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EDR bliver 35 år
I dag for 35 år siden, trådte en kreds af
kortbølgeamatører sammen og stiftede EDR.
Det blev altså ingen døgnflue de unge stod
faddere til, men en livskraftig og stadig vok
sende organisation, som blev et ståsted og
et lille kundskabstempel for os alle.
Fra en beskeden begyndelse voksede fore
ningen frem til en respekteret position, og
snart runder vi forhåbentlig de 3000 med
lemmer.
De
første
år
lå
foreningens
status på
omkring 3000 kr., nu ligger den på rundt
150.000 kr.
Beskedent begyndte vi med en side i „Radioposten“, og denne gang er vort eget blad
OZ på 44 sider.
Naturligvis
var
udviklingen
med
denne
forening. Den var jo selv et barn af den, men
dens ledere forstod også at følge udviklin
gen op og at hævde sig mod opløsning og
splittelse. Derfor står den i dag som radio
amatørernes eneste forening og deres tals
mand
udadtil
som
indadtil.
Enighed
gør
stærk, det har ledelsen altid forstået, de
falske profeter har ikke været anset i EDR.
Nu er 35 år jo ingen særlig rund fødsels
dag, men nok en dag, hvor man kan se til
bage og mindes. Man ser for sig alle disse
,,gamle“ unge som dengang søgte sammen for
i begejstring selv at være med i dette år
hundredets
største
eventyr.
Der
var
noget
akademisk over kredsen. Senere, da de store
kontingenter kom til, blev foreningen mere
borgerlig, det var naturligt, og det gav liv i
det lokale arbejde, der blev meget at lære
og forkundskaberne var ofte små.
Der er mange fra dengang, der stadig er
medlem af EDR, og de vil sandsynligvis være

det så længe de lever. Der er naturligvis
flere som kom til os for en kortere tid. Rundt
regnet ca. 9000 mennesker, unge og gamle,
kvinder og mænd har været eller er blandt
vore medlemmer. Det har sat sit spor. EDR
er ikke en ukendt hobbyforening, men kendt
i tusinder af hjem, i skoler og læreanstalter
og hos autoriteterne.
Vil man spørge om vi da har haft nogen
betydning, ud over den, at glæde og vejlede
i den fælles interesse, vil jeg som min erfa
ring og opfattelse først og fremmest pege
på, at mange hundrede unge gennem åre
ne er kommet til os fra mange forskellige
arbejdsomraader, og de har gennem os fun
det frem til noget der interesserede dem, no
get der lå for dem, hvorefter de er brudt
ud og kommet på deres rette hylde. Jeg har
set dem i industrien og i forretningslivet;
disse vore medlemmer, og jeg ved, at vi her
har haft en mission.
35 år er trods alt en lang tid, og når jeg
ser på overskriften — EDR bliver 35 år —
kommer jeg, til min store forbavselse, i hu,
at jeg selv har været foreningens leder i
henved en trediedel af denne lange tid. Må
jeg være så ubeskeden at sige, at det ikke
er gået tilbage for os i disse år. Jeg har
haft gode medarbejdere, som jeg vidste, jeg
kunne lide på. Det har givet mig styrke i
arbejdet for EDR.
Formandsposten i EDR i forbindelse med
hovedredaktørstillingen
kræver
sin
mand
fuldt ud. Også her er arbejdet blevet større
med årene, der bliver ikke tid til at deltage
i det almindelige foreningsliv, kort sagt man
bliver en ensom mand. Ensom i selskab med
sin skrivemaskine. Men i dens rytme for
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nemmer jeg en glæde ved hvert brev eller
artikel, der afsluttes. Er det en afglans af min
egen tilfredshed, når arbejdet er gjort? For
trods alt, har det nu altid været dejligt at ar
bejde for EDR.
Paa en fødselsdag er der mange at sige tak
til og meget at sige tak for. I dag vil vi nøjes
med at sige tak til de unge som dengang
startede EDR, de er ikke længere unge, men
de har set deres værk spire og gro. Den lille
eksclusive
forening
blev
den
store
EDRforening og den lille side i „Radioposten“
blev til vort fyldige OZ. Den lille pjece
til 50 øre blev forløberen for mange store
håndbøger og mange lærebøger.
I dag kipper vi med flaget fra EDR-skuden
til ære for G. Bramslev ED7ZM, A. Christmas Eskildsen, ED7AX, C. Høgsholm, ED7
CH, Børge Jørgensen, ED7BJ, E. S. Poulsen,
ED7MT, H. Rahfn ED7EW og P. Thorning
Jepsen, OZ7DM.
OZ6PA.
***
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**

En hilsen fra foreningens første formand,
æresmedlem og medlem nr. 1.
A. Christmas Eskildsen.
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15 W.S.E. b. som allbåndsmodtager
Af OZ7HR, Chr. Rahe*).
Der er en del, der kører med denne station,
der har en dejlig kalibreret og glimrende
modtager, blot med den skavank, at den kun
kan bruges på 40 og 80 m, og hvad er 40 m
værd nu?

nærmest
converteren
og
et
som skitseret i fig. 2, der går
modtagerens
antennebøsning.
være
forbundet
både
med
modtageren. Prøv bare at lade være!

Jeg har uden held prøvet en del convertere,
men her er én, der kan klare denne og natur
ligvis også andre 80 m modtagere.

På forsiden af kassen er anbragt de
håndtag til de variable kondensatorer, der
meget kritiske i indstilling, samt omskifter.

Alle
liste.

På bagsiden af kassen er anbragt antenne
indgang, en omskifter, der forbinder antenne-

værdier

fremgår

af

diagram

og

styk

Stykliste.
Spoler
L1 — 3 vindinger.
L2 — 9 vindinger.
L3 — 3 vindinger.
L4 — 9 vindinger.
L5 — 9 vindinger.
Alle 19 mm indvendig diameter.
Længde 5 mm' pr. 3 vindinger.
1 mm laktråd.
D 2,5 mH.

Cl
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12

—
60 pF.
— 1000 pF.
— 1000 pF.
— 1000 pF.
—
60 pF.
— 1000 pF.
—• 1000 pF.
— 200 pF.
— 150 pF.
—
47 pF.
—
15 pF.
— 1000 pF.

Angående konstruktionen er der det at sige,
at jeg har indbygget alt undtagen rør og xtals i en lukket kasse 25X10 cm af 2 mm alu
miniumsplade — der skal være bund i kassen.
Indvendig er monteret en skærm, der går
midt gennem fatningen på 6BA6 og er så
stor, at den deler kassen i to rum (det er nød
vendigt). Kassen har jeg skruet fast i hanke
beslaget oven på modtageren med et par små
vinkler, så ved man, hvor man har converte
ren, så nær ved modtageren som muligt.
I det hele gælder: så kort en forbindelse
fra converter som muligt og „vandtæt" fra
converterens indgang til signalet når ind i
modtageren, ellers slår 80 m signalet igen
nem. Jeg har lavet forbindelsen med et styk
ke coaxialkabel med et almindeligt coaxstik
*) Bakkesvinget 19, Måløv.

forstørret
stik
over og dækker
Skærmen
skal
converteren
og
to
er

R1 —
200 ohm 1 W.
R2 — 1000 ohm½ W.
R3 —
1000 ohm 1 W.
R4 —
5 kohm 3 W afhængig af spændingskilden.
R5 —
1500 ohm 1 W.
R6 —
1000 ohm 1W.
R7 —
1000 ohm 1 W.
R8 — 100 kohm ½ W.
A —- omskifter der kører 40 og 80 m signalet uden
om converteren.
XI — 10,5 MHz x-tal.
X2 — 17,5 MHz x-tal.
X3 — 24,5 MHz x-tal.
O — omskifter.
V1 — 6BA6
V2 — ECF 80.

indgang direkte med coaxudgangen, så 40 og
80
m
signalet
ledes
udenom
converteren,
coaxudgang og spændingstilslutning.
Nu vi taler om 15 W.S.E.b., så kan det lade
sig gøre at lave variabel beat. Man skal flytte
den drosselspole, der sidder bag ved beatspo
len lidt til venstre. Klistre pulverkernen fra
beatspolen
fast
på
en
pertinaxstang
med
noget Knold og Tot-lim, jeg har benyttet
Araldit. Bore et tilstrækkelig stort hul til
pertinaxstangen
udtil
og
gennem
forpladen,
men gør det nøjagtigt. Det vil være en for
del at gøre dette, når man skal lytte på ESB.
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Frekvensdeler med transistorer.

anvendelig som byggeklods i en frekvenskalibrator, hvor man ønsker f. eks. 10 kHzpunkter indskudt mellem 100 kHz harmoni
ske fra krystaloscillatoren.
Det er ikke tilrådeligt at dele med mere
end en faktor 10, da synkroniseringen så bli
ver for kritisk, men der er jo intet i vejen
for at sætte flere delere efter hinanden.
Kondensatorens
værdi
afhænger
naturlig
vis af den ønskede frekvens. 1 nF vil give ca.
40 kHz, 5 nF ca. 8kHz o. s. v., idet frekven
sen falder lige så mange gange, som kapaci
teten forøges..

Diagrammet, som vi har fra Funkschau hef
te 10, 1962, side 606, stammer oprindelig fra
Radio-Electronics,
november
1961.
Der
er
simpelthen tale om en fritsvingende multi
vibrator med transistorerne CK768 (der kan
erstattes af OC44 eller OC45), som kan syn
kroniseres fra en 100 kHz krystaloscillator
via forstærkeren med 2N484 (OC45). Den er

Halvleder-Nyt
De fleste kender vel efterhånden Z e n e r d i o d e n og ved, at den benyttes som spæn
dingsregulator og udadtil virker omtrent som
et glimrør, men kan anvendes ved langt la
vere spænding.
Der er nu fremkommet et nyt halvledereelement, et slags modstykke til zenerdioden,
som er i stand til at holde s t r ø m m e n i et
kredsløb konstant. Det er det amerikanske
firma C i r c u i t D y n e C o r p . , der har lan
ceret det under navnet CURRECTOR.
Der findes to hovedtyper, en bi-polar og
en upolariseret. Virkemåden er baseret på
silicium-fladediodens
spærrekarakteristik,
idet spærrestrømmen i et ret stort område
for en sådan diode næsten ikke ændrer sig,

når
den
påtrykte
spænding
varieres.
Ved
rendyrkning af disse egenskaber er det lyk
kedes at opnå, at strømmen gennem halv
lederdioden holder sig konstant indenfor 1 %
ved spændinger mellem f. eks. 2—20 volt.
CURRECTORen fås til 800 mW eller 350 mW
afsat effekt.
Der er adskillige steder indenfor elektro
nikken, hvor man med fordel vil kunne an
vende det nye kredsløbselement, f. eks. i „ti
mere",
klipperkredsløb,
multivibratorer,
in
tegreringskredsløb o. s. v.
Interesserede
firmaer
eller
personer
kan
henvende
sig
til
følgende
adresse:
Export
Manager, Sylvan Ginsbury Ltd., 8 West 40th
Street, New York 18, New York, USA.
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TR.
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En trebånds amatørsender for CW
Af OZ3LT, Lars Sottrup-Jensen.*
I det følgende skal beskrives en 5 rørs CWsender, opdelt i tre enheder: VFO, PA, Po
wer, med det meget benyttede rør 1625 eller
807 i udgangen. Senderen kan dække de tre
nederste amatørbånd, 80 m (3,5 MHz), 40 m
(7 MHz) og 20 m (14 MHz), og inputtet kan
meget let reguleres fra ca. 50 W til 10 W, så
C-amatøren også kan være med. Senderen er
på trods af de 5 rør uhyre enkel og uden
vanskelige finesser, så hvis man har monteret
rigtigt, vil den endelige justering kun tage
kort tid.
Der er næsten overvejende brugt dele fra
ophuggede BCL-spiller, og det specielle sen
dergrej, der er brugt i PA-trinet, er af sur
plus type. Alle rørene kan let skaffes, de fle
ste har dem vel i rodekassen, så udgiften til
hele senderen kan godt bringes under 100 kr.

Da der er brugt π-led i udgangen, kan man
tilslutte en næsten hvilken som helst tråd
som antenne, og dog få den til at trække
strøm.
VFO’en:
VFO’en består af tre rør: EF6 som elek
tronkoblet
oscillator,
EF9
som
modstands
koblet buffer og EF80 som udgangsforstær
ker. Det centrale i hele senderen er ECO’en.
Det er meget vigtigt, at hele ECO-kredsløbet
bliver monteret solidt, så det ikke kan rokkes
ud af stedet. Det gælder især spolen Li, som
man selv skal lave.
Viklingen må foretages stramt og omhyg
geligt. Dernæst skal den sikres med f. eks.
araldit, og fastskruningen til chassiset skal
være så solid som muligt. Hvis man ikke er

VFO’en set forfra.
Knapperne fra venstre:
C1, Co. Yderst til højre
er udgangen. Chassiset
måler ca. 280X100 mm.
Forpladen måler ca.
280X140 mm.

PA-trinet.
Til venstre indgangen, til
højre
udgangen.
Kontrol
ler, fra venstre: C2, C1,
A1,
ubenyttet
afbryder,
A3, C5, C4. Ved siden af
udgangen
en
vippetapnøgle til sende- modtage
omskiftning.
Forpladens
mål: ca. 180X330 mm.

* Frodesgade 110 A, Esbjerg.
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VFO’ens strømskema.
Vi er en glimlampe for 100 V
brændespænding. For øvrige
ikke angivne komponentvær
dier, se teksten.

omhyggelig, bliver resultatet det, at frekven
sen driver langsomt og i spring. L1 har 35
vind. 1 mm kobbertråd tætviklet på en 20
mm pertinaxform. (Det bedste ville være en
keramikform).
Kondensatorerne C1, C2, C3, C4 skal lige
ledes være meget solide. Ci er en 500 pF
drejekondensator med keramisk isolation. C2
er 70 pF keramisk, C3 140 pF ker., og C4 er
en Philips rørtrimmer på 30 pF.
Svingningerne foregår mellem katode, git
ter og skærmgitter i EF6, og fra anoden ud
tages signalet over en modstand for ikke at
belaste ose. ret meget. Ose.-spændingerne er
stabiliserede med et 4H687 stab-rør, og det
samlede anodestrømsforbrug er ca. 2,5 mA,
hvilket igen vil sige, 1) at røret ikke bliver
mere end svagt lunkent, 2) at cirkulationsstrømmen i gitterkredsen ikke bliver for stor,
således at spolen, der jo har de største tab,
ikke bliver varm.
Bufferrøret
EF9
arbejder
som
almindelig
modstandskoblet forstærker. Her er det me
get vigtigt, at røret ikke trækker gitterstrøm,
idet frekvensen, når dette sker, varierer tem
melig meget. Rørets opgave er jo at isolere
ose. fra udgangsrøret, og det sker kun ved
klasse A-drift uden gitterstrøm. Om nødven
digt skal koblingskondensatoren gøres endnu
mindre end 25 pF.
I gitteret på EF80 sidder der en parasit
stopper bestående af en ½-watts højohmsmodst., hvorpå der er viklet ca. 30 vind. 0,25
mm kobbertråd. Modsat de øvrige rør har
EF80
en
svingningskreds
som
anodebelast
ning, idet det her gælder om at få effekt ud
af røret. L2 har 60 vind. 0,25 mm kobbertråd
tætviklet på et 20 mm pertinaxrør. Linkspo
len består af 2 vind. alm. plastikledning om
den kolde ende af L2 (plussiden) for at hindre
for stor overførsel af harmoniske. C5 er en
Prahn 60 pF lufttrimmer med aksel, og kred
sen indstilles til resonans med sendefrekven
sen ved at dreje på Cs, indtil anodestrømmen
i EF80 dykker fra 20 mA til 10—15 mA, dyk
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ket bliver ikke større. Man kunne også for
binde en 6 volt/3 W cyklepære over linken
og indstille til max. lys. Kredsen er iøvrigt
bred nok til, uden efterafstemning, at dække
hele 80 m fra 3500 kHz til 3800 kHz. VFO’en
dækker fra ca. 3400 kHz til 3950 kHz, så selve
80 m området kan indreguleres ved hjælp af
trimmeren i ose.-kredsen.
Nøglemetoden er lånt fra håndbogen 1960,
og princippet er i korte træk: Når nøglen er
oppe, blokeres både EF6 og EF80. EF6 ved
det
spændingsfald,
der
fremkommer
over
modstanden på 10 kohm, som gennemløbes
af strømmen igennem glimlampen. Denne er
af den gængse type, der bliver brugt i trap
peopgange. Når nøglen sluttes, falder osc.’s
blokeringsspænding straks bort; men på gr.
af
RC-komplekset
i
EF80’s
gitterafledning
tager det lidt tid, inden spændingen falder
bort på gitteret, og den smule klik og chirp,
som ose. frembringer, udsendes derfor ikke.
Når nøglen slippes igen, blokeres ose. straks,
mens EF80 først bliver det lidt efter lidt på
gr. af RC-leddet. Således udsendes den chirpen og de klik, som direkte nøgling nødven
digvis medfører, ikke.
VFO’en er gennemgående opbygget af gam
le BCL-komponenter, og rørene er ikke kriti
ske.
Med
undtagelse
af
udgangsrøret,
der
helst skal være af den type med forholdsvis
høj anodestrøm og relativ lille cag, hvis man
vil opnå en acceptabel udgangseffekt uden
stabilisering. (EF42, EF50 og lignende typer).
Driver og PA-trin:
Fra VFO’en kobles signalet via en link på
2 vind. til gitterspolen i driveren, EL41, om
kring midten af spolen, der jo er kold, for at
undgå overførsel af harmoniske. Gitterkred
sen er udformet som push-pull kreds af hen
syn til stabiliseringen af EL41, når røret vir
ker som ret-forstærker. Ved frekvensfordob
ling behøver røret ikke at stabiliseres, når
ellers
montagen
er
hensigtsmæssigt
udført.
Neutrodynkondensatoren er lavet af to tråde,

Driver og PA-trin.
C1 = 2X60 pF
C2 = 250 pF (se tekst)
C3, C4: se tekst
Dr = 700 μH
Øvrige ubenævnte
komponenter,
se teksten.

