
ste måneds tid har der næsten dagligt været fine
åbninger på de høje bånd.
På tyve meter er forholdene tit så gode, at der
næsten er for mange stationer i gang, men ud på
natten plejer der at blive gode forhold til Syd
amerika, og i de tidlige morgentimer er forholdene
til Pacific fine.
Både fyrre og firs meter er ved at blive gode til
lokale forbindelser, og tilsvarende dårligere til DX,
selv om enkelte natteåbninger ikke kan udelukkes.
Men det bliver uden tvivl på ti og femten meter,
at DX-aktiviteten i de kommende måneder når sit
højdepunkt.
EA9EJ, der er den eneste aktive station i Rio de
Oro, er i denne tid temmelig aktiv på ti og femten
meter. Han er en af de få sjældne DX-stationer,
der stadig kører med AM, men det forlyder, at han
snart vil gå over til SSB. Typiske frekvenser er
21200 kc og 28400-28500 kc.
Fra Australien forlyder det, at den station, der
kører
med
kaldesignalet
VK2AIF/XV5,
er
blevet
pejlet til at ligge i Vietnam, men at der er tale om
unic aktivitet. Det er øvrigt tvivlsomt, om de sta
tioner, der fra tid til anden er aktive fra Vietnam,
kan godkendes til DXCC, da der officielt ikke ud
stedes licenser derude.
Der er igen kommet lidt aktivitet fra JTI, idet
blandt andet JT1AG og 1AJ er kommet i luften.
UA1CK har planer om en større DXpedition dertil,
så snart han kan få licensforholdene i orden.
VS9MB fra Maldiverne kan forventes at være
aktiv endnu i nogle måneder, idet exVS90SC er
kommet dertil. Stort set kun aktivitet med CW.
W6KG og W6DOD har i de sidste uger været ak
tive fra 5T5KG. Der foreligger desværre ikke detaillerede planer for den kommende aktivitet, men det
skulle ikke volde større vanskeligheder at få for
bindelse med dem, da de altid er i gang tem
melig længe hvert sted.
Mindre heldigt synes det at være gået Don Miller
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W9WNV, på grund af blandt andet en del uregel
mæssigheder med QSL kort, har ARRL/DXCC næg
tet at godkende kort fra en del forskellige steder til
DXCC. Det er ikke stedet her nærmere at gå ind
på de mange klager, der er rettet mod ham, det
kan andre gøre bedre og mere korrekt. Men man
skal nok indstille sig på, at der ikke bliver mere
aktivitet fra hans side foreløbig.
Ny mand på DXpeditions branchen er K6KA og
XYL. Til forskel fra andre vil de i første række
komme i luften fra allerede eksisterende, men ikke
særligt aktive DX-stationer. Turen begynder i Øst
asien.
HK1QQ/TJ8 ventes i løbet af de kommende må
neder at ville komme i luften fra blandt andet EAØ,
TL8, TR8, TT8, 5U7. Mm QSL sendes til W4DQS,
og der vil sikkert mest blive tale om CW-aktivitet.
Fra europæisk Tyrkiet er blandt TA1AV-IDS og
1SK aktive.
Båndrapporter:
14 mc CW:
4 C F : W6HX/KH6 09 - HK3RQ 23 - 5H3KJ 20 FL8RA 23 - 6W8CD 22 - TI2PZ 23 - 3C6AKP 00.
4 F F : 6W8CD - TA2BK.
5 C P : SV1AP 16 - OX3SL 16 - OX3ZO 23 - JA1BHG
17 - VP6AK 22 - 9VIMT 16 - KH6IJ 08 - KZ5TX 09.
5S: KHØAI 00 - JT1AJ 08 - YV8BA 22 - WA2DIJ/
3V8 08 - W 2—3—4—9 - 6W8CD 23.
14 mc SSB:
4 C F : TF2WKH 12 - YK1AA 12 - KR6UL 10 CE3FI 23.
4 F F : YA1HD - CN8BV - EP3AM - VP9FV KRSLL - MP4TBO - MP4BEU - YK1AA - ZS6ARL
- 9LISL - KS6CL.
3 S K : GD8UW/P 16 - HS4AK 15 - OX5AR 20 OY5S—7ML 18 - UJ8AC 19 - ZS9D 18 - 5T5KG 19 9X5PB 20.
5 S : GC2FMV 10 - HV3SJ 10 - VK3IP 10 - W9WDI
/MM 08 - YSIMMV 23 - Wl—2—2 23.
21 mc CW:
4 C F : VR2EK 11 - JAØBTM 09 - TA2AC 08 5T5KG 12.
5 C P : UG6AB 08 - UAØSL 11
6W8CQ 17 KL9KB 11 - 5T5KG 13 - YV5ACP 11 - PY1LV 18 PY2GDB 11 - JA 1—2—3—4—6—8—0 - 09—11.
5 S : JA1EUV—1ULW—3CZH—6YEM 10 - TA2AC 15
- 5T5KG 15 - WN3HBB 13.
21 mc SSB:
3 S K : CR4BA 10 - KL7FSU 08 - VP2MK 16 ZS9D 18.
4 C F : 9X5LH 15 - VE8MA 10
OY7ML 08 JA8CEU 08 - 5R8AS 16 - KH6CH/KW6 10 - ELSB
10
- ZL2KY 10 - VS9ALV 12 - 9Q5FV 18 - TU2AY 17 ZS6ARL 17 - VP9FR 16 - ZD3F/M 11 - OD5FB 11 HI3XCH 11 - VK7RX 07.
4 F F : ZD3F/M - VR2EK - TU2AY - 9X5LH - JA1
—2—4—8—8.
28 mc CW:
5 S : MP4BEU 12 - MP4BFK 07 - CR6EI 10 - ZE3JO
16 - ZC4GB 15 - 6W8CD 15 - W4—5—6 16.
28 mc SSB:
3 S K : EP2GI 09 - HR1SO 17
UW9DZ 12 VU2MWP 10 - YA1HD 13 - ZS5DC 10 - ZS9D 11 XW8BS 08 - 4W1G 09 - 5N2AAF 09 - 6W8CD 18 7X0AH 09.
4 C F : JA3GFO 10 - OX3BX 11 - MP4BGL 11 -

KL7ERD/5 16 - KZ5NS 16 - VP7DL 13 - SVØWFF
10 - 3C3GKW 15 - ZP5JB 13 - YA5RG 10.
4FF: ZP5JB - KG6SB - 5H3KJ - SVØWFF ZS9D - KH6CH/KW6 - YA5RG.
5S: OX3BX 14 - ZC4GB 15 - ZC4RM 14 - Wl—2—
4—5—6 17.
QSL Yasme er:
BOX 2025 Castro Valley, Californla 94546, USA.
Det var så det hele for denne gang. Læg mærke
til de mange fine forbindelser, der er lavet på 10 og
15 meter, 73 god DX og på genhør.
OZ7BQ.
Hans Jørgen Rasmusen,
vær. 1001, Paul Bergsøe Kollegiet, Nærum.

