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En FET-converter til 2 meter
Af OZ9MO, Jarl Risum,
Bispebjerg Hospital, 2400 København NV.

I nedenstående artikel vil jeg forsøge at
beskrive en 2 meter-converter, hvor der er
taget vidtgående forholdsregler mod kryds
modulation og moderate, men i reglen til
strækkelige forholdsregler mod spurious. —
Konstruktionen er specielt lavet med henblik
på at opfylde de store krav, der stilles til mo
bilt testgrej. Converteren er opbygget med
fielteffect-transistorer i HF, blander og 1. MF
og anvender et krystalfilter umiddelbart efter
1. blander for yderligere at forbedre kryds
modulationsegenskaberne. En stabil VFO med
efterfølgende multiplikatorkæde leverer blan
dingsinjektionen. Man må alt i alt sige, at det
er en noget besværligere vej at gå fremfor
den sædvanlige modtager med fast 1. oscilla
tor og en eller anden variabel 1. MF.
Er det nu umagen værd? For at belyse
dette kan vi se på f. eks. 9R-modtageren fra
Håndbogen 1960 og sammenligne den med
vores modtager med krystalfilter. På fig. 1 er
vist et blokdiagram over de to modtagere til
og med det selektive element. Tænker vi os
nu, at vi lytter på et 0,2 μV-signal, og der
50 kHz derfra starter en nærboende amatør
op, som præsterer 1 mV på antenneindgan
gen, kan vi nu foretage en overslagsbereg
ning over, hvor kraftigt signalet bliver, før
det når det selektive element.
På fig. 1 er de omtrentlige forstærkninger
og HF-spændinger skrevet ved hvert trin, og
vi ser, at 9R-modtageren har ca. 60 dB for
stærkning før 455 kHz MF’en; det forstyrren
de signal er vokset til ca. 1 V over 50 ohm!)
og intermodulerer uden tvivl med vort øn
skede signal. Krystalfilteret derimod bliver
ikke generet af et 30 mV signal — det dæm
pes ca. 100 dB, og når overhovedet ikke frem
til detektoren.
Der er altså klare fordele ved at benytte et
krystalfilter lige efter 1. blander, men inden
jeg går nærmere ind på detaljerne desangå

ende, skal vi lige betragte HF-delen nærmere,
se fig. 2.
Det fremgår af det ovenstående, at vi øn
sker så lille forstærkning som muligt før det
selektive element — i dette tilfælde krystal
filteret efter blanderen. Hvor lidt forstærk
ning kan vi da nøjes med? Det samlede støj
tal F for en modtager, hvoraf vi betragter de
tre første trin med støjtallene F1, F2, F3 og
effektforstærkningerne G1, G2 og G3, er

(alle størrelser regnes om til gange, altså
ikke dB). Det ses heraf, at blot det første trin
har en rimelig forstærkning og et lavt støjtal,
betyder støjen fra de efterfølgende trin kun
lidt.
I den her viste opstilling ser regnestykket
således ud:
F1 = 2 dB > 1,58 gange.
F2 = 3 dB >2,00 gange.
F3 = 5 dB > 3,16 gange.
G1 = 12 dB - filtertab = 8 dB > 6,3.
G2 = 12 dB > 11,6.
F = 1,58 + 0,16 + 0,03 = 1,77 > 2,5 dB.
Desuden
er
følgende
tommelfingerregel
praktisk at kende: I den færdige modtager
skal støjen, når den demoduleres af en AMdetektor, ændre karakter, f. eks. blive sva
gere, når man berører indgangskredsens var
me ende. Dette viser, at støjen hidrørende fra
det første trin er hørbar over støjen fra de
øvrige trin.
En lille, men økonomisk hårdt belastende
forbedring kunne opnås ved at sætte 2N3823
i 2. HF og blander i stedet for TIS 34. Enkelt
stykpriserne er p. t. fra Texas Instruments:
TIS 34 ca. 8,50 kr. og 2N3823 ca. 55 kr. (!). Den
tidligere omtalte 2N3819 er for de fleste ek
semplarers vedkommende ubrugelig på 2 m.
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FIG. 1

Begge HF-trin kører som vist med jordet
gate. Jordet source er ustabil på alle frekven
ser under 700 MHz på grund af tilbagevirk
ningskapaciteten på ca. 4 pF. Man kan kun få
den stabil ved neutrodynstabilisering eller
ved dæmpning — begge dele ret vanskelige
metoder at mestre for en amatør. Desuden
krydsmodulerer et jordet source-trin ved et
meget svagere signal end et jordet gate-trin.
Dette skyldes, at krydsmodulation er en funk
tion af indgangsspændingen; det gælder der
for om at operere med så lave impedanser som
muligt. Jordet gate har en indgangsimpedans
omkring 150 ohm, medens jordet source lig
ger helt oppe på 2 til 10 kohm.
Indstillingen
af
DC-arbejdspunkt:
begge
HF-trin indstilles til at trække ca. 3 mA (0,3 V
over 100 ohm) ved at ændre sourcemodstandenes størrelse. De på diagrammet anførte vær
dier er blot vejledende.
Mellem de to HF-trin er indskudt et bånd
filter med kapacitiv topkobling. To kredse er
på dette sted et absolut minimum, og hvis
man sædvanligvis er plaget af svære forstyr
relser af den ene eller den anden art, må man
hellere straks gøre plads til en kreds til.
Som det ses af fotografierne, er alle VHFkredse viklet af svær, forsølvet kobbertråd.
Dette er ikke utidig luksus ,,men en stor be
hagelighed, da spolernes Q da ligger højt og
ret konstant. Forsøg på 10 MHz viste, at en
lignende spole med laktråd havde et Q på
250, medens én magen til, men viklet med
forsølvet tråd, havde et Q på 300; da skin
effekten vokser med frekvensen, må forhol
det formodes at være mere udtalt på 145 MHz.
At chassiset også er forsølvet er imidlertid
overflødigt, men da det pynter vældigt på de
grimme slaglodninger og kun forsinker byg
geriet et par dage samt er rørende billigt, er
der ingen grund til at lade være.
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Mange vil nok studse over, at konstruktio
nen er lavet i et »badekar«. De første forsøg
blev da også lavet på printplade, men udviste
meget dårlige egenskaber m. h. t. spurious.
Dette blev sporet tilbage til multiplikatorkæ
den, som selv i 50 cm afstand og uden for
bindelse med blanderen kunne præstere en
ganske pæn injektion via spredningsfeltet fra
spolerne. Stillet overfor kravet om total ind
kapsling i separate kasser med dertil hørende
problemer som f. eks. snyltekoblinger imel
lem printets enkelte trin, valgte jeg i stedet
at fremstille et godt gammeldags chassis.
Fremgangsmåden er følgende: man bukker
en lang U-formet rende, 2X4 cm med flange
0,5 cm af 0,5 mm halvhård messingplade.
Denne bliver så skåret i passende stykker
med en nedstryger og derpå forsynet med
skærme bukket i L-form. En enkelt skrue i
bunden holder skærmen på plads under slag
lodningen. Endelig bliver alle hullerne boret
på én gang efter en borelære. Da fremstil
lingstiden for de to chassiser et ret lang, hjæl
per det en del, hvis man slår sig sammen med
en anden amatør og laver nogle stykker på
én gang.
En del tid er ofret på eksperimenter med
blanderen. Det var fristende at lave gate
injektion som vist i OZ maj og nov. 67, men
allerede på et ret tidligt tidspunkt blev det
klart, at sourceinjektion indebar den store
fordel, at isolationen mellem signal, injektion
og MF bliver meget bedre, hvilket resulterer
i et lavere støj tal. Med den lille forstærk
ning, jeg tilstræbte før blanderen, var dette
yderst velkomment. For at trinet skal virke
hensigtsmæssigt, er det vigtigt, at lednings
længden mellem source og stel via L7 bliver
så kort som mulig, samt at kondensatoren til
drain har korte tilledninger.

+12 V

MULTIPLIKATORKÆDE
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Fig. 4.

Spoletabel til fig. 2.
L1-. 4½ vdg. 1,5 mm CuS på 9,5 mm ø, udt. 21/4
og 31/4 vdg.
L2: 4 vdg. 1,5 mm CuS på 9,5 mm ø, udt. 31/4
og 3½ vdg.
L3: 4 vdg. 1,5 mm CuS på 9,5 mm ø, udt. 2 og
3½ vdg.
L4: 3½ vdg. 1,5 mm CuS på 9,5 mm ø, udt. 21/4
og 2½ vdg.
L7: 5 vdg. 1,5 mm CUS på 9,5 mm 0, udt. I3/4 vdg.
Le: 22 vdg. 0,2 mm CuL i 1 kammer, Neosid F 100.
Ls: 16 vdg. 0,3 mm CuL i 1 kammer, Neosid F 100,
link 4 vdg.

Spoletabel til fig. 3:
L9,: 25 vdg. 0,2 mm CuL i 1 kammer, Neosid F 100,
link 5 vdg.
L10: 9 vdg. 0,3 mm CuL i 1 kammer, Neosid F 100,
link
3 vdg.
Ln =
L10L12: 5 vdg. 1,5 mm CuS på 9,5 mm ø, udt. 13/4 vdg.
L13: 5 vdg, 1,5 mm CuS på 9,5 mm ø, udt. 1½ vdg.
L14: 5 vdg. 1,5 mm CuS på 9,5 mm ø, udt.1½ vdg.
Spoletabel til fig. 4.
L15: 7 vdg. 1 mm CuS på Prahn trolitul-spolef orm
TS 6148.

Blokskemaet giver
multiplikatorkædens
frekvenser.
66,6MHz

33,3 MHz

16,7 MHz

BLOKDIAGRAM AF CONVERTEREN
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Til venstre ses VFO’en,
til højre HF-del med
krystalfilter (øverst)
samt multiplikatorkæden,
begge sidstnævnte
monteret på en
metalplade.

Fastlæggelsen af R1’s størrelse har voldt
store problemer; småsignalparametre er ikke
anvendelige til dimensioneringen, da en in
jektion på omkring 1,5 V ikke just er et »lille
signal«. Texas Instruments har eksperimen
telt fundet frem til følgende: Blanderen skal
arbejde nær pinch-off punktet på karakteri
stikken (Id = 0), da man her har den mest
kvadratiske karakteristik, d. v. s. størst blan
dingsforstærkning. Blanderen skal også ar
bejde med størst mulig drainstrøm (Id =
4 mA) af hensyn til MF-signalets forstærk
ning. Dette dilemma løses ved at indstille
DC-arbejdspunktet til ca. 1 mA ved hjælp af
R1. Derpå forøges oscillatorinjektionen til ca.
3 mA drainstrøm. Ri viser sig at have en
værdi mellem 3 og 10 kohm.
Man skal ikke blive overrasket over, at
gaten er ført til et udtag på L4; Texas Instru
ments hævder, hvilket man selv kan eftervise,
at gateimpedansen ligger helt nede på om
kring 100 ohm ved denne kobling. Sourceimpedansen ligger tilsvarende lavere, og ud
taget på L1 skal derfor ikke særlig højt op.
Blanderen får sin injektion fra multiplika
toren, fig. 3, som er ganske konventionel,
bortset fra det effektive båndpasfilter i ud
gangen. Alle 100 ohms-modstandene fungerer
som målemodstande og HF-drosler på samme
tid. Det er meget vigtigt, at alle DC-ledninger
afkobles effektivt med gennemføringskonden
satorer. Til- og fragående coaxkablers ender
overtrækkes udvendigt med ferritrør for at
hindre cirkulationsstrømme i at opstå mel
lem skærm og stel.
Oscillatoren, se fig. 4, er derimod langt
mere interessant. Den 1. version af denne
simple, men effektive VFO blev allerede la
vet for et par år siden. Den er spændende,
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fordi den på udmærket måde illustrerer, at
det ikke så meget kommer an på at benytte
et avanceret diagram, men snarere at den
mekaniske og termiske stabilitet er i orden.
Dette er opnået ved at bygge kredsløbet ind
i en aluminiumsbox med 6 mm vægtykkelse
og derpå omgive boxen med Flamingoplade
på alle sider. Boxen spændes fast på et solidt
chassis ved hjælp af et »akvariestel« af vin
kelmessing, som blot holder boxen fast langs
kanterne. Det er vigtigt, at der absolut ikke
skrues skruer gennem Flamingoen; gør man
det, vil varmetransporten gennem skruen
gøre isolationen overflødig. Akselenden fra
drejekondensatoren skal afkortes mest mu
ligt, og drejningen overføres via et fleksibelt
koblingsled med fiber- eller keramisk isola
tion.
Filosofien bag boxen — eller koldtermosta
ten, som den også kaldes — er, gennem en
uhyre langsom temperaturændring, at opnå,
at alle komponenter i boxen har samme tem
peratur hele tiden. Ved en pludselig tempe
raturændring
bliver
frekvensændringen
så
langsom, at den er fuldstændig betydnings
løs, selv ved CW og ESB. Perfektionister kan
jo more sig med at kompensere for driften,
der andrager ca. 1 kHz/0 C. Som kredskompo
nenter er her anvendt Philips SM-blokke og
en elendig gammel Prahn drejekondensator,
der blev plyndret for de fleste plader. Be
mærk i øvrigt, at coaxkabel og plusledning
er meget tynde for ikke at slippe varmen ind
denne vej, samt at zener dioderne alle er an
bragt inde i kassen, da zenerspændingen er
temperaturafhængig.
Opstillingen
er
meget
følsom overfor spændingsændringer.
Et AVC-kredsløb til regulering af oscilla
toramplituden blev afprøvet og forkastet, da
amplituden i forvejen er konstant og praktisk

Foto af
VFO’en.

taget uafhængig af temperaturen. Hvis dio
derne blev anbragt, hvor de hører hjemme,
nemlig over udgangen af multiplikatorkæden,
ville de blive udsat for hastige temperatur
svingninger og dermed ændre deres udgangs
spænding med frekvensdrift til følge.
Potentiometeret i basis på BF115 indstilles
én gang for alle et lille stykke over det punkt,
hvor oscillatoren går i sving, og hvor der sam
tidig netop kommer tilstrækkelig styring til
multiplikatoren.
10,7
MHz krystalfilteret efter blanderen er
nok den komponent, der har været størst pro
blemer med. To forskellige filtre blev prøvet:
et STC-filter type 445 LQU 901 B, stillet til
rådighed af ITT Komponent, samt et KVGfilter, XF-107 A, fra H. Jørgensen & Co., Niels
Hemmingsensgade 32. Disse filtre indeholder
8 krystaller plus tilhørende spoler m. m., og
er i øvrigt fuldstændig ens. Priserne ligger
på ca. 385 kr. for ITT-filtre og ca. 200 kr. for
KVG-filtre. Man bør i egen interesse prøve en
henvendelse direkte til firmaerne, da avan
cen på sådanne specialkomponenter ofte er
helt urimelig.
Gennemgangskurverne for de to filtre er
vist på fig. 5. Det bredeste filter, LQU 901 B,
er på ± 7,5 kHz 3 dB nede, og det noget smal
lere XF-107 A er på ± 6 kHz. Da alle 2 meter
amatører er blevet enige om at tilstræbe
smalbånds-PM, hvor frekvenssvinget jo mak
simalt andrager ± 5 kHz, skulle 6 kHz-filteret være det bedst egnede, og det viser sig da

også at virke fortræffeligt i praksis; som man
måske kan se af kurverne, er filtrene meget
flade i toppen (garanteret ripple under 2 dB),
hvilket giver en lav egenforvrængning i mod
tageren, når blot den efterfølgende mellem
frekvens er bred nok, d. v. s. har en 3 dB
båndbredde på 15—20 kHz. Krystalfilterets
indsætningstab andrager maksimalt 3,5 dB.
De store vanskeligheder opstår, når man
skal tilkoble filteret til blander og mellem
frekvensforstærker. For at undgå ripple og

Fig. 5.
Krystalfilterkurver.
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Multiplikatorkæden.

HF-f or stærkere,
blander og MF-filter
(nævnt fra højre
til venstre).

Nærbillede af
HF-delen.
Antennekredsen
ses yderst til
højre.

Det lille rum øverst til
højre indeholder L7.
Neden under ses
blanderen.
Filteret er monteret
med indgang til højre
og udgang til venstre
for den lodrette
skillevæg i midten.
Til venstre MF-delen.
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indsætningstab skal filterets ind- og udgang
se ind i en impedans på 820 ohm ± 15 %
parallelt med 25 på ± 3 %. Efter 2 måneder
med endeløs eksperimenteren frem og tilbage
kom jeg til de anførte komponenter og spole
data, som jeg anbefaler, at man overholder
nøje. F. eks. spiller spolens Q en stor rolle for
det færdige resultat. Transistoren efter filte
ret var først tilkoblet via en kreds, som sta
dig ses på billederne, men på grund af ten
denser til ustabilitet hidrørende fra den ulyk
salige
tilbagekoblingskapacitet
i
FET’en,
måtte det opgives til fordel for den ohmske
tilkobling — men der er nu rigelig forstærk
ning endda. Har man lyst til at eksperimen
tere videre med sagen, kan man erstatte
TIS 34 med en af de nye billige MOS-typer,
f. eks. RCA 40468, som med sin 0,12 pF til
bagekoblingskapacitet næppe vil gå i sving.
Under indstillingen af filtertilkoblingen er
det desværre nødvendigt at bruge oscillo
skop og sweepgenerator. Der indstilles blot
til minimum ripple, som gerne skal falde sam
men med max. forstærkning.
Bemærk i øvrigt den grundige afskærm
ning og filtreringen af batterispændingen til
blander og MF-trin; den er nødvendig, hvis
man vil op på de 100 dB dæmpning af uved
kommende signaler, som filtrene kan præ
stere.
Som det fremgår af diagrammet, er MFtransistorens gate DC-mæssigt koblet sam
men med de to HF-trins, således at en nega
tiv AGC-spænding, f. eks. fra en simpel
spændingsdobler over MF-forstærkerens ud
gang, kan nedregulere forstærkningen. Converteren kunne med en efterfølgende fuglerede-MF modtage AM-signaler på 0,5 V uden
hørlig forvrængning. AGC’en bør kunne slås
fra i FM-stilling eller forsynes med en pas
sende
forsinkelse,
så
begrænservirkningen
udnyttes fuldt ud. Under de indledende for
søg bør man nok jorde AGC-ledningen, så
man ikke uforvarende kommer til at brænde
FET’erne af. I øvrigt skal det nævnes, at så
fremt ens loddekolbes spids blot er forbundet
til det chassis, man lodder på, kan man trygt
sætte field-effect transistorerne i.
To modsat vendte dioder over modtagerens
indgang sørger desuden for, at kraftige HFfelter ikke laver ravage i converteren. Der
er her med held anvendt to stk. BAY38 (en
»hurtig« siliciumdiode).
Fra 1. MF-trin er det tanken, at man skal
gå ind i en krystalstyret blander og blande
ned til 455 kHz. Forsøg med MF direkte på
10,7 MHz mislykkedes komplet; det lader sig
ikke gøre på simpel vis at bygge en MF-for-

stærker på 10,7 MHz med en forstærkning på
over 100 dB. Den går uvægerlig i sving, når
man hægter det sidste trin på og kan kun
tæmmes ved neutrodynstabilisering eller må
ske ved at bygge den med integrerede kredse.
Andre har gjort de samme erfaringer ,og jeg
har indtil videre forladt tanken til fordel for
en ekstra nedkonvertering. En MF-forstærker, der virker tilfredsstillende, er allerede
bygget og vil blive beskrevet snarest.
Hvad kan man forvente at opnå med den
beskrevne converter? Forsøg med en Boonton-målesender har afsløret, at FM- og AMsignaler på omkring 0,2 μV er let læselige.
Nogen egentlig måling af signal-støjforholdet
er dog endnu ikke foretaget, da MF’en mulig
vis kan forbedres.
Frekvensliste over spurious 50—200 MHz
Frekvens
i MHz

Amplitude

Dæmpning
i dB

194,0
188,0
179,0
171,5
165,0
162,0
157,5
148,0
146,0
143,0
140,5
139,8
138,0
128,0
124,0
116,0
112,5
111,5
107,0
97,0
95,0
94,0
82,5
78,0
72,5
70,0
62,0
58,0

10μV
1 mV
30 mV
20 mV
1 mV
1 mV
2 mV
4 mV
1 mV
11 mV
30 μV
2 mV
20 μV
200 μV
10 μV
20 μY
5 mV
5 mV
10 mV
30 μV
20 mV
5 mV
2 mV
20 mV
50 μV
10 mV
5 mV
1 mV