■*■3 ©V

der er anbragt over for hinanden med 2—3
mm spacing, således at kapaciteten bliver
omkring 1 pF, se iøvrigt foto. EL41 er jo et
højstejlt rør med temmelig stor cag, og for
at modvirke parasitsving er der anbragt en
100 ohm modstand direkte på gitterbenet.
Evt. vil det også være nødvendigt med en
parasitstopper i anoden. I anoden sidder der
en parallelkreds, der kan afstemmes til 3,5
MHz, 7 MHz, 10,5 MHz, 14 HMz, hvorved rø
ret
frembringer
de
ønskede
frekvensmultip
likationer. C2 er en ombygget BCL-dreko på
500 pF, hvor halvdelen af pladerne er fjer
net, således at den resulterende kapacitet bli
ver ca. 250 pF. A1 kortslutter en del af spo
len ved arbejde på 14 MHz, idet kredskon
stanterne ellers bliver alt for store. For at
begrænse anodetabet i tomgang, er der brugt
katodekompleks, så rørets anode aldrig bli
ver rødglødende. Fra anoden kobles signalet
til 1625’s gitter igennem en kondensator, og
den obligatoriske parasitstopper, der er lavet
af en 100 kohm/1 W modstand, som er shuntet med en lille spole på 15 vind. 4 mm diam.,
tætviklet. PA-røret får ved CW-arbejde 30
volt
fast
gitterforspænding
fra
ensretteren,
mens de resterende ca. 20 volt fås ved gitter
strømmens
passage
gennem
gitteraflederen
på 10 kohm. På 20 meter er der lige akkurat
styring nok til at give den gitterstrøm på
min. 3 mA, som 1625 kræver, og på 40 og 80
m kan der opnås en strøm på 15—20 mA; det
er alt for meget, men ved at indstille C2 til
max. output fra PA-trinet, vil der gå en
strøm på 3—4 mA. Ved gitterstrømmens pas
sage gennem gitteraflederen opnås der en vis
stabilisering af styringen til PA-røret, idet
røret ved forøget styring bare rykker arbejdspunktet længere ud i det negative om
råde på Ia/Eg karakteristikken.
I anoden sidder der også en parasitstopper,
for 1625 er et farligt rør at lege med. Den er
noget
kraftigere
dimensioneret
end
gitterets
og består af en 100 ohm modstand, der er vik
let fuld af 0,5 mm isoleret kobbertråd. Til at

begynde med havde jeg kun viklet den halvt
fuld, og da svingede røret, så det næsten var
en fryd. Men da den blev tætviklet, stoppede
den ethvert parasitangreb totalt.
1625 skal, selvom det er en tetrode (cag <
0,2 pF), stabiliseres, og det gøres her meget
simpelt
uden
spoleeller
kondensatorudtag
ved at forbinde anode- og skærmgitterafkoblingskondensatorerne som vist i diagrammet.
Herved
fås
skærmgitterstabilisering
på
en
anden måde, end man sædvanligvis ser. Cn
skal være på ca. 3000 pF glimmer. (Teori: se
håndbogen 1960). Anodedroslen er en Prahn
senderdrossel 0,7 mH sektionsviklet i ulige
store afdelinger på et keramikrør, der er det
mest tabsfrie bortset fra luft. Man må ende
lig huske at forbinde den mindste sektion til
anoden og den største til + 500 volt, for
ellers kan man få mærkelige serieresonanser,
hvorved en eller flere af sektionerne pludse
lig går op i røg, uden at man kender grunden
dertil.
Som anodekreds er brugt et π-led, der har
de store fordele på en gang at kunne tilpasse
en næsten hvilken som helst tråd som antenne
og at dæmpe de harmoniske af sendefrekven
sen kraftigere end en normal kreds, da det er
et lavpasfilter. C3 er en 250 pF dreko med
stor pladeafstand købt for en slik hos OZ3U,
og C4 er en 2X500 pF BCL-dreko, helst med
stor
pladeafstand
og
keramisk
ophængning.
Ved 80 m arbejde kobles en 140 pF keramisk
kondensator ind parallelt med C3. Dette kan
gøres ved hjælp af den kortslutningsskinne,
der er på C3. Men på de øvrige to bånd kob
les den ud, da kapaciteten ellers ville være
alt for stor. L3 er viklet på en keramisk surSkitse af VFO-chassiset.
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PA-trinet.
Skærmen er resten af et
gammelt
chassis.
A1
og
A3 er alm. netafbrydere,
der sagtens kan anvendes
ved HF på dette effekt
niveau. De to sæt bøsnin
ger er til metrene, dem
med
kortslutningsbøjlen
er
til
gitteret.
Chassiset
måler ca. 280X150 mm.

plus
form
med
dimensionerne
35X80
mm.
Der er 30 vind. 1 mm kobbertråd med udtag
fra antennesiden. På 20 m kortsluttes de 20
vind., idet spolen ellers ville have en alt for
stor
selvinduktion.
I
antenneudgangen
kan
man sætte en 0,5 Amp. pære, hvis der er lav
fødeimpedans;
ved
høj
fødeimpedans
skal
værdien gå ned til 100 mA, hvis man vil have
et acceptabelt lys i pæren. Når der går max.
strøm i denne pære, kan man regne med, at
senderen er optimalt tilpasset til antennen.
Antennestrømmen
behøver
ikke
at
være
ens på alle bånd. Man behøver jo nødvendig
vis ikke at føde i samme strøm- eller spændingsmax., hvis antennen blot er en tråd ud
af vinduet og op i et træ.
VFO’en og PA-trinet og også strømforsy
ningen er opbygget på forhenværende BCLchassiser med et utal af huller; men det frem
mer jo kun ventilationen. Efter at have kig
get i mange OZ’er fandt jeg ud af, at den
eneste
fornuftige
opbygning
af
et
PA-trin
med 1625 var at montere røret vandret med
en stor skærm igennem røret lige der, hvor
anoden holder op, se foto. Kun på denne
måde kan man adskille anode- og gitter
kredse
fuldstændigt
fra
hinanden,
hvilket
betinger fuldstændig stabilitet på alle bånd.
Men man må alligevel påse, at spolerne ikke
ligger parallelt og kobler indbyrdes.
På grund af faren for ustabilitet i driveren
prøvede jeg at erstatte EL41 med EL42 på
grund af dettes mindre stejlhed; men netop
på grund af den mindre stejlhed kunne røret
ikke give nok effekt på 20 m. EL83 vil nok
være den bedste løsning, idet man ikke be
høver at stabilisere røret, da cag < 0,1 pF,
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mod EL41’s cag < 1 pF. Hvis man har et 807,
er dette mere fordelagtigt at bruge i stedet
for 1625, da man så slipper for at vikle en
autotrafo til 1625’s glødetråd (12,6 V/0,45 A),
idet senderens øvrige rør jo bruger 6,3 V.
807 og 1625 er ellers ens i data, når man ser
bort fra glødedataene.
Strømforsyningen:
Anodespændingsensretteren er af den efter
hånden meget anvendte type, hvor man ved
at brokoble hele sekundæren på en alm. trafo
til dobbeltensretning, kan få både højspæn
ding og „lavspænding"; i dette tilfælde ca.
500 V og 250 V under belastning. Men 1641,
der er et gammelt amerikansk dobbeltensretterrør, og CYl’erne må ikke sidde på samme
trafo, idet CYl’erne skal være varme, når
højspændingen sluttes til. D. v. s. at man skal
have en ekstra trafo for 20 V/0,4 A, der så
passende kan levere 6,3 V/4 A til senderens
øvrige rør. Desværre glemte jeg ved viklin
gen af trafoen at trille en 12,6 V vikling på,
og så blev jeg nødt til at lave en autotrafo
ekstra. Som før nævnt skal T2 have spænding
før Ti, og derfor er der anbragt to afbrydere
som vist i diagrammet, så dette altid sker.
Man skal endvidere have en trafo for den
negative
gitterspænding;
men
det
problem
klarer men let. T2 og T1 er hjemmeviklede,
da jeg som skoleelev ikke har råd til at købe
ret mange nye trafos. T2’s kernetværsnit er
ca. 9 cm2 og Ti’s ca. 5 cm2.
T2: Primær 220 V, 880 vind. 0,6 mm.
Sekundær 20 volt, 110 vind. 0,9 mm.
Sekundær 6,3 volt, 35 vind. 2,5 mm.
Ti: 140 vind m. midtpunktsudtag, 0,9 mm.

Strømforsyningen.
De store, varmeafgivende
komponenter er anbragt
over chassiset.
Chassismål:
ca. 240X190 mm.

Ved
viklingen
skal
man sørge for at vikle
stramt og omhyggeligt
med
isolation
mellem
hvert
lag
og
ekstra
god
isolation
mellem
primær
og
sekundær,
ellers
brænder
den
med
tiden
sammen;
men det kan altså sag
tens betale sig at vikle
sine glødetrafoer selv.
Det stiller betydeligt
større
krav
til
ens
færdigheder
selv
at
lave
anodetrafoer
for
høj spænding. T3 er en push-pull højttalertrafo, hvor man sætter 6,3 volt på sekundæ
ren og får ca. 250 volt over primærsiden. Det
er nødvendigt med en p-p kerne, idet nettrafos o. 1. ikke må have en luftspalte i kernen.
Ved push-pull drift bliver kernen ikke jævn
strømsmagnetiseret,
så
man
behøver
ikke
luftspalte til at forebygge dette. En alm. udg.trafo kan også bruges, men først efter at den
er blevet ombladet, d. v. s. at den efter adskilning bliver samlet igen, ligesom det gøres
ved nettrafos
En filterspole på 35 H/250 mA er jo en
sjælden vare, men man kan sagtens klare sig
med mindre; 10—15 H/150 mA vil være ud
mærket. De tre modstande over filterlytterne
i udgangen skal fordele spændingen ligeligt
over de tre lytter. Prøv ikke at undlade dem,
det er ikke sikkert, at hver lyt får nøjagtigt
1/3 af den samlede spænding, men måske en
spænding,
der
overskrider
arbejdsspændin-

gen for lytten. Resultatet bliver så, at først
koger lytten over og dernæst de øvrige to, og
så er der store chancer for, at man ødelægger
rør og trafos.
Ensretterventilen
i
gitterspændingsensret
teren kan være alm. surplus type. Den, jeg
har brugt, er resten af em,overbrændt ventil
af den brokoblede type, der efter adskilning
viste, at den ene halvdel af pladerne var in
takte. Så blev der byttet om på nogle tilled
ninger, og så var den sag klaret.
Hvis man vil lave ensretteranlæget med
nye dele, vil det være mere velegnet at bruge
E.Z80 i stedet for CY1 og GZ34 i stedet for
1641, idet disse rør er billige og let kan an
skaffes. Men EZ80’erne skal have systemerne
forbundet
parallelt,
lige
som
glødetrådene
skal svæve, d. v. s. E280’erne må ikke fødes
fra samme vikling som senderens øvrige rør.
I så fald sker der meget hurtigt overslag i
røret mellem glødetråd og katode, der ikke
kan tåle mere end ca. 500 volt spændingsfor-

Diagram af strømforsyningen.
T1: 220 v12X250 V—150 mA/6,3 V—3 A
T2, Tg, T4: se tekst
Netfilter: 20 våg. 1,5 mm, 12 mm form.
L1: 35 H—105 ohm. L2: 10 H—200 ohm
L3: 20 H—500 ohm
Ve: 200 V—50 mA
St1: 500 mA, Si 2: 1,2 A
R1: 10 W, Ri: 5 W, R3: 3 W, R4: 1 W,
Rs: 3 W
Alle ellytter 3201350 V
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Sende-modtageomskiftningen.
(Vippetapnøgle).

skel. Fra midtpunktsudtaget på T1 kan der
udtages ca. 250 volt jævnspænding, som efter
yderligere
filtrering
bruges
til
VFO’en
og
driveren. Via et stabiliseringsrør, 4687, fås
90 volt stabil spænding til ose.
Med 500 volt på anoden i PA-røret vil in
puttet være knap 50 W, og driveren trækker
ca. 10 W og ose. + stabrør ca. 10 W ud af
trafoen; alt i alt giver det ca. 70 W, som Ti
skal
afgive
foruden
glødeeffekt,
skønt
den
kun er beregnet til 40 W. Den kan imidlertid
godt afgive næsten det dobbelte antal watt
ved intermitterende drift ved drosselindgang,
men det kræver, at den er af modtagertypeft,
beregnet på lange driftsperioder og konden
satorindgang.
Her
bliver
den
ikke
særlig
varm, da den kun er i brug få min. ad gan
gen; men hvis den har stået i 2 timer under
fuld belastning, er både kerne og vikling
mindst 80 grader varme.
C-licensen tillader jo kun et max. input til
PA-røret på 10 W; men det klares let, idet
man simpelthen tager 1641 ud af dets fatning.
Så vil de to CY1 lave alm. dobbeltensretnirig
og spændingen vil følgelig være ca. 250 volt.
Så kan man regulere sin PA-inputstrøm i
overensstemmelse med forskrifterne.
Senere, når deplovbefalede år er gået, kan
man stikke et 1641 e. 1. i den tomme fatn. og
køre med ca. 50 watts input.
Lige et par enkelte kommentarer til dia
grammet: Da 1641 bruger 5 V/3 A på gløde
tråden, må man indskyde en 0,5 ohm/3 W
modstand i serie med denne, hvis trafoen
giver 6,3 volt. Over udgangen er der lagt en
50 kohm/10 W trådviklet modstand som blee
der for at tage den værste spænding af kon
densatorerne
ved
tomgang.
I
netindgangen
er der anbragt et TVI filter, og kondensato
rerne må have en prøvespænding på mindst
2000 V ~.
Senderens indstilling:
EL41 skal først stabiliseres: Man fjerner
styringen og sætter et mA-meter ind i led
ningen til anoden, samtidig med at overfø
ringskondensatoren til PA-røret loddes af. Ci
sættes på en tilfældig værdi, og anodekon
densatoren varieres gennem hele sit varia
tionsområde. Husk, at Ai skal være åben.
Meteret skal stå fuldstændig roligt under hele
C2’s variation. Hvis det har store udslag
ved visse indstillinger, er det tegn på, at røret
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selv svinger. Det sker kun på 80 m. Ved at
nærme eller fjerne de to tråde, der udgør
CN, til eller fra hinanden, kan man fuldstæn
digt
eliminere
enhver
svingningstilbøjelighed,
og når man har fundet den indstilling, der
gør trinet stabilt, kan man sikre trådene med
en klat lim, så justeringen holder. Det er
ubetinget
nødvendigt
med
stabilisering,
idet
man uden denne får et meget hæsligt signal
med chirp o. 1. PA-rørets stabilisering er ind
stillet på forhånd, det sørger rørkapaciteter
ne for.
Så tilføres der styring til EL41 via en link,
der sagtens kan tåle at blive adskillige meter
lang. I PA-rørets gitter- og anodespændings
tilledninger indskydes et mA-meter med om
råder henholdsvis 0—15 og 0—150 mA. Til
at begynde med sætter man dog ikke høj
spænding til PA. Med A1 åben kan man ved
at dreje C2 igennem få to steder, hvor der
går gitterstrøm. Ved at dreje Ci til max. får
man kredsen nøjagtigt i resonans med sende
frekvensen. Den indstilling af C2, der giver
strøm med max. kapacitet, er 3,5 MHz, den
anden 7 MHz. De bruges begge to. Med Ai
sluttet fås strøm tre steder; den med max.
kapacitet er 7 MHz, den næste 10,5 MHz og
den sidste 14 MHz. 7 MHz og 10,5 MHz bru
ges ikke.
Når disse forprøver er færdige, sætter man
L2 C2 i resonans på 80 m og tænder for høj
spændingen. A2 sluttes i ir-leddet, og As åb
nes. C3 og C4 stilles på største værdi, og så
drejer man meget hurtigt C3, indtil anode
strømmen i PA dykker fra ca. 130 mA til
20 mA. Så har man π-leddet i resonans, men
det skal gøres hurtigt, for ellers tager røret
skade. Det er for 500 volt. Med 250 voit: dyk
fra 70 til 15 mA. Man kan så tilslutte en 40
W pære, respektive en 10 W, og ved at dreje
på C4 og efterindstille med C3 kan man efter
hånden få max. lys i pærene. Husk dog kun
at dreje på én ad gangen, og husk at strøm
men i PA under alle omstændigheder skal
dykke ved resonans, omend svagt ved fuld
belastning. På 7 MHz skal A2 åbnes, og C3 og
C4 være næsten uddrejede. På 14 MHz skal
A3 lukkes, og C3 og C* ligeledes være næsten
uddrejede. Med -500 volt er anodestrømmen
ca. 100 mA på alle bånd, og med 250 volt kan
den godt blive betydeligt større end ca. 40
mA; men det tillader C-licensen jo ikke. Så
tilsluttes en antenne, og man justerer alle
kredse i senderen, således at antennen træk
ker maksimal strøm. Men benyt en jordled
ning til senderen, ellers vil den ikke trække
ret godt, i hvert tilfælde ikke på 80 m. løvrigt
laver senderen ikke så meget BCL-QRM.