8UX
9NS
9CR
7LC
7BF
1MK
1LD
6MK
9AU
1JO
8EH
8DS
9FR
5NM
9VN
1RH
2PO
4BK/p
8OP

—
—
—
—
—
—
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

432 MHz:
—
OZ2PO
9CR
—
I RSGB Bulletin for november 1966, februar 1967
og marts 1967 er der vist converter-konstruktioner
med FET’s.
Fig. 1 viser en 144 MHz converter med en støj
faktor, der er bedre end 3 dB, og hvis krydsmodu
lationsforhold er af næsten samme størrelse som en
rørconverters.
Fig. 2 viser en 432 MHz converter med em støj faktor på 4—5 dB. Begge convertere anvender 2—4
MHz som MF — jeg mener, at denne MF er temme
lig lav, f. eks. vil 28—30 MHz være bedre anvende
lig til MF for 144 og 432 MHz convertere. Begge
convertere er konstruerede af den kendte engelske
VHF-amatør G3HBW.
OZ9MO har konstrueret en fortrinlig 144 MHz
converter, som han har lovet at beskrive i OZ.
Aktivitetstesten:
I marts-testen blev placeringen følgende:
144 MHz:
OZ6OH —
9TJ —
8SL —
9GE —
3DC —
8UX —
9NS —
7LC —
9BE —
1MK —

50 points
44 points
43 points
35 points
32 points
23 points
20 points
18 points
16 points
16 points

OZ4EM —
7BF —
8EH —
8EU —
3ER —
8OP —
6MK —
4TA —
3DJ —
4BK/p —
8SC —

15 points
14 points
12 points
11 points
10 points
10 points
9 points
7 points
7 points
5 points
1 point

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. 2000—2359 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 20. i må
neden.
Husk: 432 MHz aktivitetstime hver søndag mellem
kl. 1100—1200 DNT.
Den samlede pointsstilling i aktivitetstesten efter
de første 5 omgange er følgende:
144 MHz:
OZ6OH — 177 points
8SL —
158 points
9TJ —
153 points

1EE —
9GE —
3DC —

150 points
118 points
80 points

68
63
59
48
47
36
34
32
32
30
26
24
23
22
22
21
20
20
20

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

5 points
3 points

9BE
4EM
4TA
4HZ/p
9GM
8EU
3M
3ER
3VO
8JV
2MS
3DJ
7HJ
7EW
4AY/p
3IC
9EVA
4EDR
8SC

— 16
— 15
— 13
— 13
— 13
— 11
— 10
— 10
—9
—8
—7
—7
—6
—5
—4
—4
—3
—2
—1

OZ9FR — 3
—2
5NM

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
point

points
points

NRRL’s Skandinaviske VHF Test 1966
Poeng Poeng
698
12.
1TG
3079
1. SM7DEW
317
2752
13.
2PO
2. OZ9PZ/p
235
9FR
14.
2602
4HAM
3.
215
8SC
2435
15.
4.
5HF
203
16.
3M
2425
5.
1PQ
160
17.
6OP
2385
4EM
6.
156
18.
9AC
2315
8UX
7.
19. SM7DXX/6 152
2262
8SL
8.
OZ7EW 80
2159
20.
9.
9TJ
75
1RH/p
21.
1904
10.
9OT/p
1902
11. OZ4EV

Resultater av

Sjekk-logg fra:
OZ3VO — 1FF — 4EDR — 2TV — 1LD — 7QU.
Mangler lokk fra:
OZ1TC — 1AK — 1DB — 1XJM — 1VR — 2OT —
2PN — 2JQ — 2FT — 3TL — 3FO — 3RC — 3KP —
4DM — 4PW — 4SJ — 4MG — 4EX — 5NM — 5BZ
— 5PD — 5PG — 5AH — 6AF — 6JT — 6KY — 6PN
— 6OH — 7L — 8IS — 8TV — 8LH/p — 8FU — 9NS
— 9DJ — 9BZ — 9DE — 9GE/p — 9TM — 9EA —
9VN — 9DK.
SM6CHK — 6DTC — 6CYZ — 6CTP — 7ZQ/M —
7DEC — 7BBN — 7DLK — 7DKN — 7DSC.
DM2BHA — DM4ZID — DM4CA — DM3UBA —
DM4YBA — DM5CN — DM2BNM.
Vi
gratulerer
vinneren
SM7DEW,
som
forøvrig
også har sendt oss følgende kommentar: .
„Vi kjorde med 10 Watt og 10 el. yagi, 12 m mast
40 meter over havet var antennen. Mottagaren 6CW4
1 hf, E88CC 2 hf och en ombyggd Trio 9R59. Var
holl LA stationerna hus vi horde LA1VHF 145.150
MHz, men inget annat från Norge.
Efter testen blev det konds mot Tyskland, och
det blev kort ca. 30 st DM, DL, DJ, DK och allt
vad dom heter, med medelstracka på 350 km pr.
QSO“.
Ja, SM7DEW kan med rette sporre seg, hvor det
ble av LA-stns. Det ser ut til, at den vanlige testslovheten
fullstendig
tok
overhånd
denne
gang.
Riktignok var vel kondisjonene elendige for DX,
men det hadde jå være hyggelig å få inn en log fra
en LA-stn også.
LA4YG, Henning Theg, VHF-Manager.
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Regler for SSA testen:
Fra SM6BTT, VHF manager SSA, har jeg mod
taget følgende regler for SSA testen:
1. Tid: 6 maj 1800 GMT — 7. maj 1200 GMT.
2. Bånd: Alle VHF bånd over 144 MHz (d. v. s.
alle i Danmark tilladte VHF bånd).
3. Kode: RS(T) + QSO nummer + QRA-locator.
4. Pointberegning: 1 point pr. km på alle bånd.
Pointsummerne fra hvert bånd adderes til en slut
sum.
Afstande fra 0—49,9 km km regnes som 50 points.
5. Der må ikke skiftes QTH under testen.
6. Krydsbånds-QSO er ikke tilladt.
7. Logs skal indeholde: Dato, tid, wrkd stns, sendt
og modtaget kode, afstand i km, og skal senest den
20. maj sendes til SSA VHF manager
Lennart Berg, SM6BTT,
Ringduvevagen 58,
Skultorp,
Sverige.

FRA AFDELINGERNE

1

Testkalenderen:
6.
og 7. maj: SSA testen, se ovenstående.
SRKB-VHF test 6, maj 1800 GMT til 7. maj 1800
GMT,
IARU
Region
I
testregler
anvendes,
logs
sendes inden den 20. maj til:
Savez Radioamatera Jugoslavije,
Belgrade,
P. O. Box 48,
Yugoslavia.
27. maj: EDR’s 432 og 1296 MHz test.
Internationalt VHF nyt:
Frekvenserne for de to nye aurora beacon sen
dere, som jeg omtalte i sidste OZ, bliver:
DL0PR 145.971 MHz.
SM4MPI 145.960 MHz.
OY7VHF har siden 6. november 1966 været i gang
på frekvensen 145.260 MHz. Lytterrapporter bedes
sendt til FRA.
Da EDR ikke er medlem af IARU Region 1, er
jeg desværre ikke i stand til at bringe den fore
løbige placering af de danske VHF-amatører i 1966
IARU Region I VHF testen. Som ikke-medlem får
vi ikke tilsendt oplysning om testerne el. lign., men
må bede vore nabolande om at videregive informa
tioner fra IARU Region 1 VHF division. Dette er en
uholdbar situation for vore aktive VHF-amatører,
som ikke får de oplysninger, de har brug for!
I RCA HAM TIPS vol. 26, no. 4 er beskrevet en
fuldtransistoriseret 144 MHz AM moduleret sender
med 1,5 watt output.
Den 27. januar 1967 mellem kl. 0600—0700 GMT
blev der mellem W6DNG og F8DO lavet en moonbounce QSO på 144 MHz. F8DO blev modtaget hos
W6DNG med en signalstyrke, der var 12 dB over
støjniveauet. W6DNG’s antenne var en 32 elements
måtte med et gain på 18,3 dB over en dipol. F8DO
brugte otte 9 elements yagier. F8DO er den anden
europæiske station, som W6DNG har worked på
144 MHz moonbounce — den 11. april 1964 workede
han OH1NL.
432 MHz nyt:
I påsken er OZ7IGY’s 432 MHz yagiantenne blevet
udskiftet med en rundstrålende antenne for at give
bedre signalstyrker i Øresundsområdet.
Aktivitetsrapporter:
Uden bidrag fra de aktive VHF-amatører
mig ikke muligt at redigere og skrive „VHF-ama-