33
73
103
99
73
73
79
85
73
95
43
79
39
59
33
39
87
87
93
43
99
87
79
99
47
93
87
73

Til slut vil jeg anføre en liste over »falske
signaler«, der kan ventes opfanget på 145
MHz. Der er angivet frekvens og spænding
for et signal, der lige netop kan anes. Ende
lig er der angivet afstanden i dB til det til
svarende ønskede signal på 145 MHz. Denne
måling afslører, at spuriousdæmpningen an
drager ca. 30 dB i området 50—200 MHz. Når
man hertil lægger antennens selektivitet, op
når man et resultat, som skulle være tilfreds
stillende for de fleste 2 m-amatører.
*
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Begynderens
problemer ved TR
Dr. OM.
1) Jeg har bygget 4RH’s begyndermodtager
til 80, og jeg har fundet ud af, at man ved at
føre et lukket metalhylster ned over tilbage
koblingsspolen meget bedre kan modtage og
forstå SSB. Kan du give mig en forklaring
herpå?
2) Er der nogen fast regel til beregning af
dr ejekondensator er?
3) Jeg er i gang med supermodtageren fra
OZ maj-juni og har besluttet at lave converteren med 3 krystaller, er det ikke en fordel
at benytte et krystal til hvert bånd? Et andet
spørgsmål i denne forbindelse, hvilken fre
kvens skal de tre krystaller ligge på? Det, der
er vist i OZ, får jeg ikke meget ud af.
4) Hvordan tilsluttes et S-meter denne
modtager?
5) Findes der en nem, billig måde til at be
stemme en stationssenders frekvens?
Jeg synes, denne spalte er lige ved at ud
vikle sig til en konkurrent til brevkassen —
nå, all right, vi fanger an og ser, hvordan det
går. Her er så det første svar:
1)
Lad mig først og fremmest fortælle de
uindviede, at der hentydes til en konstruk
tion i OZ for september 1963 (side 284) (kan
lånes på nærmeste kommunebibliotek, så
fremt det ikke er i arkivet derhjemme). Der
er tale om en retmodtager, HF-trin med re
generativ detektor samt to LF-trin. Den om
talte tilbagekoblingsspole er anbragt på sam
me spoleform som detektorens afstemnings
spole, så det må altså være denne, der er tale
om. En mægtig god forklaring er, at signalet
dæmpes temmelig meget, når dåsen nedsæn
kes omkring spolen (tilbagekoblingen og af
stemningen må formentlig efterjusteres under
denne manøvre, for at ESB-stationen stadig
er hørbar). Dæmpningen medfører så, at de
tektoren ikke længere overstyres af de mod
tagne signaler, der derfor gengives bedre.
Samme effekt vil — såfremt min teori er
rigtig — kunne opnås ved at nedregulere
forstærkningen i HF-trinet, hvilket dog ikke
lader sig gøre uden videre. Man kunne imid
lertid lave en yderst simpel forstærknings
regulering ved at indsætte et passende po
tentiometer mellem antenne og modtager på
samme måde, som man laver en LF-styrkekontrol. 1 kohm er nok passende.
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2)
Det svar, der umiddelbart falder mig
ind, er, at drejekondensatorer beregnes lige
som faste kondensatorer — men da dette dels
er en dårlig vits, dels næppe giver den øn
skede virkning, skal jeg prøve at gå en anden
vej.
Som regel er meningen med at bruge en
drejekondensator, at man vil fremstille en
resonanskreds, som kan dække et eller andet
ønsket frekvensområde. Lad os kalde dettes
højeste frekvens fmax og den laveste fmin. For
holdet mellem kapaciteten i kredsen ved
højeste og laveste frekvens afgøres af forhol
det mellem højeste og laveste kapacitet. Lad
os kalde den mindste opnåelige kapacitet
Cmin (den består af kondensatorens mini
mumskapacitet + en evt. parallelkondensator
+ spredningskapacitet), her er drejekondensatoren altså drejet helt ud. Drejes den helt
ind, vokser kapaciteten med et beløb sva
rende til kapacitetsvariationen, og vi får den
maksimale værdi Cmax. Vi har så, at

Dette er nok matematik, men af lettere
grad, så jeg tør godt tage det med her. Lad
os tage et eksempel, så kan det være, det gli
der lettere ned. Vi skal dække området 3,5—
3,8 MHz og udregner først

Næste skridt er sa at opløfte dette tal til
anden potens, således at vi får forholdet mel
lem størst og mindst kapacitet:

Og hvad så? — vil man måske spørge. Jo,
nu ved vi, at hvis minimumskapaciteten f.
eks. er 100 pF, når kredsen er afstemt til 3,8
MHz, så skal den være 118 pF for at nå 3,5
MHz (laveste frekvens svarer naturligvis til
højeste kapacitet og omvendt). Forskellen
er 18 pF, hvilket er den nødvendige kapaci
tetsvariation. Det har din drejekondensator
næppe, men lad os sige, dens variation er
Cv . Så kan vi kalde minimumskapaciteten
C0 , og Cmax bliver da lig med Cv + Cc .
Hvis vi nu for nemheds skyld kalder

(det er meget lettere at skrive), så kan vi
ændre det første udtryk til

og nar vi flytter passende rundt med de ind-

gående størrelser ifølge helt lovlige
almindeligt kendte regler, bliver dette til

og

ret

Med samme frekvensområde som før får
vi a = 1,085, og a2 = 1,18 (det har vi regnet
ud engang før). Har vi nu en drejekonden
sator med en kapacitetsvariation på 50 pF,
kan vi udregne C0 :

I et praktisk kredsløb har drejekondensatoren måske en mindstekapacitet på 10 pF,
og spredningskapaciteten kan sættes til 15
pF. Så skal den faste parallelkondensator
være 278 - 10 - 15 = 253 pF. Når spolen
skal beregnes, er det selvfølgelig de 278 pF,
der bruges, hertil svarer fmax = 3,8 MHz. Her
bruges formlen

hvor der regnes i MHz, μH. og pF.
Når man skal beregne en kreds i praksis,
regner man med, at kondensatoren skal dæk
ke et lidt større område end ønsket, fordi det
hele ellers bliver så kritisk. Ca. 5 % til hver
side er vel rimeligt, mindre bør man ikke
vælge. Størrelsen »a« bliver så en smule
større for dækning af 80 m, end udregnet
før.
Men dette er ikke hele historien. En noget
mindre fast regel siger, at man skal vælge
kondensatorværdier, der giver praktiske og
let realisable spoler. Det ville f. eks. være
ret upraktisk at vælge Cv = 500 pF til dæk
ning af 10 meter båndet, fordi spolen så bli
ver alt for lille og måske kun kommer til at
bestå af en stump monteringstråd. Konden
satorens selvinduktion bliver en betragtelig
del af hele selvinduktionen, kredsgodheden
Q bliver lav.
Omvendt vil man ikke vælge f. eks. Cv =
5 pF til dækning af 80 meter båndet. Spolen
bliver da ret stor og får en betydelig selv
kapacitet, hvilket giver lavt Q, og kredsimpe
dansen bliver alt for høj, således at det bli
ver svært at koble noget som helst til kred
sen.
Når forholdene omkring de praktiske vær
dier af kredskomponenterne er i orden (dette
er bl. a. en erfaringssag), så må man lige
kigge på, om kredsens impedans passer til
formålet, og i givet fald må der gøres noget
for at tilpasse kreds og øvrige sager til hin
anden. Når man taler om kredsens impedans,
så mener man i reglen dens resonansmod

stand, d. v. s. den ohmske modstand R, der
skal anbringes parallelt med en tabsfri kreds
med samme L og C for at efterligne den
virkelige kreds. Den findes som R = Q • X,
hvor Q er kredsgodheden og X reaktansen
af enten spole eller kondensator (de to reaktanser er lige store ved resonans, derfor er
der frit valg). Altså
R = Q • 2π • f • L ohm.
Kredsens Q kan vi normalt ikke måle, men
med nogen erfaring kan vi skønne en værdi.
Da de allerfleste almindelige spoler har et Q
mellem 50 og 200, bruger vi middeltallet 100,
så bliver resultatet erfaringsmæssigt aldrig
helt ved siden af. Ikke særlig videnskabeligt,
men det virker!
Med kredsens resonansmodstand i lommen
kan vi nu vurdere, om en given belastning
vil dæmpe kredsen for meget, eller om den
tværtimod er tilkoblet for løst. Hvis kredsen
skal give selektivitet, må det belastede Q
ikke falde meget under den ubelastede værdi.
Eller med andre ord, belastningen skal være
mange gange større end resonansmodstan
den R. Størst effekt fås overført til en belast
ning, når den er lille i forhold til R, men da
er Q reduceret til en brøkdel af den ubela
stede værdi.
Det om kredsimpedans er måske ikke netop
decideret begynderstof, men det skulle af
runde svaret på det stillede spørgsmål.
3) Jeg vil tro, det er lettest at få en oscilla
tor til at arbejde korrekt, når der anvendes
tre krystaller. Disses frekvenser er angivet
på side 158 i OZ maj 1967 helt til venstre,
hvor det er vist, hvordan krystalfrekvens +
eller
grundmodtagerens
frekvensområde
giver de tre højeste HF-bånd. F. eks. krystal
frekvens 17,9 MHz til 20 meter båndet (14,0—
14,5 MHz) o. s. v. Forfatteren anbefaler end
videre at holde sig til de angivne krystalfre
kvenser med en største afvigelse på 0,1 MHz,
til 20 m båndet kan man således bruge kry
staller mellem 17,8 og 18,0 MHz. Det kunne
jo være, man kunne finde et surplus på en
skæv frekvens, det er som regel den billigste
løsning.
4) Der kan ikke tilsluttes S-meter til denne
modtager, det er den for simpel til. Et Smeter forudsætter bl. a. anvendelse af AGC
(automatisk forstærkningsregulering).
5) Det kommer sandelig an på, med hvilken
nøjagtighed du vil kende frekvensen! Den
nemme og billige måde, som kan bruges af
amatøren, er at grovbestemme frekvensen
med et absorptionsfrekvensmeter som f. eks.
det, der findes i OZ juni 1962 side 161. Herved
finder man ud af med sikkerhed, hvilket bånd
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Et

(Sidste afsnit)

forstærkervoltmeter
Af
OZ2NG, Niels Gundestrup,
Haraldslundvej 38, 276, Kgs. Lyngby,

og
OZ8EG, Erik Hansen,
Haraldslundvej 38, 215, Kgs, Lyngby.

Kommentarer og rettelser til artiklerne
i OZ juli og august 1967.
Det er med denne artikel hensigten at rette
de fejl, der var i nævnte numre samt at
komme med forslag til forbedringer i kon
struktionen og endelig at forklare, hvorfor
det kan være formålstjenligt at foretage de
nævnte ændringer.
Trykfejl og andre fejl.
Fuldstændig betydningsløse trykfejl er dog
ikke rettet. Værdierne i () er de værdier, der
er angivet i OZ juli og august.
s. 223 Strøm gennem R45: 14 mA (10 mA).
R43: 1,8 kohm (18 kohm).
Styklisten, venstre spalte, 3. nederste linie:
C 280— (S 280—).
Coo: 100 μF/3V (470/6) f. eks. 2 stk. TAG
50/3 i parallel.
Der skal anbringes en »parasitstopper« på
47—100 ohm i serie med indgangstermina
len. Bruges en 1/8 W modstand kan den an
bringes under printet ved at skære f. eks.
den korte ledning til basis over og an
bringe modstanden i stedet.
På diagrammet mangler en forbindelse fra
armen på P1 til toppen af R40.
s. 227 2. skala: 1,5 = 44,46 (45,46).
3. skala: - 15 dB = 12,28 (7,28).
s. 230 Fig. 13: En modstand i detektoren

senderen ligger på. Finbestemmelsen foregår
ved hjælp af stationsmodtageren, der natur
ligvis bør være kalibreret i frekvens. Da
egen sender ofte høres meget kraftigt i mod
tageren og let kommer til at overstyre denne,
vil signalet kunne høres på mange steder af
skalaen, derfor er det nødvendigt også at
have
absorptionsfrekvensmeteret.
Slutresul
tatet afhænger så af, hvor godt modtagerens
skala passer.
*
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længst til venstre er angivet som 33 kohm,
den skal være 3,3 kohm.
s. 231 Der indsættes 330 ohm (ca.) direkte
i serie med kollektoren på T1. Ellers kan
der komme til at løbe lidt rigelig strøm i
denne transistor under en kortslutning,
hvilket kan have en uheldig virkning på
dens levetid. Lader man være med at kort
slutte, er det ligegyldigt. C4 udelades,
s. 258 Fig. 17. Der indsættes 10 ohm 1/10 W
direkte i serie med udgangsterminalen, alt
så lige over ca. + 2 volt på figuren. (Se
tekst). Der er ikke plads til den på prin
tet, men der er jo også andre end Philips,
der benytter luftmontage,
s. 259 R12: 150 ohm (10 ohm).
Se tekst C1: 22 nF evt. 10 nF (100 nF).
s. 260 Fig. 21. Det understreges, at sonden
er bedre end kurven, der er optaget for en
ældre model. For den aktuelle sonde gæl
der teksten samme side, højre spalte. Figu
ren viser det principielle forløb,
s. 262 Højre spalte, øverst: 500 pF er måske
lidt rigeligt, prøv med f. eks. 330 pF.
Forklaring til nogle af ændringerne.
Den store værdi for C50 er arvet fra et tid
ligere detektorkredsløb. Vi glemte at ændre
afkoblingen over meteret, da vi gik over til
den detektortype, vi bruger nu. Her er den
nærmest skadelig, idet den medfører, at in
strumentet får en træg gang med oversving.
Parasitstopperen i indgangen er en ren
forglemmelse. Det er det eneste sted, hvor vi
har glemt den, og dens udeladelse medførte
på 2 ud af 10 print tendenser til selvsving.
De 10 ohm i udgangen på sonden afhjæl
per den skavank, der er beskrevet s. 261, ven
stre spalte øverst. Modstanden isolerer for
den anførte skadelige kapacitet. Dermed ,har
vi imidlertid indført en dæmpning på 20 %,
og for at redde dem hjem, forhøjer vi R12 fra
10 ohm til 150 ohm, så er den klaret. Dette
medfører ganske vist, at vi ved HF får lidt
større kompression — men ikke så meget at
det gør noget. Sonden er jo alligevel et 10 %
instrument.
Ved at lade C1 være fysisk mindre opnår
man en mindre spredningskapacitet til stel —
d. v. s. mindre indgangskapacitet. Den nævn
te ændring af C1 skulle ikke påvirke nøjag
tigheden nævneværdigt.
En noget lettere måde at lave kablet til
sonden på er at trække skærmstrømpe over
det tynde coaxkabel, og så trække krympeflex over det hele. Skærmstrømpen bruges
til DC + forsyning. Krympeflex er plastic
slange, der skrumper til den halve diameter

Fig. 25.
Amplitudekarakteristik for TVM. Kurven skal for
stås på den måde, at vi uafhængig af frekvensen
sender et signal ind med konstant amplitude. Ud-

slaget bliver ved LF så 10 = fuldt udslag. Figuren
angiver så, hvor stort udslaget bliver som funktion
af frekvensen. Målenøjagtigheden må antages at
ligge på ca.½ %.

efter opvarmning. Var slangen før 4 mm ø
indvendig, vil den efter opvarmning ligge
stramt om kablet. Det herved frembragte
kabel vil være ca. 5 mm tykt og meget let
tere at montere i stikket. Ved stikket kan
det forstærkes med et ekstra lag flex.
Endeskiverne til sonde- og attenuatorhylstrene bør afdrejes (files), så noget af skiven
går 1 til 2 mm ind i det inderste rør. På
denne måde får man en større og mere hen
sigtsmæssig loddeflade, og en tinlodning vil
være solid nok. En lidt uheldigt udført slag
lodning gør det tynde messingrør ganske
blødt.

Vi får en lavere indgangskapacitet, og Ce
bliver mindre kritisk.
3. Samme ændringer som under 2. End
videre: T4 = T6 = RCA 40235 (el. 40236).
C24 = 3,3 pF, C39 = 0 pF.
Ved at lade den første transistor i hver
delforstærker have et meget højt fT opnås,
at denne transistor skærer af meget senere
end den anden. Forstærkerens egenskaber er
altså hovedsagelig bestemt af den sidste
transistor. Dette medfører, at vi får en mere
stabil forstærkning og mindre kritiske kom
penseringskondensatorer i modkoblingen.
4. Samme ændringer som under 3. Endvi
dere: T3 = T5 = BF 167 (el. BF 173). C9 =
3,3 pF, C24 = 3,6 pF, C39 = 0 pF.
Samme fordele som under 3. Desuden får
de første forstærkere en større båndbredde.
Det kan ske, at der er et meget fladt affald,
startende ved ca. 5 MHz, således at det er
faldet med 15 % ved 30 MHz. Det skyldes, at
forstærkningen i T7 falder af, mens den sam
lede forstærkning bliver holdt nogenlunde
oppe af fællesmodkoblingen. Da der er me
get stor forskel på de frekvenser, hvor T6
og T7 skærer af, kommer der ikke nogen
spids i amplitudekarakteristikken, men der
imod dette sløve fald. I amplitudekarakteri

Videregående ændringer:
I det følgende beskrives forskellige småforbedringer og deres virkning på instru
mentet. Det kan næppe betale sig at udføre
dem på allerede byggede instrumenter.
1. C5 s. 223 kan afbrydes med et relæ. Så
får man en til tider gavnlig nedsættelse af
LF-forstærkningen; det vil igen sige, at en
stor del af sondens LF-støj filtreres fra, og vi
får et mindre nuludslag på 3 mV-området
ved HF-målinger.
2. T1 = T2 = RCA 40235 (el. 40236). R4 =
100 ohm (f. eks.). C9 = 3,3 pF.
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stikken vil et sådant uheldigt eksemplar af
T7 se ud som forkert justering af C48, men
detektoren plejer at knække ved 10—15 MHz,
hvis Cm er forkert.
5.
Samme ændringer som under 4. End
videre: T7 = MPS 6511 (Motorola), C39 =
0,68 pF.
Nu er de under 4. nævnte farer fjernet,
idet T7 har en fT på ca. 1 GHz, og afskæ
ringsfrekvenserne er nærmere hinanden.
Der er foretaget målinger på et enkelt
voltmeter, modificeret efter 5. Resultatet ses
på fig. 25. Dette print er det, der i OZ juli
hed nr. 4.
Forbedringen er ganske åbenbar. Frekvens
gangen for dette voltmeter er nu ± 3 % fra
80 Hz til 40 MHz.
Nu er der til gengæld et ikke tidligere
observeret fænomen. Vi har et dyk, der går
fladt fra 5 til 30 MHz. Forklaringen på denne
lidt besynderlige opførsel er som følger:
Når en lyt kommer godt op i frekvens, fun
gerer den ikke længere som en kondensator,
men nærmest som en selvinduktion med et
dårligt Q.
Derfor har vi anbragt en polyesterkonden
sator parallelt med alle lytterne. Men ser vi
nu på, hvad det egentlig er, der er sket, vil
vi se, at vi har forbundet en kondensator
parallelt med en spole. Står vi nu på sam
lingspunktet for f. eks. R8 og R9 og kigger ud
mod kondensatorerne, ser vi altså mod top
pen af en parallelresonanskreds. R9 er således
usikkert afkoblet til stel, og når denne afkob
ling er dårlig, falder forstærkningen. Om af
koblingen er dårlig, afhænger af hvor stor
resonansimpedansen er (lyttens Q). Normalt
betyder det intet, men på dette print sniger
fejlen sig dog op på 3 %.
Denne type fejl afhjælpes ved at indsætte
en lille 1 ohms kulmodstand (Philips) direkte
i serie med lytten, således at polyesterkon
densatoren nu er i parallel med en seriefor
bindelse af en lyt og en modstand. Dette bør
gøres i samtlige 6 emitterkomplekser. Mod
standen ødelægger kredsens Q og nedsætter
dermed resonansimpedansen. Modstanden må
ikke blive for stor, da det så går ud over lav
frekvensegenskaberne. Vi har ikke indsat
modstande i dette print, idet fejlen kun er
3 */o, men vi kan direkte måle, at der ligger
AC over lytterne, når vi kommer over 5 MHz.