For begynderen:

Antennetuner (Efter G30GR.)
Af Bent Jensen*)
Efter flere genvordigheder og forsøg på at
få min antenne til at „trække", faldt jeg over
en artikel af G30GR i det engelske „The
Short Wave Magazine", november 61, og be
sluttede mig til at prøve hans „Multi-band
Aerial Tuner". Og resultatet var over for
ventning.

ning, men det er da muligt, at indstillingen
ikke er nøjagtig ens, og man må da indstille
tuneren til største signalstyrke. Omskiftning
kan ske som i fig. 2 ved hjælp af et relæ eller
en omskifter.
Mange sendere har pi-leds-afstemning i ud
gangstrinet, og afstemningen kan på nogle

L = 26 vdg. 1,5 mm tråd.
Form: keramisk, 50 mm ø,
160 mm lang. Viklingslængde:
ca. 120 mm
80 m: hele spolen
40 m: 5 vdg. fra endepunkter
20 m: 8 vdg. fra endepunkter

Tuneren består af en spole på 26 vindinger,
viklet på en keramisk form 50 mm Ø med
1½ mm fortinnet kobbertråd, med udtag til
40 og 20 meter henholdsvis 5 og 8 vindinger
fra enderne. Over spolen en dreko på 2X500
pF, samt en omskifter. Diagrammet er vist
i fig. 1. Udtagene skal nok fastlægges ved for
søg, men her passede ovenstående.
Tuneren kan også laves som i fig. 2 med
en éngangs dreko på 500 pF og spolens midt
punkt til stel.
Enkelttrådsfeedere tilkobles ved y og „dob
belte" ved y og z.
Tuneren er også udmærket ved modtag

bånd være vanskelig p. gr. af, at antennen
har høj impedans eller pi-leddets dreko er
for stor.
Efter ombygning af min TX, der fik piledudgang, havde jeg bl. a. vrøvl på 20 meter
båndet. Jeg prøvede med tuneren indskudt
mellem pi-led og antennen, og det hjalp om
gående. Også med hensyn til BCI og TVI. Og
vil man sikre sig ekstra, kan der indskydes et
filter (harmonic trap) mellem TX og tuner.
Et fuldstændigt diagram af tunerens brug
her på stationen ses på fig. 3.
løvrigt kan jeg henvise til den udmærkede
artikel, som jeg selv har haft stor glæde af.

Fig. 3.
Pi-led og tuner.

*) Frisengårdsvej 90 A, Nyborg.

Tips
Af OZ5NU.
Det er ikke for at drive reklame, for neden
nævnte kan sikkert købes andet steds til no
genlunde samme priser, men nærmest for at
henlede amatørernes opmærksomhed på pla
stiksugerør, som man bl. a. kan købe i IRMA.
Disse
plastiksugerør
egner
sig
udmærket
til at overtrække monteringstråd med og er
iøvrigt ualmindelig stærke, foruden at de kan
tage en ret tyk tråd — prisen i IRMA er 48
øre for 50 stk.

Den eneste ulempe er længden, som er ca.
21 cm; skal man bruge en længere ledning og
dermed
længere
overtræk,
må
man
enten
sætte 2 stykker sugerør sammen eller anven
de andet overtræk.
Et par yderligere fordele er, at sugerørene
er i forskellige farver, således at man kan
vælge een farve til f. eks. glødetrådslednin
ger, een farve til anodeledninger og så frem
deles, og hvem siger så, at man ikke kan an
vende sugerørene til deres oprindelige for
mål, før de indgår i stationens wiring.
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LF-filter uden spoer
Af D. Eckart Schnitzer, DJ4BG, Nurnberg — N, Am Bauerwald 48.
Oversat fra DL-QTC af OZ2MI.

I artiklen beskrives en filteropstilling, som
i
modulationsforstærkere
bidrager
til
for
bedring af forståelsen, især ved ESB og
clipper-LF-forstærkere.
I
modsætning
til
de
sædvanlige
spolefiltre
arbejder
denne
op
stilling — trods båndpaskarakteristik — uden
spoler.
Både ved ESB-sendere og ved AM-modulationsforstærkere med Clipper er det tilrå
deligt at beskære LF-frekvenser over ca. 3
kHz for at bringe båndbredden af modula
tionen ned på et fornuftigt plan og under
trykke
oversvingninger
opstået
ved
beskæ
ring. Det filter, der normalt anvendes hertil,
består af 2 efter hinanden koblede pi-led
(ved
ringere
fordringer
til
flankestejlheden
kun af ét).
De anvendte spoler er ikke billige og tem
melig store. Desuden er de meget tilbøjelige
til brum. Endnu en bagdel er det, at sådanne
filtre kun afskærer de høje frekvenser og
ikke også de dybe frekvenser, som sædvan
ligvis kun blive dæmpet ved passende små
koblingskondensatorer.
I de fleste tilfælde ved clipning er det prak
tisk at anvende følgende trininddeling: for
forstærker — Clipper — lavpasfilter — slutforstærker.
Med
lavpasfilter
bliver
de
ved
clipning
opståede
oversvingninger
over
ca.
3
kHz
undertrykt,
og
forvrængningsgraden
gjort udholdelig. Men der opstår også oversvingninger
og
kombinationsfrekvenser,
som
ligger i det taleområde, der passerer, altså
ikke bliver filtreret fra. Alligevel kan man
også her forbedre f. eks. med rækkefølgen:
forforstærker —■ højpasfilter — Clipper —
lavpasfilter ■—■ slutforstærker.
Fordelene er følgende: et smalt bånd vil
være bedre efter en Clipper og ekstra filtre
ren -— for de dybe toner under 300 Hz, som
ikke mere er til stede, kan heller ikke for
årsage
oversvingninger,
ligesom
de
tidligere
afskårne høje toner over 3 kHz ikke kan
frembringe kombinationstoner i taleområdet.
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Gennem den hermed opnåede ringere for
vrængning bliver modulationen lettere læse
lig. En tilføjet kraftig fremhævelse af de
højere frekvenser i det LF-spektrum, som vi
har beholdt, giver da yderligere forståelighedsgevinst. (Se lit. 2).
Kobling efter fig. 1 virker som højpas. De
frekvensbestemmende
elementer
i
denne
kobling bliver beregnet på følgende måde:
Cl bliver valgt frit. (Holdepunkt: mindst 200
gange større end rørets eller transistorens
indgangskapacitet).
De
andre
komponenter
bliver beregnet som følger:

f.grænse
er
den
ønskede
grænsefrekvens,
under hvilken filteret skal spærre, indsat i
Hz. Cl bliver indsat i farad, så fås R1 i ohm.
Bliver efter frit valg af Cl enkelte værdier
for ugunstige, så kan filterets impedans æn
dres derved, at man multiplicerer begge kon
densatorernes værdi med en gunstig talværdi
og dividerer begge modstande med det sam
me tal. F. eks. R2 blev beregnet til 15 Megohm: denne værdi er ikke tilladelig som git
terafleder. Vi kan højst bruge 1 Megohm
(jvf. rørdata). I dette tilfælde bliver mod
standene simpelthen divideret med 15, det
giver da for RI 100 kohm og R2 1 Megohm,
ligeledes
multipliceres
begge
kondensatorer
nes værdier med 15. Grænsefrekvensen æn
drer sig ikke derved.
Det skal også omtales, at de ovenfor an
givne formler frembyder et kompromis mel
lem regnemetode og opnåelig flankestejlhed.
Den, der vil opnå det sidste, kan læse den
omtalte artikel i ELECTRONICS. (Lit. 1).
Denne filterkobling fordrer ikke den nøj
agtige tilpasning som de sædvanlige spole
filtre, men nødvendiggør kun følgende: For
forstærkeren skal være nogenlunde lavohms.
Her forslår sædvanligvis en triode med lille
indre
modstand
som
ECC81,
ECC82
eller
EC92, når RI er valgt større end ca. 50 kohm.
Filterets udgang skal afsluttes højohms. Ved
anvendelse af transistorer er det tilrådeligt
at sætte et jordet kollektortrin før og efter
hvert filter.
Først
ved
grov
mistilpasning
forringes
flankestejlhed
og
udstyringsgraden
mærk
bart. Ombytter man i denne kobling R1 med
Cl og R2 med C2, så bliver det et lavpasfil-

ter (fig. 2). Beregningen sker efter de samme
formler som for lavpasfilter. Som eksempel
på både et fuldstændig udregnet højpasfilter
og lavpasfilter tjener fig. 3 og 4 samt et bånd
filter ( fig. 5), som ikke blot blev udreg
net, men også gennemmålt. Her blev som
grænsefrekvenser
valgt
meget
mærkelige
værdier,
hvorved
værdierne
for
komponen
terne blev pæne. Højpasfilteret tillader fre
kvenser over 225 Hz at gå igennem, medens
lavpasfilteret
spærrer
for
frekvenser
over
3140 Hz. Ved båndpasfilter (grænsefrekven
serne er de samme) er det især en fordel, at
trinene kan kobles galvanisk (jævnstrømfor
bindelse), således kan for andet rørs ved
kommende
gitterforspændingsanordningen
bortfalde.

Fig. 3. Høj-pas.

Fig. i. Lavpasfilter.

serie får man en kurvestejlhed, som ligger
mellem værdierne for et ettrins og et totrins
LC-filter, så det skulle altså kunne tilfreds
stille høje fordringer. Den, der altså efter
Clipper el. lign. kun vil bygge et lavpasfilter
med god flankestejlhed, kan klare sig med en
dobbelttriode.
Den opgivne filterkobling forstærker ikke,
men dæmper en smule, hvilket normalt vil
blive udlignet ved at dreje op for modula
tionsforstærkeren.
Særlig interessant bliver et sådant LF-fil
ter i transistorudførelse. Uden besvær kan
man anbringe et komplet båndfilter i en æske
på størrelse med en tændstikæske. Et rørfil
ter med ECC82 behøver ca. 4 watt gløde- og
anodeeffekt,
hvorimod
en
forsøgsopstilling
r»ed 2 X OC71 ved 9 V kun bruger 22 milli
watt. Fig. 6 viser den målte kurve for et så
dant
transistorfilter.
Transistorfilteret
kan
også udstyres kraftigt — det kan ved 9 V
arbejdsspænding godt tåle 1,5 til 2 V LF
uden forvrængning.

For at opnå højere flankestejlhed kan flere
filtertrin uden videre kobles i serie; ligeledes
kan der f. eks. bygges et båndpasfilter, der
falder meget stejlt ved høje frekvenser (un
der anvendelse af 2 eller endog 3 lavpastrin)
og ved lave frekvenser ikke særlig stejlt
(kun et højpastrin). Man kan altså efter su
Lit.l: „How to design low cost audiofilters".
perpositionsprincippet nærme sig enhver fil
ELECTRONICS april 10/1959, 68—70.
terkurve, som kan være interessant for os.
Lit. 2: „Rundfunkqualität oder gunstiger SprachRørenes
arbejdsspænding
ligger
mellem
50
wirkungsgrad?“ DL-QTC maj 1961, 221—223.
og 250 V efter behag, uden at der indtræder
(Se også OZ7AQ: Modulationskvalitet og -effekti
mærkbar ændring af kurveformen. Ved trin,
vitet. OZ nr. 4 1962.
som
skal
arbejde
med
temmelig
høje
LF-spændinger, vil man arbejde
med
højere
anodespæn
ding,
medens
ved
an
vendelse
af
filteret
ved
lille
LF-niveau
(noget
mindre end 5 V) vil den
lave
arbejdsspænding
forslå.
Endnu en kritisk be
mærkning
ang.
flanke
stejlhed. De her opnåede
værdier
ligger
ved
det
simple filter (altså 1 trin)
noget lavere end de, der
opnås
med
et
normalt
LC-led (pi- eller T-led).
Med to af disse RC filtre i
Fig. 16. Kurve for transistor-båndpasfilter.
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Enkelt Sidebånds Begynderen
Af B. Pedersen, OZ1BP.
Interessen for ESB er i de senere år blevet
stadig større og vel ikke helt uden grund.
Ikke desto mindre er det vist en almindelig
opfattelse hos mange amatører, at det at lave
en ESB-exciter, og for så vidt også en ordent
lig modtager til brug for ESB, er noget, der
kræver
et
væld
af
måleinstrumenter
som
f. eks. nøjagtigt kalibreret målesender, rør
voltmeter, oscillograf, tonegenerator o. s. v.,
instrumenter, der normalt ikke er tilgænge
lige for amatører. Af denne grund er der vel
nok mange, der på forhånd giver op, og det
er til disse og andre, der har planer om at
give sig i kast med en ESB-sender, nær
værende artikel henvender sig.
Lad mig indledningsvis sige, at mine erfa
ringer med ESB kun er nogle år gamle, til
gengæld har jeg „rodet med radio" i over
35
år.
Begyndervanskelighederne
med
hen
syn til ESB har jeg i så frisk erindring, at
andre måske kan få lidt gavn af at høre,
hvorledes man griber sagen an. Jeg vil der
for gerne samtidig bede de mere erfarne på
ESB-området
om
enten
at
springe
denne
artikel over, eller (hvad er bedre endnu) ven
ligst korrigere, hvis der skulle være noget,
som er glemt, eller som måske kunne gøres
på en nemmere og mere elegant måde.
De fleste af mine erfaringer stammer fra
krystalfiltre i området 400—500 kHz, jeg vil
derfor i denne artikel holde mig til det, jeg
bedst kender. Måske kunne denne artikel så
animere andre, der har større erfaring i fase
excitere eller filtre med krystaller på højere
frekvenser, til et indlæg.
Om
selve
opbygningen
af
sender
eller
modtager med krystalfilter skal jeg henvise
til bl. a. OZ’s udmærkede konstruktioner1),
hvorfra man kan få oplysning om de specielle
ting, man skal tage hensyn til ved selve op
bygningen.
Vi forudsætter altså, at vi har taget beslut
ningen om at bygge enten en modtager eller
en sender beregnet for ESB og forsynet med
et eller andet krystalfilter med krystaller i
området 400—500 kHz, de såkaldte FT 241 Akrystaller. Muligvis har man valgt at bygge
en transceiver af mere økonomiske grunde,
idet man jo bl. a. sparer udgiften til det ene
x)
Se
f.
eks.
HF-båndpas-krystalflltre
(OZ6NF),
OZ nov. 60, p. 261, og jan. 61, p. 4 (OZ7NU). En
14 MHz ESB-sender (OZ1QM) jan. 61, p. 7. Fre
kvensstabil enkeltsuper (OZ1QM), sept. 61, p. 270 og
nov. 61, p. 314. 80 meter ESB-transceiver (OZ1BP),
sept. 61, p. 279.
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filter. Vi står nu over for at skulle have dyret
trimmet og justeret og har ikke adgang til de
oven
for
omtalte
dyre
måleinstrumenter.
Hvad så? Jeg vil ikke anbefale at justere den
„efter gehør", det går slet ikke, men man kan
i første omgang klare sig med endog ret
simple midler og alligevel opnå et hæderligt
og brugeligt resultat. Da jeg i sin tid be
gyndte med ESB, havde jeg ingen oscillograf,
og det er da også ESB’en, der har animeret
mig til at bygge en graf2).
Til
justeringen
af
krystalfiltret
skal
vi
bruge et signal, der dækker mellemfrekven
sen og det nærmeste område på begge sider
af denne, samt en indikator. Det vil altså
sige, at man må rigge en variabel oscillator
op, der på det nærmeste kan bestryge om
rådet 400—500 kHz. En sådan oscillator kan
man opbygge på mange måder, man kan
f. eks. anvende en dobbelttriode, hvor den
ene triode fungerer som oscillator, medens
den anden virker som katodefølger. En sådan
katodefølger har den fordel, at den næsten
ikke belaster oscillatoren, og dette har en vis
betydning med henblik på oscillatorens fre
kvensstabilitet.
Fra
denne
katodefølger
kan
vi
udtage
signalet
over
katodemodstanden,
som f. eks. kan bestå af et potentiometer,
hvorved signalstyrken kan varieres. Da sig
nalet samtidig er lavimpedant, kan man føre
signalet igennem et stykke coax-kabel. Hele
herligheden kan man afskærme i en lille
metalkasse, og de fornødne spændinger kan
man låne fra modtagerens eller senderens
strømforsyning. I så fald gør man nok klogt
i
at sørge for, at spændingerne afkobles
umiddelbart
ved
indgangen
til
oscillatorens
chassis, man skal jo nødigt have, at der kom
falske MF-signaler ind i modtager eller sen
der. Til spole kan man eventuelt anvende en
beat-spole til 447 kHz, eller man kan selv
vikle en. En beat-spole er gerne forsynet
med en ret stor parallelkapacitet bl. a. af
hensyn til stabiliteten, og man kan nu gøre
frekvensen
variabel
med
en
drejekondensator, hvis kapacitetsvariation man kan ud
regne efter formlen:

hvor
Cmjn
er
kredsens
minimumskapacitet
(d. v. s. kredsens faste kapacitet + snyltekapaciteter
+
drejekondensatorens
mini
mumskapacitet),
Cv
er
drejekondensatorens
variationsområde, fmax er den højeste fre2)