er

det

Afdelingen
holder
møde hver mandag kl.
2000 i lokalerne Fre
deriksundsvej 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, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Telefon ORdrup 7425.
Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvars
vej 9, 2. sal, København F. Telefon GOdthåb 1902v.
Postgiro nr. 59755.
Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16,
København NV. Telefon GOdthåb 4241.
Programmet:
24. april:
Sidst blev ingeniør Ole Rykær fra firmaet V. H.
Prins forhindret på grund af sygdom og står i aften
igen på programmet med demonstration af måle
grej, deriblandt nye instrumenter, som endnu ikke
er kommet på markedet, samt en transistormodta
ger
med
båndspredning
på
amatørbåndene.
End
videre vil ing. Rykær bl, a. vise en simpel opstil
ling til måling af hysteresetab i transformatorer.
1. maj:
Klub aften.
8. maj:
VHF-aften. EDR’s VHF-manager
fortæller om aktuelle ting.

9AC

kommer

og

22. maj:
Klubaften.
P. b. v. OZ1SZ, sekretær.

ÅRHUS
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Müllersvej 117, Århus C, tlf. (06) 16 23 21.
Kasserer: OZ7EW, E. Kragh, Louisevej 20, Bra
brand.
Sekretær: OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm,, Junovej 30,
Århus C, tlf. (06) 14 43 57.
GENERALFORSAMLING
EDR, Århus afdeling, indkalder til ordinær gene
ralforsamling torsdag den 217. april kl. 2000 i Ung
domsgården,
Skovvangisvej
127—129
mød
følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af sekretær.

tøren“ — jeg har i flere måneder intet hørt om,
hvad I worker af DX-stationer, eller hvad I påtæn
ker eller har fået af nyt grej. Det kan da ikke være
rigtigt, at al aktivitet er afgået ved en blid og
rolig død — eller er det?
Vy 73 de OZ9AC.
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. Valg af kasserer.
7. Valg af suppleant for revisor.
8. Eventuelt.
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på gene
ralforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde se
nest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Torsdag den 11. maj kl. 2000 i Ungdomsgården.
Grundtræk af principdiagram og fejlfinding i TVmodtageren ved OZ6HW.
6

Tirsdag den 18. april kører vi første gang i år
på Spørring-kortet, det er som sædvanlig med første
udsendelse kl. 2000.
Tirsdag den 25. april kører vi sammen med Hor
sens, og det bliver på Odder-kortet A2614 Atlasblad.
Disse jagter, der er 6 i alt med 3 inden sommer
ferien, køres der efter 2 ræve, som sender første
gang kl. 2000 og 2001 henholdsvis A—U, næste ud
sendelse kl. 2015—16, 2030—31 og derefter hvert 10.
minut til sidste udsendelse kl. 2200 og 2201, hvor
efter der gives 10 min. respit.
Startkort a 10 kr. kan afhentes på Vaskeriet Ydun,
Odensegade 12, Århus C, tlf. 12 43 82 eller hos 5GM,
Mølletoften 26, Horsens. Jagterne køres som turne
ring, hvoraf de 4 bedste tæller. Startpengene går
ubeskåret til præmieindkøb.
Tirsdag den 9. maj køres der på Spørring-kortet
til sædvanlig sendetid.
Torsdag den 20. april kl. 1930 prc.
mødes vi på Høming Kro til
KEGLEAFTEN
og
PRÆMIEUDDELING
for sidste sæsons points-rævejagter.
Denne aften kan hele familien være med. Som
tidligere bliver aftenen både hyggelig og under
holdende.
Tag din kone eller din pige med, måske bliver
hun aftenens kegledronning.
2LM, Århus Radio Lager, vil af hensyn til bord
bestilling gerne have besked om, hvor mange vi
bliver, senest den 18. april.
VEL MØDT på Hørning Kro til:
En kammeratlig aften — en god aften — en EDRaften.
Så skulle der igen være orden i programmet 1%
måned frem i tiden. Det er jo egentlig aldrig med
at finde på, hvad der skal holdes møde om, men
snarere et problem om at sortere det bedste fra.
Vi kan jo dårligt klare mere i afdelingen end under
visning mandag og onsdag, rævejagt tirsdag og møde
om torsdagen.
vy 73 de
OZ3RC / bro.
ÅBENRÅ
Generalforsamlingen den 15. marts forløb plan
mæssigt.
Hermed et kort referat. Bestyrelsen fik en for
nyelse, idet vores sekretær ikke ønskede at fort
sætte. Tak for den tid du har røgtet hvervet, Hans
Peter. Den nye sekretær blev 9BZ, velkommen til
hvervet, Bent.
Bestyrelsen ser nu således ud:
Formand: 8JV, Jens Rossen, Genner, tlf. 6 89 04.
Kasserer: 5WK, K. Wagner, Ærholm 9, Åbenrå,
tlf. 2 13 11.
Sekretær: 9BZ, B. Bertelsen, Skovfennen 6,
Åbenrå, tlf. 2 22 74.
Festkomiteen blev også nyvalgt og består nu af
3DL, H. P. Lorentzen, og John Bøge, et virkeligt
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handlekraftigt team, så vi glæder os mægtigt til
sommerfesten.
Derefter blev rammerne for de lokale rævejagter
fastlagt. Jagterne starter den 26. april, og der køres
hver onsdag indtil den 13. september, i alt 21 jagter.
Der bliver uddelt et reglement til hver jæger med
alle nærmere instruktioner.
Nu lukkes portene til Ungdomshjemmet, og det
sidste møde bliver den 19. april. Portene åbnes igen
i september, og derfor starter vi igen onsdag den
20.
september med vores ugentlige kurser og møde
aftener. Programmet for den kommende sæson er
også
blevet
fastlagt
på generalforsamlingen. Pro
grammet er tilrettelagt, så der bliver noget for både
nybegyndere og viderekomne, men derom senere.
Så er der kun tilbage at sige på gensyn Kristi
himmelfartsdag i Haderslev til 2 meter mobiltest
og rævejagt.
At vi ses hver onsdag ved ræven, det måtte vel
være en selvfølge.
Vy 73 5WK.
BORNHOLM
Sidste måned stod der intet fra Bornholms afde
lingen. Dette skyldtes QRL. Der var ikke overvæl
dende tilslutning til 4KA’s ræveaften. Vejret var
ikke godt, men jeg synes ikke, vi kan være be
kendt ikke at udvise større interesse for sagen. Det
er jo sjældent at vi ser 4KA hos os.
Aktivitetsdagen på HF var mildest talt noget
mager rent deltagermæssigt. Der var kun to mand,
og det var ikke pænt gjort af jer. Never mind, vi
fik 100 QSO’s og venter nu kun på ny forsyning
af QSL’s, så vi kan udskrive dem.
Der er god gang i rævesaksene. De sidste klubaftener har man trillet spoler til MF’en, og der har
da også været et par interesserede tilskuere, der
ville se, hvad en MF var, og hvordan man trillede
spolerne til den??? Til disse tilskuere kan jeg op
lyse, at jeg ligger inde med 2 sæt kleinfiltre endnu,
så 1 kan godt nå at være med! Som I sikkert har
set d Kontakt, skal der ske en hel del søndag den
23.
april kl. 0800, hvis vejret tillader det. Du skal
ikke være bange for at vise dig på arenaen!!
Tirsdag den 18. april kl. 1930: Quiz. Se nærmere
i Kontakt.
Søndag den 23. april kl. 0800: Oz 4 EDR giver
kaffe med rundstykker til dem, der vil bestille
noget.
Tirsdag den 25. april kl. 1930: Koordinationsmøde
for grupperne til Ham — meeting.
Tirsdag den 2. maj, 9. maj, 16. maj kl. 1930:
Vi bygger videre på rævesaksen. Måske prøvejagt.
Vel mødt og god arbejdslyst.
Vy 73 de OZ4OV Ole.
Der arbejdes som aldrig før. Til rævejagt, mobil
tester m. m. vil vi anvende samme kort: 1 cm kort
omfattende hele Bornholm altså kort i målestok
1:40000. På lejren vil der være lejlighed til for
interesserede at købe kortet. Fra VHF og UHF
gruppen foreligger nu stationsbeskrivelse: TX SSB
med QQE 06/40 på 144 Mc/s og tripler med 4 X
250 B på 432 Mc/s. RX Geloso G4/214 med transi
storconvertere for 144 — og 432 Mc/s. Antennen,
10 element for 144 — og 16 element for 432 Mc/s
kommer op på en høj gittermast. I øvrigt arrange
res mobiltest på VHF efter nærmere fastsatte reg
ler. Tilmelding sker på pladsen.
Mere i næste OZ.
P. b. v. OZ4OV.