Afsluttende bemærkninger.
Har man mulighed for at måle frekvens
gang ved HF, må man sørge for ,at man må
ler korrekt. Coaxialkabler kan transformere
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temmelig meget ved de her benyttede fre
kvenser. Har det referencevoltmeter, man
bruger, højimpedanset indgang, kan man f.
eks. måle spændingen direkte på indgangs
terminalen v. h. a. et T-stik. Eller man kan
lade sin reference have 50 ohms indgang og
så forbinde indgangene på ref. og TVM via
korte, lige lange coaxledninger (10 cm) til et
T-stik, hvortil HF’en føres. Måleopstillingens
godhed kan kontrolleres ved at bytte ref. og
TVM om. Ændrer det noget, må opstillingen
forbedres.
Det er nævnt, at man måler spændingens
middelværdi. Det er ensbetydende med, at
man næsten kun måler grundtonen — de
harmoniske betyder næsten intet.
Altså middelværdi = grundtone (næsten).
Den på side 262 omtalte 40 dB-attenuator
fungerer udmærket. En lille pudsighed skal
dog nævnes.
Når frekvensen bliver så høj, at sonden får
negativ indgangsimpedans — d. v. s. over
25 MHz — bliver dæmpningen langsomt min
dre. Det kan f. eks. medføre, at vi ved 30
MHz vil aflæse 5 % for meget. Tilsynela
dende giver denne metode — at måle attenuatorens dæmpning som funktion af fre
kvensen — en meget følsom bestemmelse af,
hvornår indgangsimpedansen for proben be
gynder at blive negativ.
Grunden til, at der i voltmeteret fig. 3 er
anvendt så mange komponenter, ligger i, at
vi under de indledende fægtninger ønskede
så stor frihed for arbejdspunkterne som mu
ligt. Endvidere fandtes der dengang heller
ikke økonomisk mulighed for at benytte
PNP-transistorer. Skulle man få brug for en
videoforstærker i dag, vil det nok være for
nuftigt at benytte den kobling, der er anvendt
i sonden -— altså to komplementære transi
storer, og så lade kollektorstrømmen fra den
ene gå gennem emittermodstanden på den
anden. Så vil man også kunne spare det ene
emitterafkoblingskompleks.
Eventuelt
kan
arbejdspunktet temperaturstabiliseres med en
diode — ligesom i detektoren. Ved at lege
lidt med opstillingen kan der på denne måde
spares mange komponenter. Dette være blot
sagt for at vise, at opstillingen ikke er opti
mal.
Der har været en del forespørgsler om,
hvorfor vi ikke har anvendt et detektorsy
stem noget lig det af TR i et senere OZ viste.
Det har vi også prøvet. Det her anvendte var
bedre af grunde, som forklaret s. 226. Men
skal man ikke meget længere op end 1 MHz,
vil det af TR foreslåede system være langt
det bedste.
*

Transistormeter
For CW-folk blandt

Af EDR nr. 10661 Bjarne Mikkelsen,
Herskindhede, 8463 Skovby, Østjylland.

SB-100- og
SB-101-ejere
Af OZ6AQ,
Ørstedsgade 19, 8983 Sønderborg

Hvor mange kender ikke det irriterende i
at køre CW med en transceiver, der ikke er
forsynet med udvendig VFO. Mange statio
ner kalder én uden for MF’ens gennemgangs
område, eller tonen er sådan, at man godt
kunne ønske den lidt højere eller lavere.
V3

Dette kan afhjælpes ved at købe en ekstra
VFO til ca. 1000 kr. Her er en metode for de
amatører, der ikke er bange for at lave noget
om i den ellers udmærkede transceiver.
Normalt for VFO’en (LMO) i det høje side
bånd tilført en spænding på plus 105 volt for
at flytte VFO-frekvensen så meget, at ska
laen passer uafhængigt af sidebåndsvalget.
Det nye er, at denne spænding gøres varia
bel med et potentiometer på 2 Mohm, der, når
transceiveren står i CW-stilling, kan variere
modtagerfrekvensen ± 1,7 kHz i forhold til
senderfrekvensen. I sendestillingen indskydes
en modstand på 350 kohm i serie med den før
nævnte spænding, så sendefrekvensen er pas
sende i forhold til modtagefrekvensen.
I SB-101 indkobles et CW-filter automatisk,
mens det i SB-100 kan gøres med et par mini-

Efterhånden som transistorerne vinder ind
pas, sker det ikke så sjældent, at man står
med en transistor og aner ikke, om den vir
ker. Dette kan denne tester afgøre, selv om
den er meget simpel.
Testeren kan f. eks. bygges som en forsats
til et universalinstrument eller med indbyg
get instrument.
P 1: 10 kohm.
R1: 220 kohm.
R2: 220 kohm.
B: 1,5 V.
M: 1 mA.

Før hver måling sluttes S I, hvorved in
strumentet kan stilles på fuldt udslag med
potentiometret. S I afbrydes, og man er klar
til måling. En tvivlsom transistor anbringes i
én af holderne, og er udslaget ca. 0,1 mA eller
derunder, er transistoren helt i orden. Slår
den ud på fuldt udslag, kan transistoren godt
kasseres. Derefter tilsluttes S II eller III, og
des mere udslaget stiger, des større strøm
forstærkning er der i transistoren. Falder ud
slaget, eller stiger det ikke, kan transistoren
også godt kasseres.
*

relæer af den type, der skifter krystaller i
taxaradiotelefoner. Her er anvendt to 6-volts
i serie, der ligger mellem de to filtre under
chassiset i SB-100.
Potentiometeret placeres i hullet for om
skifteren »OSC-MODE«, der helt fjernes, og
tilledningerne loddes sammen, så det svarer
til stilling »LMO«.
Opstillingen har nu været indbygget i min
SB-100 godt et år og har medført, at kun et
ubetydeligt antal QSO’er er mislykkedes. Des
uden er det jo også billigere for CW-folk at
købe en transceiver end særskilt sender og
modtager.
*
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Af OZ5NU

DR-siden

Når jeg tager ordet i denne rubrik, så er
det ikke med ønsket om at tage brødet ud af
munden på DR-manageren (hvem han så
er?), men derimod at søge at vække denne,
dels at prøve at skaffe lidt udbredelse og
kendskab til denne gren af vor fælles hobby
til gavn for DR-amatøren og evt. for be
gynderen.
Mig bekendt har DR-rubrikken ikke eksi
steret siden 1953 (og da kun i nr. 1 og 9), ret
mig venligst hvis jeg tager fejl.
Hvad er en DR-amatør?
En DR-amatør (Danish Receiver) er en
dansk modtageramatør — en amatør, som er
indregistreret med DR-nummer hos EDR’s
landskredsleder. For at kunne erhverve et
DR-nummer kræves, at DR-amatøren har
bygget sin egen modtager (kravet var vist
nok i sin tid til flere bånd) og har indsendt
et diagram af sin modtager til landskredsle
deren, hvorefter han modtager sit indregi
streringsbevis som DR-amatør samt bliver
optaget i OZ med DR-nummer, navn o. s. v.
Derefter kan DR-amatøren lytte (hvad han
i øvrigt kan i forvejen), lade trykke sine egne
QSL-kort, som han kan rapportere på til
licenserede radioamatører i alle lande — hå
bet er så, at han får svar på disse QSL, og
her er vi egentlig ved sagens kerne.
I nogle lande har det efter sigende været
et krav, at for at kunne erhverve licens,
skulle en radioamatør kunne præstere et vist
antal QSL-besvarelser, og det er jo selv sagt
svært at opnå, hvis man ikke har noget sær
ligt at rapportere eller ikke får svar på
sendte QSL.
Man må jo regne med, at den licenserede
amatør, ligesom DR-amatøren, skal anskaffe
sig QSL-kort, og hvis han kører meget med
sin station, kan det tage megen tid (søndags
kontorarbejde) for den licenserede amatør
bare at svare med QSL til de stationer, han
har været i kontakt med. Dertil kommer, at
den licenserede amatør modtager mange QSLkort fra f. eks. østlande med 5—6-cifrede DRnumre, hvilket gør, at den licenserede afhol
der sig fra at besvare disse, hvis de ikke lige
frem er DX (long distance) eller kan rappor
tere særlige ting, fejl ved stationen, over
svingninger el. lign.
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Derfor kan det i starten være lidt af en
skuffelse at være DR-amatør — til at be
gynde med holder man sig måske til foneQSO’er (hvilket man også kan lære en del
radioteknik ved), men man bør da lægge sig
efter CW- (telegrafi) QSO’er, idet det er
disse, der som regel er virkelig distance.
Her kan man så rapportere DX’erne, man
kan evt. rapportere chirp (toneændring af
signalet), nøgleklik, ripple, brum på bære
bølge eller bærebølge imellem tegnene o. s. v.
Endelig skal siges, at man kan træne sit
øre, så man får mere ud af tegnene end al
mindelige uøvede. En senderamatør, der bru
ger forkert dimensioneret nøglefilter, kan f.
eks. godt have forklik på tegnene uden dog
af den grund at have bagklik eller omvendt,
d. v. s. at tegnet starter med et klik, men
slutter pænt blødt eller omvendt.
Sådan noget som chirp, der f. eks. har væ
ret noget, de tjekkiske stationer (o. a.) har
kørt meget med, og som nærmest lyder, som
om de tømte hele elværket, hver gang de
nøglede, er jo noget, man kan give rapport
på — jeg skal lige bemærke, at chirp ikke
er noget enestående, der kan f. eks. også være
danske stationer, der kører pænt fone, men
når disse så kommer over at køre CW, så er
den gal med det samme.
Nu vil det måske falde nogle DR-amatører
svært at gå over til CW og holde sig til dette
(eller som nævnt til særlige iagttagelser). Lad
mig da meddele, at EDR har udgivet en bog
om, hvorledes en CW-QSO afvikles — selv
om jeg nok skulle gå for at være den mere
erfarne amatør med mange tusinde QSO’er
bag mig, har jeg dog anskaffet bogen til ju
nior, der læser til gnist i øjeblikket, jeg har
således haft mulighed for at studere bogen
og kan varmt anbefale den såvel til DR-ama
tører som begyndere og til dem, der sætter
sig bag nøglen for første gang.
Bogen
indeholder
foruden
CW-tegnene
(morse) det, der er nødvendigt af Q-koden,
amatørforkortelser,
NATO-alfabetet
samt
nævnte afvikling af en QSO.
En tillæring af dette stof vil komme en
hvilken som helst amatør til gode den dag,
han har licensen hjemme og sætter sig bag
nøgle eller mike.
Men for at vende tilbage til QSL, så koster
disse også penge, både for DR-amatøren og
for den licenserede amatør. Om du vil have
svar på QSL, da rapporter kun når der er
noget at rapportere.
F. eks. kan vi tænke os, at en sjælden DX
har ligget og kaldt en dansk amatørstation.
Denne har ikke hørt den sjældne DX, men

CW-monitor

Af Bent Jensen

OZ3JR
Frisengårdsvej 90 A, Nyborg

Denne monitor kan bruges som morsetræner og medhør ved nøgling af senderen.
Opstillingen har været i QST for et par år
siden og har kørt her sammen med senderen
i samme tidsrum. Jeg er fuldt tilfreds med
den, og tonen er fin, så selv om natten kan
XYL/YL ikke klage over CW-toner fra him
len!
Medhøret eller monitoren er simpel i sin
udgave. Transistoren kan være en almindelig
type PNP, f. eks. 2N406 (i EU vil man bruge
AC125, AC126, AC128 eller lign. TR.).
Komponentplaceringen er ikke kritisk.
Vil man bruge monitoren som morsetræner, sluttes S1, og der nøgles imellem A-B.
Tonen er god, og tonehøjden afhængig af im
pedansen af hovedtelefonerne. Har man en
impedans på 2000 ohm, skal C2 være omkring
47 nF. Er impedansen omkring 200 ohm, skal
C2 være 0,15 μF. Dette skal man nok prøve
sig frem til, idet det ikke er alle, der ønsker
samme tone at lytte til.
Monitoren bruges her sammen med sende
ren, og da er der lavet en lille fidus, idet jeg
kører med gitterblokering og derved har ne-

det forudsætter vi, du har gjort, hvilket vi
ser, at din modtager eller i hvert fald mod
tageforhold er bedre.
Du sender amatøren et QSL med medde
lelse om, hvem der har kaldt ham hvornår —
dette giver den licenserede et fingerpeg om,
hvor langt hans station har mulighed for at
række. Giv også DX’en et kort.
Et sådant QSL vil jeg tro har alle mulig
heder for at blive besvaret.
Endelig er der senderamatøren, der med
deler, at QSL ikke besvares, og her er der
intet at gøre, ej heller for DR-amatøren, men
derfor kan en sådan QSO jo være meget hyg
gelig at høre på, og man lærer en masse blot
ved at lytte over, hvad de forskellige kører
med.
Efter sigende findes der DR-amatører, som
aldrig bliver senderamatører, fordi de sim
pelthen ikke er interesserede — jeg har selv
snakket med nogle af disse lidt ældre gutter,
det er dog fantastisk, hvad disse ved om mod
tagere.
I øvrigt er modtageren jo det vigtigste led
på stationen, idet det jo ikke kan nytte, at

gativ spænding på nøglens terminal i forhold
til chassis. For at hindre denne spænding i at
»røre« transistoren sættes en diode med stor
spærremodstand ind som vist på diagrammet.
Den store modstand i dioden hindrer, at der
kommer spænding på punktet C, når sende
ren blokeres. Sluttes nøglen, lægges bloke
ringsspændingen til stel, og samtidig nøgles
monitoren, idet der kun er en meget lille mod
stand i diodens lederetning.
Her har jeg i flere år kørt med en lille éntransistors elbug (vist i OZ i 1958) med et
polariseret relæ. Det har vist sig at være en
nem løsning med nøgling af min sender. Er
spændingen over nøglen positiv, skal man
bruge en NPN-type, f. eks. 2N647, og så skal
batteri og diode vendes modsat det på dia
grammet viste (AC127 etc. er OK. TR.).
Opstillingen er udmærket som begynder
opgave og overkommelig i pris, selv om man
bruger en printplade til monteringen. *

senderen kan række f. eks. 10.000 km, hvis
modtageren kun er god for det halve.
Derfor har tiden som DR-amatør jo også
sin berettigelse — den skal nok komme én
til gode.
RETTELSE
I OZ dec. 67 side 430: Konstruktion uden
bukninger var prisen på vinkelaluminium
10X10X2 mm angivet til 7 kr. pr. m, den rig
tige pris er 2,60 kr. pr. løbende meter. (Panduro Hobby).
Der udover keres der til mig over, at der
ingen tegning var med til anskueliggørelse af
teksten. En sådan tegning var afleveret til
TR sammen med artiklen, men må af én eller
anden grund være forsvundet undervejs.
Forhåbentlig finder man frem til den.
OZ5NU, Niels Mortensen.
En tegning var medsendt, men blev ude
ladt af pladsmangel. Illustrationer er altid
gode at have, men i dette tilfælde er savnet
næppe så stort, at det ikke er til at bære! TR.
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Spørgsmål sendes til OZ6NF, G. Juul-Nyholm,
Hirsebakken

7,

skal

opgives

altid

kaldesignal,

Måløv.

men

Sammen

med

spørgsmålene

EDR-medlemsnummer
spørgerne

forbliver

og

evt.

anonyme

overfor alle andre end OZ6NF.
Spørgsmål: Et gitterdykmeter kan jo anvendes som
målesender. Selv
om
nøjagtigheden
ikke
er
stor,
er det dog en god hjælp ved trimning. Mit problem
er nu at få denne „målesender“ moduleret med de
1000 Hz, man vist anvender. Har du et forslag,
gerne med transistorer og både til AM- og FMmodulation (hvis det altså kan lade sig gøre)? Hvor
dan og hvor i GDM tilkobles denne modulatorltonegenerator? Mit GDM er et Heathkit GD1U. — Vil
en sådan ændring have nogen særlig indflydelse på
dets kalibrering?
Svar: Et GDM af normal konstruktion med en
triode har næsten altid et jaekstik på sig beregnet
til at sætte et par hovedtelefoner i, således at man.
kan høre eventuel AM på et signal, når GDM bru
ges som bølgemåler. Og ligesom på dit sker det
ved, at telefonerne sættes i serie med gittermod
standens kolde ende til stel. Hvis man i stedet for
hovedtelefonerne kobler udgangen af en tonegene
rator til her, kan man i nogen grad gittermodulere
GDM, og får derved hovedsagelig AM, men også en
lille smule FM samtidigt. Det gør man næsten
altid, når man modulerer en oscillator. Om nogen
høj
modulationsprocent
kan
der
ikke
blive
tale
uden kraftig forvrængning, men det er jo heller
ikke sagen her. Du skal med andre ord blot have
en tonegenerator, men dens udgang skal have en
modstand til stel på max. ca. 20 kohm, for at git
terstrømmen kan løbe. Har tonegeneratoren en kon
densator
til
udgangsterminalen,
sættets
blot
en
modstand på 1—10 kohm fra udgangsterminalen til
stel. Kalibreringen vil ikke blive ændret noget af
betydning, slet ikke noget der kan ses på skalaen.
Spørgsmål: Jeg har en del problemer med mod
tageren fra OZ maj 67. Mine forudsætninger for at
lave den er ikke store, så det er muligt, at nogle af
komponenterne
er
placeret
uheldigt
i
forhold
til
hinanden. Jeg har haft fig. stationer på den, DSA37,
der er omtalt i nov. eller dec. nr. af OZ, og som
skal ligge under 80 m, et klaver, der ligger i over
kanten af 80 m, Kiel Radio med farvandsudsigter,
en samtale på dansk fra en fragtbåd på vej fra
Rotterdam til Oran, Voice of America samt en del
andre. Når der drejes på HF og blanderkondensato
ren, er der frekvensvariation, hvad jeg ikke mener,
at der skal være, drejer jeg på HF styrkekontrol
len, er den fra den ene side tavs, derefter stationer,
så en masse larm, derefter stationer som aftager
i
styrke,
samtidig
med
at
frekvensen
forandres.
Opbygningen er på hjemmelavet print, med LF, MF
og ose. på hver sin, blander, HF og styrkekontrol
på én plade. MF er med AF125—124, ose. med
AF185, drejekondensatoren er anbragt på frontpla
den, tilledningerne til den er 4 cm. — Togangskon
densatoren til HF og bl. er også sat på forpladen.
Tilledningerne til statorerne er 2 cm, til rotor er
de 5—6 cm lange. Styrkekontrollen sidder på en
aluminiumsvinkel i det ene hjørne af HF- og blan
derpladen med tilledninger til MF på 6 cm, fra
blander til MF er der en 6 cm ledning hen under
ose. Med antennen, 20 m, er der signal på basis af
alle transistorer undtagen ose. Jeg har prøvet med
en 200 pF kondensator i antenneindgangen i en
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radio og holdt den på kollektor af ose., og der var
der fløjt et sted på BK-båndet, men da skalaen
er løbet ud, var det ikke muligt at se hvor. På
230 m var der en del støj, og jeg kunne få den
almindelige radio til at tage andre stationer ved
at dreje på osc.-kondensatoren. Hvad er der galt?
Svar: Der er i hvert fald selvsving i HF’en. Det
skyldes nok, at de to svingningskredse på hver sin
side af HF-transistoren kan „se“ hinanden for me
get. Det kan ske ved, at spolerne kan koble indbyr
des, hvis afstanden mellem dem er for lille. Hvis
ikke den ene af dem er afskærmet, skal der nok
være mindst 5, måske 10 cm mellem dem, hvis de
har samme retning. Men prøv at montere et 3—4
cm bredt stykke kobber- eller messingblik op ad
den ene spole på den side, der vender over mod den
anden, og bøj det eventuelt ind over spolen. Sørg
også for at det når helt ned til printet og er stellet
godt. Det kan måske klare det. Hvis kondensator
ledningerne ligger for tæt, kan det også give selv
sving, idet de to kondensatorsektioner med tilhø
rende ledninger har en kapacitet imellem sig, som
kan
give
tilbagekobling
nok
til
HF-transistorens
basis til, at trinet går i sving. Derfor bruger man
ofte at montere en skærm (et stykke blik) mellem
sektionerne,
solidt
stelforbundet.
Forbindelsen
til
rotoren skal virke som stel hos dig, men det er
ikke sikkert, at den gør det effektivt. Det er et af
de
tilfælde,
hvor
alle
komponenterne
ikke
kan
komme med på diagrammet, idet en tråd jo altid
har en vis selvinduktion, altså virker som en lille
spole, og det vil i dette tilfælde sige, at de to rotorsektioner ikke er effektivt stellet, HF-mæssigt set,
men koblet sammen over en lille spole. Den er
mindre, jo kortere og bredere rotorledningen er,
så prøv at erstatte den med en strimmel blik også.
Se, alt dette er naturligvis ikke en beskrivelse af,
hvordan man skal udføre en konstruktion, men kun
nogle tip om, hvordan man måske kan redde en
uheldig. Med disse ting tror jeg, at du får selv
svinget i HF væk Nu kan det jo være, at der er
andre ting galt også, men det kan man først sige,
når det ikke mere kan skjule sig under kalamiteten
i HF’en. — Forresten, selvsving i et trin vil sige,
at trinet virker som oscillator. Det kan ske i af
stemte forstærkere, hvis størrelsen af det signal,
der uundgåeligt finder vej tilbage fra udgangssiden
til indgangssiden, bliver tilstrækkelig stort til at
forstærkeren kan føde sig selv med signal. Derfor
skal man tænke på afskærmningen. Når et trin
svinger,
ændres
arbejdspunktet
for
transistoren
eller røret, så forstærkningen bliver lavere, end
hvis det havde kørt som forstærkertrin. Man kan
let konstatere, om der er selvsving til stede, for en
finger på „toppen“ af kredsene ændrer signalfre
kvensen eller forstærkningen brat, når der er selv
sving, ellers kun lidt eller slet ikke.
Spørgsmål: Jeg har to katodestrålerør: VCR97 og
VCR139A. Der står et nummer til på hver af dem,
antageligt et serienummer, henholdsvis 10E/222 og
10EI466. Kan du hjælpe mig med data og sokkel
forbindelser?
Svar: Nej, desværre. Men hvis nogle af læserne