Amatørbygget oscillograf (OZ1BP), OZ juli 1961,

kvens, og fmjn er den laveste frekvens, som
man ønsker oscillatoren indstillet til. Hvis
kernen i beat-spolen ikke kan komme så
meget ud, at man kan nå den højeste fre
kvens, f. eks. 500 kHz, må man erstatte
parallelkapaciteten
med
en
noget
mindre
værdi.
Hvis Cminer 500 pF, fmax er 500 kHz og
f min er 400 kHz, så bliver Cv = ca. 285 pF.
Når man har lavet en sådan oscillator,
ville det være rart at få den kalibreret. Til
hjælp
herfor
har
man
kendte
radiofoni
stationer i mellembølgeområdet fra 800—1000
kHz, hvis man vil dække området 400—500
kHz. Selv om ens krystaller ligger lige om
kring midten, f. eks. på 450 kHz, så gør man
alligevel nok klogt i at få hele området med,
idet man jo en dag kan komme i besiddelse
af krystaller på f. eks. 480 kHz.
Man kunne jo da endelig opbygge oscilla
toren
med
transistorer,
vel
sagtens
endog
med visse fordele, men det er en anden sag.
Det, man dog har mest brug for at få afsat
på oscillatorens skala, er den mellemfrekvens,
man anvender i modtageren henholdsvis sen
deren, og det ligger således, at man på en
meget let måde kan få krystallernes frekvens
afsat på skalaen. Til hjælp herfor skal vi
bruge en indikator, der simplest består af et
diodevoltmeter,
som
består
af
en
krystal
diode, en seriemodstand og en afkoblings
kondensator samt et ikke for ufølsomt meter.
Man kan udmærket bruge sit universalmeter
hertil, ledningernes længde til meteret spiller
ikke nogen rolle, kun må der være korte led
ninger, hvor der er HF.
Vi skal desuden bruge 2
lerne på hver sin frekvens,
opstillingen ser nu således ud:

af filterkrystal
og hele måle

Vi drejer nu oscillatorens drejekondensator
langsomt igennem, indtil vi kommer til et
sted på skalaen, hvor metret pludseligt giver
et kraftigt udslag (afhængig af metrets føl
somhed og signalets styrke), for derefter lige
så pludseligt igen at falde. Ved det største
udslag har man krystallets serieresonans, og
man afmærker frekvensen på skalaen, Til
svarende for det andet krystal. På samme
måde kan man udvælge sine krystaller, så
ledes at forstå, at man til bærebølgekrystal
i exciteren udvælger det krystal, hvis reso
nans ligger noget uden for de øvrige kry

staller. Hvis man f. eks. anvender et krystal
på den højeste af de 2 krystalfrekvenser, skal
man altså vælge et krystal, der er noget
højere i frekvensen end dem, der anvendes i
filtret, men herom senere.
Når vi har afmærket de 2 krystalfrekven
ser på skalaen, er vi klar til at trimme filtret.
Først må vi dog foretage en grovtrimning,
idet jeg vil anbefale, at man, forinden man
overhovedet
foretager
justering
eller
trim
ning, først lader modtager eller sender varme
grundigt op. Det er ingen skade til, at der går
en lille times tid først, tilsvarende med oscil
latoren. Ved grovtrimningen kan man enten
erstatte et af krystallerne i hver sektion med
en lille blok på 10—25 pF eller ganske sim
pelt forbinde en sådan over et af krystal
lerne.
Man
lægger
derefter
MF-trafoerne
groft på plads, man kan udmærket anvende
prøveoscillatoren, og som indikator kan man
anvende diodevoltmetret på et passende sted
efter filtret. Hvis det er en modtager med
diodedetektor, kan man blot forbinde uni
versalmetret (DC) tværs over diodens mod
stand.
Oscillatoren
stilles
på
en
frekvens
midt imellem de 2 punkter, man har afmær
ket på sin skala, svarende til filtrets midt
frekvens.
Derpå følger selve justeringen af filtret.
Blokkene på 10—25 pF fjernes, krystallerne
isættes, oscillatoren i modtageren skal være
standset ( i senderen skal bærebølge x-tallet
udtages),
signalet
tilføres
blandingsrørets
gitter, og med indikatoren tilsluttet som oven
for omtalt, foretager man nu fintrimningen
således, at man først sørger for max. udslag
paa indikatoren på midtfrekvensen. Når man
har været alle kredse igennem, drejer man
forsigtigt
oscillatoren
igennem,
således
at
man begynder uden for filtret, hvor der ikke
er udslag på indikatoren, og derefter drejer
oscillatoren igennem filtret til uden for dette
på den anden side. Man vil herunder iagt
tage, at der kommer 2 kraftige udslag på
indikatoren,
svarende
til
krystallernes
fre
kvens, og imellem disse 2 udslag vil man be
mærke et mere eller mindre kraftigt dyk.
Det, det nu gælder om, er at få dette dyk
mindst muligt samtidig med, at toppene skal
være lige høje. Man behøver ikke at være
bange, hvis man ikke kan få dykket mindre
en ca. en trediedel af afstanden fra toppene
til 0-udslag, det svarer jo, da udslaget på
metret er nogenlunde lineært, til ca. 3 dB.
Man må prøve denne proces om og om igen,
indtil man ikke kan få det finere. Samtidig
hermed må man være opmærksom på, at der
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En ny balanceret mixer
Efter „Electron“ af OZ3LE.
Den her viste mixer skyldes PA0LZ og er
omtalt
i
det
hollandske
medlemsblad
for
V. E. R. O. N., „Electron" februar 1962. Den
udmærker sig ved ikke at have symmetrisk
ind- eller udgang, den giver desuden et me
get stort output i forhold til andre mixere.

anodestrøm, nemlig - (Sg2 + Sg3) X 0,9
mA, hvor Sg2 + Sg3 er stejlheden på gitter
2 og 3.
Hvis man nu kunne gøre disse strømme lige
store, ville disse ophæve hinanden, og der
ville dermed ikke være nogen HF-spænding
på anoden, røret ville være i balance.
Ved hjælp af katodemodstanden har man
situationen fuldstændig under kontrol — for
udsat at man anvender et rør, som egner sig
til formålet, det vil sige, at værdien af
- (Sg2 + Sg3) X 0,9 er mindre end Sgl X

0,1.

Virkemåden er følgende:
HF-signalet tilføres gitter 1, og da katode
modstanden P1 er uafkoblet, vil der på ka
toden være en stor del af HF-signalet (ca.
90 «/o). Hvis vi nu antager, at HF-signalet på
gitter 1 er 1 volt, vil der være 0,9 volt på
katoden, anodestrømmen er da SglX0,l mA,
Sgl er stejlhed på gitter 1, og spændingen
mellem g1 og katode er 0,1 volt.
Gitter 2 + g3 er afkoblet til stel gennem
de to blokke på 1000 pF, og da der på katoden
er en HF-spændipg på 0,9 volt, vil der på
g2 - g3 være -r- 0,9 volt i forhold til katoden,
dette har til følge, at der vil gå en anden HF-

ESB
ikke, udover de 2 toppe, som skal være der,
kommer andre toppe, især uden for filtrets
gennemgangsområde. Normalt er disse „popups“ ikke så kraftige som selve filtrets toppe,
men de er medvirkende til at ødelægge et
ellers hensigtsmæssigt bygget filter, og der
er altså ikke andet at gøre end at få dem
fjernet ved at dreje på MF-trafoernes kerner.
Når
man
drejer
prøveoscillatoren
langsomt
igennem, kan man få et relativt indtryk af
flankestejlheden ved at iagttage, hvor brat
og pludselig metret giver udslag på den ene
side af filtret henholdsvis falder på den an
den side af filtret. Man kan også svagt ane,
at der skulle komme noget igennem udenfor
filtret, men dette er dog noget vanskeligere,
især når man tager i betragtning, at en tien
dedel af fuldt udslag kun svarer til 20 dB’s
dæmpning.
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Drejer man på PI i katoden, forandrer man
HF-spændingen mellem gi og katode uden at
forandre spændingen mellem g2 + g3 og
katode, og det vil således være umuligt at
opnå den samme værdi af -P (Sg2 + Sg3) X
0,9 og Sgl X0,1 og dermed balance i røret.
For at opnå en fuldstændig balance er det
dog nødvendigt at indføre et fasekorrektions
led bestående af Cl C2.
Når LF-signalet tilføres g3, bringes røret
ud af balance, og man har da på anoden et
dobbeltsidebåndssignal
med
undertrykt
bære
bølge.
Som omtalt er ikke alle rør egnet til denne
kobling, men rør som ECH81 og EK90 angi
ves af PAOLZ som værende velegnede, de her
viste værdier er for ECH81.
*

Som vist i forskellige diagrammer kan man
anbringe en lille variabel kapacitet over hvert
af krystallerne på filtrets højeste frekvens.
En sådan kapacitet laves lettest af 2 sammensnoede
PVC-ledninger
et
par
centimeter
lange. Ved at ændre på disse kapaciteter kan
man dels opnå større flankestejlhed mod til
gengæld at få lidt kraftigere „Pop-ups“ uden
for filtret, ligeledes kan kapaciteterne have
lidt indflydelse på „hullet" midt i gennem
gangsområdet.
Man er på denne måde i stand til at trimme
sit krystalfilter op til en særdeles brugbar
stand. Det er en proces, man bør anvende den
fornødne tid på, det kan godt tage adskillig
mere tid, end man egentlig tror, man kan ud
mærket få et par aftener til at gå med det,
indtil man bliver helt fortrolig med processen.
Til gengæld er resultatet så også rigeligt ulej
ligheden værd.
☆

på plads; kommer man nu af vanvare til at træde
på udløseordningen, indtræffer en ulykke. På teg .
ningen ses en fotocelle belyst af en lysgiver. Så
længe lysgiveren blokeres af en arbejdende hånd,
er motorstrømmen afbrudt, og maskinen kan ikke

Af OZ6PA, Poul Andersen.
(Fortsat).
Som vel al anden radioteknisk konstruktion er
der også i arbejdet med fotoceller visse love og
formler, man skal vide besked med for at kunne
få den fulde glæde af eksperimenterne. Det er af
stor betydning at vide, hvor stor en strøm i cellen
der tilsvarer en vis lysmængde, og udtryk som lux,
lumem, candela, stilb og lambert er hentet fra
formlernes mangfoldighed. Det vil naturligvis føre
for vidt at komme ind på alt dette her, men det ses
imidlertid let, at hvis en lyskilde står i større eller
mindre afstand fra cellen, varierer cellestrømmen
efter de almindelige love for lysets udbredelsesfor
hold, f. eks. denne, at lysstrømmen pr. fladeenhed
aftager med kvadratet på afstanden. Det bliver der
for nødvendigt at indføre linseoptik for at kunne
koncentrere og styre lysmængden.

I fig. 1 ses et sæt komplet fotocelleudstyr bestå
ende af fotocelle med optik, lysgiver med optik og
kasse nred transformator, relæ etc. Med et sådant
udstyr vil man være i stand til at dække mange
forskellige
formål.
I
det
følgende
angives
nogle
eksempler på brugen af fotoceller.

Fig. 2 viser en stansepresse, som den forekommer
på de fleste maskinværksteder og metalvarefabrik
ker. Det er ofte nødvendigt ved stansearbejde, at
man må bruge fingrene for at få genstanden lagt

forvolde ulykker. Fig. 3 viser fotocellen som tyk
kelsesmåler ved fremstilling af filmsfolie eller lig
nende
gennemsigtigt
materiale.
Lysgiveren
sender
sit lys mod spejl 2, der kaster lyset vinkelret gen
nem folien ind på et spejl 1, der atter kaster mod
cellen. En variation i folietykkelsen virker ind på
maskinens
gydemekanisme,
og
tykkelsen
finder
atter sin rigtige værdi. På de store papirmaskiner
virker tilsvarende fotoelementer, og driften er un
der stadig kontrol.

Fig. 4 viser en maskine, der afklipper etiketter
fra en rulle. Snittet skal naturligvis falde i forhold
til bog-trykket, og derfor indstilles maskinen til
stop, hver gang et punkt ude i kanten kommer
frem. Et tilsvarende forhold ses i fig. 5, hvor en

pakkemaskine
nøjagtigt
afskærer
etiketten
fra
rulle, svøber den om en karton, der er fyldt fra
fyldetragten. Det ser let ud på papiret, men er det
sandelig ikke i praksis. Dersom etiketten ikke er
transparent, benytter man sig af indirekte lys, idet
lyset fra lysgiveren reflekteres fra etiketten op i
fotocellen.

241

Og endelig har vi den kendte automatiske dør
åbner fig. 6 og 7, som nu går sin sejrsgang i alle
selvbetjeningsbutikkerne.
Illustrationerne
viser
dels
døranlæggen og dels et diagram over anlægget.

den på diagrammet ses et låsesystem, hvorved dø
ren efter lukketid kan sikres mod oplukning, og
afbrydes strømmen ved s, kan dørene åbnes på al
mindelig vis.
På illustrationen af selve døren ses lysgiverstrå
lerne på tværs af gangretningen, men man ser også
et
særligt
tredie
lysgiversystem',
som
bestryger
gangretningen på langs. Den skal optage efternøle
re, så dørene ikke smækker i på et forkert tids
punkt.
Thyratronen, der er brugt, er af typen EC50 og
fotocellen type 3546. Som lampe er brugt en 6,3
volt, der får sin strøm fra nettransformatorens glødevikling.
Dog
er
lampen
(lysgiveren)
som
sagt
afhængig af det optiske system og afstanden mel
lem lysgiver og fotocelle.
De nævnte eksempler på brugen af fotocelle er
kun få; der kunne nævnes et meget stort antal,
hvor man har glæde af denne opfindelse. Sorte
ring af flasker, påfyldning af mælkeflasker, dråbe
tællere, regulering af trådtykkelser o. s. v., o. s. v.
Interessant er et kontrolapparat, der bruges på
søen. Fra hvert enkelt rum i skibet suges med mi
nutters
mellemrum
en
luftmængde
gennem
glas
rør. Her vogter en fotocelle; er der røg i røret, som
betyder brand, varsler et sireneanlæg.
Tonefilmen.

To fotoceller modtager lys fra lysgiveren L1 og
L2. Lyset er koncentreret gennem et linsesystem,
der dækker passagen til døren. Fotocellerne er an
bragt i rør og så langt tilbage, at det almindelige
dagslys ikke kommer til at virke på cellen. Dersom
begge celler er belyst, flyder den samlede strøm
gennem R2, hvorved thyratronen hindres i at tæn
de. Hvis en af lamperne i systemet afdækkes af en
person, reduceres strømmen i R2 og dermed gitterstrømmen på thyratronen, herved indtræffer tæn
ding, relæet slutter, og døråbnemekanismen træder
i funktion.
Det er slet ikke så ligetil at få et døråbneanlæg
til at arbejde perfekt. Det viser sig, at det tager
længere tid at lukke en dør end at åbne den. Meka
nismen arbejder i reglen pneumatisk, altså ved
luft, sådan som det sker på sporvogne og busser,
men nogle anlæg åbner ved gearmotor og tand
stang. Returneringen sker under ophobning af luft
bag et stempel, og en indstillelig ventil sørger for
lukketidens regulering. Dersom døren er under luk
ning, og en ny person dukker op, skal lukkearbejdet
straks afbrydes, og en ny åbning begynder. Forne
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Det vil være forkert blandt de nævnte eksemp
ler ikke at medtage tonefilmen. Her er et for os
alle kært eksempel på fotocellens anvendelsesom
råde, og her rykker den os tæt ind på livet. Den
lille og uanselige fotocelle kombineret med den ret
linede og fuldkomne forstærkerteknik har skænket
os mange gode timer.
Det afgørende for, at en film kan blive talende,
og det kan jo også ske på andre måder, grammo
fon og bånd, er, at der er samtidighed mellem bil
lede
og
den
tilhørende
tone
(synkronisme).
Af
praktiske grunde har man internationalt normeret
en afstand af 20 billeder (38 cm) mellem billedet og
den tilhørende tone. Tonen er forskudt på billedet,
hvorfor
lydhovedet
skal
anbringes
efter
billedprojektøren. Har maskinen, der fremfører billedet,
en synkronafstand på 20 billeder, vil der være syn
kronisme
mellem
billedet
og
højttalerens
mem
bran.
Princippet i tonefilmen er dette. Samtidig med
at billedet, filmen, optages, fotograferes lyden ind
på en særlig strimmel. Fremstillingen af billednegativet
er
væsentlig
mindre
kompliceret
end
fremstillingen af lydnegativet. Medens billedet di
rekte sætter sin lysintensitet ind på negativet, skal
lydoptagelsen
først
omdannes
til
lysvariataioner.
Princippet
er
følgende;
Lydsvingninger
træffer
mikrofonen, hvorved der opstår variationer i strøm
men. Gennem en forstærker føres strømmen til et
lysstyreredskab, en anordning, hvor en særlig tone
optik i strålegangen kaster så meget lys ind, som
svarer til lyden, eller rettere, den arbejder i takt
med tonen fra forstærkeren, og den er en ventil,
som arbejder uden træghed, den giver de højeste
frekvenser helt op til 10.000 hertz. Toneskifteren
varierer efter de forskellige systemer, de kan teg
nes som en amplitude, som et udtryk for volt
spændingen, men de kan også tegnes som variatio
ner i lydintensiteten. Billeder siger ofte mere end
m'ange ord, jeg har derfor valgt at gengive nogle
prøver på billedskrift, disse kan alle nedskrives af
samme lysventil og gengives på normale lyshove(Fortsættes nederst næste side).