Rævejagt

Kristi himmelfartsdag

2 meter mobiltest
HADERSLEV og ÅBENRÅ afd.
INVITERER I ÅR ALLE LANDETS

2 meter mobilhams og rævejægere
TIL EN DYST PÅ KRISTI HIMMELFARTSDAG DEN 4. MAJ SOM ANNONCERET I SIDSTE OZ
Arrangementerne er uafhængige af hinanden, således at man kan deltage i et af dem el. i dem begge.
Mobiltesten Haderslev 1967
køres om formiddagen efter følgende
REGLER:
Kort:
Atlasblad 1 : 40.000 særkort Haderslev (samme
kort anvendes ved rævejagten). Kort medbrin
ges opdelt i 6 felter ved 2 linier i retning nord
syd og 1 linie øst-vest.
Frekvenser:
144—145 MHz, alle tilladte bølgetyper.
Mødested:
Thomashus Kro ved hovedvej 10 mellem Chri
stiansfeldt og Haderslev (omtrent midt i kortet).
Deltagerne bør i egen interesse indfinde sig så
betids, at de kan deltage i hele testen, der køres
i tiden kl. 1000—1130.
Startkort:
å 10 kr. kan købes fra kl. 0900 på mødestedet.
Et komplet sæt regler
samt logblade udleveres inden starten, her er
en lille „smagsprøve":
Der skal mindst være 2 personer i bilen.
Der må kun anvendes mobilantenne (vandret
polaritet) anbragt på vognen.
Testen er delt op i perioder, der påbegyndes,
hver gang stationen skifter standplads. Under
denne flytning må der kun lyttes, ikke sendes.
Rapporterne bliver ikke givet på normal „test
maner", men på følgende måde: F. eks. B 321457,
bogstavet er standpladsfelt, A, B. C o s. v., 32 er
standpladsafstand 1 cm fra vestlige kortkant, 14
er standpladsafstand i cm fra sydlige kortkant,
57 er de 2 sidste cifre af bilens kilometertæller.
Loggene skal afleveres inden kl. 1200.
Præmier:
Startgebyrerne
går
ubeskåret
til
præmier,
hvorfor disses antal og værdi afhænger af del
tagerantallet.
TILMELDING til såvel mobiltesten som rævejagten
er muligt, af hensyn til præmier m. m. foretaget inden

Det sønderjyske mesterskab i rævejagt 1967
køres om eftermiddagen efter følgende traditio
nelle
Kort:
Atlasblad 1 : 40.000 særkort Haderslev (samme
kort anvendes ved mobiltest).
Frekvens:
1825 MHz (krystal).
Mødested:
Samme sted som for mobiltesten. Jægerne skal
være samlet senest kl. 1230. Jagten frigives
kl. 1245. Afslutning med præmieuddeling samme
sted.
Start kort:
å 10 kr. udleveres på mødestedet.
Jagten:
Køres efter „Reglement for rævejagter" udgi
vet af EDR 1964.
Sendetider:
Udsendelsernes varighed 1 minut.
Ræv nr. 1:
1315—1345—1400, derefter hvert kvarter, sidste
udsendelse kl. 1645.
Ræv nr. 2:
1316—1346—1401, derefter hvert kvarter, sidste
udsendelse kl. 1646.
Ræv nr. 3:
1317—1347—1402, derefter hvert kvarter, sidste
udsendelse kl. 1647.
Præmier:
Vandrepokal til mester og observatør. Pokalen
er ejendom, når den er vundet 3 år i træk eller
4 gange i alt. Endvidere præmier til de 3 bedste
hold for såvel jæger som observatør.
eller

begge

dele

bedes,

så

vidt

det

overhovedet

den 1. maj
til OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9, Åbenrå, tlf. (046) 2 13 11.
HUSK, arrangementerne er også for DIG, vi glæder os til at se dit milde åsyn, der er masser af
startkort. På gensyn den 4. maj.
På Haderslev og Åbenrå afd. vegne,

5WK, Kalle.
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ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: „CQ“, Rosenørns Allé 2, Østermarie.

Vendelbomøde.

Den 8. marts afholdtes bankospil (godt besøgt).
Præmierne var fine, og derfor gav spillelysten et
pænt overskud. Det obligatoriske pølseorgie afslut
tede festen.
Vort begynderkursus sluttes torsdag den 20. april.
Repetitionskursus startes ca. 1. sept. Herom nær
mere i „HAM-nyt“.
Byggeaftenerne
fortsættes
til
sommerferien,
sid
ste gang d. 21. juni. I øvrigt fortsættes begynder-,
klub- og byggeaftener som hidtil. Vi henstiller sta
digvæk, at ikke-byggere ikke står i vejen på vore
byggeaftener.
OZ4HAM atter QRV — også på 20 m.
Vy 73 (+ 15) OZ4YK.
ESBJERG
Formand: OZ1LN, tlf. 6 54 15.
Næstformand: OZ7BE, tlf. 2 81 05.
Kasserer: OZ8LL, tlf. 6 54 15.
Sekretær: OZ3EB.
OZ7NE, tlf. 5 09 48.
Klublokale: Finsensgade 23, 2.
Klubstation: OZ5ESB.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 1930.
Program:
Onsdag den 19. april:
Byggeaften.
Onsdag den 26. april:
Trykt kredsløb.
Onsdag den 3. maj:
Byggeaften.
Onsdag den 10. maj:
Film eller foredrag.
Onsdag den 17. maj:
Byggeaften.

OZ1BP holder foredrag på Ålbæk gl. Kro.
HERNING
Formand: OZ9SW, Jørgen Brandi, Palle Fløesvej
13 C, Hammerum.
Klublokale: Bryggegade 10.
Generalforsamling tirsdag den 18. april kl. 1930:
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes
1 år på TRIANON på ovennævnte dato og
punkt. Dagsorden iflg. lovene.

tids

Rævejagter:
Rævejagtsæsonen indledes med prøvejagter den
24. april og den 1. maj. Derefter turneringsjagter
fra den 8. maj og hver følgende mandag Indtil den
26. juni, der er sidste jagt før sommerferien.
Efterårssæsonen starter i week-end’en 5. og 6.
august med „Store Midtjyske Rævejagt'1. Program
herfor senere.
Kort:
Det er vedtaget, at vi på de lokale jagter i år skal
køre på A 2408, „Bording-kortet".