Dykmeter med tunneldiode
Efter „Funkschau" nr. 20 1961.
Af EDR medl. 9045 Hans O. Hansen,
Jeg, har nu kørt 20 meter (MW32) i godt et års
tid og har hørt, hvor populær Ground Plane anten
nen, er. Da jeg selv brager denne antennetype, har
jeg ofte spurgt andre OM’s, hvordan deres GP var
lavet. Til min store forbavselse er det mest almin
deligt at bruge en vertikal længde på en kvart
(0,25) bølgelængde, og mange indrømmer samtidig,
at deres SWR ikke er noget at råbe hurra for.
Grunden hertil er, at en kvatbølge GP har en
impedans på ca. 30 ohm. Dette kan afhjælpes ved
at indsætte en tuning stub, men der er en meget
lettere vej at gå.
Man bruger en vertikal længde på 0,28 bølge
længde, som giver en impedans på 50 ohm. Denne
impedans er ikke ren ohmsk, men indeholder en
reaktans, som, skal udlignes med en kondensator i
fødepunktet på 110 pF. Vil man have en impedans
på 75 ohm, skal det vertikale element være 0,315
bølgelængde og må da fødes gennem 55 pF.
Radialerne skal som sædvanlig være en kvart
bølgelængde, og jeg anbefaler så mange som mu
ligt. Der er også det at sige, at der Ikke skal bru
ges
forkortningsfaktor,
hvis
man,
bruger
rør
til
„stråleren".
Jeg har selv en, 0,28 bølgelængde GP (5,94 m på
20 meter) fødet gennem, 110 pF, som med RG58 CU
kabel giver et SWR på 1 : 1,1.
Forhåbentlig kan disse oplysninger hjælpe på et
og andet SWR rundt omkring.
Vy 73 de Finn Ritz Jørgensen.
Kære 4ZZ.
De standbølgeforhold, man kan komme ud for ved
almindelige GP-antenner, er ikke af en sådan stør
relse, at det har nogen praktisk betydning. Selv
med S — .2 på 10 m får man næppe nogen hørbar
forskel i den anden ende. Skulle man have besvær
med at „loade“ TX’en, så er det letteste nok at lave
et lille tilpasningsled, der indskydes i kablet lige
ved senderen. Udendørs tilpasningsled, selv af simpleste art, er bestemt rarest at undgå.
73, 7AQ.

kan, bedes
befordring.

oplysningerne

sendt

til

mig

til
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Spørgsmål: Jeg har et problem, som du måske
kan hjælpe mig med. Jeg kunne tænke mig at sætte
en Geloso-skala på min modtager, som ser ud som
vedlagte skitse. Det var meningen,-at jeg ville sætte
et hjul på den bestående skalaaksel og et direkte
snoretræk på Geloso-skalaen. Vil den passe på 80
— 40 — 20 m, eller vil det være klogere selv at
lave en? Hvordan kan jeg sætte et 0,5 mA meter
ind som S-meter, da jeg ingen AVC har? Styrke
reguleringen foregår ved at dæmpe den negative
gitterforspænding.
Rørbestykningen
er
med
batteri
rør med DK91 o. s. v. Jeg har ingen diagram over
modtageren, som er en US Marine, således står der
flere steder i den.
Svar: Jeg gætter mig til, at du vil opnå bedre
skalavisning
med
Geloso-skalaen,
fordi
den
er
større. Jeg er ikke overbevist om, at du får det på
den måde, for hvis nu skalaen, ikke passer? Det
tror jeg nemlig, ikke, man kan opnå. En frekvens

Centralskolen, Felsted.

Ved
fremkomsten
af
tunneldioden
måtte
man
vente, at der ville komme en del konstruktioner
med disse. Tunneldioden kan jo ved hjælp af for
holdsvis få dele erstatte en rør- eller transistoroscillator.
Dette var dog ikke tilfældet og skyldes vel hoved
sageligt, at man opdagede, at de dioder havde den
fejl, at de simpelthen forgik af ælde. Dette problem
skulle man dog nu være ude over, hvorfor man sik
kert gør klogest i at ombytte den angivne type med
en nyere.
Som eksempel på en konstruktion med en sådan
diode skal her beskrives et dykmeter.
Fig. 1 viser det simple diagram. Der er brugt en
diode fra General Electric, 1N2940. Spændingsdele
ren R1-R2 og R3 samt svingningskredsen bevirker,
at dioden svinger på en frekvens bestemt af I og C.
Med
potentiometret
reguleres
strømmen
gennem
meteret til ca. 0,6 mA. Dioden virker så som en
negativ modstand og formår at bringe kredsen i
sving.

Det vil være praktisk at lave et hul i indbyg
ningskassen, hvis der benyttes et trimmepotentio
meter, således at det er muligt at indstille R1, da
dette kan blive nødvendigt, hvis spændingen falder
med tiden, hvilket jo er tilfældet, når man anven
der et almindeligt batteri som strømforsyning.

skala skal altid tegnes specielt til formålet, og hvis
den bruges til noget andet, skal man kalibrere den
igen ved hjælp af en krystalstyret kalibrerings
oscillator, helst for hver 10 kHz, Jeg ville i stedet
overveje at sætte en plastiklup fast foran den skala,
der allerede er i modtageren, det tror jeg, at du
får større glæde af, og det er meget nemmere. —
S-meter kan kun virke på en modtager med AVC,
så det kan ikke installeres i din. Men da du næsten
altid har samme lydstyrke af signalerne i telefo
nerne, er styrkekontrollens stilling jo et mål for
deres styrke, og så kan du jo sætte mærke på for
pladen ud for de stillinger, du synes svarer til S1,
S2 o. s. v. Det er selvfølgelig lidt unøjagtigt, men
såmænd fuldt så godt som de S-metre, der kører
rundt omkring. Mere end halvdelen af gangene vil
den styrkerapport, du får, blive bedømt ud fra din
signalstyrke
i
forhold
til
andre
signaler,
QRM,
båndstøj m. m., og altså ikke på, hvad modtagerens
S-meter viser. Tag ikke fejl, rapporten er ikke
uærlig af den grund, næsten tværtimod!
Vy 73 de OZ6NF.
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Infrarød stråling som kommunikationsmiddel.
Hvad
er
infrarød
stråling?
Spørgsmålet
kunne
tidligere siges at være uden betydning for radio
amatører, men som tekniken udvikler sig, kommer
disse strålingsformer os tættere ind på livet, og det
bliver før eller senere noget, vi må beskæftige os
med.

Først må det slås fast, at de infrarøde stråler
udgør en del af det elektromagnetiske spektrum på
samme måde som radiobølgerne gør det. Vi er
altså inde på beslægtede områder. Det er muligt,
fremtiden vil gøre mere brug af disse strålers sær
lige egenskaber inden for kommunikationens om
råde, og i hvert fald må det jo allerede siges, at
infrarød radar er en realitet, og at yderligere frem
skridt før eller senere vil optage offentligheden.
Apparater med anvendelse af radarstråler er ble
vet udviklet til stor fuldkommenhed for eks. i
luftfarten, hvor de anvendes efter mørkets frem
brud, eller hvor tykke skyer og tåge spærrer ud
sigten. Sådanne konstruktioner arbejder på bølge
længder fra 0,8 til 1 cm og benævnes infrarød
radar. En anden form benævnes „far infrared“, altså
fjern infrarød, og med disse bølgelængder eksperi
menteres der energisk med passende apparatur på
områder omkring 10 til 100 μ og her er tekniken
så ganske væsentsforskellig fra den, der anvendes
ved radar.
Stort set kan det siges, at infrarød stråling lig
ger inden for områderne 0,72 μ bølgelængde til
1000 μ Den nedre grænse går ind i det område,
hvor
det
menneskelige
øje
modtager
synsindtryk,
medens det øverste område udgør den nederste del
af det såkaldte mikrobølgeområde.
Hvor findes nu disse infrarøde stråler, og hvilke
betingelser
er
det,
der
forårsager
deres
udsen
delse?
Alle 'genstande, der bar en temperatur, som lig
ger over det absolutte nulpunkt, udsender energi,
d. v. s. stråling. Det absolutte nulpunkt er den
temperatur, ved hvilken al molekylebevægelse går
i stå. Temperaturen „det absolutte nulpunkt" er
benævnt efter sin. opdager lord Kelvin, og nul gra
der Kelvin svarer til - 273°. Ved temperaturer
over 825° Kelvin, hvilket svarer til 550° Celcius, er
infrastrålingen synlig for øjet, og efterhånden, som
temperaturen stiger, modtager øjet disse infrastrå
ler som lys i forskellige farver. I fig. 2 ser vi et
udtryk
for
strålingsintensiteten
ved
mange
for
skellige temperaturstrålere. Man kan se, ved hvil
ken
bølgelængde
der
er
maximum
af
strålingsenergi. Man kan for eks. se, at solen har maximums
udstråling ved 5800°. Kogende vand har et energi
maximum ved bølgelængde
7,8
μ Inden for et
bredt spektralområde udsender faste legemer infra
rødt lys. Et eksempel er wolframlampen. Ophedes
wolfram til 2900°, så emitteres al strålingen i det
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kortbølgede
infraområde.
At
en
kedel
kogende
vand udsender infrarød stråling er vel nok en
overraskelse for de fleste, men som sagt i det fore
gående, alle legemer, der ligger i temperatur over
minus 273°, er infrarødudstrålere. Vi kan bedre
forstå naturen i det her sagte, hvis vi siger, at
infrarøde stråler er varmestråler.
Det var først omkring 1920, at man. begyndte at
tænke på anvendelser af disse infrarøde stråler,
som man nok havde kendt længe, men som man
ikke havde sat i relation til radiobølger. Infrarødtekniken kom først under den anden verdenskrig og
i årene lige efter. I Tyskland udvikledes et omfat
tende arbejde på infrarød luftbeskyttelse, og. man
var kommet langt i arbejdet med en luftvæmsrobot
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Fig. 2.
Største strålingsintensitet for forskellige
temperaturstrålere.

-79° C

med infrarød målsøger. Til udspejdning af fjendens
stillinger udvikledes et apparat, som udsendte ikke
synligt, altså infrarødt lys. Hertil knyttedes et betragsningsapparat, i hvilket det reflekterede infralys omdannedes til synligt lys. Der findes i dag en
mængde
IR-systemer
for
udspejdning,
identifice
ring,
målforfølgelse,
målsøgning,
kortlægning
etc.
Den
amerikanske
flådes
meget
omtalte
luftbårne
robot „Sidewinder“ er udrustet med en IR målsø
ger, som kan finde et fly på ti km afstand og lede
robotten, som flyver med den dobbelte lydhastig
hed, frem indtil træfning. Hver eneste raket, som
afskydes fra Cape Kennedy for at placere en satel
lit i dens omløbsbane rundt om jorden, overvåges
fra
observationsenheder
hele
basen
rundt,
som
„forfølger" raketten med, uhørt præcision og regi
strerer hver eneste afvigelse fra dens forudberegnede bane. Skal vi sammenligne mellem radar og
IR, er der adskillige fordele ved IR. Moderne jet
planer og raketmotorer er med sine varme yder
vægge yderst sårbare mål for IR. Med den øgede
flyvehastighed vil radar få kortere tid til at ind
stille sig på sin forsvarende virksomhed, medens
derimod den kraftigt stigende ydertemperatur gen
nem den øgede flyvevirksomhed gør, at IR syste
mets rækkevidde forøges væsentligt.
En væsentlig fordel ved IR systemet i forhold til
radar er, at detailgengivelsen er meget bedre ved
IR. IR arbejder jo med bølgelængder, der er op
til 1000 gange kortere end radarens. En otte mm
radar med 30 cm antenne kan for eks. ikke adskille
to mål på 10 km afstand, hvis målene ligger nær
mere end, en halv km fra hinanden, medens deri
mod et IR system udrustet med et 10: cm spejl kan
adskille motorerne på et to-motorers flyveplan,
Som før nævnt ligger den alt overvejende del af
den naturlige stråling, som omgiver os til daglig,
i det infrarøde område. De fleste legemer på jor
den har en temperatur nær 300° K (25—27° C). Det
er af største vigtighed at skaffe detektorer, som er
følsomme i disse områder, specielt gælder det fra
8,5 til 13,5 μ, i hvilken en stor del af egenstrålingen
fra
legemer af værelsestemperatur ligger. I alle
detektorer er der en, eller anden form, for støj, som
sætter en nedre grænse for, hvor lille et signal de
tektoren kan opfatte.
Falder et konstant lyssignal ind på en detektor,
får vi et konstant elektrisk signal ud. Detektorens
udgangssignal er afhængig, af intensiteten af den
indfaldende stråling, og den er virksom for alle
strålinger.
I
en
fotodetektor
derimod
absorberes
strålingskvanterne
direkte
af
elektronsystemet,
og
detektorens udgangssignal er proportionalt med an
tallet af absorberede strålingskvanter.

I det nære infrarøde område bruger man sæd
vanligvis samme detektorer som i det synlige om
råde. Hovedtypen er fotoemitterende celler. I dag
er der udviklet mange halvledere, som er virk
somme i det nære infrarøde område, sølv-oxygencæcium-katoden for eks. når ud til 1,2 μ. Denne
katode er ofte brugt i fotomultiplikationsrør, som
er meget hurtige, 1,2 μsek., og som egner sig ud
mærket tid forstærkning af små signaler. Samme
halvleder benyttes også i billedomformere. (Fig. 3).
Fotoelektroner, som den, infrarøde stråling slår løs
fra katoden, accelereres her ind på en fosforbelagt
anode, hvor der dannes et visuelt billede.
I det mellemste infrarøde område bruges sædvan
ligvis fotoledende detektorer. De er virksomme på
grund af en indre fotoelektrisk effekt. I fotole
dende
stoffer
emitteres,
ikke
fotoelektroner,
men
ladningsbærere frigøres i den forstand, at de kan
bevæge sig inde i detektormaterialet og give en
elektrisk strøm, når en passende spænding lægges
over materialet.
Et vigtigt hjælpemiddel til at fremhæve eller til
bageholde visse uønskede stråleområder, er infra
rødt filtrene. Man skelner mellem absorptionsfiltre
eller
interferensfiltre.
Absorptionsfiltre
udnytter
den
egenskab,
at
bestemte
bølgelængder
uhindret
passerer, medens andre tilbageholdes, Til brug for
'absorptionsfiltre benytter man ofte halvledere som
silicium eller germanium.
Vi har ikke omtalt varmedetektorerne. De brug
tes meget forhen og er for såvidt gamle kendinge
af amatørerne, idet termoelementet er en sådan
varmedetektor.
Varmedetektorerne
påvirkes
af
den
opvarmning, der opstår, når en stråling falder på
dem, på samme måde som en radiofrekvens påvir
ker 'amatørens termoelement. Videre har man bolo
meteret,
som
udnytter
modstandsændringen
i
et
temperaturfølsomt
modstandselement.
Særlig
kendt
er
termistorbolometeret,
hvor
modstandsmaterialet
er
en
halvleder
med
stærk
negativ
temperaturkoefficient. For at fremskaffe ønskeligheden af en
meget hurtig påvirkning af den indfaldende stråle
gør man termistoren så lille som mulig med en
tråd, der kun er nogle få tusindedele mm tyk. Trå
den anbringes på et varmeafledende materiale. De
hurtigste
varmedetektorer,
termistorbolometrene,
reagerer på en tusindedel sekund overfor en æn
dring i den, indfaldende stråling, men der findes
dog fotodetektorer, som er mere end 1000 gange så
hurtige. Man kan imidlertid forudse en hurtig ud
vikling af bølometrene, så de reagerer over et
meget større bølgeområde og meget hurtigere.
Der er mange områder, hvor de infrarøde stråler
er taget i anvendelse, og der er selvsagt endnu

Elektronlinse

Fig. 1.
Billedomf ormer.
Fotoelektroner, som den indfrarøde
stråling slår løs fra katoden, accelere
rer her ind på en fosforbelagt anode,
hvor der dannes et visuelt billede.
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flere
områder,
hvor
eksperimenter
og undersøgel
ser vil resultere i nye muligheder. I industrien, be
nytter man infrarøde stråler til temperaturmålin
ger ved smeltning af glas og metal. Sindrige ma
skiner og automatiske operationer styres af infra
røde stråler.

hvor dette gør sig mindre gældende, de såkaldte
atmosfæriske vinduer. Her udføres der i øjeblik
ket en energisk forskning. Der er et område, hvor
man venter sig meget af infrarødkommunikationen,
det er ude i verdensrummet. Her kan de infrarøde
stråler forplante sig: uden at svækkes, der gives
Fig. 4.
Et infrarødt samtaleanlæg.
1. Mikrofon.
2. Forstærker.
3. Infrarødstråler.
5. Filter.
6. Modtager.
7. Modtagerspejl.
8. Forstærker.
9. Hovedtelefon.

Stor betydning venter man af de infrarøde strå
ler ved stedbestemmelse og navigation. Men der vil
komme en helt ny æra hvad angår overførsel af
telefonsamtaler
og
privat
korrespondance.
Sam
menlignet
med
de
mere
kendte
mikrobølgeanlæg
er infrarødapparaturet meget mere enkelt, ligesom
de mindre mål giver mindre vægt og lettere trans
port.
Desværre
svækker
atmosfæren
de
infrarøde
stråler mere, end den svækker centimeter- og mil
limeterbølgerne.
Der
er
dog
visse
bølgeområder,

Skandinavisk CHC-Chapter.
Intresset att jaga olika diplom som ges ut av
föreningar och klubbar världen över tycks inte avta
utan snarare tvärtom.
En stor andel i detta har väl K6BX som någon
gånd i slutet av 50-talet började ge ut en diplombok,
Directory of Awards, och samtidigt bilda CHC (the
(Certificate Hunters Club).
Denna diplombok innehöll regler för att kunna
erövra omkring 500 olika diplom och från tid till
annan sänder han ut bilagor och ändringar till den
na Directory.
Mitt intresse för diplom hade börjat redan om
kring år 1954 när W3AXT gav ut sin diplombok som
han kallade för DXERAMA och mitt intresse ökade
givetvis i och med att min gamle vän SM5AHK
redigerade en diplombok som utgavs av vår för
ening, SSA.
Den kallas SSA:s Diplombok och den var för
nämligt uppställd och med tydliga regler och tryckt
givetvis på svenska. (Jag har den fortfarande kvar
och saknar nu bara några av diplomen som står
omtalade i den). Enligt uppgift håller 5AHK på att
för SSA’s räkning omarbeta denna diplombok, och
dessutom kommer den att utökas med flera diplom.
I början ac 50-talet hade jag varit mycket aktiv
på 20-metersbandet och det hade till føljd att QSLhögarna bara växte.
I och med att K6BX gav ut sin Directory fick jag
möjlighet att ansöka om en hel del nya diplom bl. a.
från USA och Canada.
År 1961 fick jag som förste europé mottaga CQmagazin, Arne Trossmann-plakett för mer än 200
olika diplom. Plaketten är en stilig sak, 17X25 cm,
förgylld och uppsatt på en valnötskiva.
Arne Trossman måste sluta att ge ut detta diplom
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hverken absorption eller afsvækning. Det må anta
ges, at de infrarøde bølger vil være særdeles egnet
for
kommunikation
mellem
de
enkelte
satellitter
og mellem satellitterne og: de kunstige øer i ver
densrummet, som man arbejder på.
Hvad der er gold fantasi i dag kan blive den, kla
reste realitet om et år. Vi har set det før, og vi vil
komme til at opleve det gang på gang.
Poul Andersen.

när han gett ud 15 st då de kostade honom 35 dollar
stycket.
Det gladde mej mycket att få denna plakett per
sonligen överlämnad av “Sax“/W2SAW vid dennes
besök här 1 Västerås och att samtidigt med den få,
som förste europé, USA-CA n:r lp, för QSL från 500
countries i USA.
Jag blev “Top Honor CHC“ för 200 diplom och vi
som nu har kommit upp i dennt kalss: har bildat en
chapter. Medlemsavgifterna som kommer in där går
oavkortat till plaketter eller andra priser åt ama
törer som uppnått 200 diplom.
Meningen med en chapter-elub är att hålla med
lemmarna informerade om nya diplom, hålla kon
takt med huvudföreningen i USA samt att ordna
någon
årlig
chapter-contest.
Vi
är
tre
stycken
CHC:ers här i Västerås som gärna åtar oss att starta
en dylik klubb, det är -5BTX, -5ACQ och under
tecknad.
Antalet skandinaviska amatörer som på ett eller
annat sätt är anslutna till CHC, är nu uppe i över
150 st.
Vi har fått förfrågningar från både OZ och LA- amatörer om vi i Sverige har tänkt oss att bilda
en dylik chapter (underavdelning) till CHC, och om
vi då även skulle ta med amatörer från de andra
nordiska länderna.
Det skulle vara intressant att höra Din åsikt och
vad Du i så fall anser om en Skandinavisk eller
Svensk CHC-chapter?
För att kunna bilda en CHC-chapter måste vi vara
minst 10 st och av dessa 3 st CHC-medlemmar.
De övriga kan vara sandar- eller SWL-amatörer som innehar minst 12 st diplom. Skriv ett par
rader till oss under adress CHC-Chapter, Box 213,
Västerås och tala om ifall intresse finns och vi
skall snart höra av oss.
Men dröj nu inte mer än en månad efter denna
tidnings utgivningsdag innan Du svarer oss.
73 de -5WI.