Tekniske kurser i Storkebenhavn.
Under forudsætning af, at det fornødne antal del
tagere indmelder sig, oprettes der også i år under
Københavns kommunes aftenskole kursus i radio
teknik, kaldet fysik II.
1. Begynderhold, hold nr. 212, hvorpå der under
vises til den mundtlige prøve tirsdag og torsdag
aften å 2—2½ time.
2. Fortsætterhold, hold nr. 213, specielt for del
tagere, der har gennemgået begynderholdet. Under
visningen sigter specielt på den skriftlige prøve og
suppleres med praktiske forsøg, også med medbragt
grej. Mandag og onsdag å 2½ time.
Begge kursus afholdes på Bispebjerg skole i tiden
1.
oktober—31. marts. Ved meget stort deltagerantal
på nr. 212 vil dette som sædvanlig blive delt i to
eller tre hold, af hvilke det ene da bliver flyttet
til
mandag—onsdag.
Delingen
foretages
normalt
første kursusaften.
Indtegningen kan ske på enhver af de sædvan
lige indskrivningsskoler den 4., 5. og 6. september,
se opslag på plakatsøjlerne og dagbladsannoncerne
omkring
1.
september.
Undervisningen
er
gratis
bortset fra indmeldelsesgebyr på 10 kr. Friplads
kan opnås.
I blankettens rubrik om ønsket lærer skrives K.
Staack-Petersen eller blot OZ2KP.
Kursus er normalt kun åbent for deltagere med
adresse i Københavns kommune. Interesserede uden
for denne bedes indhente nærmere oplysninger pr.
telefon 78 06 67 senest 5. september. Indmeldelses
blanketter kan rekvireres sammesteds.
Under FOF i Herlev oprettes ligeledes kursus som
tidligere. Den teoretiske undervisning deles her i
to halvår,, i år første halvdel, og jævnsides med
teorien gives mulighed for praktisk udførelse af
diverse konstruktioner. Kursus er åbent for enhver
uden hensyn til bopæl. Det afholdes fredage kl.
19,00—21,50, og indmeldelse kan ske til telefon
78 06 67 eller 94 38 36 fra 30. august til 3. september.
Undervisningen er også her gratis bortset fra ind
tegningsgebyret paa 10 kr.
73 de OZ2KP.
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Fundamentals Of Single Side Band, udgivet af
Collins Radio Company, Cedar Rapids, Iowa, USA.
Tilsendt fra firmaets repræsentant i Danmark, Tage
Olsen
A/S,
Vesterbrogade
6
D,
København.
—
Pris: 5,00 dollars.
Denne bog, der oprindelig er skrevet og udgivet
til brug for militæret i USA, er.nu i let omarbejdet
og udvidet form gjort tilgængelig for kortbølge
amatører, som kan erhverve den ved henvendelse
til firmaets repræsentant her i landet.
Den cr nok værd at gøre nærmere bekendtskab
med, for den indeholder en mængde oplysninger,
som ikke er tilgængelige ret mange andre steder.
Om en decideret lærebog i ESB-teknik er der ikke
tale, idet der kun behandles de principper, som an
vendes af Collins, hvilket som bekendt omfatter
„filtermetoden“ til frembringelse af ESB med be
nyttelse af mekaniske filtre. Af mere almen inter
esse er derimod afsnittene om høj stabile frekvens
generatorer
ved
frekvenssyntese,
kvartskrystaller,
servokredsløb
og
lineære
HF-forstærkere.
Afsnittet
om måleteknik rækker nok noget videre, end ama
tørernes midler kan følge med til, til gengæld efter
følges det af et om antenner og fødeledninger, der
er
af
almen
radiomæssig
interesse
og
omfatter
balancerings- og tilpasningsled.
Et afsnit om radiobølgernes udbredelse vil have
særlig interesse for DX-jægerne, idet her er et
grundlag (masser af kurver) til selvstændige be
regninger.
For den praktisk arbejdende amatør er sidste
afsnit måske det mest interessante. Det omfatter
nemlig beskrivelser med komplette diagrammer af
modtageren
75S-1,
senderen
32S-1,
transceiverne
KWM-1 og KWM-2, den lineære forstærker 30S-1
samt forskellige andre apparater, alle med angivelse
af komponentværdier.
OZ har Collins’ tilladelse til at aftrykke dele af
bogen, hvilket vi nok skal vide at benytte os af!

(Fortsat fra forrige side).
der, idet de alle uanset
skrifttypen
varierer
i
takt og styrke med lyden
på
optagelsesstedet.
Når
negativen
kopierer,
indkopieres
lydnegativen
som et tyndt bånd i bil
ledets kant.
I den foregående og i
denne artikel har jeg be
handlet de fotocel'er, der
ved
belysning
varierer
sin
modstand
mod
den
gennemgående
strøm.
Næste gang vil jeg om
tale
de
fotoceller,
der
omdanner lyset til elek
trisk
strøm,
og
denne
skulle så helt up to date
slutte med noget m'eget
aktuelt,
nemlig
solbatte
rier.
OZ6PA.
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA

ANTENNEMASTER
OG ANTENNETÅRNE

BELASTNINGER PÅ ANTENNEN
Når der sker brud på antennen, vil årsagen som
regel være en kombineret belastning af is og vind.
Den rim, der sætter sig på trådene, kan enten være
rim eller islag. Rim dannes, når trådene er afkølet
under frysepunktet, uden at luften er det. Det kan
danne meget tykke lag helt op til 6—7 cm., men sam
tidig er rimlaget skørt, så det falder af i blæst. Islag
dannes af underafkølet vand, som fryser til is, når
det slår mod trådene. Denne is kan være ret sejg og
kan blive hængende selv for ret store vindstyrker.
Hvor store islag, man skal bruge i sine beregninger,
kan ikke siges med bestemthed, da der kun foreligger
meget få iagttagelser, men man har haft isbelastnin
ger op til 8 kilo pr. løbende meter. Imidlertid skal
man ikke dimensionere efter sådanne iagttagelser,
men mere efter de, som normalt forekommer. Hvis
man regner islag efter 2,5 cm. og samtidig vindstyrke
paa 50 kilo pr. m2, går man ikke forkert. Det er hel
ler ikke for at amatørerne skal kunne beregne deres
antenner, at disse tal opgives, men for at de kan se,
at her er et punkt, man ikke må spare på.
MASTETYPER

Fig. 1.

Der gives to forskellige antennemaster nemlig af
spændte
master
(bardununderstøttede)
og
frit
stående master. En afspændt mast ses i fig. 1. Fun
damentet bærer mastens nederste punkt og optager
dens tryk, og i punkterne c og b er den understøttet
af barduner. Hvert sæt barduner bør helst bestå af
3, og hvor pladsen og forholdene tillader det, er def
mest hensigtsmæssigt at vinklen mellem barduner
svarer til 120 grader. Forneden kan masten bæres af
en støbt blok, en stenflade eller lignende, men den
kan også graves ned i jorden, hvilket kaldes at
masten er indspændt. Når masten er rejst, og anten
nen bragt på plads, vil der være tale om en række
påvirkninger paa anlæget, som skyldes antennens
træk, vindens reaktion på antennen og vindtrykket
på selve masten. Hertil kommer yderligere isbelast
ninger både på antenner og barduner.
Der forefindes en række beregninger over dimen
sioner af antenner, som imidlertid ikke kan gives
her, de fordrer kendskab til statiske beregninger, så
vi amatører må nøjes med at bygge på andres erfa
ringer og ofte nøjes med vort instinkt af hvad der
kan passere.
Når masterne er rejst, og antennen anbragt,
det være dobbelt ærgerligt, om antennen var
kert dimensioneret, så man kan begynde forfra
Jeg ved en amatør, der sparede på kvaliteten af
tennetråd og satte pengene til mange gange
unødigt reparationsarbejde.

ville
for
igen.
an
ved

Forlang det bedste af det bedste i antennetråd.
Til antennetråd fremstilles her i landet en snoet
tråd af hårdttrukket bronce med en samlet brud
belastning på 300 kilo regnet efter den gængse an
tennedimension. Brudspændingen ligger paa 70 kg.
pr. mm2. Foruden brudspændingen foreskriver man
visse andre betingelser. Tråden må ikke være koldskør, den skal kunne bøjes omkring en dom med en
diameter lig tråddiameteren og rettes ud igen uden
skade. Desuden skal den kunne tåle 25 til 35 tor
sioner omkring sin akse inden brud indtræffer.
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Det almindelige her i landet er at benytte antenne
master af træ. Det vil nok i fremtiden ændre sig.
Vi vil sikkert, som tilfældet er i Amerika, få fa
briker, der fremstiller let samlebare antennemaster
af rør eller i gitterkonstruktioner.
Som træmaster benyttes gerne gran eller fyr.
Træet bør imprægneres mod råd, da det i modsat
fald har meget kort levetid. Der findes impræg
neringsanstalter her i landet, der udfører imprægne
ring, men for amatørerne vil det være en særdeles
kostbar historie, ikke mindst på grund af den meget
vanskelige transport af de lange master. Træet im
prægneres friskfældet og uafbarket, idet der ved et
tryk på 1 atmosfære presses en kobbervitriolopløsning ind gennem træets rodende. Imprægneringen
fortsættes, intil den fra topende udstrømmende kob
bervitriol ikke mere indeholder saft. Imprægnerede
master bliver altså svære at fremskaffe, så man må
nøjes med at smøre sine master flere gange med
carbolinium. Træet skal til denne behandling være
gennemtørret, og når carboliniumen så er fuldstæn
dig indtørret, kan man til yderligere sikring af
træet i jordzonen forsyne det med en asfaltkappe.
Kappen påsmeltes ved en temperatur af 200 til 300
grader.
Dette gælder som sagt kun for master, der skal
nedgraves. Dersom man ønsker at benytte frit
stående master, bliver det store spørgsmål, hvor
langt de skal nedgraves. Autoriteterne kræver : til
deres formål, at en mast skal være nedgravet med
en femtedel af dens længde. Det kan nu blive svært
for amatørerne at overholde. Jeg vil mene 1½ meter
må være tilstrækkeligt. Man skal endelig huske på
ved nedgravning ikke at grave hullerne større end
lige nødvendigt og stadig at trampe eller støde jor
den fast omkring masten.
Et førsteklasses middel er ganske simpelt at grave
et dybt, men meget snævert hul, og derefter fylde
op med beton i forholdet1—4—3.
Der er en vis konservatisme i anvendelse af stol
per til antennemaster. Man kan udmærket lave
master af almindeligt træ, men det kan jeg jo
vende tilbage til.
VI REJSER EN ANTENNEMAST
Det er ikke så ligetil at rejse en antennemast. I
særdeleshed hvis man alene skal udføre arbejdet.

Der er en meget vigtig ting, man må indprente sig,
og det er at, alle forhold ved rejsning af masten er
taget i betragtning.
Det hele skal være nøje gennemtænkt hver de
taille udarbejdet og hver ting på sin plads. Drejer
det sig om en forholdsvis spinkel mast, kan en enkelt
mand rejse en sådan, når længden ikke er over 20
meter, men alligevel, der findes jo altid en rar nabo
eller en medamatør, der kan give et nap med.
Men et er givet, man skal selv foretage alle be
regninger og selv udføre alle detailler, så undgår
man ubehagelige overraskelser. Har man en med
hjælp, så bør man inden arbejdet sætte denne ind i
alt, hvad man agter at foretage sig og i hvilken
rækkefølge. Lad os til eksempel tage rejsningen af
en 20 meter ståalrørsmast. Først udvælger man det
punkt, hvor masten eller masterne skal stå. Herved
bestemmes antenneretningen, og så ved vi, at den
første bardun skal ligge i antennens forlængelse.
Man optegner nu paa jorden punktet, hvor masten
skal staa, og med en pind i snor, drejende sig om
kring mastecenteret, kan man tegne en cirkel på
jorden uden om antennemastens afsatte midterpunkt.
Spørgsmålet om radius i denne cirkel afgøres af
mastens højde. Er denne som her 20 meter skal ra
dius være 10 meter. Hvor snorens cirkel skærer an
tenneretningens yderpunkt, får vi den første bardun.
Her skal altså afsættes et mærke, en stok stødes i
eller lignende. De to andre bardunretninger finder vi
på den kendte geometriske måde, vi afsætter til hver
side fra første bardunpunkt to radier a 10 meter,
hvilket giver 2 gange 60 grader, lig 120 grader. Så
er vi klar til næste proces. Vi. skal støbe et fodstykke
eller leje til masten, og vi skal støbe tre pæle i jor
den, som bardunerne kan fastgøres i. Disse ankerpæle fremstilles på følgende måde. Der graves i
hver
af opmærkpunkterne et hul
20x20x70
cm.
Nogle lange gamle vandrør stødes ned i diogonal,
gerne så langt ind i jorden som muligt. Herefter fyl
des op med beton. Et langt stykke fladjern 1½“ og
10
mm tykt indstøbes i overkanten, som skitsen an
giver. Flad jernet må helst være kløftet op. Der skal
i den yderste ende være boret et hul, der kan op
tage en % bolt til befæstelse af bardunstrammer.
Fladjernets retning stilles mod antennemastens top.

liggende masteretning. Altså vil masten, når den
rejses, have den ene side som modstop for udglidning.
Når
alle
betonstøbninger
er
hærdede,
efter
8
dages forløb, kan vi rejse vor antennemast. Forinden
rejsningen skal bardunerne være i orden. Der skal
som sagt være to sæt barduner a 3 stk. De første bar
duner skal anbringes i 8 meters højde, det næste sæt
i 16 meters højde. Bardunernes længde kan bestem-

Fig. 3.
Mastefod.

t

mes ved simpel matematisk beregning, som den
tredie side i en trekant, hvor man kender grund
linien og den lodrette linie, nemlig masten. Vi tager
vor gode ven Pytagoras med paa råd og får at
x2 = 102+82,. idet de 8 meter er højden indtil be
fæstelsespunktet for første bardun. Resultatet bliver,
at bardunlængden skal være 12,8 meter. Længden
på den øverste bardun beregnes på samme måde til
18,9 meter. Har man ikke kendskab til geometri, kan
man konstruere sig til resultatet. Tegn på et stykke
stort papir masten op i forholdet 1:40. Det vil sige,
at masten bliver på dette papir 50 cm. lang. Tegn
grundlinien
ud
forneden,
den
bliver
en
fyrre
tyvendedel af 10 meter, den bliver 25 cm., sørg for
der er tegnet rigtigt i vinkel. Afsæt op af den lod
rette linie (masten) 20 cm. (efter samme målestok.
Trækker man nu en linie fra grundliniens yderste
spids til det punkt, hvor dén første bardun hæftes
(svarer til 8 meter), så kan man med målestok af
læse samme ovenstående resultat.
Vi har altså fået målene, på de forskellige bardun
længder. Selve hæftningen af stålvire til bardun
strammerne behøver jeg ikke at komme nærmere
ind på, men man skal sørge for, at have en meters
stålwire i overskud, dersom der skal slækkes lidt
under rejsningen.

-4-

Konsollen for selve masten er noget for sig selv.
Her skal man have et hul, der svarer til mastens
tykkelse forneden, det skal være så dybt, at masten
ikke kører ud ved rejsningen, men den skal på den
anden side ikke være så dybt, at masten skal helt op
at stå for at falde ned på plads, så er der jo intet
vundet. En løsning på dette problem ses i fig. 3. En
betonstøbning, der går en halv meter over jorden,
har en fordybning på ca. 20 cm., der er åben i den

Ved rejsningen anbringer man en hjælpemast. Den
bør være lig halvdelen eller trediedelen af hoved
masten. Den graves ned i nærheden af den bardun
blok, som står i retning af antennens længderetning,
og som skal optage trækket fra denne. Hjælpemasten
nedgraves i 3/4 meters dybde. Den afstives bagud med
et par barduner, der forankres godt i jorden, (skrå
rør). Så anbringer vi en talje på antennemastens top
og fører den til et punkt på masten c. halvdelen af
længden. Forinden vil det være praktisk ved hjælp
af en galge at løfte masten et godt stykke på vej op.
Fortsættes.
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amatør. — Ja, der er mange minder med at
blade i den lille »håndbog« fra 1930.

*

Som et kært klenodie gemmes igennem 32
E.D.R.s første »håndbog«, en lille lommebog,
større end 11,5 X 14,5 cm! Men dog — efter
tidens forhold — »en dejlig kilde at øse af«.
fandt
den
begyndende
sendeamatør
en
hel
af det stof, han havde savnet.

år
ikke
da
Her
del

Og
så
var
der
efter
Statstelegrafens
sidste
liste 42 aktive amatører i Danmark! Udgivelsen
af bogen turde derfor siges at være et vove
stykke; men der blev alligevel et mindre over
skud på salget.