Den 6. marts havde vi generalforsamling. OZ8LL,
OZ7BE og OZ7NE blev genvalgt. Som suppleant
blev valgt OZ7IT og OZ1PT,
Vi håber til sommer at kunne køre rævejagt igen.
Amatører fra omegnen er velkomne.
Vy 73 3EB.

Sendetider:
Udsendelser af 1 minuts varighed. Første udsen
delse kl. 1945, anden udsendelse kl. 2000 og derefter
udsendelser hvert 10. minut til kl. 2130.

FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Formand: OZ1MC, Morris Christensen.
Klubhus: Høgstedvej 7.
Igen en succes for afdelingen, idet at halvt hun
drede radioamatører fra hele Vendsyssel var mødt
op på Ålbæk igl. Kro, hvor OZ1BP noldt et meget
interessant foredrag om modtagelse i almindelighed
og selvfølgelig specielt den af ham sidst beskrevne.
Efter kaffen orienterede 1BP os om arbejdet i ho
vedbestyrelsen, hvilket var meget på sin plads, da
vi nordenfjords ikke har så levende en kontakt
med EDR som vi godt kunne ønske. Lad mig her
benytte lejligheden .til at takke IBP for en meget
interessant og hyggelig aften.
Ellers er der fortsat klubmøde hver anden man
dag og kursus hver tirsdag, men hold øje med, hvad
Skagen og Hjørring arrangerer, for det har jo vist
sig, at vi kan få nogle gode aftener ud af det, når
vi samles til et fælles arrangement.
Vy 73 — 6PN.

Startkort:
Alle gamle jægere vil få tilsendt startkort, nye
bedes henvende sig til kassereren.
For
øvrigt
henledes
opmærksomheden
på
sup
plerende regler vedrørende rævejagtsreglementet.
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Ræve:
Der køres ligesom sidste år med to ræve.

Klubmøde:
Der
afholdes
kl. 1930.

klubmøde

i

HELSINGØR
Fredag den 21. april:
ESB-aften. Senderen H-67,
en del mødeaftener, skrider
nok en færdig sender denne aften.
Fredag den 5. maj:
Filmaften. Filmen er
er noget med elektronik.

ikke

lokalet
hver
tirsdag
Vy 73 bestyrelsen.

som er behandlet på
rask fremad. Der er

valgt

endnu,

men

Rævejagter:
Der har været afholdt en del rævejagter,
tilslutningen kunne have været meget bedre. Mød

det

men

op med modtageren og få del i nogle dejlige løbe
ture i Nyrup Hegn. Alle, også udenbys, er velkom
ne. Der er jagter følgende datoer:
16. april kl. 0900—1100.
22. april kl. 2000—2200.
29. april kl. 2000—2200.
7. maj kl. 0900—1100.
Mødestedet er Gurre kirke ca. ½ time før jag
tens begyndelse. Yderligere oplysninger om ræve
jagterne
hos
Niels
Langeland
Johansen,
telefon
(03) 230 — 108.
73 8OM.
HOLBÆK
Mandag den 20. marts blev der afholdt ekstraordi
nær generalforsamling, og nyvalgte blev, som føl
ger:
Formand: OZ5FP.
Kasserer: OZ8LJ.
Revisor: OZ5XW.
Næste møde afholdes som sædvanligt første man
dag kl. 2000, efter OZ er udkommet hos 8LJ, Mo
gens Jensen, Esso, Hørve. Vel mødt. Vy 73 5FP.
HJØRRING
Klublokale: Springvandspladsen 4.
Formand: OZ6WN, Wagner Nørlev, Baldersvej 7,
Hjørring 612A.
Kasserer: OZ6UU, Bent Jensen, Sverrigsvej 18,
Hjørring 1752.
Sekretær:
OZ7JR,
John
Raaschou,
Jungersensvej
4 A, Hjørring 2193.
Hver tjrsdag:
Kl. 1930—2030: Morsekursus.
Kl. 2030—2130: Teknisk kursus.
Nu nærmer tiden for licensprøverne sig. Skulle
der være behov for nogen ekstra morsetræning, kan
det lade sig arrangere.
Er der nogle, der har problemer med det tekniske
stof, så er man meget velkomne til at stille spørgs
mål i kursustimen.
73 JR.
.
nov. havde vi indkaldt til orienterende møde
med evt. stiftende generalforsamling på hotel Skandia. Der mødte 18 interesserede, og én af initiativ
tagerne, 6WN, Wagner Nørlev, bød velkommen og
fortalte om baggrunden for mødet.
Derefter gav han ordet til 5NO, Fr.havn, der
havde lovet at lede mødet. 5NO gav først en inter
essant orientering om begrebet radioamatør, licens
bestemmelserne og om, hvad der kræves for at
blive radioamatør. Tak, 5NO.
Da der herefter viste sig interesse i forsamlin
gen, gik man over til den stiftende generalforsam
ling. Udkastet til lovene blev vedtaget med enkelte
rettelser, og der blev valgt en bestyrelse med 6WN
som formand.
Vi havde inden mødet ved velvilje fra kommu
nens side fået stillet en nedlagt lejlighed til rådig
hed. Vi skal kun betale lys og varme, og det er en
1½ værelses lejlighed med køkken, som kan blive
et udmærket samlingssted.
Der er allerede tegnet 33 medlemmer, og når
dette læses, er vi i fuld sving med et morsekursus,
som vi håber at følge op med et teknisk kursus.
Vi håber ligeledes snart at kunne indrette en
klubstation, og har søgt P&T om at få tildelt call
OZ3EVA.
Mødeaften er tirsdag kl. 1930, som indledes med
morsekursus.
Vel mødt.
Vy 73 7JR.
8

NORDVESTJYSK UDSTILLING 1967
HOLSTEBRO
Som omtalt i OZ marts nr. har Holstebro og
Struer nu gjort det til en realitet med en årlig
Nordvestjysk amatørudstilling.
Udstillingen vil som nævnt gå på skift mellem
Holstebro og Struer. I år er datoen fastsat til den
7.
maj kl. 1200—1800 i Junior Hallen, Holstebro.
Der vil være en kørende station på alle bånd samt
mange andre kommercielle sendere, modtagere og
transceivere udstillet, ligesom det nyeste inden for
måleinstrumenter
og
elektroteknisk
værktøj.
BCL
for 1967 vil man også kunne stifte bekendtskab med.
Amatør-TV med 3 kameraer vil være i drift dagen
lang, så I kan til enhver tid under besøget se jer
selv i TV for amatører.
Der vil også findes mange fine ting for ikkeamatører, så snyd nu ikke jer selv. XYL og bør
nene for en virkelig god og veltilrettelagt amatør
udstilling.
På gensyn.
Vy 73 de 9HBO og3EDR.