TRAFFIC-DEPARTMENT

Læserne skriver
Da OZ blev væk!
Med interesse har jeg læst landsformandens ind
læg „Da OZ blev væk".
Selvfølgelig forstår man, en vis nervøsitet, når
manus m. v. ikke når frem — mig bekendt er det
også første gang i historien, det sker, at OZ bliver
væk, og OZ kører da på 40. årgang.
Men. man forstår jo ikke, at landsformanden frem
sender en så vigtig forsendelse på almindelig måde,
det er forkasteligt — måske ved landsformanden det
ikke, men så vidt mig bekendt ville omtalte forsen
delse som værdibrev (anbefalet) have kostet 1,50 kr.
(én krone og 50 øre!) mere på portoen (for angiven
værdi de første 1000 kr:), og så gives der endda
kvittering for forsendelsen.
Mon, det ikke ville kunne betale sig at give de
12X1,50 kr. mere ud om året og have sikkerhed for
forsendelsens fremkomst?
I øvrigt vil en forsendelse fra K. ikke gå videre,
før end den er sorteret ud og ligger forseglet i sin
sæk — mon man ikke skulle kunne finde frem til
den, på et eller andet tidspunkt, da er hele arbejdet
jo ikke spildt!
Bedste 73
OZ5NU, Niels Mortensen, 5591.

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

RSGB „Bulletin"
det tilsvarende blad for engelske amatører, som OZ
er for der danske, har med jan. nr. 1968 skiftet
navn til „Radio Communication".
Potomac Basin Award
udstedes, af Catoctin Radio Club for contact med
countries stødende op til Potomax floden. For sta
tioner uden for USA er kravene
Kl. A. 12 countries i Virginia, 5 countries i Maryland. 5 countries i West Virginia. 4 countries i Pennsylvania.
Kl. B. I samme rækkefølge 6, 2, 3 og 2.
Kl. C. I samme rækkefølge 4, 1, 1 og 1.
Afgiften er 3 IRC’s, og en, bekræftet liste over
forbindelserne skal sendes til W4GYP, Route 1,
Box 380, Leesburg, Virginia, 22075 USA.
De anvendelige countries i de forskellige stater
er:

Svar.
Om dagen arbejder jeg for at leve, om aftenen
lever jeg for min hobby. Om dagen har posthuset
åbent, men om aftenen, når OZ gøres rede til viderebesørgelse,
er
posthusene
lukket,
og
postkassen
giver som bekendt ikke kvittering.
De sidste timer, inden OZ er færdigredigeret, er
man i en forfærdelig „tidnød". Man, har overhovedet
ikke mulighed for, når bladet er endeligt færdig,
hvilket sker meget sent om aftenen, at lade det
ligge natten over for så næste dag, at få det på
posthuset
til
anbefalet
viderebesørgelse,
hvorefter
det så først er fremme næste dag igen,.
Hvis læserne sendte stoffet ind til tiden, gik det
nok, men alt for mange „trækker den" til sidste
øjeblik. Dette gælder ikke alene afdelingerne, men
større bidrag, som vi ikke godt kan, undvære, kom
mer for sent, så venter vi, og så har vi miséren.
Venlig hilsen, Niels.
OZ6PA, Poul Andersen.

Virginia:
Arlington — Augusta — Cralke — Fairfax —
Faquer — Frederic — Highland — King George —
Loudoun — Northumberland — Page — Prince Wil
liam — Rockingham — Shenandoah — Stafford —
Warren — Westmoreland.
Maryland:
Alleghany — Carrol — Charles — Frederic —
Garrett — Montgommery — Prince Georges — St.
Mary’s — Washington,

Generaldirektoratet
for
post- og telegrafvæsenet

Marts måned 1968
Solplettal 105

Oversigt over de forventede bedst anvendelige frekvensbånd
for amatør-radioforbindelser (MHz)
1
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West Virginia:
Berkley — Grant — Hampshire — Hardy — Jefferson — Mineral — Morgan — Pendleton.
Pensylvania:
Adams —
Somerset.

Bedford

—

Franklin

—

Fulton

—

Washington D.C. må benyttes én gang i stedet for
et hvilket som helst andet country.
WAGI-Award.
Ansøgninger om dette diplom skal nu sendes til
Mr. Frank A. Robb, GI6TK, 125 Downshire Road,
Holywood, Co. Down, Northern Ireland.
Dette
diplom
opnås'
ved
bekræftet
forbindelse
med mindst 2 stationer i hver af grevskaberne:
Antrim — Armagh — Derry — Down samt 2 i enten
Fermanagh
eller
Tyrone.
Ansøgningen
skal
være
ledsaget af 5 sh. samt QSL-kort. Forbindelser må
være gennemført efter 1. jan. 1959.
Forholdet
mellem Don Miller, W9WNV og ARRL er nåny ved
at blive delikat, idet han i et åbent brev beklager
sig over, at forbindelser med VQ8CBB og VQCBR
endnu ikke er blevet krediteret stationer, der har
indsendt QSL herfor til ARRL.
Han udtaler, at såfremt annulleringerne af for
bindelserne med ham på PYØ, St. Peter og Paul
Rocks, VQ9AA/C Chagos og VK2ADY/0, Heard Isl.,
ikke bliver ophævet, er hans sagfører blevet instru
eret om at forfølge sagen retsligt over for ARRL.
Vi skal ikke dømme om, hvem der har ret i denne
sag, men når den udvikler sig som anført, må det
vel være på tide at klarlægge, at hele denne form
for
amatørradiokommunikation
fuldstændig
skyder
over målet, dette ikke blot fordi én og anden ama
tør skal støttes økonomisk gennem et eller andet
fond samt materielt gennem hel eller delvis tilde
ling af stationsudstyr, og ej heller fordi det i visse
tilfælde viser sig, at bestemte amatørgrupper favo
riseres
med
forbindelser
og
efterfølgende
saliggø
rende QSL’s — men ikke mindst fordi denne kun
stige stræben efter optimale tal for DX-lande i sig
selv er helt unaturligt, fordi at mange af disse
lokaliteter
aldrig
bliver
aktiverede
igen,
hvorved
den yngre og kommende amatørmasse miskredite
res.
Den støtte og konservative bearbejdning af ama
tørbåndene for opnåelsen af kontakt med flest mu
lige af de på grundlag af administration og offi
cielt
anerkendte
geografiske
grænser
fastlagte
og
vedtagne prefix-områder må vedblivende være den
form, hvor under DX-arbejdet etableres og akcepteres.
ZE1S.
De, der kontaktede ZE1S under CQ WW DX Contest, vil være interesserede i at vide, at dette var
en speciel station etableret af Mashonaland-afdelin
gen af Radio Society of Rhodesia i Ruwa Park. Den
benyttede
en Viking
Ranger
station og V-beam.
Holdet, der betjente stationen, bestod af ZE1AE —
ZE2JD og KV, ZE3JJ og JO, ZE4JD og JS samt
ZE5JJ.
Contest.
2.—3. marts 1968. Bartg Forårs RTTY Contest.
12.—13. oktober 1968: RSGB 21—28 MHz Contest.
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26 —27. oktober 1968: RSGB 7 MHz Fane Contest.
7.—10. november 1968: RSGB 7 MHz CW Contest.
OZ4FF har modtaget WAE I nr. 268 med 55 lande
og 190 po'ints på CW.
OZ3PO har modtaget WAE III nr. 1727 CW.
OY2H har modtaget WAE III nr. 1729 CW.
Deutschlandstreffen.
Som arrangør af „Deutschlandstreffen“ 1963 ind
stiftede
Ortsverband
Wolfsburg
i
Tyskland
et
„Deutschlandstreffen-Diplom",
hvortil
der
i
sam
arbejde med DARC’s diplomudvalg nu er udarbej
det følgende regler:
1. Diplomet kan opnås af såvel inden- som uden
landske amatører, der er medlem af deres hjemlige
amatørorganisationer.
2. Som understøttelse af ansøgning om tildeling
af
diplomet
fremsendes
de
implicerede
QSL-kort,
som efter prøvning returneres sammen med diplo
met.
3. Godkendes kan kun kort for forbindelser efter
1. jan. 1967.
4.
Kortbølgestævner
og
„Deutschlandstreffen"
har
hidtil været afholdt i følgende byer: Stuttgart —
Iserlohn — Bad Lauterberg — Erlangen — Bad
Homburg v. d. Hobe — Cuxhafen — Coburg — Bad
Harzburg
—
Dortmund
—
Wolfgang
—
Berlin
(West). I disse byer skal stationer kontaktes i h. t.
par. 5.
5. For opnåelse af diplomet skal stationer i Europa
uden for
DL, DJ, DK og
DM have forbindelse med
mindst
7 stationer i 2 byer.
mindst
4 stationer i 5 byer.
mindst
3 stationer i 4 byer.
6. Tildelingen af diplomet er vederlagsfrit, når
betingelserne under par. 5 er opfyldt. Omkostnin
gerne ved forsendelse og hylster sker pr. efterkrav.
7. For „Deutschlandstreffen", der finder sted i de
kommende år, tildeles sticker med byvåben. Denne
eller
disse
stickers
opnås
ved
forbindelse
med
mindst 2 stationer fra den aktuelle by. Kun forbin
delser, der har fundet sted e f t e r stævnet, vil
blive godkendt.

Helvetia 22.
Danske resultater i „Helvetia 22“ 1967 blev føl
gende :
Nr.
36 OZ1LO med 45 QSO,
24
multiplier og
3.240 points.
Nr. 74 OZ6HS med 32 QSO,
17
multiplier og
1.632 points.
Nr.
78
OY4M med 27 QSO,
19
multiplier og
1.539 points.
Nr.
154 OZ4H med 10 QSO,
7
multiplier og
210 points.
Nr. 158 OZ2UA/P med 10 QSO, 6 multiplier og
180 points.
Nr.
170OZ3SK med 4
QSO,
4
multiplier og
48 points.
*
Juletesten.
Efter fristens ud'løb er følgende logs indgået: 4FT
— 2UA/P — 6RG.
Der er endvidere foretaget en bedømmelse af de
indgåede lytter-logs, og i denne afdeling er place
ringen blevet følgende:

1. OZ-DR
2. OZ-DR
3. OZ-DR
4. OZ-DR
5. OZ-DR

1429
1423
972
1442
1371

Sønderborg
Esbjerg
Holstebro
Assens
Roskilde

217
208
188
173
61

points
points
points
points
points

Endvidere var der indgået log fra OZ-DR 1446, der
mangler
stations-calls
for
modpartstationerne,
samt
fra OZ-DR 1427 og medl. nr. 10538, der begge mang
ler angivelse af modpart samt resultater fra denne.
OZ2NU.
„CQ“ WW SSB Contest.
Fra „CQ“ har vi klippet følgende OZ-placeringer:
OZ3SK
OZ4FF
OZ7BG
OZ7DX
OZ3GW
OZ4OV
OZ1FO

A

28
14
7

454,316
143.808
32,550
21,384
3,828
1,972
5,301

822
402
133
146
40
56
86

Multioperatører:
204,578 563
(OZ2KT og OZ6GR)
47,908 167
OZ2CV
(OZ2CV og OZ6TL)
32,513 207
OZ4KY
(OZ4KY og OZ7DX)
OZ4HAM 1,240 38

OZ2KT

212
214
93
88
33
34
57

187
118
61
20

Hermed resultater for
aktivitetstesten i januar 1968:
1. OZ4CF
2. OZ2LW
3. OZ5DP
4. OZ4H
5. OZ3PO
6. OZ4MQ
7. OZ4QX
8. OZ2UA
9. OZ3NI

1. OZ9KZ
2. OZ4FA
3. OZ4PY
4. OZ1LD
5. OZ7AI
6. OZ2NK
7. OZ6EI
8. OZ1RH
9. OZ5EV
10. OZ4LX
11. OZ6BF
12. OZ8CV
13. OZ4FD
14. OZ7DX
15. OZ3KE
16, Z9MD

CW:
6X56
6X52
6X 44
6X 42
7X29
5X34
6X28
6X24
6X14
Fone:
12X 94
11X101
12X 90
12 X 84
12X 83
12X 82
10X 90
10X 90
11X 73
11X 72
10X 75
10X 74
10X 73
11X 63
11X 45
9X 40

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

= 336 points
= 312 points
= 284 points
= 252; points
= 203 points
= 180 points
= 168 points
= 144 points
= 84 points

1128 points
1111 points
1080 points
1008 points
996 points
984 points
900 points
900 points
803 points
792 points
750 points
740 points
730 points
693 points
495 points
360 points

Til lykke til januar måneds 2 vindere, OZ4CF og
OZ9KZ.
Det er mit håb, lat endnu flere vil deltage i
testen, idet jeg igen vil gøre opmærksom på, at det
ikke er nødvendigt at deltage mere end 9 gange i
løbet af året for at vinde.
Jeg har fået flere henvendelser om amter, der

ikke har deltaget i testen, som mange gerne så
QRV af hensyn til OZCCA. — Vil I ikke godt hjælpe
til med at få disse amter aktiveret?
Til alle de, der har gjort opmærksom på, at de
ikke hørte mit call i januar-testen, vel jeg gerne
oplyse,
at
influenza
og
dermed
følgende
feber
m. m. havde sin indflydelse heri, hi.
73 og på genhør.
4FF, Karsten.
IARC’s udbredelsescontest 1968.
„EN CONTEST MED ET FORMAL".
Den Internationale Amatør Radio Club i Geneve
startede i 1963 et program med den hensigt at sup
plere
og
udvide
udbredelsesforudsigelserne,
idet
man
begyndte
at
indsamle
data
om
stedfundne
amatørforbindelser
og
bearbejdede
disse
data
v.
h. a. EDB. IARC’s formål med denne undersøgelse
var at forberede og udgive en håndmog med oplys
ninger
om
de
fremherskende
udbredelsesforhold
(sandsynligheden
for
gennemførelse
af
forbindelse
på kommunikationstidspunktet) mellem de 75 ITUradiozoner, afhængig af det anvendte bånd, måne
den og solpletaktiviteten. For at skabe interesse
om
denne
forskning
indstiftede
IARC
CPR-diplomet (se OZ jan. 67, 27—28).
Formålet med nærværende test er at skabe endnu
større interesse om dette projekt. Derfor tales om
en „test med et formål". NB. BEMÆRK, AT CPRZONERNE
IKKE
ER
DE
SAMME
SOM
WAZZONERNE,
SÅLEDES
SOM
DE
ANVENDES
AF
„CQ“-MAGAZINE!
Det
officielle
CPR-kort
visende
de 75 ITU-zoner kan findes i OZ jan. 67.
Regler:
I. Periode: 1. april 1968 0001 GMT til 30. april
1968 2359 GMT.
II. Formål: Alverdens amatører skal kontakte så
mange andre amatører i så mange CPR-zoner som
muligt under testen,
III. Frekvenser: Alle MF- og HF-bånd mellem
390 kHz og 30 MHz som pågældende amatørs natio
nale P&T tillader amatørtrafik på, må anvendes. Et
oversigtsblad må give oplysninger1 om, man delta
ger som enkeltbånds- eller multibåndsstation. Hvis
loggen indeholder rapporter fra flere bånd, og man
ønsker >at deltage som singlebåndsstation, må dette
bånd tydeligt markeres i loggen.
IV. Klasser:
1. Single operator: Fone, CW, RTTY.
a. Enkeltbånd.
b. Multibånd.
2. Mul ti operator: kun multibånd, fone, CW,
RTTY.
3. Mobile d. v. ss, maritime — aeronautical —
land.
4. Klubber (se sektion XIII).
V. Opkald: For at lette identifikationen af CPRzoner anbefales følgenide opkald (under forudsæt
telse af det lokale P&T’s godkendelse) CQ CPR de
OZ. . ./SPR zonenummer (01—90). — Eksempel:
4U1ITU/28 viser, at 4U1ITU befinder sig i CPRzone 28. Ligeledes W3ZA/08 viser, at W3ZA befinder
Sig i CPR-zone 08. Hvis W3ZA f. eks. kører porta
belt i New York, vil han kalde CQ CPR de W3ZA/
2/08. OZ/SM/LA/OH ligger i CPR-zone 18. OY i
CPR-zone 27. OX syd for 80° N i CPR-zone 5; nord
for 80° N i CPR-zone 75.
VI. Ved forbindelserne må begge parter anvende
samme emmissionstype, d. v. s. fone/forne, CW/CW,
RTTY/RTTY. Crossband-forbindelser gælder ikke.
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Indenfor
disse
begrænsninger
gælder
alle
forbin
delser, hvor der har været udvekslet calls og' rap
porter.
VII. Koder: CW RST + CPR-zonenummer. Eks,:
OZ5EDR sender 57918.
Fone
RS
+
CPR-zonenummer.
Eks.:
OZ5EDR
sender 5818.
Hvis den anden station ikke er med i testen og
derfor
ikke
sender
CPR-zonenummer,
eller
hvis
forbindelsen laves under en anden test, gælder den,
såfremt det korrekte CPR-nummer tilføjes i den
indsendte log.
VIII. Multipliers,. Kun én (1) silags multiplier,
nemlig én for hver CPR-zone på hvert bånd.
IX. Gegtagme forbindelser. Samme station må kun
kontaktes 1 gang på hvert bånd med hver emmdssionstype inden for 24 timer. I øvrigt opfordres til
gentagne forbindelser. Fobindelser, der varer over 6
minutter, kan inddeles i 6 min. perioder, således at
hver 6 min. tæller som QSO. Eks.: En QSO, der
varer fra 0553 til 0610, tæller som 3 (0553, 0559,
0605).
X. Scoring:
1 point for fast station/fast station i forskellige
CPR-zoner.
2 points for fast station/mibol station i forskellige
CPR-zoner.
3 points for mobil station/mobil station i forskel
lige CPR-zoner.
NB. INGEN points for forbindelser indenfor sam
me CPR-zone.
Slutsum:
Total point multipliceret med total
antal multipliers,
XI. Diplomer. Alle, der fremsender logs med 100
eller flere forbindelser, vil få et CPR-diplom i følge
reglerne (se OZ jan. 67). Vinderen indenfor hver
kategori (IV) indenfor hve CPR-zone vil få et sær
ligt diplom.
XII. SWL. DR-lyttere opfordres til at deltage.
NB. DR-nummer er nødvendigt. Diplomer sim i XI.
XIII. Klubber. Klubber skal være lokale grupper
på mindst 3 personer. For at kunne opnå diplom
må et bestyrelsesmedlem sende en liste over del
tagernes scoring, fone, CW, RTTY. Hver deltager
må tydeligt mærke sin log med klubbens navn på
sit oversigtsiblad. Klubbens score er det samlede
for alle dens medlemmer.
XIV. Log. 1. Alle tidspunkter i GMT. 2. Separat
log for hvert bånd. 3. CPR-zone multiplier anføres
kun første gang på hvert bånd. 4. Loggen skal che
ckes for korrekte points og multipliers. 5. Et oversigtsblad med beregningerne, kategori og indsende
rens navn og postadresse (med BLOKBOGSTAVER)
og CPR-zone. 6. Et begrænset antal logblade kan
fås fra IARC, Box 6, Geneve 20, Schweiz. Ellers
lav en selv med
følgende
rubrikker:
Dato, tid
(GMT),
call,
sendt,
modtaget,
points,
CPR-zone.
Husk at anføre bånd, emmissionstype og kategori.
XV.
Bedømmelse.
Alle
beslutninger
taget
af
IARC’s contestkomite er endelige.
XVI. Overtrædelse af licensbestemmelserne i ens
eget land eller overtrædelse af ovenstående regler
medfører diskvalifikation.
Loggen sendes til:
L. M. Rundlett, W3ZA,
Chairman, IARC Contest Committee,
Electronic Industries Association,
2001 Eye Street, N. W.,
Washington, D. C. — 20006,
U.S.A.
(Bearbejdet af OZ7DX).
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TRÆNINGSTELEGRAFI PA 80 METER
Tid: Hver søndag formiddag kl. 0900—1000
Frekvens: 3580 kc.
Input: 300 W.
Sendetype: Umoduleret telegrafi (Al).
Der sendes fra station OZ4SJ, København.
I denne måned bliver hastigheden ca. 55 tegn/min.