☆
Anbefal Bogen

Det er rørende at få minderne om de blå
»fotos«-lamper genopfrisket, pris kr. 2,00, 2 Watt!
Eller at få at vide, at man med en B 409 kunne
opnå et input på 3,5 Watt, pladespænding 180
Volt fra 4 Hellesens type »Hetik«!

,Kortbølgeamatøren
til Begyndere.

Pris 5 0 0reLige
så
beskeden
som
»håndbogen«
var
den
måde, den blev introduceret på. Se blot denne
»annonce«,
som
er
det
eneste,
vi
har
kunnet
finde om bogens udsendelse. (OZ oktober 1930).
OZ5AC.

☆
OZ, 1. årg., nr. 7: Her
finder vi det
E.D.R.-regnskab i OZ. Derer unægtelig sket en
ændring af de tilsvarende tal i 1962!
Der findes også i bogen en konstruktion af
»En moderne kortbølgemodtager«. Rør A 442 —
A 425 — RE 134! For en gammel radioamatør
klinger disse navne som en herlig mindelse om
en henfaren tid. Og så skulle HF-røret »ligge
vandret«.
Aldrig
før
set
på
disse
breddegrader.
— Jo, jo! den var sandelig moderne — den gang
— og så var det virkelig en enestående mod
tager!

Extrakt
juni 1929:

af

E.D.R.s

regnskab

1.

juli

første

1928

til

30.

Indtægt:
Overført fra forrige år ...................................................... 221.89
Kontingent ...................................................................... 2546.50
Renter fra postgirokonto...................................................... 1.30
Honorar for artikler i »Radiomagasinet«
90.00
Saldo fra salgskonto ............................................................. 8.50
Kr. 2868.19
Udgift:
Medlemsblad ................................................................... 1318.20
Redaktion .......................................................................... 300.00
Foredrag og artikler............................................. 319.40
Kontorartikler, tryksager etc.............................. 248.64
Porto .................................................................................. 160.70
Udstilling 1928
83.80
Repræsentationsudgifter...................................... 86.75
Diverse ................................................................................ 50.71
Saldo .................................................................................. 299.99
Kr. 2868.19

*
OZ, 1. årg., nr. 11. Annonce:
Standard QSL-kort. Mod indsendelse
i frimærker sender vi 100 standard QSL-kort.
Bogen fortæller
på
»Borupgaard«
Volt! O-V-2.

i

også, at OZ7T dengang
Snekkersten!
75
Watt,

boede
1250

Mange steder er der i bogen understreget med
rødt, hvad der den gang var vigtigt at vide, og
som i dag stadig er god latin for en kortbølge
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af

1

kr.

E.D.R.

*
OZ, 1. årg., nr. 12. Morsekursus. Fra og med
d. 15. marts holder OZ7T på grund af eksamenstravlhed op med sine morseudsendelser på 84,3
mtr.

Jeg fatter ikke, at LK-fabrikkerne kun
ne nænne at indstille produktionen, der
var jo et enormt forbrug i deres skalaer.
Se nu denne station som OZ5K, Fatum,
havde bygget sig ude på Amager. Det har
ikke været billigt at være radioamatør
dengang, behovet for anodebatterier slog
alle rekorder. Det er en gennemført sta
tion, 5K har haft sig her, og han har sik
kert haft mange dejlige nattetimer i QSO
med alverden.

*
Og se så denne unge mand, OZ3U —
fremstormende
og
energisk,
besat
af
sin
hobby.
Læg
mærke
til
hvilken
umage han har lagt i stationsnavnet.
Det er ikke sans for bogstavpropor
tioner, men hvor har han været stolt
af dette skilt. De to afklipninger af
hjørner
foroven
skal
give
et
vist
kunstnerisk udtryk. Det ser ud til, at
amperemeteret er bygget for et væ
sentligt større behov end det faktiske,
men hvad — 3U har jo altid haft brug
for
udvidelsesmuligheder.
Derimod
er
jeg skuffet over værkstedsbordet, det er
han sør’me kommet nemt til. Som for
fatter
af
værkstedsteknik
korser
jeg
mig over de ru umalede bræddestumper — bordet griner med. Det er godt,
han ikke skal leve af snedkerfaget. Så
går det bedre med radio, han udleve
rer ikke et katalog under 12,50 kroner -

Fra en gammel forhandlingsprotokol
Hvis en foreningshistoriker i fremtiden vil stu
dere lidt EDR historie, vil han savne optegnel
se om det aller første år, og vi m'å altså starte
med
den
første
bevarede
protokol,
som
begyn
der med følgende:
Mandag den 1ste okt. 1928
afholdt den nyvalgte bestyrelse sit første møde.
Til stede var den samlede bestyrelse, nemlig G.
Bramslev,
formand,
J.
Steffensen,
næstformand,
H. Rafn, kasserer, Th. Jepsen, redaktør, og Helmer
Petersen, sekretær. Kassereren foreslog at anvende
indbetaling ved giro, og sekretæren påtog sig hen
vendelse angående ARRL.
Den 17. nov. 28. Man beslutter, at næste med
lemsmøde skal forme sig som et diskussionsmøde
om emnet „styrede sendere". Stud. polyt. J. Stef
fensen påtog sig at indlede diskussionen under tit
len: Om årsagerne til instabilitet i senderes fre
kvens og midler derimod. Ing. G. Hansen påtager
sig
at
fremskaffe
en
konstruktionsbeskrivelse
i
Ugens Radio omhandlende bygning og konstruktion
af en virkelig god kortbølgemåler.

Den følgende tid sker ikke meget af betydning,
men 2den marts 1929 står der i protokollen. Man
beslutter at udgive et nyt kortbølgeblad, som skulle
fungere som foreningens organ, det skal udkomme
den 15. i hver måned, det skal hedde OZ.
30. juli 1930, Sekretæren (Helmer Petersen), ville
med
henblik
på
den
kommende
radioudstilling
(Industribygningen) skrive og udgive en lille bog,
som skulle sælges på radioudstillingen og være til
hjælp for begyndere. Man kunne kalkulere, at bo
gen kunne give et lille overskud, såfremt der kunne
sælges 1000 ekspl. a 50 øre.

1

Møde den 30. dec. 1931. Foreningens økonomi.
Kassebeholdningen daler, og der er ved kvartalets
slutning kun 17 kr. i kassen, det overvejes at lade
OZ udgå som 8 sidet blad, indtil kassebeholdningen
atter viser stigning. Medlemsantallet er dalet til
under 200.
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Møde 21. jan. 32. Angående foreningens
gode økonomiske forhold for tiden foreligger
brev

fra

herr

Helmer

Fogedgaard

med

mindre
der et

et

forslag

om at finde nogle medlemmer, der for et stykke tid
er villige til at yde en slags krisehjælp på 10 kr.
pr.

måned.

Herr

Fogedgaard

finder

en

sådan

4.

boe, til stede var
herr J. Steffensen, formand,
herr E. B. Wendelboe, næstformand,
herr S. Hasselbalch, kasserer,

ord

ning bedre end at nedsætte OZ til 8 sider (var 12).
12.

febr.

32.

Foreningens

økonomi

sættes

maj 32. Der er kommet en særlig højtidelig

form over forhandlingsprotokollen. Læs her:
Der afholdes bestyrelsesmøde hos herr Wendel-

under

herr Gerhard Hansen, teknisk konsulent, og

diskussion på stævnet i Fredericia. Det vedtoges at
nedsætte OZ til 8 sider indtil videre. Det vedtoges
at lade kortbølgeamatøren omredigere og udkom

herr Helmer Petersen, redaktør og sekretær.
netop overtaget Krohns Bogtrykkeri og er gået med

me i nyt oplag (tredie) på 2000 ekspl.

til at trykke OZ 8 sidet for 84 kr. - 4 °/o kasserabat.

Herr Richter Friis, Radiopressens Førlag, har

Og

så

bygget
å la

denne

gentleman

her,

OZ2S.

Stationen

og i etagestil, glas for og glas bag. Tapetet
Rosenborg, naah nej, måske Ny Rosenborg.

Jeg er ikke klar over, hvad 2S har for munden, er
det en låkeroltablet på vej ind?
En nydelig station og en nydelig mand.

☆

Og så er her en hyggelig amatøraften. Til venstre
sidder
det
inde

7HL,

fordi
i

der

er

noget

han

er

guldsmed.

billedet

og

lige

gedigent

under

Og

ved

ham,

minsandten!

7KG

sidder

8I,

er

Midt
nej,

hvor ser du videnskabelig ud 8I. Til højre for enden
af bordet sidder 4Q. Ak ja, så slank er du nu ikke
i dag.
OZ2S.

*

Som man hyggede sig dengang, hygger man sig i dag, men de ældre vil
sige, at der alligevel var mere even
tyr over det altsammen dengang, end
der er i dag, men er der egentlig det.
Det er jo stadig væk et eventyr at
være radioamatør. Med 1700 volt på
anoden af Aladdins vidunderlige lam
pe går vi på langfart til de fagre
riger. Men lampens ånd kræver, at
man
skal
beherske
trylleformularen,
så man må stadig mødes under kam
meratlige
former
for
at
tilegne
sig
lærdom, dels langfartslovene, som de
er givet af den store generalsultan og
dels visdomsordene fra alle de små
profeter,
Ohm,
Volt,
Henry
og
så
videre.
6PA.
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6PA.

Til EDR’s formand.
Hermed
EDR’s

så mange af de af hans kreds opstillede kan

følgende

vedtægter

forslag
på

til

ændring

førstkomne

af

generalfor

didater,

samling i Aarhus.
Paragraf

sidste

stykke

foreslås

ændret

til følgende ordlyd:
til

kredsen

Stemmesedlen,

12

Forslag

som

bestyrelsesemner

indsendes

til

skal

repræsentere

forsynet

adresse,

kredsnummer

indsendes

til

tember

for

med
og

stemmeudvalget
kontrol

af

foreslåede

kandidat

om,

han eller hun er villig til at modtage valg.
For
må

at

kunne

kandidaten

ningsbestyrelse

opstilles

være
i

til

medlem

det

distrikt

en

hvoref
tilsendes

gust

foreslåede
„OZ“.

I

emner

samme

en

stemmeseddel,

hvor

den

for

hver

offentliggøres

nummer

hvor

uden

trykte

stemmesedel

som

følger

afgive én stemmeseddel.

lokalfore
på

gældende ønskes opstillet til valg.
Alle

den

sep

med OZ er gyldig og hvert medlem kan kun

bestyrelsesvalget,
af

Kun

at

1.

navnetallon

foreningens revisorer til optælling.

den

og

medlemsskab,

den 20. juli, sammen med en skriftlig tilken

stemmesedlen

navn

inden

ter

af

be

medlemsnummer,

bestyrelsen og må være denne i hænde senest
degivelse

i

styrelsen.

findes

medlemmerne

i

au

indlagt

De
de

bestyrelsesemner,
kredse

—

der
efter

elleve

bestyrelsesmedlemmer

har

mer,

indgår

som

automatisk

—

inden

valget
flest

af

for
de

stem

bestyrelses

suppleanter.

inden

af de fire kredse kan afkrydse

fire

respektive

Stemmelighed afgøres ved lodtrækning.

lige

OZ4AO.

Generalforsamling i Aarhus 1962.
Ordinær generalforsamling afholdes i Aarhus, søndag den 16. september
1962 kl. 13,00 paa Østergades Hotel, Østergade 12.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Resultatet af urafstemningen.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.

7. Valg af to revisorer og en suppleant.
8. Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen tilstedes KUN mod forevisning af gyldig
kontingentkvittering for 1962-63.
Medlemmerne opfordres til at indsende den rigtige udfyldte stemmeseddel
i god tid og inden 1. september 1962.
Husk at udfylde stemmesedlen rigtigt, alt for mange sedler maa kasseres
og erklæres for ugyldig paa grund af fejlagtig udfyldning.
Og husk at lægge stemmesedlen i postkassen senest den 31. august.
Vel mødt til generalforsamlingen i Aarhus.
Bestyrelsen.
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EDR’s årsregnskab (l.juli 1961 til 30. juni 1962)
Budget
1961/62

Regnskab
1961/62

Budget
1962/63

Kontingent ...........................................................
Annoncer i OZ ......................................................
Annoncer i V. T. S. (rest).....................................
Annoncer i QTH-listen (rest)..............................
Renter ...................................................................
Salg af håndbøger ...............................................
Salg of V. T. S.......................................................
Salg af ældre OZ .................................................
Salg af emblemer.................................................
Salg af QTH-lister .............................................
Diverse .................................................................

78.000,—
8.000,—

85.000,—
9.000,—

,—

88.153,89
10.747,08
575,—
150,—
2.785,18
16.000,—
10.669,30
529,70
134,—
14,50
52,50

Ialt ........................................................................

110.700,—

129.811,15

113.550,—

Indtægter.

1.500 —
15.000—
8.000 —

200

50,—

Udgifter:

Budget
1961/62

Regnskab
1961/62

Budget
1962/63

Trykning ..........................................................
Klicheer ............................................................
Forsendelse ......................................................
Hovedredaktion ...............................................
Teknisk redaktion ...........................................
Teknisk stab ....................................................
Tegninger .........................................................

45.000,—
8.000,—
4.200,—
1.500,—
1.400,—
10.000,—
600,—

45.538,52
6.329,27
4.541,56
1.350,50
1.368,75
9.209,08
600,—

50.000,—
8.000,—
6.000,—
1.500,—
1.400,—
10.000,—
600,—

70.700,—

68.937,68

77.500,—

900,—
4.500,—
600,—

900,—
4.500,—
600,—
913,78
1.100,—
976,30
4.491,87
615,90
1.185,75
1.103,79
5.000,—
8.639,10
750,—
93,—
367,50
150,—

900,—
4.500,—
600,—

Sekretæren ......................................................
Kassereren .......................................................
Traffic-manager ...............................................
Traffic-department (porto m. m.) ..
QSL-ekspeditør ................................................
QSL-centralen .................................................
Porto og telefon ................................................
Foredrag ...........................................................
Emblemer .........................................................
Region I Bureau ..............................................
Fyns Tidende a’ conto håndbog . . . .
Fyns Tidende a’ conto V. T. S..........................
Udstilling i Forum ..........................................
Jubilæumsgave (Århus afd.) ..........................
Ekspedition af 735 V. T. S...............................
Annoncer ..........................................................

1.200,—
1.300,—
4.100,—
1.000,—
1.000,—
2.400,—

17.000

Tryksager m. m.
Brochurer .............................................................
Stikordsregister til håndbog ..............................
Adresseplader ......................................................
Duplikering ..........................................................
Giroblanketter .....................................................
Stemmesedler ......................................................
Protokoller (regnskab) ........................................
Kuverter ...............................................................
Omslag til V. T. S. ...............................................
Skab (formanden).................................................
Skab (københavnske afd.) ..................................
Kontorartikler .....................................................
Diverse (herunder QTH-liste) ............................

31.386,99

. ,—

1 000

. ,—
. ,—
5.000,—
1.000,—
1.000,—
2.400,—
1 200

1 100

17.700,—

3.500,—

3.500,—

4.500,—
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1.500,—
10.000,—
8.000,—

948,—
405,65
436,74
220,25
404,02
430,02
460,—
15,—
178,85
250,—
175,—
128,75
424,95

3.000,—

4.477,23

6.500,—

Budget
1961/62

Møder m. m.

Regnskab
1961/62

6.000,— 6.000,—
Generalforsamling ..................................................................................................... 1.494,20
Hovedbestyrelsen ...................................................................................................... 2.979,70
Forretningsudvalget ..................................................................................................... 297,15
Rejser ............................................................................................................................. 404,05
Revision ......................................................................................................................... 282,55
6.000,—
5457,65
Ialt .............................................................................................. 98.200,—

110.259,55

Budget
1962/63

6.000,—
107.700,—

Overskud ................................................................................................................ 19.551,60

BALANCE
Beholdning d. 30. juni 1961:

Beholdning d. 30. juni 1962.

Giro .................................................................................... -131,01
Bank ............................................................................. 60.848,14
Kontant ............................................................................... 97,20
Indtægt 1961/62 ........................................................ 129.811,15

Giro .................................................................................... 511,49
Bank ............................................................................. 79.150,72
Kontant ............................................................................. 703,72
Udgift 1961/62
110.259,55

190.625,48

190.625,48

STATUS PR. 30. JUNI 1962
Aktiver:
Girobeholdning ................................................................. 511,49
Bankbeholdning .......................................................... 79.150,72
Kontantbeholdning .......................................................... 703,72
Udestående for annoncer .............................................. 2.263,—
Til gode for håndbøger................................................ 39.000,—
Til gode for V. T. S......................................................... 2.003,13
Lager af V. T. S............................................................ 12.289,32
Lager af emblemer...................................................... 460,—
Inventar ...................................................................... 2.050,—

Passiver:
Skyld for håndbøger ................................................... 25.000,—
Skyld for V. T. S........................................................... 10.000,—
Forudbetalt kontingent................................................ 51.000,—
Aktiver overstiger passiver med................................. 52.431,38

138.431,38

138.431,38
Kassererens bemærkninger:
1. Udover kontingentbeløbet 88.153,89 kr. er op
krævet og fordelt 5.646,50 kr. til afdelingerne.
2. Antal medlemmer pr. 30. juni 1962: 2744 (30/6
1961: 2558).
HORSENS, den 2. juli 1962.
Emil Frederiksen, OZ3FM.