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.
Mandag kl. 2015:
Vi bygger 2 meter.
Onsdag kl. 2015:
Teknisk kursus.
Torsdag kl. 2015:
Alm. mødeaften.
Auktionen er så afviklet, der var ca. 75 frem
mødte. Der blev solgt mange gode ting og sager.
Hvis køber og sælger har været tilfreds, kan klub
ben også være det.
Men en ting, tag nu og få flikket noget sammen,
og lad os enten se eller høre grejet. En tak til
OZ4RU, som ledede auktionen.
Det går planmæssigt fremad med byggeaftenen
af 2 meter stationerne.
I korte træk hvad stationen består af: Modtager
er en triplesuper med krystalstyret transistorconverter,
variabel
anden
ose.,
krystalstyret
tredie
ose.,
AMog
FM-detektor.
Sender
krystalstyret
8 MHz tripler i en 6AK5 til 24 MHz, tripler en gang
til i en 6AK5 til 72 MHz og dobler til 144 i en EL95,
kører så lige over i en QQE03/12. Samtlige spoler er
båndfilter, senderen er PM-moduleret.
Månedens arrangement
torsdag den 20. april. Som før omtalt skal vi have
et foredrag med OZ9R, og det er manden, der ved,
hvad han taler om. Han vil fortælle os noget om
strømforsyning og transistorer, så slå kryds i ka
lenderen til denne aften.
Vy 73 1GO.
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KOLDING
Bestyrelse: OZ6PX — OZ7IC — OZ9JX.
Undervisning: OZ5VY.
Der er livlig aktivitet i undervisningsafdelingen,
hvor der i år er 6 elever, der gennemgår teknisk
kursus.
5VY har rekvireret materialer til demonstrations
brug
ved
undervisningen,
og
efter
rekvisitionerne
på indtil flere kvadratmeter spånplade at dømme
er det ikke minikomponenter, de bruger hertil!
Der spores udbredt interesse for sagen i Kolding,
hvilket bl. a. har givet sig udtryk i ønsket om en
større indsats for at skaffe velegnede lokaler og
dermed mere aktivitet end hidtil. På det kommende
møde på Borgerkroen skal vi have en diskussion
om disse emner. Vores pace-maker — endelig ikke
at forveksle med en peace-maker! — Verner, affy
rer de indledende bredsider, og vi håber at få en
saglig og udbytterig dyst ud af dette møde.
I øvrigt sker der mangt og meget blandt hjemmebyggerne i Kolding. Der sysles med 2 meter sta
tioner og bygges excitere og PA-trin, Et ukendt
antal 6HF5 udgangsrør og en Collins KWM-1 har
måttet lade livet på forunderlig vis, medens en ny
hjemmebygget SWAN 350 står klar på affyrings
rampen, og hvis der ikke konstateres fejl under
nedtællingen, vil den forhåbentlig gå ind i de be
regnede baner rundt om hele kloden under be
tegnelsen WANS 350 — det bliver nok hovedsage
lig på CW.
I slutningen af marts forlader OZ2JA Kolding
for af helbredsgrunde at slå sig ned under varmere
himmelstrøg. Vi håber, at solens varme må gengive
2JA hans gode helbred, og da 2JA har lovet at blive
QRV snarest muligt, får vi forhåbentlig snart den
kendte stemme at høre igen.
73 de OZ9JX.
KORSØR
Klubhus: Svenstrup station.
Kaldesignal: OZ8KOR.
Formand: OZ4WI, Børge, tlf. (580) 168.
Kasserer: OZ7UD, Knud, Motalavej 47, st. th.
Næstformand: OZ9CE, Per, tlf. 57 03 31.
Generalforsamlingen gik fint, og vi ønsker vores
nye kasserer Knud al held frem over og håber, han
kan leve op til det betroede hverv ligesom vores
forrige kasserer. Vi siger 5UJ tak for den tid, han
har siddet på kassen.
Program:
Torsdag den 20. april:
Klubaften.
Torsdag den 27. april:
Vi fordeler arbejdet.
Torsdag den 4. maj:
Rengøring.
Torsdag den 11. maj:
Mødeaften.

Vy 739CE.

LOLLAND-FALSTER
Der var filmaften ved sidste klubmøde i Nykø
bing. Filmen om elektronrøret var godt nok en
tynd kop the, men til gengæld var de øvrige helt
OK og blev godt modtaget. Udover de faglige film
så vi en dejlig farvefilm fra NKT’s Vibeholm afde
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ling om fremstilling af et 170 kV søkabel, derefter
så vi udlægning af kablet i Det græske øhav.
En lang hyggesnak om fælles interesser blev der
også ud af det. OZ2MI havde desværre måttet
sende afbud på grund af sygdom, og en del Nykø
bing-amatører var forhindret i at komme på grund
af aftaler på 2 meter-båndet.
Vi må i gang med at bygge en klubsender, så vore
venner fra Nakskov, der var mødt talstærkt frem,
ad denne vej kan få hilst på jer og få lidt fiduser
om jeres grej.
Tirsdag den 25. april kl. 2000:
Møde på Ebsens Hotel i Maribo. Det bliver
OZ6PA, der kommer og causerer over mange for
skellige emner, EDR, OZ, HB-arbejdet, internatio
nale forhold, radioamatørerne og det nye Europa.
Igen en fb aften at se frem til. Ang. kørelejlighed
har jeg plads til tre i Prinz’en.
Søndag den 28. maj kl. 1000:
Generalforsamling på Ebsens Hotel i Maribo. —
Foreløbig kan vi meddele, at OZ6OH fra Storno
kommer og fortæller om styrede ensrettere. Nær
mere oplysninger kommer i maj OZ. Husk vi skal
have lillemor med den dag.
Vy 73 Elmer.
NORDALS
Formand: OZ9ND, B. Damkjær, Hvedemarken
Nordborg, tlf. (044) 5 01 33.
Kasserer: OZ1AR, A. Nissen, Guderup.
Sekretær:
OZ6LH,
L.
Hess,
Broballemark,
(044) 5 19 56.

15,

tlf.

Medlemsmødet sidste gang omfattede et foredrag
om radiotelefoner. OZ3QB medbragte 3 typer af
fabrikat AP, som blev gennemgået, og da der nok
fremover vil være en del amatører, som kommer i
nærheden af den ældre af disse typer, var der her
lejlighed til at få en mængde spørgsmål besvaret.
Under mødet fremkom formanden med et forslag
om, at man til afdelingen købte den i sidste OZ
af OZ9QQ til salg annoncerede amatørstation. Da
der viste sig at være overvældende stemning for
forslaget, har bestyrelsen sørget for, at købet kom
i orden, og stationen er nu opstillet i vort klub
lokale. Så snart der er tilvejebragt højspændings
forsyning til PA-rørene, skulle der være mulighed
for at blive QRV på alle HF-bånd fra 10—80 m
med både DSB, AM og CW. De igangværende byg
gerier vil nok alligevel blive fortsat, men det vil
sikkert gøre det lidt mere spændende at samles, når
der er en køreklar station i afdelingen.
Til slut skal igen gøres opmærksom på general
forsamlingen, der finder sted onsdag den 19. april
kl. 1930 i klubhuset i Østerlund.
Vy 73 OZ6LH.
NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO, tlf. Herlufmagle (751) 284.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Lokale: Præstøremissen, Skyttemarksvej.
Det er med dårlig samvittighed jeg griber til
pennen i denne måned, vi har svigtet OZ de sidste
par måneder, det skyldes dog ikke, at vi er gået i
stå i 8NST, der er fuld aktivitet i klubben hver
tirsdag, og det skrider godt fremad med undervis
ningen.

Vi har haft bestyrelsesmøde hos 6ME, hvor føl
gende var på dagsordenen: Arrangement for april
og maj måned. Desuden havde en af bestyrelses
medlemmerne fået besked af sin XYL om at spørge
den øvrige bestyrelse, om vi ikke snart skulle spise
madpakker igen eller evt. på skovtur.
Tirsdag den 25. april
kl. 1930 kommer OZ6BP fra Måløv og holder fore
drag om emnet måleinstrumenter og brugen deraf.
6BP
kommer ikke med et stort opbud af dyre labo
ratorieinstrumenter,
men
vil fortselle om hvordan
amatører klarer sig med de forhåndenværende in
strumenter, og om hvordan man bygger de mest
nødvendige. Husk dette møde, der uden al tvivl
bliver meget interessant, og noget vi alle kan drage
nytte af.
Tirsdag den 23. maj
(datoen kan blive ændret i næste OZ) kommer
OZ5AB med demonstration af bl. a. Somerkamp
samt meget andet grej. Vi kender jo alle 5AB med
hans gode og friske humør, så denne aften behøver
jo ikke nogen særlig omtale. Ellers nærmere herom
i OZ i næste måned.
Og så var der lige det med XYL’en.
Bestyrelsen enedes om at lufte tanken i klubben
for at høre, hvordan stemningen er for at spise
madpakke eller evt. skovtur og samtidig tur til
EDR’s 40 års jubilæum tirsdag den 19. august (se
OZ marts side 89), så kom og giv din mening til
kende, så bestyrelsen kan få et grundlag at arbejde
videre på.
Best 73 OZ8BO, Arne.
NYBORG
Formand: OZ4WR,
Lokale: Tårn vej 4.