DNT.

Stanford- rapporten
I dette og senere numre af OZ giver vi et resumé
af rapporten fra, Stanford Reseach Institute.
Begyndende med Berlin konferencen 1906 og fortsættende
med
irregulære
intervaller
har
verdens
nationer været sammenkaldt til International Tele
kommunication
Union
(ITU)
konfererer
for
at
diskutere og beslutte om områder i radiofrekvens
spektret til en mangfoldighed af brugere.
Det oprindelige formål med dette selvdikterende
system af bestemmelser var at tillade størst mulig
udnyttelse af spektret efter et metodisk tildelings
skema,
som
miniserer
interferens.
Imidlertid
er
spektrets område begrænset, krav om plads er sti
gende, og placering af nye brugere derfor stadig
vanskeligere. Enhver tjeneste, der ønsker at bibe
holde sine tildelte områder, og enhver ny kandidat
til frekvensområder, må forelægge utvetydigt bevis
på at den tiltænkte benyttelse vil tjene nationale og
samfundsinteresser. Desuden må hver tjeneste kun
ne vise, at dets planlagte brug af områderne tåler
sammenligning med andre mulige anvendelser.
På den næste internationale konference, som vil
finde sted inden for tre til fem år, må amatørradiotjenesten,
ligesom
alle
andre
brugere
af
radiofrekvensspektret,
retfærdiggøre
sine
frekvenstilde
linger.
Tjenesten har været støttet godt hidtil på inter
nationale
radiokonferencer
af
De
forenede
Stater
og et antal andre lande, som anerkender den nytte,
de har forskaffet sig fra tjenesten, og som bekræf
ter dens værdi.
Imidlertid — denne støtte kan kun tænkes at ville
fortsætte netop så længe, som, tjenesten fordelagtigt
tåler sammenligning med andre tjenester og deres
bidrag til den nationale velfærd.
Tjenesten har ikke modtaget ubetinget støtte fra
alle lande.
Trods
den
betydende
andel,
amatørradiotjenesten
har spillet i teknisk, økonomisk og social udvikling
af mange stationer, fastholder mange af dens kriti
kere, at andre radiotjenester er af større betyd
ning, og at tildelingerne til amatørtjenesten enten
skulle reduceres eller helt bortfalde.
Størstedelen af kritikken af amatørtjenesten kom
mer fra lande, der har brug for tildelinger til for
skellig anvendelse, men som er ude af stand til at
få tildelt områder, fordi andre nationer fastholder
tidligere krav på de ønskede områder. Problemet
vedrører specielt de nye udviklingslande, som har
krævet områder på et relativt sent tidspunkt til
rådighed for dem til sådanne kommunikationstjene
ster som punkt-til-punkt, international radiofoni og
aeronautisk mobiltjeneste. Disse tjenester blev givet
en høj prioritet af de nye nationer på den sidste
ITU-konference i 1959. Problemerne vokser — den
næste internationale konference ventes at omfatte
tilnærmelsesvis 128 lande — omkring 30 af disse er
opstået som nye nationer siden 1959-konferencen.

Eftersom
deltagerne
i
internationale
konferencer
må træffe afgørelser, som har vidtrækkende kon
sekvenser og på grund af de stigende vanskeligheder
i deres opgaver, er det vigtigt, at de har en sund
forståelse af tjenesternes relative værdier.
I denne hensigt har American Radio Relay (ARRL)
opfordret Stanford Research Institute til at forestå
en neutral undersøgelse, som vil opsummere og
vurdere de tidligere, de nuværende og de kom
mende bidrag, som amatørradiotjenesten har ydet
og vil yde til den nationale velfærd.

views med kendte radioamatører, som havde siddet
i eller haft nøglepositioner i regeringen, i indu
strien og i ARRL. Amatører blev udvalgt, hvis er
faringer og positioner kvalificerede dem til at be
dømme
amatørradiotjenesten
fra
varierende
stand
punkt. (Nogle af de personer, som, blev interviewet,
er nævnt nedenfor). Spørgeskemaet, som var for
delt til et repræsentativt udvalg af amatørradiooperatører,
søgte
informationer
vedrørende
erfarin
ger, betjeningspraksis og andre af gruppens karak
tertræk.

Hensigt og virkefelt.
Hensigten med disse undersøgelser er:
1. At udarbejde informationer vedrørende ama
tørradiotjenestens
tekniske,
økonomiske
og
sociale
bidrag til den nationale velfærd.
2. At undersøge og vurdere Amatørradiotjenestens
position i forhold til andre vitale radiotjenester.
3. At forelægge informationerne i en udformning
anvendelig for udbredelse af det første til:
a.Telekommunikationsembedsmænd
fra
andre
na
tioner og deres delegationer til internationale radio
konferencer.
to. Telekommunikationsembedsmænd i De forene
de Stater og deres delegationer til internationale
radiokonferencer.
c. Funktionærer i ARRL.
Denne undersøgelse indeholder ikke noget forsøg
på at klassificere de forskellige tjenester ,der kæm
per for plads i spektret, efter deres relative værdi.
Snarere har man forsøgt at undersøge amatørradio
tjenestens arbejde i De forenede Stater og andet
steds i lyset af fastslåede formål.

Anerkendelse.
Institutet anerkender med tak værdifulde bidrag
og råd generøst ydet af Mr. Herbert Hoover, Jr.
(W6ZH), tidligere præsident for ARRL. Tak er også
udtrykt til Mr. John Huntoon (W1LVQ), sekretær og
forretningsfører for ligaen, som bidrog med meget
værdifulde
informationer.
Desuden
d’hrr.
Barry
Goldwater (K7UGA), William Orr (W6SAI), William
Eitel
(W6UF),
William
Halligan
(W9AC),
George
Jacobs
(W3ASK),
John
Gayer
(HB9AEQ),
William
Harrison (W2AVA), Charles Camey (W0GDJ), C. A.
Robertson
(K8BLL),
Finley
Carter
(K6GT),
Lance
Ginner (K6GSJ) and Vernon Howard (W6ERS) gav
af deres tid og forsynede os med data, som det på
anden måde ville have været umuligt at opnå, lige
som de ofrede værdifulde råd i forberedelserne af
denne rapport.

Fremgangsmåde.
Institutets
undersøgelsesteam
prøvede
amatørradiotjenestens: evne til at bidrage til nationens vel
færd i tre brede områder:
1. Teknologisk. Som en aktuel og potentiel hjæl
pekilde for udviklingen og vedligeholdelsen af en
nations videnskab, ingeniørvæsen og teknisk træ
nede mandskab.
2. Økonomisk. Den indvirker både direkte og in
direkte på en nations økonomi.
3. Socialt. Den påvirker en nations sociologiske
struktur, indbefattet dens værdi som et overbevi
sende og troværdigt udtryk for nationen i det
fremmede og som en bidragyder til international
goodwill.
Eftersom amatørradiotjenesten i De forenede Sta
ter blev fundet som typisk (undtagen i størrelse) for
amatørtjenesten i de fleste andre lande, blev op
lysningerne primært samlet her. På basis af disse
oplysninger
trak
undersøgelsesteamet
paralleller
med lignende erfaringer i andre teknologisk avan
cerede lande, som havde understøttet amatørradiotjenesten.
Data og informationer udviklede i denne rapport
blev opnået primært fra tre kilder: litterære under
søgelser, interviews og et spørgeskema.
De lettere undersøgelser blev baseret på ARRL’s
publikationer (speoielt QST), publikationer fra an
dre amatørgrupper i De forenede Stater og uden
lands, institutrapporter og notater samt regerings
og handelspublikationer.
En del af interviewene blev ført med repræ
sentanter
fra
elektronisk
udstyrsfabrikker,
der
bragte
informationer
vedrørende
fremstilling
og
salg
af
amatør
og
kommercielt
radiokommunika
tionsudstyr.
Værdifulde
informationer
og
oplysnin
ger var også opnået i begrænset omfang af inter

Stab.
Dette undersøgelsesprojekt blev ledet af Mr. Willard D. Tiffany (W6GNX) og Mr. James E. Hacke,
Jr., med assistance af Mrs. K. Lynne Moritz og Mr.
William L. White, Jr. Konsultativ støtte blev ydet
af Dr. Donald R. MacQuivey (ex W7BAL) på insti
tutet og af Mr. Edgar A. Post (K6ODG) fra Granger
Associates (tidligere på institutet).

Hvert år omkring juletid plejer der at komme
indlæg om de danske amatørers manglende mulig
heder for at opnå tilladelse til at viderebringe
meddelelser til trediemand.
Diskussionen
om fone-patch muligheder er ikke
noget isoleret dansk fænomen, men synes at findes
i alle lande, der har oversøiske områder uden nor
mal telefonforbindelse med moderlandet.
For den amerikanske amatørbevægelse har trediemandskommunikationen
altid
været
en
vigtig
del
af hele amatørbevægelsen. Den mulighed for lands
omfattende radionet, som amatørerne kan etablere,
har gang på gang været anvendt som begrundelse
for den betydelige frekvenstildeling, som de ame
rikanske amatører har.
Fone-patch tanken opstod umiddelbart efter kri
gen, hvor man til mere private forbindelser mel
lem militærpersonel i udlandet og USA oprettede
de såkaldte MARS-net. I USA blev forbindelserne
viderebefordret
af
amatører,
men
da
trafikken
ikke havde nogen amatørkarakter, valgte man at
lægge
arbejdsfrekvenserne
umiddelbart
over
og
under amatørbåndene. Efterhånden som nettene ud
byggedes, steg kravet til antallet af kanaler, og
man fandt hurtigt ud af, at trafikken ligeså godt
kunne afvikles på amatørbåndene.
Da de fleste, der benytter fone-patch mulighe
derne, er ukendte med amatørkommunikation, kræ-
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ves
der
betydeligt
mindre
støj,
end.
amatørerne
normalt kan acceptere, hvorfor fone-patches afvik
les med høje effekter og på renholdte frekvenser.
Ved kravet om frie frekvenser er vi nået til mit
egentlige ankepunkt mod fone-patch.
Hver eneste wek-end er betydelige dele af SSBområderne belagt med fone-patch stationer, og er
man i tvivl, om der kommer noget ud af ens sen
der, kan man blot kalde CQ på en af de frekvenser,
der holdes varme. Der kommer hurtigt svar — men
ikke noget behageligt svar.
Ingen kan vel være interesseret i disse halv
officielle
stationer,
og
jeg
kan
vanskeligt
tænke
mig, at danske amatører skulle være interesseret
i at have særlige telefonfrekvenser på DX-båndene-.
Fone-patch
arbejdet
har
skabt
sine
egne
fre
kvenskonger, der med en stab af trofaste hoffolk
vogter på de hellige frekvenser. Det er besværligt
nok med de amerikanske stationer, der er ikke
grund til at ønske sig flere.
Månedens nye prefix blev 8P6 for Barbados, der
den 1. januar opnåede selvstændighed.
Det tog PY0DX & Co. over 7 timer at komme i
land på St. Peter Rocks. I løbet af de 30 timer, de
var i luften, nåede de at lave 2000 QSO’er. Næste
gang fyrene skal efterses, regner de med igen at
forsøge at komme i luften.
Igen i år skal G3BID en tur til Afrika. Fra be
gyndelsen af februar regner han med at være aktiv
som ZD3F og senere muligvis også fra 6W8. QSL
via W2CTN.
Ligesom det tidligere var tilfældet i Yemen, så
er det schweiziske Røde Kors hold, der er sendt
til Rio Muni, udstyret med radioamatørgrej. For
tid-en er det EA0FP, der betjener stationen. Radio
manden udskiftes hver 6. uge. Stationen er rappor
teret særlig aktiv med CW i den lave ende af
15 meter.
VQ9JW er stadig aktiv fra Aldabra med SSB på
21380 og 28690 sidst på eftermiddagen. I løbet af
foråret vil han blive forflyttet til andre øer i om
rådet.
Don Miller er nu efter en kort aktivitet i England
taget tilbage til USA, ingen nye planer foreløbig.
Båndrapporter:
3,5 Mc CW:
4DX: W3ZBG 02 - VE1ZZ 03.
5LZ: 9H1AG 23 - LA6IJ/MM 23.
3,8 Mc SSB:
4DX: K2RBT - W1FZJ/KP4 05 - 4U1ITU - VS6DO
19 - OY4OV.
DR 1449: 4X4WN 21 - 0Y40V 20 - W3BNS 07 W1EBC 06.
14 Mc CW:
4DX: PY5BAZ 04 - ZL1TZ 08 - VK3NW
JA1UGW—2BI 08 - W6, 7, 8 03 - UA9—0 05.
5LZ: 9A1B 04.

08

14 Mc SSB:
3SK: AP2SG 17.
DR 1423: 9J2AP 17 - UI8AG 10 - YK1AA 15
7X2ED 10 - ZE1JS 17 - TU2AY 17 - ZS1LA
UA3KBD 14.
DR 1442: OX3IR 17 - TF2WKW 17 - VE8MK 17
ZL1ABO 08 - JA7FS 08 - CN8CZ 08 - HL9KR 11
HL9TV 11 - HV3SJ 11.
DR 1449: TG8IA 09 - VK2PHT—3VJ—5HV 15
ZS5PT—6BLP 18 - ZE1AE 18 - PY1MK—7YS 17 -
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KL7AHB 10 - PZ1CI 20 - TI6PKZ 15 - YV6GG 21 FY7YM 21 - HK5AOH 21.
21 Mc CW:
4DX: UW9EA 11 - Wl—2—3—4—5—6—8—0 15.
5LZ: CR6BX 12 - XW8CAL 12 - UH8BO 12 VK2BPN 11 - UJ8AB 12 - UI8FB 10 - EA0FP 10 OD5EN 12 - Z4GM 10.
21 Mc SSB:
3SK: IS1CZQ 15 - KØILI/KG6 08 - VR1L 09.
DR 1423: MP4MBB 13 - UD6BR 13 - YV4RZ 18 HL8PY 10 - JA1DWM 10.
DR 1442: HM5BF 09 - JA4FKX 10 - VK1LC 10 SVØWQ 15.
DR 1449: KZ5NG 15 - VK1GD 11 - EL8J 11 9X5AA 16 - VK5DE 11 - 3V8BZ 12 - ZD8HAL 16 UD6BR 13 - ET3REL 12 - 5N2AFF1 16 - EA9AQ 16 9X5PB 11 - KØILI/KG6 12 plus W’s.
28 Mc SSB:
3SK: SV1AN 11 - 5U7AN 14.
4DX: 5J2VB 13 - Wl—2—3—4 15.
DR 1442: SL7AZ 12 - UV3AAE—9PP 10 - UF6CR
12 - UW9XT 11.
DR 1449: LU6DRB 16.
Tak for rapporterne og på genhør i næste måned.
73 es god jagt de 7BQ,
Hans Jørgen Raismusen,
Langeb-jerg 32, III, Nærum, 2850.

Testregler for marts-testen:
1. Tidsrum: Fra lørdag d. 2. marts kl. 1900 GMT
til d. 3. marts kl. 1100 GMT.
2. Bånd: 144—146 MHz og 432—438 MHz.
3. Antal QSO: Een QSO med hver station på hvert
bånd.
4. Points: 1 point pr. km — gælder for begge bånd.
5. Kode: De sædvanlige kodegrupper — 58019
GP34J — udveksles-, RS(T) rapport og QSO nr. samt
QRA kode. Det er ikke tilladt at skifte QTH under
testen.
6. Logs: EDR’s logblade eller tilsvarende opstil
ling i A4 format. Resultatet fra 144 MHz og 432 MHz
sammenlægges.
Deltagerne
udregner
selv
deres
krævede points. De udfyldte og underskrevne logs
sendes senest d. 20. marts 1968 til undertegnede.
Tester:
I sidste nummer af OZ var der i oversigten o-ver
årets; tester sket en ombrydning, der ikke lettede
overskueligheden — her er listen Igen, ordnet i
følgende rækkefølge: Dato, bånd og arrangør:
2.-3. marts, 144/432 MHz, EDR.
4.-5. maj, 144/432 MHz, SSA.
25.-26. maj, 432/1296 MHz, EDR.
15.—16. juni, OZ-CCA VHF, EDR.
6.-7. juli, 144/432, MHz, EDR.
7.-8. se-pt., 144/432 MHz, EDR.
26. dec., 144/432 MHz, EDR.
Aktivitetstesten:
Januartesten gav følgende resultat:

144 MHz:
OZ1OF —
3173 points
9PZ —
2221 points
9TJ — 2023 points:
4DP/p — 1836 points
8UX — 1539 points
8SL —
1223 points
6DN —
1102 points
9EVA — 1091 points
2OE —
889 points
432 MHz:
OZ9PZ —
4HX —

74 points
62 points

OZ6VG — 632 points
4FD — 577 points
2GM — 555 points
1PD — 494 points
4BK/p -- 306 points:
4TA — 282 points
6SR — 154 points
7LC —
69 points

OZ7LX —
9AC —

18 points
18 points

144 MHz aktivitetstest
den 1. tirsdag i måneden
kl. 1900—2359 DNT.
432 MHz aktivitetstest
den 1. onsdag i måneden
kl. 2200—2359 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden d. 20. i respek
tive måned.
HUSK: 432 MHz aktivitetstime hver søndag mel
lem kl. 1100 og 1200 DNT.
Udfyldelse af logs:
Der er heldigvis flere og flere, der deltager i
testerne — mange har aldrig været med før og er
derfor lidt i tvivl om, hvordan en log udfyldes og
hvorfor.
En korrekt udfyldt log skal indeholde:
1. Oplysning om hvilken test den er fra, og hvor
når testen blev afholdt.
2. Oplysning om hvilket bånd testen blev afholdt
på.
3. Eget kaldesignal og fuldstændig QTH.
4. Oplysninger om benyttet udstyr, d, v. s. sen
der, input, modtager og antenne.
5. Dato og klokkeslet for forbindelserne.
6. Modstations kaldesignal, modtaget og afsendt
kodegruppe.
7. Pointsudregning for hver forbindelse samt en
sammentælling der viser det krævede antal points.
8. En deklaration om, at man har overholdt test
reglerne og licensbestemmelserne.
9. Underskrift af operatøren.
Her er lidt „komprimeret" log:

Indbydelse fra Sverige:
UKV-meeting.
For att ge UKV-amatorerna i Sverige och Dan
mark tillfålle att narmare bekanta sig med varandra
och
diskutera
aktuella
problem
samt
att
komma ut i den, skånska naturen når den år som
vackrast, tanker vi anordna en kombinerad 2-meters
bilråvjakt och familjeutflykt sondagen den 19. maj
1968. Målet biir en plats någonstans i Skåne och
några speciella arrangemang kommer inte att go
ras, utan var och en får bidraga på sitt sått. Plats
for overraskningar finns: emellertid. Vad som be
hovs for den som vill vara med år en portabel
2-meters mottagare och en 2 el. beam samt ett for
don av något slag. Nårmare besked och några
enkla tåvlingsregler kommer i aurilnumret av QTC
och OZ, men sått igånd redan nu och pussla ihop
en mottagare. Vill eller kan Du inte sjålv bygga
så
finns:
numera
utmårkta
translsterbyggklotsar
och tips betr. dessa kan såkert erhållas från. resp.
representanter.
Vik sondagen den 19. maj redan nu och så ses vi
i naturen.
73 SM7AED och SM7DBI.