Revisionens bemærkninger:
Undertegnede revisorer har dags dato gennem
gået regnskabet samt kontrolleret bank-, giro og
kassebeholdning og intet fundet at bemærke.
HORSENS, d. 22. juli 1962.
H.

Lykke Jensen,
OZ5Y.

Th. Mortensen,
OZ3TM.
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Med hensyn til den nævnte utilfredshed kan vi kun
udtale, at den har vi ikke mærket noget til. Hvis der
var nogen, der havde savnet brevkassen, må man vel
Medlemmer fra afdelingerne 1 Næstved, Slagelse,
Korsør, Ejolbæk og Sorø forsamlet til møde i Sorø
lørdag d. 7. juli ønsker herigennem at udtale vor
utilfredshed med og forundring over, at „Brevkas
sen" ikke har været at finde i OZ siden udsendelsen
af marts-nummeret d. a. Da dette stof netop er af
allerstørste interesse for medlemmerne i denne del
af landet, ønsker vi gerne, at der fremover må blive
afgivet nødvendig spalteplads til dette formål, idet
det er af afgjort betydning, at såvel spørgsmål som
svar bliver optaget i størst muligt omfang, således
at ventetiden ikke bliver for lang.
„NEMO“s alias 5NU’s udregninger af spalteudsnit,
det være sig med målebånd eller på anden måde,
giver vi i hvert fald intet for, idet hverken værk
stedsteknik eller tegneserier — rent bortset fra hans
egne „Skrøner" — langt fra har samme interesse
som brevkassen, der netop på bedste måde klarer
problemerne for den enkelte amatør. Man må jo
netop huske på, at der kan være spørgsmål, som har
afgørende betydning for indsenderen, og som også
vi andre — ikke professionelle — kan lære af. For
slaget om at gøre sagen til en virkelig „Brevkasse",
hvor indsenderen får svar direkte, synes vi er en
dårlig løsning, idet alle de øvrige medlemmer da er
afskåret fra at finde et guldkorn.
I det vi håber, at sagen må blive taget op til drøf
telse på den forestående generalforsamling, udtaler
vi ønsket om, at „OZ“ må bevare sin høje standard
med en god og udtømmende brevkasse.
Endnu et hjertesuk finder vi anledning til at frem
komme med, idet der her ude i afdelingerne er et
stærkt ønske om, at vi i fremtiden igen kan modtage
referaterne fra H. B. møderne. Hvorfor i alverden
må vi ikke vide, hvad der foregår på disse møder
Når alt kommer til alt er det dog medlemmernes
penge i form af kontingenter, der driver hele værket
inden for vor forening E.D.R.
På afdelingernes vegne:
OZ4NO.

formode,

at

taget

én

Grunden

til,

at

„Teknisk

Brevkasse"

ikke

har

er den enkle, at red. intet som helst har modtaget
fra OZ2KP. Redaktionen deler ganske Sorø og de
øvrige nævnte afdelingers forundring over, at 2KP
— efter at have besværet sig over ikke at kunne få
afviklet sit stof uden betydelig forsinkelse — plud
selig fuldstændigt svigter sine læsere. Grunden til
2KPs passivitet, også over for forskellige læser
breve for nylig, kan kun han selv oplyse.
Den

redaktionelle

forundring

er

dog

ikke

forespørgsel

siges

at

direkte
derom

til
til

et

brevkassemanuskript

trykkeriet
os.

Vi

udenom

havde

red.

op
og

efterhånden

næsten

henvendelse

derom

brevkassens

ude

indlæg.

kan

virkeligheden

i

Meget

noget

overvurderet

få

de

af

besvares

blot

der

imidlertid

oven

spørgsmål

nogenlunde

fredsstillende inden for en brevkasses
hvert fald, naar det gælder radioteknik.
Hvis

i

stillede

konstateres

til

rammer,

et

i

almindeligt

ønske blandt OZs læsere om en genoptagelse af brev
kassen, og det vil vel vise sig på den kommende ge
neralforsamling,

vil

vi

naturligvis

overveje

at

bringe brevkassestof igen under en eller anden form.
At genoptage brevkassen uden en sådan almindelig
tilkendegivelse
redaktør som

og med en
2KP, synes vi

så ustabil brevkasse
ikke, vi vil være be

kendt at byde læserne.
vy 73 OZ7AQ.
Teknisk redaktør.

*
Juli OZ er kommet, og som sædvanligt blader jeg
det

hurtigt

kasse",

der

igennem
altid

er

for

at

det

finde

første

„Teknisk

jeg

læser,

Brev

og

hvori

jeg har fUndet mange gode tips, men desværre har
der øjensynligt heller ikke denne gang kunnet blive
plads til denne — den bedste rubrik i OZ; men
nok

til
(3

en

ligegyldig

en

gi.

sider),

anvisning

radiokasse
som

ikke

på,

(IV2

har

hvordan

side),

andet

at

og

man

en

gøre

ny
med

radio, end at det også er noget med elektricitet.
I min stilling rejser jeg meget rundt, og jeg har
talt med mange amatører, der ligesom jeg er meget
utilfredse

med,

at

brevkassen

stadig

udskydes.

PA

6

skriver jo selv i maj -nr., at der skal være gennem
snitligt to sider brevkasse pr. nr., d. v. s., at læserne
nu har ti sider tilgode for i år, og dem vil vi gerne
have snarest, i stedet for det fyld af forskellig slags,
der nu kommer i bladet.
Kr. Lamborg, OZ6LO, medl.nr. 6419.

slut

—

uden

rettet

angående

være

stående

*

hermed. Ved modtagelse af korrektur fra trykke
riet af de til julinummeret udvalgte artikler dukkede
minsandten

blevet

Værdien af at have en teknisk brevkasse må vist
iøvrigt

serie

været at finde i OZ i månederne april, maj og juni

var

bliven, fremført ved henvendelse i anden anledning.

ødelægger
Kære 4NO.

der

til redaktionen — det ville da i hvert fald have været
den naturlige fremgangsmåde. Red. har kun mod

sendt
et

Dr. OM 6PA.

ord

vænnet

os til den traditionelle overskridelse af selv en meget

—

Samtidig

vil jeg benytte

lejligheden til

at sige

dispo

dig tak for OZ i den senere tid, dejligt afvekslende

sition for bladet så sent kan vi kun gå med til, når

stof og små smil. Det er det, vi skal have frem------------------------

liberal

indsendelsesfrist,

men

at

der er tale om stof af større betydning.
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skulle

ændre

OZ4SJ, Sv. Aage Jensen.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NTJ P. O. Box 335, Aalborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Trafiic Department
Blandet DX nyt.
Der var ikke ret mange EU-stns, der havde held
med at kontakte FW8BH på Wallis Island. Kon
ditionerne for vor verdensdel skiftede hurtigt, og
i dårlig retning i den sidste periode af Bill’s aktivi
tet fra øen.
PY4RT/0 har været i gang fra Fernando de
Noronha i midten af juli udelukkende på SSB.
G5RV har fået sin dx-pedition til Andorra udsat
til perioden 21. til 31. aug. Kaldesignal vil blive
PX1RV.

SRAL hjemførte således for endnu ét år SACpokalen, og det har de så sandelig også fortjent.
Til september er det EDR, der står som arran
gør af denne test for første gang. — EDR fejrer
som bekendt også i år 35 årsdagen for sin stiftelse.
Det vil være en kærkommen gave i denne anled
ning at bringe EDRs indsats i denne test væsent
ligt i vejret; forbered dig derfor på din deltagelse.
Det bliver den 15. og 16. sept. for cw’s vedkom
mende, medens fone-afdelingen følger den 22. og
23. sept. — Se indbydelsen andetsteds i dette nr.
af „OZ“ til dette års contest.

2

mtr, frekvenser.

Fra Dresdener UKW-Runde har vi med opfor
dring om publicering modtaget nedenstaaende liste
over 2 mtr.-frekvenser i DDR. Listen var vedføj et
en hilsen til OZ5AB, som hermed viderebringes.
DM2AKD
DM2AWD
DM3JD
DM3IF
DM3ZSF
DM2 AS G
DM2BHH
DM3 KH
DM4SH
DM2AUI
DM3UFI
DM2ADJ
DM2ABK
DM2AJK
DM3ZMK
DM2AKL
DM2ARL
DM2BEL
DM2BGL
DM2BJI

Seandinavian Activity Contest 1961.
Vi har netop fra NRRL modtaget resultaterne
fra sidste års SAC-test, og det er bestemt med
nogen beskæmmelse, man studerer de figurerende
OZ-resultater. Derimod kan det noteres, at der var
indgået 750 logs fra ca. 60 forskellige prefixer fra
alle verdensdele.
I den skandinaviske indbyrdes konkurrence blev
resultatet:
2,214.182 p
1. SRAL Finland
2. SSA Sverige
1,050.524
3. NRRL Norge
469.333
4 EDR Danmark
110.908
g de enkelte danske placeringer
CW.
1. OZ9N
2.
OZ3CF
3. OZ6HS
4. OZ3LI
5. OZ5MJ
6. OY8RJ
7. OZ8HC
8. OZ1MA
9. OZ2CE
OZ5DX
10.
11.
OZ7XM
OZ7KV
12.
13. OZ3JR
14. OZ5RM

232 547
165 366
102 243
124 300
98 209
102 241
65 148
44
96
58 134
50 110
42
88
34
82
17
34
6

12

66

51
36
27
33
26
31
25
16
13
14
13
9
3

36102
18666
8748
8100
6897
6266
4588
2400
2144
1430
1232
1066
306
36

Fone.
OZ5KG
55 151 24 3624
OZ3KE
59 129 28 3612
53
120
25 3000
OZ5SQ
OX3KM
28
67 14
938
26
52 18
936
OZ1PR
OZ5KQ
21
59
7
413
OZ7XM
15
30
10
300
6
102
OZ1I
6
17
2
1
1
2
OZ1GW
Check-log: OZ1RO
Antallet af indkomne logs fra de øvrige skandi
naviske lande var følgende:
Fone
CW
Finland
136
57
Sverige
90
39
Norge
36
20
.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1

DM2BML
DM2BQL
DM3ML
DM3YJL
DM2ACM
DM3BM
DM0LMM
DM3WM
DM2ARN
DM3YN
DM2AFO
DM2AIO
DM2BUO
DM2BWO
DM3UO
DM3WO
DM3TWO
DM3VWO
DM3WWO

144,37
144,04
145,83
144,12
144.35
144,09
144,09
145,11
144,27
144,22
144,06
144,50
144,05
144,74
144,78
144,48
VFX
144,20
144,52
145,32

145,52
144,34
144,66
VFX
144,55
144,96
144,96
144,01
144,01
144,01
144,40
144,82
144,72
144,62
144,43
VFO
VFO
144,49
144,62

Såfremt man ønsker kontakt med gruppen kan
henvendelse rettes til Dipi. ing. Henning Peuker.
Dresden A 27, Kaitzer Str. 111. DDR.

Shizuoka-Awards.
Fra OZ3LI, der
japanske

diplom,

farvet

tryk,

lerne,

som

har
vi

netop
der

vi

hermed

A-I

modtaget

modtaget

andre interesserede:
Shizuoka Amateur
Shizuoka

har

fremtræder
et

bringer
Radio

og

ovennævnte

nydeligt
eksemplar

videre

Club

Shizuoka

til

fler
reg

eventuelle

(SARC)
A-II

i
af

udsteder

diplomer

til

licenserede amatører overalt i verden.
Shizuoka

A-I

opnås

lemmer.
Shizuoka A-II
stationer

i

ved

opnås
Shizuoka

forbindelse

ved

til diplomet.
Ansøgning samt
ne vedlagt

6

qsl’s

forbindelse

distriktet,

to medlemmer af SARC.
Forbindelser gennemført efter
samt

med

2

med

med

fem

deriblandt

mindst

29.

juli

1952

gælder

liste

over

forbindelser

IRC’s kan sendes til Tr.Department

eller direkte til
Award Manager JA2JW, Y. Hoshiyama,
P. O. Box 147, Shizuoka, Japan.
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Medlemmer af SARC:
JA2BP, CU, HE, HF, JW, JZ, KB, MZ, SG, SK,
TH, UJ, WB, YB, YK, ZJ, ZV, ZCW, AEH, AER,
AMP, ANA, AOF, APV, AQH, ASZ, AWB, AWF,
AXD, BFD, BGS, BGY, BJB, BMQ, BOB, BOW,
BUO, BVX, BWV, CCA, CCG, YAB.
Ny præsident for ARRL.
Herbert Hoover jr. W6ZH fra San Marino, Cali
fornien, er enstemmigt valgt som den femte præ
sident for ARRL. ved styrelsens møde i Hartford
den 11. maj. „Herb“ Hoover har været i luften
siden 1915 benyttende calls som 6ZH, 6XH, 3ZH,
4SR og K6EV. Han anvender også K6ZH ved sit
hjem ved kysten i Carpinteria. Han arbejder fra
160 til 10 m på a. m., s. s. b. og cw fra K6HZ og
specielt 2 mtr. RTTY fra sin San Marino QTH.
For de, der ikke ved det, skal det anføres, at
W6ZH’s berømte fader var Herbert Hoover sen., der
var USA’s præsident fra 1929 til 1933.
W6ZH er selv en fremtrædende skikkelse inden
for tekniske, kommercielle og diplomatiske kredse,
og han vil, hvis han anvender sine midler og forud
sætninger på rette vis, ikke alene kunne blive en
værdifuld
leder
for
vort
amerikanske
broderforbund, men også for hele den internationale ama
tørbevægelse. Alle danske amatører ønsker W6ZH
held i sin fremtidige funktion.
VK/ZL/Oceania DX Contest.
Forandringer i reglerne har øget mulighederne i
denne
populære
contest,
og
deltagerne
må
nu
kontakte et hvilket som helst prefix i Oceanien for
points. Testen finder i år sted:
Fone: 6. okt. kl. .10,00 til 7. okt. kl. 10,00 G MT.
CW: 13. okt. kl. 10,00 til 14. okt. kl. 10,00 GMT.
For stationer uden for Oceanien gives der 2 points
pr. qso pr. bånd med VK/ZL stationer og 1 point
pr. qso og bånd mød. andre stationer i Oceanien.
Slutsummen udregnes ved at multiplicere sum
men af ovennævnte points med antallet af VK/ZLområder på alle bånd.
Log sendes til NZART, Box 489, Wellington, NZ,
inden 19. januar 1963. (Den anførte dato må sikkert
forstås som tidspunktet, hvor loggene skal være
fremme). (2NUs bem.).

18.-19.

WAE DX-Contest.

„
September

25.-26.

JARL DX—CW.
LABRE CW.

.— 2.
8.— 9.
1

PERUANO CW.

.— 9.

SSBARA WAS.

8

»
»

8

15.-16.

PERUANO FONE.

»

15.-16.
22.-23.

SAC CW (regler i dette
SAC FONE (regi. i dette

22.-23.

MARC VE/W.
VK/ZL FONE (regi. i d.

»
Oktober
»
»
November
December

,,

.— 7.
13.—14.
6

27.-28.
24.-25.
1.— 2.
.— 2.

1

VK/ZL CW (regi. i dette

FONE 22. sept. kl. 15,00 GMT til 23. sept. kl. 18,00
GMT.
2. Opkald: CQ-test resp. CQ-Contest.
3. Bånd: 3,5 — 7 — 14 — 21 og 28 Mc/s.
4. Klasser: a) Enkeltoperatør, b)

Multioperatører.

(Klubstationer regnes til multioperatører).
5. Kodegrupper: Under hver test-qso udveksles en
kodegruppe,
et

bestående

5-cifret

tal

af

(Fone).

et

De

-cifret

6

tre

angiver RS(T) efterfulgt af
begyndende med 001.
Ikke-skandinaviske stationer

resp.

et

tal

(CW)

eller

2

første

cifre

fortløbende

skal

forsøge

qso-nr.,
at

kon

takte så mange skandinaviske stationer som muligt.
En og samme station må kun kontaktes een gang
på hvert bånd.
6.
Points: Der opnås tre points for hver gennem
ført qso med en station uden for Europa og 2 points
for hver qso med stationer i Europa uden for Skan
dinavien.
7. Multiplikator: Den endelige multiplikator ud
gør summen af kontaktede prefixer på alle bånd.
Under SAC regnes LA/P, OY og OX med til de
skandinaviske lande.
8.
Slutsum: Slutsummen opnås ved at multiplicere
summen

af

qso-points

(opnået

iflg.

par.

)

6

med

summen af multiplikatorer (opnået iflg. par. 7).
9. Diplomer: De
tagende

land
af

i

6

bedste deltagere fra hvert del

hver

klasse

deltagerantallet

opnår

kan

SAC-diplomet.

test-komitéen

øge

ledsaget af et særskilt blad med opstilling af points
for hvert bånd. Loggene indsendes med seneste
poststemplingsdato: 15. oktober 62, til
EDRs Traffic Department,
Box 335,
Aalborg.
OZ)
OZ)

Resultater i CW og Fone opføres som sædvanligt
på hver sin log.

OZ)
OZ)

ner test-komitéen det endelige pointstal i henhold
til de af de respektive landes deltagere opnåede og

11.