John

Hansen,

Møllevænget

3.

Torsdag den 30. marts havde vi et glimrende
foredrag om 70 og 23 cm ved OZ9FR. Tak for det,
Flemming.
Programmet:
Torsdag den 20. april kl. 2000:
Klubaften.

Torsdag den 4. maj:
Intet møde.
Torsdag den 11. maj kl. 2000:
Klubaften.
Torsdag den 18. maj kl. 2000:
Filmaften: Rævejagt i gamle dage.
Vy 73 OZ7LC, Carsten.

OZ7XG,

Sophus

Programmet
fremover ser således ud:
Torsdag den 20. april
lægger 3XW og 8HV op til sommerens rævejagter.
Her henvender vi os særligt til de, der i vinterens
løb har bygget „småspillen", idet én af hensigterne
med den netop var, at den senere skulle kunne
bruges som rævemodtager, men selvfølgelig vil vi
også gerne se alle de trænede rævejægere.
Torsdag den 27. april
får vi besøg af OZ7CF, der vil
ledes vi bedst får HF’en ud i
enhver leder sprede HF, men det
meget som muligt går den rette
7CF vel nok nogle af de bedste
at give anvisninger.

fortælle os, hvor
æteren. Nok kan
vigtigste er, at så
vej, og her har
forudsætninger for

Torsdag den 11. maj
er i store træk lagt an på, at vore kursister kan få
pudset deres viden af, inden de skal til møde med
P&T. Også for andre af afd. medlemmer vil der
være mulighed for et godt udbytte, idet afd. tek
niske stab vil være til rådighed for de videbegær
lige.
Torsdag den 18. maj
er der almindelig klubaften, hvor alle snakker med
alle om alt, men ellers er ordet frit. Samtidig er der
tilmelding til den forestående afslutningsfest den
27.
maj. Der vil samtidig med tilmeldingen blive
gjort
rede
for
programmet
for
afslutningsfesten,
ligesom der vil blive taget stilling til, om festen
evt. skal aflyses, alt afhængig af tilslutningen.

Torsdag den 27. april kl. 2000:
Måleinstrumenter III ved OZ2WT fra Svendborg.

ODENSE
Formand:
Erling
Hansen,
ditzvej 14, Odense, tlf. 11 31 09.

Den 9. havde vi besøg af 7DX, der i klare og
præcise vendinger gjorde rede for baggrunden for
Reg. I, ligesom han beredvilligt svarede på de
mange spørgsmål, der blev rettet til ham. Skade
kun, at så få af afd. medlemmer benyttede denne
chance til at få saglig og redelig besked om Reg. I,
men det skyldes måske, at den blå blafrende billedkasse fremførte „Kavalleriets sidste helte"?
Trods mange forhindringer, herunder bl. a. at
vort
sædvanlige
filmforevisningsapparat
var
blevet
solgt næsten lige for næsen af os, lykkedes det at
gennemføre filmaftenen den 16.
På vort kursus går det godt fremad, og vi ser nu
hen til at kunne føje en 10—15 nye call’s til her
fra byen.

Bau-

Først må jeg lige foretage en rettelse af referatet
fra sidste måned. Det var OZ1FB, der var her i
februar for at fortælle os om transistorer, samtidig
med at han viste os A/S Tage Olsens glimrende film
„The World of Semiconductors".
Marts måneds program indledtes med praktik. Da
3XW havde konstateret, at den foreviste „småspilles“ transistorer var „stået af“, blev man enig om
at forlægge residensen til Nyborg, hvor vi blev
modtaget på sædvanlig hyggelig vis.

Torsdag den 25. maj
er afdelingens store dag, hvor vi alle har en hel
masse at bestemme, for denne aften holdes den
årlige generalforsamling.
Dagsordenen er, som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Valg af formand (7XG afgår).
5. Valg af 2 bestyrelsesmedl. (8HV og 3XW er på
valg),
6. Valg af 1 suppleant (3XW er indtrådt i bestyrel
sen den 1. december 1966).
7. Valg af 2 revisorer (1W og 7HJ har haft det i
1966/67).
8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
9. Indkomne forslag.
10. Valg af afd. kandidat til HB-valget (7XG repræ
senterer kreds 3, Fyn, til GF i september).
11. Eventuelt.
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I din egen interesse må du møde op denne aften,
thi her lægges retningslinierne for det kommende
år. Det kan ikke hjælpe, at du kommer til efter
året og finder, at de lagte planer ikke er særlig
spændende, for det er nu, du har muligheden for at
forme dem efter dine tanker, og det er nu, du giver
den nyvalgte bestyrelse besked om, hvad den skal
foretage sig i sommerens løb med hensyn til pro
gramlægning m. v.
Derfor, mød op og tag skraldespanden med, hvis
det gør gavn.
Vy 73 de 7XG.
SILKEBORG
Formand: OZ3NS, Søren Nedergård.
Kasserer: OZ7LR, Egon Jensen.
Torsdag den 27. april
afholdes
ordinær
generalforsamling.
Dagsorden
iflg.
vedtægterne.
Fortsat hver torsdag kl. 1930 i „Lunden".
73 de OZ2KI.
SKAGEN
Formand: OZ 6 AV.
Klublokale: Hvide Hus.
Klubcall: OZ 9 EVA.
Program:
Hver tirsdag, undtagen
kl. 1900. Filmaften:

den

25/4,

teknisk

kursus

Tirsdag den 25/4 kl. 1930
vil vi geme indbyde afdelingerne i Frederikshavn
og Hjørring til filmforevisning i bibliotekets lokaler,
der vil blive vist film om halvledertekmk, og der
vil samtidig blive lejlighed til at se rigt udvalg af
teknisk litteratur. Der vil til afslutning være dæk
ket kaffebord i klubbens lokaler.
vy 73 OZ 6 KE.
SØNDERBORG
Sidste møde på Strandpavillonen var en succes.
Der var mødt hele 17 mand. Hvor har alle disse
mennesker gemt sig, alle de andre gange, vi har
haft møde?
Jeg vil på bestyrelsens vegne takke OZ3QB for
hans udmærkede og interessante foredrag om for
skellige antennetyper til mobilt brug.
Næste mødedag blev fastlagt til tirsdag den 18.
april kl. 2000 på Strandpavillonen.
Mød nu op alle, ligesom sidste gang.
Vy 73 OZ4LS, Leif.
VEJLE
Afd. afholder den 1. maj 1967 den ordinære gene
ralforsamling.
Dagsordenen omfatter følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse, evt. forslag til ændring af den revi
derede og nu omdelte lov for Vejle afd.
3. Formandens beretning, herunder omtale af en
lørdag-søndagstur til Hylkedam.
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
5. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekre
tær, revisor og bestyrelsessuppleant.
6. Eventuelt.
Dette sker i lokalet 1. maj 1967 kl. 2000, og ind
komne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
den 23. april 1967 kl. 1200.
Vy 73 de OZ3FG — OZ3KB — OZ2EN.
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Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosende tilladelse.
Nye tilladelser:
C