Jeg vil gerne opfordre alle, der har mulighed for
det, til at deltage — jeg er sikker på, vi får en god
VHF-dag. i den. skønne skånske natur. Pse: Der er
nu højrekørsel i Sverige!

VHF certifikat:
Til det finske OHA-VHF certifikat kræves der
minimum 150 points. Points for forbindelse med OHstationer på VHF beregnes efter et point for hver
fuldelO km i afstand mellem stationerne. En af
stand på 596 km vil altså give 59 points. Samme
station kan kontaktes to gange uanset VHF/UHFbånd. Certifikatet er gratis for udenlandske ansø
gere.
En
liste
over
forbindelserne,
indeholdende
stationernes QTH’er og distance i kilometer skal
sendes med ansøgningen. Endvidere skal der også
være vedlagt en, bekræftelse på, at QSL er mod
taget. Denne bekræftelse skal være underskrevet af
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to
licenserede
amatører
(eller
„Club
Official
or
Notary Public"). Adressen er: SRAL Awards Mana
ger, P. O. Box 10306, Helsinki 10, Finland.
„Endorsment stickers" gives for: a) alle 10 OH
call-districts, og b) for 25, 50, 100 og 200 forskellige
OH stns wkd på VHF/UHF.
(Fra norsk „Amatør Kadio").
Moonbounce:
W2NFA er QRV for moonbounce-forsøg d. 12.—
14. april d. å. på 1296 MHz. Alternativ dato er 19.—
20.
april d. å. Interesserede kan få nærmere oplys
ninger ved henvendelse til undertegnede.
Aktivitet og VHF-nyt:
OZ6OL fik succes med det i sidste OZ omtalte
meteorscatter-forsøg
med
OE5XXL
—
til
lykke,
Hans!
Lidt om MS-forsøget og det anvendte udstyr:
3. januar: Begge stationer hørte brudstykker af
hinandens kaldesignaler — „pings" op til S5—6.
4. januar: I tidsrummet 0400 GMT—0437 GMT QSO
mellem OE5XXL og OZ6OL, rapport RS 25, der i
MS-rapport betyder, at signalet er hørt i op til
8 sekunder med signalstyrke op til S5.
5. januar: Kun enkelte „pings" med S3—4.
Udstyr hos OE5XXL:
RX: Drake R4B og converter.
TX: 2XQB3/300 med 1200 watt input.
Ant.: 15 element long yagi.
QRA: HI52d.
QTH: Linz.
Opr.: OE5ANL.
OZ6OL:
RX: SB 301 med 400 Hz CW filter og converter.
TX: 4X250B med 300 watt input.
Ant.: 10 element long yagi.
OE5XXL er en klubstation, og man er interesseret
i skeds med OZ-amatører — interesserede kan skri
ve til: OE5XXL, Radio Amateur Club Linz, Postbox 241, A-4010 Linz, Austria.
OZ9PZ havde d. 31. december 1967 aurora-QSO
med: OH3WL, LA4ND og LA4YG. Varigheden af
auroraen var kun 3 kvarter, skriver 9PZ.
OZ9TJ skriver: Den 20. december 1967 kl. 2004
DNT hørt SM4MPI på aurora med S1 stærkt for
styrret
af
modulationsspidser
fra
„telefonamatø
rer" på 145,9 MHz.
Den 31. december: Hørt SM4MPI på aurora igen
kl. 1840 DNT med SI, kl. 1908 DNT med S5—6, kl.
1912 DNT med S3, kl. 1920 DNT med S2, kl. 1930 med
S1, og kl. 1935 var SM4MPI ikke hørlig længere.
Der var også ved denne aflytning forstyrrelser fra
„telefonamatører" på 145,9 MHz.
Det kniber åbenbart stadig med at få begrænset
frekvenssvinget på
disse gamle udrangerede taxaradioanlæg.
Nyt fra Island: Fra ca. d. 25. januar og til d. 15.
april 1968 vil der blive aktivitet fra en station i
Keflavik på 7, 14, 21, 28 og 144 MHz båndene med
150 watt input. Det forlyder, at der skulle være
mulighed for 144 MHz QSO mellem England og
Island. Der ønskes også sked med andre lande —
interesserede bedes skrive til
D. B. Collins,
c/o FEC — DYE 5,
Keflavik U.S.N.S.,
Iceland.

Afdelingen
holder
møde hver mandag kl.
2000 i lokalerne Frederiksundsvej 123, underetagen, med nedgang til venstre for „ABC-cafeteriet“. QSL-centralen er åben, fra kl. 1930. OZ6MK
udleverer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke
QSL-kort. Lokalerne er desuden åbne lørdag fra
kl. 1400—1700.
Farmand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund, Telefon ORdrup 7425.
Kasserer:
OZ4AO,
Svend Aage
Olsen, Folkvarsvej 9, 2. sal, København, T. Telefon GOdthåb 1902v.
Postgiro1 nr. 59755.
Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16,
København NV. Telefon GOdthåb 4241.
Programmet:
19. februar:
Klubaften.
26. februar:
Vi lærer at køre test
giver fiduser.
4.

fra OZ5EDR. 7BG og 5DX

marts:
Klubaften.

11. marts:
VHF-UHF-aften.
Civdling.
Jesper
Hansen,
fra
Laboratoriet
for
elektromagnetisk
Feltteori
holder
foredrag
om
videnskabelige
antenneforsøg
med
demonstrationer med modeller af VHF- og UHFantenner.
Foredrag
og
demonstrationer
er
omar
bejdet og forbedret siden det berømmelige foredrag
i Roskilde afd., og beregnes at vare 3½ time.

CQ SM7 — CQSM7 — København kalder SM7
Vi har længe ønsket at samarbejde med
vore
SM7-kammerater
hinsidan
og
indleder
dette samarbejde med at invitere SM7-amatørerne
til
ovenstående
foredrag
den
11.
marts. Vi beder vore medlemmer i SM7, som
læser dette i OZ, om at lade invitationen gå
videre.
Altså, vel mødt og hej så længe!

18. marts:
Klubaften..
P. b. v., OZ1SZ, sekretær.

2 meter klubben
holder møde onsdag den 28. februar
OZ5AB, Toftegårdsvej 23, LI. Værløse

kl. 1930 hos
(3 min. gang

fra stationen).
Vy 73 de OZ9AC.
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FRA AFDELINGERNE

OZ5MK.

CQ! CQ! CQ!
EDR har nu udgivet et lille hæfte, som vi
har kaldt »QSO-instruktion for radioamatø
rer«
indeholdende
QSO-teknik,
Q-koden,
RST-skala,
morsealfabet,
amatørforkortelser
samt
Nato-alfabetet
(navnebogstavering).
Hæftet koster 3 kr. (incl. moms og porto) og
fremsendes ved indbetaling af forannævnte
beløb til foreningens postgirokonto 2 2116
(Eksperimenterende

Danske

Radioamatører,

postboks 79, København K). Husk på indbe
talingskortet
hæfte«.

at

anføre:
»QSO-instruktions73 Hovedbestyrelsen.

AMAGER
Formand: OZ2XU, H. M. Schau Nielsen, Mjøsensgade 6, 1., S., tlf. Am 3812v.
Møde hver torsdag kl. 1900 Strandlodsvej 17, bus
linie 37 til Lergravsvej.
22. februar:
Møde.
29. marts:
Eventuelt film.
7. marts:
Stiftelsesfest. Tilmelding senest 7. marts. Mad
pakke og diverse blødt brød til mad og kaffe med
bringes.
Bemærk at det er f r e d a g d . 1 5 . m a r t s.
21. marts:
Møde.
Der har fra den ekstraordinære generalforsamling
den 15. juni 1967 været en jævn god fremgang i
medlemstallet, ca. 100 pct., men skal afdelingen
fortsætte, er det nødvendigt med yderligere tilgang
af nye medlemmer. Vi savner en hel del af de
gamle medlemmer fra de gode gamle Amageraftener, kom frit frem igen.
Vy 73 de OZ2XU.

ÅRHUS
Call: OZ2EDR,
Adresse: Postbox 212, 8100 Århus C.
Giro : 9 19 29.
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Mullersvej 117, 8210 Århus V., tlf. (06) 16 23 211
Kasserer: OZ7EW, Erik Kragh, Louisevej 20,
8220 Brabrand.
Sekretær: OZ6EI, Eigil Hougaard, Solbjerg,
8000 Århus C., tlf. (06) 18 21 11 — 178.
Program:
Tirsdag den 20. februar kl. 2000:
Gåjagt i Risskov. VI mødes ved Vandrerhjemmet.

Torsdag den 22. februar kl. 2000
på Ny Mølle. „Hvordan man træner i morse og/eller
forbedrer
sine
færdigheder
deri“.
Tegnform,
mel
lemrum og ophold, hastighed, hjælpemidler, auto
matik, sweeper, el-bug, medhør, break-in og alt det
andet, Finne virkelig ved noget om — OZ7YH.
Søndag den 25. februar kl. 1330
på Ny Mølle. „Ombygning af BCL-spiller til 80 m
modtagere". Et begynderarrangement med hjælp til
selvhjælp. Tag en spille med eller tal med 6RG,
Regnar, i forvejen, så prøver vi at hjælpe dig til at
komme i gang med at lytte brugbart på 80 m og
evt. 20 m. Vi behøver hjælp til fremskaffelse af
gamle
BCL-spiller,
ombygningsvejledere
for
en
eftermiddag og MF-dåser til beat-ose. Interesserede
bedes henvende sig til OZ6RK evt. på tlf. 16 73 15.
Torsdag den 29. februar kl. 2000
på Ny Mølle. „Fremtiden® VHF-modtager". Et fore
drag med særlig omtale af de nyeste halvlederkomponenter. Fremtidsmusik fra den kommercielle in
dustri, der allerede i dag burde være eksperimen
ter på amatørens bord. Det behøver ikke at være
dyrt for at være godt, men lidt viden om, hvad
andre har brændt sig på, vil utvivlsomt kunne
hjælpe dig. Foredragsholderen er OZ9MO, som du
sikkert allerede har mødt i OZ’s spalter.
Tirsdag den 5. marts kl. 2000:
Rævejagt. Gåjagt i Risskov.
drerhj emmet.

Vi

mødes

ved

Van-

Torsdag den 7. marts kl. 2000
på Ny Mølle. „Erfaringer med varicap-dioder". en
uformel
gennemgang
af
eksperimenter
med
varicap-dioder på grundlag af nogle artikler i det
tyske
tidsskrift
Funktechnik.
En
spolecentral
på
print. OZ7JN.
Torsdag den 14. marts kl. 2000
på
NyMølle.
Jyllands
mest
aktive
RTTY-amatør,
OZ7OF, fortæller om, hvordan man kommer i gang
med fjernskriveren. En interessant gren af amatørarbejdets
mangfoldighed.
Tips
for
den
avencerede
RTTY-amatør. En billig udvidelse af et bestående
anlæg med mulighed for interessante eksperimenter.
Tirsdag den 19. marts kl. 2000:
Gåjagt i Risskov. Vi mødes ved Vandrerhjemmet.
Vy 73 de Eigil, OZ6EI.

ÅBENRÅ
Ja, så skete endelig det, vi har gået og ventet
på siden afd. start i 1960, og som har stået for os
som en ønskedrøm, vi har fået et klubhus!
Huset, der er i en meget fin stand, har vi fået til
en meget favorabel pris. Det har en ualmindelig
fin placering, både hvad antemreanlæg og parke
ringsplads angår. Frem for alt ligger det centralt
placeret i byen.
Der forestår nu en genopfriskning af huset ind
vendig og anskaffelse af inventar m. m. Det er
bestyrelsens håb, at huset kan stå klar til general
forsamlingen. Vi glæder os til at se alle medlemmier møde frem ved huset med opsmøgede ærmer
og svinge hammeren, pensel m. m., så det, vi nu
alle har gået og glædet os til i 8 år, kan blive en
realitet.
Onsdagsmøderne
fortsætter,
indtil
huset
er klar, på Ungdomshjemmet.
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Fælles sønderjyske arrangementer.
FOREDRAGSARRANGEMENT
SSB
Nutidens mest effektive modulationsform.
Dette
er
foredragsemnet
på
„Sønderjysk
-awten" onsdag den 21. februar kl. 2000 på
restaurant „Viking" (rutebilstationen) Åbenrå.
Foredragsholderen, én af Sønderjyllands
skrappeste drenge på dette område
OZ2JT.
Har du nogensinde hørt 2JT, Johannes, for
tælle? Har du ikke, så benyt lejligheden,
Johannes ved, hvad han taler om!
Der vil blive lejlighed til at stille spørgs
mål.
Fa. „Amateur Radio Import" fra Gråsten
vil
fremvise
moderne
kommercielt
fremstil
let amatørgrej i forbindelse med foredraget
Vi håber igen at kunne samle alle sønder
jyske amatører til en interessant aften i hyg
gelig amatøratmosfære.
FESTARRANGEMENTER
Festkomiteen meddeler:
Det er selv efter meget ihærdige anstren
gelser fra festkomiteens side ikke muligt at
gennemføre
det
første
forslag
„Mallorcafesten". Grunden til, at arrangementet ikke
kan gennemføres, er, at der kræves 102 del
tagere efter de nye love om turistflyvninger.
Der var desværre kun tilmeldt 48. deltagere,
altså
Mallorea-festen er aflyst.
Men festkomiteen har som bekendt garde
ret sig med sit andet arrangement, der efter
tilmeldingerne
at
dømme
bliver
en
succes
og dermed en realitet, bl. a. har EDR’s for
mand OZ6PA med XYL til vor store glæde
ønsket at deltage. Som nævnt i sidste OZ

Onsdag den 13. marts
indkalder
afd.
til
generalforsamling.
Dagsorden
ifølge
vedtægterne.
Evt.
forslag
til
optagelse
på
dagsordenen under pkt. 5 må være bestyrelsen i
hænde senest den, 1. marts.
Altså, har du noget, du vil have ændret, eller
bare noget du er utilfreds med, så er det onsdag
den 13. marts, det foregår og ikke resten af året!
Den 10. januar havde vi besøg fra Haderslev afd.
Bent, OZ2TV, berigede vort kendskab til TV-sending og specielt TV-modtagere. Det var en virkelig
interessant og lærerig aften. Bent gennemgik hele
temaet på -en letfattelig måde, ledsaget af lysbil
leder, så alle kunne følge med. Tak for din indsats,
Bent, vi hører gerne- fra dig igen, når du har et nyt
tema.
Den 24. januar var vi inviteret til en. interessant
aften
i
Als-afdelingen.
Vi
fik
demonstreret
en
masse dejligt kommercielt grej fra „Amateur Radio
Import" i Gråsten. En virkelig lækkerbisken for de
amatører, der foretrækker at købe deres grej. Efter
denne
demonstration
viste
vi
vort
rævegrej
og
forklarede, hvordan man dyrker denne ædle sport.
Vi håber, at det denne gang er lykkedes os at få
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afholdes dette på den gamle hyggelige Rudbøl Grænsekro-. Tidspunktet er fastlagt til
den 2. marts 1968 kl. 1900. Der bliver serve
ret det store kolde bord „a la kræs", et rent
overflødighedshorn
for
den
kræsne
gane.
Prisen for alt dette beløber sig til 18 kr. pr.
kuvert.
For at skabe den rigtige stemning fra be
gyndelsen
vil
orkestret
levere
„taffelmusik",
og når spisningen er afsluttet, slår orkestret
over i danserytmer indtil kl. ????
Hånden på hjertet OB! Har din, XYL eller
YL
aldrig
ladet
en
lignende
bemærkning
falde som denne: Æ kun sån tænk mæ å
kum i æ by en, awden, sån mæ et godt spisen
å en svingom!
Nu har du muligheden, inviter hende med
ud på Rudbøl Grænsekro- til en festlig aften,
hvor hun samtidig stifter bekendtskab med
dine
sønderjyske
amatørkammerater,
der
i
dagens anledning ikke snakker „radio".
Å så prøv å lig: mærk te, vå hins øjn di
strål!
BINDENDE tilmelding: ved indbetaling, af
beløbet 18 kr. pr. kuvert skal være foretaget
senest den 17. februar til en af afdelingsformændene eller direkte til
OZ8AJ, A. Johansen,
Lavgade, Rødekro,
tlf. (046) 6 21 21,
„Alt i festligheder".
NB. Festkomiteen har ikke opgivet at ar
rangere Mallorca-turen, denne vil blive søgt
gennemført den første uge i februar 1969 som
en 8 dages ferierejse. Festkomiteen fremkom
mer med nærmere oplysninger senere. Grun
den
til
denne
forhåndsmeddelelse?
Læg
8
dage af din ferie i tiden 2.2. 1968 til 8.2. 1969.
Og tag med til Mallorca!
Vy 73, 5WK, Kalle.

gang i denne- interessante gren af vor hobby på
Als. Altså alsinger, på gensyn, ved rævehulen,.
Dette var afd. news.
Vy 73 5WK, Kalle.

HADERSLEV
Tirsdag den 16. jan. holdt 8IS et virkeligt belæ
rende- o-g interessant foredrag om netdelen. 2AZ
alias 2TV demonstrerede ved hjælp af forskelligt
grej (bl. a. en graf og em måle-sender), hvorledes
en vekselspænding forandres til en brugbar jævn
spænding, når den tages under kærlig behandling.
Endvidere
forklarede 8IS indgående om stabilise
ring og spændingsfordobling, så alt i alt blev det
en hyggelig, og udbytterig aften.
Tirsdag den 20. feb. kl. 1930:
4FA fortæller om contester, -antenner og udbre
delsesforhold. Mød op! Få -del i 4FA’s store erfa
ring på dette- område og 1 afdelingens- kaffe og
småkager. Du har jo- betalt for det. Allerede nu vil
vi gerne henlede- medlemmernes opmærksomhed på
2TV’s
transistorkursus,
der
begynder
tirsdag
den

19. marts kl. 1930. Find papir o-g blyant frem og lad
2TV belære dig om, hvordan halvledere arbejder.
Det er bestemt et emne, de fleste af os ikke ved
ret meget om.
Morse- og teknisk kursus fortsætter som hidtil
hver tirsdag fra kl. 1900 i klublokalet.
Til slut skal vi blot minde om vores 2 m mobil
test Kr. Himmelfartsdag den 23. maj.
Vel modt i klublokalet Gåskærgade 38.
Vy 73 Valdemar.

NORDALS
Formand:
OZ1AR,
Guderup.
Kasserer: OZ6AK.
Sekretær: Martin.

Axel

Nissen,

Nørregade

4,

Ved mødet den 24. jan. mødte 28 mand, så der
var fuldt hus. OZ6EB, 5BW og 6GT var til stede
og demonstrerede K.W. Electronics amatørgrej samt
flere forskellige YD3ZZ antenner.
Åbenrå afdeling mødte talstærkt med deres rævemodtagere. OZ5WK gav os en orientering om ræve
jagt. Samtidig blev vi indbudt til Sønderjysk aften
i Åbenrå onsdag den 21. februar kl. 2000 på restau
rant „Viking". Som følge deraf holder vi Intet
møde i februar. Vi kører til Åbenrå kl. 1900 fra
1AR Axel i Guderup. OZ8AJ gav os en orientering
om festen, på Rudbøl kro lørdag den 2. marts, som
man kan se i OZ. Amatører fra Nordals, der ønsker
at deltage, kan tilmelde sig og betale til 1AR.
Sidste frist for tilmelding er senest den 18. febr.
Ta’ så at gør det med det samme.
Vy 73 Martin.

ESBJERG
Program:
Onsdag den 21. februar:
Foredrag om forsøg med forskellige
til 2 m samt standbølgemåling ved OZ1LN.

antennetyper

Onsdag den 28. februar:
Byggeaften.
Onsdag den 6. marts:
Foredrag
om
TV-modtagerens
OZ3EB.

virkemåde

ved

Onsdag den 13. marts:
Byggeaften.
Siden sidst har vi haft et besøg på Danmarks
største
passagerskib
„Winston
Churchill",
hvor
vi
så VHF-anlæg samt sendere og modtagere og selv
følgelig alt det øvrige.
Onsdag den 24. januar fik vi en all round orien
tering om antenner, feedere m. m. af OZ3EB. Vi
håber inden længe at få et foredrag om UFO’er
(flyvende
tallerkener),
men
se
nærmere
herom
i OZ.
Vy 73 3EB.

KORSØR
C all: OZ8KOR.
Formand: OZ7UD, Knud.
Næstformand: OZ1EU, Eva.
Kasserer: John.
Mødeaften: Hver torsdag aften.
Mødelokale: Svenstrup gamle station.

Siden sidst har vi haft 3 mødeaftener.
Den 11. jan. startede 3Y det nye år med at del
agtiggøre os i nogle af sine erfaringer, og lidt hæn
ger der jo altid ved.
Den 18. jan, havde vi en virkelig vellykket aften
med stor tilslutning, der var mødt 37.
Det var interessant at se og høre om Heathkit’s
store og alsidige produktion.
Og vi siger tak til OZ7JX, fordi han ville komme.
I marts skal vi jo have generalforsamling. Dato
m. m. i næste nummer af OZ.
Vy 73 de OZ1EU, Eva.

HELSINGØR
Da formanden er rejst fra byen og trådt tilbage,
har bestyrelsen fået følgende udseende:
Formand: OZ1KX, Knud Kjeldgård, Holger Danskesvej 37, 3000 Helsingør.
Næstformand:
OZ8TL,
Nils
Langeland
Johansen,
Sofienlund pr. Helsingør, tlf. (03) 230, 108.
Kasserer: Ole H. Lûtzhøft, Sdr. Strandvej 32,
Helsingør.
Bestyrelsesmedlem:
OZ7FI,
Ole
Koefoed
Olsen,
Søndermarken 72, 1., 3060 Espergærde.
Afdelingen
holder
møde
hver
tredie
„Hytten" ved GI. Hellebækvej, indkørslen
byen.

tirsdag
i
til ferie

Program:
Tirsdag den 27. feb. kl. 2000:
Denne aften er der lagt op til det helt store, idet
vi har fået OZ9MO til at komme og fortælle om
fremtidens VHF-modtager med FET’er og integre
rede kredsløb. En aften der uden tvivl vil give
inspiration og nye perspektiver for den eksperi
menterende amatør.
Tirsdag den 19. marts kl. 2000:
Oscilloskopet, vel nok det mest alsidige og mest
anvendelige instrument, vil denne aften blive gen
nemgået både teoretisk og i praksis. Dog med sær
lig vægt på praktiske målinger.
Tirsdag den 9. april kl. 2000:
Det er foreløbig kun fastlagt, at denne aften skal
være en VHF-aften.
P. b. v. OZ1KX.

HOLBÆK
Næste møde afholdes torsdag den 29. februar kl.
2000 hos 8LJ, Hørve. Vi fortsætter gennemgangen
af VTS, og denne gang vil de i kapitel 8 omhandldee modtagere blive gennemgået. Vel mødt.
Vy 73 5FP, Flemming.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: 4RU, Rudolf Thomsen, Fabrikvej 93 B,
Horsens, tlf. 62 45 25 kan benyttes.
Næstformand: 6JI, Jørn Isaksen, Sæbberup, Løs
ning.
Kasserer:
4GS,
Svend
Sigersted,
Borgmestervej
58, Horsens, tlf. 62 18 34.
Sekretær:
9NK,
Jørgen
Nielsen,
Strandpromena
den 46, Horsens, tlf. 62 47 01.
1GO, Klint Jørgensen, Havneallé 10, Horsens.
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Det faste ugeprogram:
Søndag kl. 0830:
Rævejagt.
Onsdag kl. 1930:
Teknisk kursus.
Torsdag kl. 2015:
Alm. mødeaften.
Månedens arrangement:
Lørdag d. 24. februar holder vi fastelavnsbal med
medbragt madkurv, og vore naboklubber indbydes.
Vy 73 OZ9NK.

HURUP
Lokale: „Skytternes Hus“.
Møde hver torsdag kl. 2000.
Klubmøderne i januar måned har været helliget
begynderne, og her har det været Ohms lov, der
mest har været på tale. Det er stadig OZ4XL, der
tager sig af dette område. Peer Hove gav begyn
derne en grundig orientering om, hvorledes de for
skellige komponenter, der bruges inden for radio
teknikken, er opbygget, og hvilken funktion de har
i et kredsløb.
Programmet for kommende måned er ikke fast
lagt endnu, men der vil blive en aften, hvor emnet
transistorer vil blive behandlet, og her har OZ1GP,
Georg, lovet at hjælpe os. Det skulle blive torsdag
den 22. februar.
Vy 73 de OZ6PP.

LOLLAND-FALSTER
Endelig — nyt fra LF igen. Jeg beklager, at der
ikke kom referat i januar OZ. Undskyldninger dur
jo ikke, uden de bliver brugt, derfor vil jeg und
skylde her.
Der var fest og stemning i Casino’s hyggelige
lokaler ved vor julekomsammen. Sulten, der var
begyndt at gnave på vej til Stubbekøbing, gnavede
endnu mere ved synet af det veldækkede bord, som
Noer og XYL i køkkenet havde fremtryllet. Der
blev sunget og skålet, en skål for vore forfattere,
og 9XP havde travlt med at tælle, jo — det var en
dejlig aften. Tak til Noer og XYL, vi kommer igen,
og endnu flere næste gang.
Januarmødet i Nykøbing blev en stor succes. —
OZ1HS har en kæphest, og det er radio, og vi kan
lide at høre på ham, synd blot at der kun var tre
timer til rådighed.
Med en række fine diagrammer klæbet op på
tavlen gennemgik 1HS modtagere fra 0-V-0 over
grundmodtager
med
converter
til
dobbelt
super.
Derefter blev der trimmet BCL-spille. 9HR med
bragte
en
Grundig
målesender,
og
skolen
lagde
meter og skop til, og vi fik en række finesser om
trimning af modtagere. Der blev flittigt tegnet og
skrevet ned. Tak til 1HS for en god aften. Må vi
snart få dig at høre igen?
Onsdag den 21. februar kl. 2000:
Denne gang mødes vi i Sakskøbing, og det bliver
hos OZ5DA. 5DA er i gang med ESB og har invi
teret os over at kiggelytte på. Adressen er: Sønder
gade 27, Inst. Dan Andersen, Yvon Simonsens Eftf.
På gensyn i Sakskøbing.
Erik Elmer.

68

NYBORG
Formand:
OZ1LD,
Leon
Johannesen,
tlf. (09) 31 15 51.
Lokale: Tårnvej 4 (over gården).
Call: OZ2NYB.

Pilevej

2,

Torsdag den 25. januar holdt OZ8EG fra Køben
havn alle tiders foredrag om transistorer. Det var
en virkelig god og interessant aften. OZ8EG for
stod at gøre emnet interessant, og han forklarede
på en letfattelig måde.
Program:
Torsdag den 22. februar kl. 2000:
OZ3Y holder foredrag om antenner. Dette bliver
en af de store aftener. Der er efterhånden mange,
der har opdaget, at der kan hentes meget hjem
på antennen, så vi regner med stor tilslutning denne
aften. Emnet er interessant, ikke mindst når det
er Hans, der skal fortælle.
Torsdag den 29. februar kl. 2000:
Klubaften.
Torsdag den 7. marts kl. 2000:
Filmaften. Der vises forskellige
farvefilm.

16

mm

tone-

og

Torsdag den 14. marts kl. 2000:
Klub aften.
Torsdag den 21. marts kl. 2000:
OZ1EE fra Stenløse ved København vil holde
foredrag om emnet: Kredse og filtre. Mon ikke
såvel begyndere som viderekomne kan hente noget
hjem fra dette foredrag? Vi har tidligere gjort be
kendtskab
med
Ebbe
som
foredragsholder
her i
afdelingen, og det var bestemt ikke kedeligt. Mød
op alle mand, for ellers snyder I jer for en inter
essant aften.
Vy 73 de OZ4WR, John.

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

OZ7XG,

Sophus

Bau-

Afdelingsarbejdet er atter i gang, og som det
fremgår af det tilsendte program, venter der med
lemmerne en interessant sæson med mange gode
arangementer.
A-kursus er ligeledes fortsat, stadig med 8LD
som lærer og humørspreder. Tilslutningen er sta
dig god, men en og anden dratter jo fra, som kur
sus skrider frem.
Rævejægerne rører stadig lidt på sig. Det er de
færreste, der trodser vintervejret og vover sig ud i
det barske landskab, og det må kræve særlig
entusiasme at høre til disse få, brrr!
OZ9MO husker måske stormen den 15. jan. lidt
længere end vi andre, for han måtte 1 Korsør op
give videre fremfart mod Fyn og det planlagte
foredrag hin stormfulde aften. Det var vi meget
kede af, men lod os hurtigt trøste, da 9MO lovede
at komme hertil mandag den 29. jan. i stedet. Så
fik alle de, som var blevet hjemme for at holde på
antennemasterne, chancen alligevel, hi.
Den 29. jan. var iflg. programmet afsat til 3Y’s
foredrag om tester og testteknik, men ved afbud
er dette flyttet til den 26. feb., som også fremgår
af nedenstående.

VEJLE
Formand: OZ2EN, Gormsigade 23, Vejle.
Næstformand: OZ3KB, Kiddesvej 19, Vejle.
Kasserer: OZ1SX, Spinderigade 7, Vejle.
Sekretær:
OZ9GS,
Rørsangervej
9,
Knabberup,
Vejle.
Bestyrelsesmedlem: OZ3AV, Bøgeparken 3, Vejle.
Lokale: Ørstedsgade 13, Vejle.

Programmet for feb./marts:
19. februar:
Klubaften.
26. februar:
3Y om tester og test-teknik.
4.

marts:
Klubaften.

11. marts:
Diskussion
om
mentpark m. v.

udvidelse

af

afdelingens

instru

.18. marts:
Klubaften.
25. marts kl. 1900:
Besøg på Dalum
vedindgangen.

Papirfabrik.

Mødested

ved

ho

Vy 73 de 2RH, Rune.

ROSKILDE
Program:
Torsdag den 15. februar:
CW-kursus og teknik.
Torsdag den 22. februar:
Kursus fortsat.
Torsdag den 29. februar:
Forhåbentlig foredrag.
lokalet.

Nærmere

bliver

opslået

i

Torsdag den 7. marts:
Kursus fortsætter med alle kræfter sat ind, og det
samme sker torsdag den 14. marts.
Vi må prøve at indhente det tabte i teknikken,
for det er snart tid for prøverne. Det nye konfe
rencerum skulle også gerne snart tage form, så
samtaler
og
kursus
kan
foregå
uforstyrret
for
hverandre.
Siden sidst har vi haft influenzaepidemi, og det
gav et aflyst møde. Torsdagen efter var det sne
storm, og der mødte 6 mand op. De to kørte hurtigt
igen, og de resterende enedes om at male gulv, så
det pyntede på det med den storm. Med dette gik
der også kostbare timer tabt i kurset, og det skulle
gerne indhentes ret snart, hvis vi skal nå det hele
inden de tekniske prøver.
Auktionen tirsdag den 25. januar gav ikke den
tilslutning af købere, som vi havde ventet. Der var
varer nok at byde på, men priserne var desværre
for sælgerne latterligt lave. Hermed en tak til sæl
gerne for deres „prisvilje". Til sidst velkommen til
alle de nye ansigter, jeg håber, at I vil finde jer
tilpas i klubben.
Husk mødetiderne. Start kl. 1930 med kurser, og
vi lukker ca. 2230 plus rengøringstid.
Formand: OZ2UD, tlf. 03 397, Lejre 53.
Næstformand: OZ3PO, tlf. 03 35 85 58.
Kasserer: OZ4DP, tlf. 03398, Glim 145.
Sekretær: OZ2BO, tlf. 03 35 51 35.
Afd. adresse: Postbox 103, 4000 Roskilde.
Lokale: Lejre Maskinfabrik, 4320 Lejre.
73 de OZ2UD.

Den 4. marts får vi besøg af OZ8IS fra Haderslev,
der har kaldt sit emne1: „Skal vi være telefonpas
sere, eller skal vi have hele 2 m båndet?" 8IS vil
fortælle os om, hvordan man ombygger Storno- og
AP-anlæg, så vi kan vente os en udbytterig aften.
Glem ikke at komme af sted!
Teknisk kursus hos 1CW i Vork skole går fortsat
udmærket. Deltagere fra Vejle og omegn mødes ved
elværket hver torsdag aften kl. 1930 og kører så i
det nødvendige antal biler videre til Vork.
Vy 73 OZ9GS.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
C 7594, OZ1HY, Jan Helweg-Mikkelsen, Gammel
Kongevej 107, København V.
C 10108, OZ1PD, Henry Mikkelsen. Skov, Reber
banen 12, Viborg.
C 10206, OZ1SX, Søren Peder Holm Rasmussen,
Spinderigade 7, Vejle.
C 10690, OZ2SC, Bjarne Cortsen, Nordre Fasanvej
1, 3., København F.
C 10491, OZ2VJ, Børge Jerup Pedersen, Birkevej
17, Sulbæk, Frederikshavn.
C 10117, OZ3BF, Birthe1 Fossum, Bygårdsstræde
12, st., Brønshøj.
C 10120, OZ3CE, Svend Erik Casparij, Dybendalsvej 19, Vanløse.
B 8794, OZ3IT, Hugo Thor Pedersen, Havdrupvej
139, Vanløse.
C 9924, OZ3SX, Svend Åge Lauritsen, Tranbjerg
Hovedgade, Tranbjerg.
B 10332, OZ4DT, Kåre Schou, Bredager 102, Hvid
ovre.
C 8442, OZ5LU, Leif Uldam, Saxogade 9, Sorø.
C 9565, OZ5RW, Henrik Fuglsang, Duevej 20,
København F.
C OZ6GB, Gynter Berndt, Engvej 23, Egernsund.
C 9979, OZ6JW, John Primdahl, Mågevej 5, Hobro.
C 9796, OZ6NG, Jens Arne Dybdal, Nødager,
Kolind.
C 10302, OZ7DD, Børge Rasmussen Juul, Strand
vejen 34, Otterup.
C 10742, OZ7IS, Ivan Gyllich Stauning, Ålekistevej 72, Vanløse.
C 10500, OZ7OT, Ole Rahn, Gefionsvej 3, Viborg.
C 9801, OZ8AO, Jan Steen Sørensen, Finsensvej
79, 1. tv., København F.
C 4944, OZ8QX, Per Ole Christensen, Vodroffsvej 19, 2., København V.
C 10333, OZ9RS, Eigil Rasmus Peter Sørensen,
Mosevej 21, Ballerup.
C 9779, OZ9RT, Søren Riis Hansen, Akacievej 5,
Ullerød, Hillerød.
Inddragelse:
B OZ1EG, Eric Valdemar Gilsfort, Munkeparken
U, Egå.
B OZ1MF, Finn Mikkelsen, Rødovrevej 194, Rød
ovre.
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B OZ2BE, Ove Buntzen Larsen, Islevbrovej 19,
Brønshøj.
B OZ5JI, Jørgen Jørgensen, Ewaldsvej 14, Rung
sted Kyst.
B OZ7BH, Hans Bock, Øsfoy.
C OZ8SY, Peter Skjoldhøj Nielsen, Silkeborgvej
9, 3., Århus C.

8087 Verner Kofod-Pihl, Ryesgade 2 A, 3.,
Århus C.
9091 Jens Sejer Johansen, Strandboulevarden 23,
København Ø.
9087 OZ5CK, Karoly Biro, Ryesgade 58, lejl. 16,
København Ø. (A)
7315 Erik S. Storm, Maylandsvænget 8, Næsby F.

OZ

NYE MEDLEMMER

Tidsskrift for kortbølgeamatører
10805 SM5CBN, Lennart Hillar, Jerikodalsgatan 17,
Mjolby, Sverige.
10806 Erik Kjeld Olsen, Rudekæret 10, Holte.
10807 Poul Busk Sørensen, Lærkevej 43, Viborg.
10808 Mogens Mark Christensen, Huginsvej 26,
Viborg.
10809 Leif K. Jøncke, Hollænderdybet 25, Kbh. S.
10810 Svend Knudsen, Kirkestien 6, Bramdrupdam.
10811 Kurt Overgård Jensen, Høgstedvej 2, Frede
rikshavn.
10812 Benny Mikkelsen, Sønderby, Ebberup.
10813 Verner Jørgensen, Kongelundsvej 599,
St. Magleby. (A)
10814 Willy Sachse, Østrigsgade 28, København S.
10815 Oarl Erik Graff, Saltholmsvej 14, 2.,
Esbjerg.
10816 Benny Andersson, Sydhavnsgade 2, 3. tv.,
København SV. (A)
10817 Frits Hansen, „Hesselhøj", Glamsbjerg.
10818 Niels Overgaard, Lerchenborgvej 85,
Kalundborg.
10819 Michael Andreassen, Gyldenløvsvej 48,
Nørresundby.
10820 Viggo Bo Jensen, Hendriksholm Boulevard
21, Rødovre. (A)
10821 John Fredsgård Jespersen, Munkhøj, Års
balle, Rønne.
10822 J. Rømer, Gladsaxevej 51, 1., Søborg. (A)
10823 Gunnar Midtgaard, Egå Møllevej 9, Skæring,
Egå.
10824 Hans G. H. Augustesen, Jørgen Ruds Vej 4,
Holbæk.
10825 Søren Fruensgaard, Sygehuset, Ebeltoft.
10826 Carsten Holberg, Ringvej 25, Hørsholm.
10827 Allan Bennesgård, H. C. Ørstedsvej 37 B, 2.,
København V.
10828 J. H. Frimand, Dalstrøget 105, 3., Søborg.
10829 Ove Eriksen, Kr. Kold® Vej 8, Åbyhøj.
10830 Tove Juul-Lassen, Storegade 13, Randers.
10831 E. Bondo Hansen, Nygårds Have, Vording
borg.
10832 Niels Sk. Sørensen, Kongsted, Rønnede.
10833 Bjarne Steen Johansen, Tårnborgvej 20,
Korsør.
10834 Leif K. Jensen, Engvej 2, Hadsund.
10835 H. Victor Larsen, Havrebakken, Kolind.
10836 S. Kaas-Rasmussen, EVK — FSN, Værløse.
10837 Oøg. J. M. Eskildsen, J. Paturssonargøta 69,
Thorshavn, Færøerne.
Atter medlem.
6361 Jürgen Seidewinkel, Havrevænget 31, Haslev.
4641 OZ8CW) Holger Ustrup, Nr. Trandersvej
105 C, Ålborg.
5648 OY2H, Hans J. E. Egholm, Midtun, Thors
havn, Færøerne.
7552 OZ3QB, Svend Thyregod, Søgård, Løgum
kloster.
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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,
3520 Farum, tlf. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk
stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden,
OZ6PA,
Poul
Andersen,
vej 15, 2300 Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand:
OZ3FM,
Emil
15, Horsens, tlf. (05) 62 20 96.

Peder

Frederiksen,

Lykkes
Nørretorv

Sekretær:
OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.
Kasserer:
Fru
Grethe
Sigersted,
8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.

Borgmestervej

58,

☆
Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO, Svend Åge
tlf. (01) 36 — 1902V.

Olsen,

Folkvarsvej

OZ2KP,
Karl
Staack-Petersen,
Hvidovre, tlf. (01) 78 06 67.
OZ2MI, fru Mimi Engberg,
bing F„ tlf. (03) 85 31 44.
OZ7XG,
Erling
Hansen,
Odense, tlf. (09) 11 31 09.

OZ2NU, Børge
(08) 13 53 50.

Petersen,

OZ1BP,
Bernhard
Ålborg, tlf. (08) 13 41 19.

Risbjerggårdsallé

Vesterskovvej

Sophus

OZ3RC,
H.
Bro
Nielsen,
Arhus, tlf. (06) 16 23 21.

Kbhvn.

9,

Bauditz

Paludan

Postbox

335,

Pedersen,

OZ8JM,
Berg
Madsen,
Hobrovej
(064) (dag) 2 61 11, (aften) 2 76 52.

47,

63,
Nykø

Vej

Mullersvej
9000

Ålborg,

Bornholmsgade
32,

F.,

Randers,

14,
117,
tlf.
66,
tlf.

Annoncer:
Amatørannoncer:
Fru
Grethe
Sigersted,
vej 58, 8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.

Borgmester

Øvrige annoncer:
OZ6PA, Poul Andersen, Peder
Lykkesvej 15, 2300 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. februar 1968.