10290, OZ1FC, Ole Freck Christensen, Yorkvej
12, Ølstykke.
B 7724, OZ1GV, Gunner Viggo Pedersen, Egeve
jen 16, Nærum.
A 9219, OZ2AZ, Bent Rosenfeldt Johansen, Han
delskollegiet, vær. 144, B. S. Ingemanns Vej 2,
Sønderborg.
(Har
også
amatør-radiosendetilladelse
OZ2TV
— Ribe Landevej 80, Haderslev),
B OZ3RV, Roland Viby, Hjejlevej 71, Silkeborg.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Farre
Hede, Sporup).
C 10264, OZ4DD, Jørgen Dohn, Frederikssundsvej
312 A, Brønshøj.
C 10223, OZ4DP, Ejner Dyhr Pedersen, Øm, Ros
kilde.
A 6867, OZ5BQ, Knud Agner Mørk Hansen, Rød
stensvej 26, 1., Hellerup.
(Genudstedelse.
Tidligere
adresse:
Leopard
vej 39, Valby).
B 9849, OZ5BY, John Holby, Borups Allé 16, st. tv.,
København N.
C 9455, OZ5IZ, Arne Ingolf Jensen, Osager Brugs,
Lejre.
B 9123, OZ5SO, Steen Lærke Nielsen, Hegnsvang 4,
B OZ7LL, Viggo Daugaard Nielsen, Hovstrup,
Nørre Nebel.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Agerbæk).
C OZ8DR, Janne Birgitte Schmidt, J. Roeds Vej 1,
Ringsted.
C 8990, OZ8LX, Leif Erik Hansen, Birkeengen 7,
Skovlunde.
C 10178, OZ9CO, Per Olsen, Nordbyvej 2, 2. th„
Vanløse.
B OZ9SX, Jørgen Brandi Jensen, Albæk, Herning.
(Har også amatør-radiosendetilladelse
OZ9SW på adressen Palle Fløesvej 13 E,
Hammerum).

Inddragelser:
B

OZ1BK,
Børge
Kalsbøll
Knudsen,
Prinsensgade
28, Ålborg.
B
OZ1CS,
Sigurd
Vinter
Kristensen,
Glargårde,
Hadsund.
A OZ2DM, Ole Dam, Tjørnevej 8, st., Allerød.
A OZ2JE, Jakob Samsø Engberg, Eliasgade 7, 2. tv.,
København S.
A
OZ2NB,
Niels
Godsch
Brorson,
Solbærvænget
34, Bagsværd.
B OZ2TA, Ejner August Jensen, Rolighedsvej 13,
Roskilde.
A OZ2UR, Erik Lintz Christensen, Rybjerg Allé 42,
Herlev.
B OZ3HV, Harald Verner Ezechiel Jensen, Østre
Allé 8, Slagelse.
B OZ3KW, Finn Eisenhardt, Per Degnsvej 6,
Ålborg.
B OZ3RQ, Heinrich Adolf Gotfred Rasmussen,
Ristoft 4, Kolding.
B OZ4O, Søren Hansen Guldmann, På Bjerget 2,
København NV.
B
OZ4VS,
Waldemar
Jørgen
Schrøder,
Smede
vænget 14, Vojens.
C OZ6DX, Hans Mørk Janus, Jensløvsvej 16, 1.,
Charlottenlund.

B OZ6LP, Erland Lynge Petersen, Kroggaard,
Østerhoved, Skælskør.
C OZ6NI, Hans Jørgen Victor Nielsen, Storegade
116, Esbjerg.
B OZ7RL, O. Lund Johansen, Pilestræde 35, 2.,
København K.
B OZ7VK, Kurt Winkler, Birkevej 7, Hammel.
A OZ9KH, Hans Kunov, Kammerrådensvej 17,
Hørsholm.

NYE MEDLEMMER
10505 Jens Nissen, Ramsherred 20, Åbenrå.
10506 Hans Chr. Neidhardt, Slotsgade 9, Åbenrå.
10507 Henning Th. Hansen, Jernbanegade 1, Padborg.
10508 Chr. Busk Jepsen, GI. Kongevej 70, Åbenrå.
10509 Erik Elvers, Tranegårdsvej 71, Hellerup. (A)
10510 Knud Hansen, Lille Kirkestræde 5, Køge.
10511 Niels Petersen, Hedeparken 119, 1. tv., Balle
rup.
10512 Ole Høj, Bauneskolen, Nimtofte.
10513 Ivan H. Kristiansen, E-Hold G C I, Jonstrup
lejren, Ballerup.
10514 Ole Lindhardt, Håbets Allé 27, Brønshøj. (A)
10515 Knud Nielsen, Set. Jørgensvej 5, Haderslev.
10615 Jan Ruberg-Åndersen, Munkholmsvej 98,
Holbæk.
10517 Poul Erik Eltong, Veronikavej 29, 1., Rød
ovre.
10518 Henning Fisker, Svinget 3, 2. tv., Skagen.
10519 Gerhard Christiansen, Kongevej 51, Sønder
borg.
10520 Arne Sahl Nielsen, Holløse, Vejby.
10521 Keld Udengaard, H. V. Kaalundsvej 5,
Århus C.
10522 Jørgen Jørgensen, Østervej 38, Holeby.
10523 Jørgen Volmer Jensen, Københavnsvej 3—5,
Køge.
10524 Erik Bjørn Andersen, Syrenvænget 11,
Virum.
10525 SM5FX, Thore Rainer, Åkersberga, Sverige.
10526 Finn Vanggaard, Angissoq, Nanortalik,
Grønland.
10527 Helge Hammer, Holsteinsborg, Grønland.
10528 Frede Bauerfeld, Valdemarsgade 24, Køben
havn V. (A)
10529 Ole Schousboe, Baldersgade 64, Esbjerg.
10530 Ole Futtrup, Herholdtsvej 4, Silkeborg.
10531 Jørgen A. Hansen, Søbjerg 5, Fredericia.

Atter medlem:
7824 Mogens Dahl, Kragsbjergvej 38, Odense.
9079 John Eistrøm, Kolstergade 33, Århus C.
7802 Jørgen Glistrup Nielsen, Arnegårdsvej 74,
Åby høj.
9483 Mogens Petersen, Vigerslevvej 27, Køben
havn, Valby.
8483 Knud Møller Jensen, Palle Fløesvej 13 B,
Hammerum.
7258 John Bølcho, Læssøgade 24, Silkeborg.

Rettelse til nye medlemmer i OZ for marts.
10493 Leif Hansen, Hjerndrup, Simmersted.
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Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig).
Giro-konto: 22116.

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv
15, Horsens, tlf. (066) 2 20 96.
Sekretær:
OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58,
Horsens, tlf. (066) 2 18 34.

*
Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO, Svend Åge Olsen, Polkvarsvej 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.
D R-leder:
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(064) (dag) 2 61 11, (aften) 2 76 52.
Hertil sendes anmodning om DR nummer. Ved ind
sendelse af EDR medlems nr.
Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg, tlf.
(08) 13 53 50.
QSL-centr alen:
EDR’s QSL-central: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup pr. Løkken.
Tlf. Ingstrup 6. Kaldenummer (088) 8 41 11.
QSL-centralens giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet
ved enhver indbetaling.
Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmester
vej 58, Horsens, tlf. (066) 2 18 34.
Øvrige annoncer:
OZ6PA, Poul Andersen, Peder
Lykkesvej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

*
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 15. april 1967.
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