CQ WW DX FONE.
CQ WW DX CW.
RSGB 21/28 FONE
OK DX CW.

WAE: DX-Contesten.
I den udstrækning oplag haves kan logblade til
denne test rekvireres fra Tr. Dept. Der kan ialt
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1. Test-perioder: CW 15. sept. kl. 15,00 GMT til
16. sept. kl. 18,00 GMT.

antallet af diplomer.
19. Logs: Separate logs skal føres for hvert bånd

LABRE FONE.

.— 9.

»

S. A. C. 1962.
The Seandinavian Activity Contest 1962.
Konkurrence-regler for skandinaviske deltagere.

Afhængig

Testkalender.
August

opføres 40 qso’s på hvert blad. Vent med at re
kvirere disse blade, indtil I er klar over, hvormange blade I har brug for. Oplaget er nemlig
stærkt begrænset.

Landskamp: For hvert skandinavisk land udreg

godkendte points.
Den forening, der således opnår den højeste score,
vil for 1 år modtage Seandinavian Activity Cup.
12. Test-komitéens afgørelse er endelig.
Testkomitéen 1962:
OZ5KD
OZ6HS
OZ2NU
Knud Dantoft. Harry Sørensen. Børge Petersen.

I den forløbne måned har ARRL’s DXCC komité
foretaget et lidt ualmindeligt skridt for at bevare
de nederste 100 kc af tyve meter båndet til CW
alene, idet man fremtidigt kun vil godkende Fone
QSO’er til DXCC, hvis de er lavet over 14.100 kc.
I langt de fleste lande er det fra myndighedernes
side
fastlagt,
hvorledes
de
forskellige
bånd
må
benyttes, men i en del lande, specielt i „nye“ lande,
har man kun fastlagt båndgrænserne, og så over
ladt det til de enkelte amatører at bestemme, hvor
de vil sende hvad. Problemet med Fone-stationer i
CW-båndene er blevet aktuelt med WØMLY’s akti
vitet fra forskellige steder i Afrika, hvor han af
hensyn til QRM på sin egen frekvens valgte at sende
både CW og SSB helt nede ved den lave bånd
grænse, hvad der gjorde det særligt nemt at få
QSO med ham. Nu har ARRL imidlertid ment at
måtte beskytte CW stationerne i den lave ende
for Fone QRM, uden at de dog har set sig nødsaget
til på samme tid at forbyde CW i Fone-båndene.
Nuvel, det er jo egentligt ikke noget større problem,
men man kan spørge sig selv, hvilken ret ARRL
egentlig kan have til at bestemme, hvor Fone sta
tioner skal sende, og hvorledes de vil bære sig ad
med at finde ud af, om en Fone station nu også har
sendt i et af Fone-båndene, når der ikke har været
tale om en DX-station, som alle har hørt, og hvor
ledes sagen vil stille sig, når der er blevet sendt og
modtaget på to forskellige frekvenser?
Alt dette foranlediget af WØMLY, der for tiden
undersøger mulighederne for at komme igang fra
Yemen, men det kniber efter sigende med at få
fat i benzindrevet ac-generator, hvilket er nødven
digt, for det er småt med elektricitet dernede. Efter
ARRL-ændringen sender han nu SSB på 14101 og
lytter et par kc højere, eller fra 14250—260 kc.
Hans CW frekvens er stadig 14001 kc. QSL-manager
er KV4AA, og for ikke Yasme-medlemmer er der
nok ikke større chance for at få noget QSL-kort,
bortset fra ens eget kort, der tilbagesendes med en
påtegnelse, der bekræfter, at der er ført QSO.
Samme WØMLY har i øvrigt fået tilladelse til
at køre fra AC3 og AC5 i slutningen af december
og begyndelsen af januar (63).
Fra Yemen prøver også SM50Y, der for tiden
skulle køre under callet ET3Y, at komme igang.
På grund af forskellige vanskeligheder har ikke
ret mange fået QSL fra XT2Z, og han vil derfor
prøve igen. Alle interesserede bedes sende et kort
til hans hjemme call HB9ZY, og der skulle være
en chance.
Der skulle i august blive forsøgt DX-peditioner til
CEØ Easter Isl og CEØZ Juan Fernandez Isl. Nær
mere enkeltheder mangler.
Nærmere
enkeltheder
mangler
også
angående
PYlBLR’s forsøg på at komme til Trinidade Isl. i
14 dage i august, hvis han kommer frem, vil han
komme igang med CW/AM/SSB, og de vil anvende
callet PYØNG.
Det forlyder, at JT1KDA igen skulle være kom
met igang fra Mongoliet med SSB lige omkring
14300 kc. Fra UA3CR forlyder det, at man i Moskva
går og sysler med planer om at sende en DX-pedition ud til Mongoliet.
Guam Isl (KG6) tæller nu som selvstændigt land
til DXCC, det er udskilt fra de øvrige KG6, der er
Marianas Isls. Der er naturligvis straks planer om

at benytte de nye muligheder, så en gruppe KG6’ere
agter at besøge de noget amatørmæssigt set tyndt
befolkede øer.
Det er lykkedes ZD8JP at låne en KWM 1 fra en
W stn., og han skulle være igang på SSB næsten
dagligt omkring 14300 kc, ved 1930 z tiden.
De planlagte ture til Korsika blev desværre ikke
til noget, da der ikke var nogen mulighed for i
den resterende del af dette år at udstede flere
licenser.
G5RV og F7GX vil som tidligere nævnt komme
igang fra Andorra den 21.—31. aug., der vil blive
aktivitet på både CW/AM/SSB, fortrinsvis i den
lave del af tyve meter, og deres call er hhv. PX1RV
og 1GX.
Fra Ålandsøerne (OH0) vil der i et par dage i
midten af august komme nogle OH2 stationer igang,
de vil køre CW og Fone.
I de to sidste uger af august vil VP4NC være
igang fra Robinson Crusoe øen, Tobago, han vil køre
med en Viking II og dipol antenner.
Båndrapporter:
3,5 Mc Fone:
DR 1236; DL/DJ/DM - SM - OZ - LA.

7 Mc Fone:
DR 1236: SP - DL/DM/DJ - SM.
14 MC CW:
OZ5DX:
HC1DC
LX3QX
UI8FB

-

GC2CNC

-

HZ1AB - JA’s - .JXG1FD - KL7MF
OX3AI-3BZ-3KC - ST2AR - TT8AL
PJ2CE/M
VK9NA
VP5BL-5MJ

CE3UT

-

CT3AB

-

CR7IZ

-

-

VS1LD-4RS - VU2BK - VQ9A - VO2AE - DUIOS
- XW8AS - VS9AAA - TA2BK (QSL via DJ2PJ).
14 MC Fone:
EDR 8419. YV5BNB - 5A3CR - PY4DK - EL5C Y06CB samt diverse Eu og W’s.
14 Mc SSB:
OX3KC: CN8MT - HH2PW - HK3LX - WA6ROP/
KG6 - K2QGC/KG6 - 9M2AZ - K6CQV/KS6 KL7DBG/KS6 - KB6CL - LX5TJ - VQ4RF - VR2DS
- 9G1GN - VR3S - VR5AA - ZK1AR-1BS samt W
og
VE
og
følgende
OZ-5DX-2LX-5JT-5VL-5KG7BQ-8EA-9QM.
OZ7BQ: KG4AO - W5JDX/VP9 - HH9DS - VP7BP
- HK4PX - 5V4MY - WØMLY/TZ - OX3KC - 3BZ.
OZ9QM: CN8MC-8MT - CR7CI - CR9AH - EL6A
- ET2US - FG7XH - HH2PW - HK4PX-4EB-3SO3RB - HZ1AB - KG1FD-4AO - KH6LG - WA6MUU/
KH6 - KL7FLC - LU1DAB - PJ2AF - PY’s - PY4RT/
PY7 (Fernando de Noronha) - TI2WR - PZ1AX VP2AR-5BL-7NS-9CP
W5JDX/VP9
VR3S
VK3HG-2NN - VS9AAA - VU2NR - VU2NR UM8FZ - XE1DE - YV1DH-1IK-6AP - ZK1BS-1AR
- 9G1EB-1GN - 9M2CR-2MC - ZE2LK - OX3AI3BZ-3GK-3KC dagligt.
Det var alt for denne gang. Tak for rapporterne,
og på genhør i næste måned.
73 og de bedste DX de OZ7BQ/Joe.
Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.
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Juli bragte os ikke helt de forhold, vi normalt
kan regne med på denne årstid. Sammenligner vi
derimod med juni, må vi være tilfredse, eftersom
vi havde nogle fb dage 1 tiden Mellem 7/7 og 12/7.
Forholdene under testen den 21. og 22. var også
betydeligt over middel,
OZ5AB (Værløse) melder om følgnede resultater:
7/7: DM2BGB, DL1RX, SM6CSY, SM6PU. 8/7:
DJ1KN/P,
DL6SV,
DL3YB,
DJ2DN,
OZ3A.
10/7:
SM6AZY, OZ2KT. 10/7 var der iøvrigt en fin åbning
over hele Danmark — 2-meter båndet var nærmest
som et bedre 80-meter bånd. 11/7: SM6CSO, DJ7XE,
OZ4HK, OZ4RA. Samt natten mellem 29/7 og 30/7:
DL90W (Flensborg) med S9+ + . og SM5LZ/6 mobil
(Hallandsaasen).
Desuden har OZ5AB hver aften i den forløbne
måned hørt OZ4KO i Ikast, ofte langt over S9 —
ja en enkelt aften gik 4KO endda fint ind, selv om
5AB tog antennen af sin modtager. Men desværre
lykkedes det ikke for 5AB at opnå QSO med 4KO.
5AB tilføjer, at han ganske vist ikke kan være
100 »/o sikker på, at det virkelig var 4KO. Det lød
grangivelig som 4KO’s stemme, og frekvensen var
også 4KO’s; men den pågældende station opgav ikke
på noget tidspunkt sit kaldesignal. Pse hw? Kunne
det måske tænkes at være en pirat?
OZ5AB meddeler, at han i månedens løb har truf
fet flere nye stationer, nemlig OZ2KT (Nr. Søby,
Fyn),
OZ4RA
(Bornholm),
SM7CCX
(Simrishamn)
og SM7DSC (Helsingborg).
OZ7TW (Felsted, Sønderjylland) har ikke været

meget aktiv på grund af travlhed men har dog ikke
helt ligget på den lade side, hvad følgende udtog
af hans log viser: 7/7: DJ2BH/M, DL9CR/P, DL9WO.
8/7.
DJ2OXA,
DL6QS,
DL6SV,
DL9PI,
DL3YBA,
DJ1KN/P, DJ2DN, DJ6YR, DL3VI, DJ1HO, DL1RX,
OZ7IN,
DL60S,
DJ7XE,
DL6FX,
OZ2AF.
24/7:
DJ2EE/P, DJ7GB/P. 25/7: DL1ZS/P. 29/7: OZ4PW,
SM7AED, DL9PI.
Testen den 21. og 22/7 foregik som nævnt under
gode forhold, men deltagelsen var noget „anderledes“ end ellers ved vore tester, idet feriebortrejse
synes at have gjort sig gældende i nogen grad.
Signalstyrkerne var fine, som eksempel kan næv
nes, at SM6PU og DL3YBA til tider hørtes med op
til S9, begge på CW. Også OZ8EDR nåede om for
middagen op på S9 her i Lyngby, hvor der ejen
dommeligt nok ikke hørtes andre jyske stationer
på det pågældende tidspunkt.
Når disse linier læses, er E. D. R.’s årlige skan
dinaviske VHF-dag umiddelbart forestående. — Se
meddelelsen i OZ for juli, side 216. Det vil ses, at
der her gælder et nyt pointsberegningssystem, og
det bliver interessant at se, hvorledes dette bliver
modtaget af VHF-amatørerne.
I denne forbindelse vil 2-meter klubben gerne
endnu en gang minde om, at de pointsberegnings
regler, der gælder for de af UK7 og 2-meter klub
ben
arrangerede
tester,
naturligvis
kan
ændres,
dersom der er overvejende stemning herfor. UK7
og 2-meter klubben afholder hvert efterår et fælles
møde, hvor det kommende års tester planlægges,
og på dette møde vil vi meget gerne tage eventuelt
indkomne forslag angående testregler op til drøf
telse. Mødet afholdes som regel i november, og mø
dested og dato vil til sin tid blive bekendtgjort i
OZ.

DANMARKSMESTERSKABET I RÆVEJAGT 1962.
Jagten afholdes lørdag den 1. og søndag den
2. september 1962.
Alle rævejægere, der er medlem af EDR,
kan deltage.
Der udlægges 2X3 ræve, der kan opsøges
i den for jægeren mest gunstige rækkefølge.
REGLER
Frekvens: 1825 kHz — call: OZ7RÆV.
Kort. Atlasblad 1 : 40.000 nr. A. 3612
Assens N.
Jægerne stiller ved startstedet GRIBSVAD
KRO (ved hovedvej 1 mellem Odense og
Middelfart) senest kl. 19,30 lørdag den 1. sep
tember.
Jægerne skal inden starten løse startkort
(2X3) 10,00 kr.
Holdet må højest bestå af 3 mand, der kun
må medbringe ét komplet pejlesæt. Samar
bejde mellem holdene under enhver form er
forbudt
og
medfører
diskvalifikation.
Hol
dene er forpligtet til at tage al mulig hensyn
til privat ejendom og afgrøder. Ved ankomst
til ræven skal udvises diskretion, og rævens
anvisninger nøje følges, rævehulen må under
ingen omstændigheder beskadiges af jægerne.
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Rævene befinder sig ikke i hus, afspærret
område eller byer. Jagten foregår på delta
gernes eget ansvar.
Sendetider:
Ræv 1 Ræv 2

Ræv 3

21,00 21,01

21,02

21,30
21,45

21,32
21.47

21,31
21,46

Ræv 1
09,00
09,30
09,45

Ræv 2 Ræv 3
09,02
09,01
09,32
09,31
09,47
09,46

derefter hvert kvarter med sidste udsendelse
henholdsvis 01,02 og 13,02.
Tilmelding til ræv før 21,33 og 09,33 er ugyl
dig. Jagterne slutter henholdsvis kl. 01,15
og 13,15.
Pointberegning:
Noteret tid ved sidste ræv i hver jagt.
Af hensyn til udfærdigelse af de mange
startkort beder vi om omgående tilmelding
til: OZ3XA, A. Hjort, Karen Brahesvej 11 B,
Odense, tlf. (09) 13 4149. Efter jagten, søndag,
mødes vi igen på GRIBSVAD KRO til præ
mieuddeling og spisning.
PS. Der kan reserveres et begrænset antal
værelser
på
kroen,
ligesom
der
er
gode
campingforhold lige i nærheden af kroen.

DARC afholder distriktsmøde

Morsekursus.

den 16. september i Slesvig, hvortil også OZ-amatører indbydes. Programmet byder på en præmie
konkurrence for mobile stationer på såvel 80 som
2 meter, DARC regner med, at udenlandske del
tagere vil kunne opnå en tidsbegrænset licens med
henblik herpå i lighed med, hvad der har været
tilfældet
ved
tidligere
arrangementer
i
Sydtysk
land. OZ-amatører, der kunne tænke sig at deltage,
bedes snarest (af hensyn til eventuel licens) skrive
til distriktslederen for Slesvig-Holsten, DL9PI, Hel
mut Jungrichter, Klagenfurter Weg 8, Kiel-E’hagen.

I lighed med tidligere år afholder Københavns
afdelingen atter i år morsekursus. Leder af kursus
bliver også i denne sæson OZ3RU, Eli Thomsen, og
nogen bedre lærer i CW kan næppe findes, 3RU er
meget dygtig. Kursus afholdes i vore egne lokaler.
Vi må beklage, at vi på grund af pladsmangel ikke
kan modtage flere end 22 deltagere. Vi starter den
2.
oktober. Men tilmelding skal ske omgående til
OZ5RO (tlf. ORdrup 7425), så skynd dig, der bliver
rift om pladserne.

Aktiviteten i juli
har været god på trods af ferietiden. Mellem kl. 18
og 20 er der altid flere stationer i gang her i Nord
sjælland, ligeledes efter kl. ca. 22.
En fuldtransistoriseret 2-meter modtager
af lignende type som' den i sir.ste nummer af OZ
under „FM på 2 meter" nævnt' eksisterer allerede.
Den er bygget af OZ9SB og er ligesom den i „Elec
tron"
specificerede
udstyret
med
frekvensdetektor.
Desuden kan den anvendes på de „lavfrekvente"
amatørbånd.
2-meter klubbens næste møde
finder sted onsdag den 24. august kl. 20,00 i lokalet
på Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 118 (indgang
i gavlen). „Testaften".
Aktivitetsrapporter
for
august
modtages
gerne
af
undertegnede
til
offentliggørelse i „VHF-amatøren“. De bedes sendt,
så de er mig i hænde : enest fredag den 31/8.
Sendetiden for SM4IKV
er indtil videre daglig 13.00—01.00, dog således at
der ikke sendes, når svensk TV har program. Se
iøvrigt meddelelsen i OZ for juli, side 220.
Mogens Kunst, OZ5MK, Møllekrogen 11, Lyngby.

FRA AFDELINGERNE
Afd.
holder
møde
hver mandag kl. 20,00
i
lokalerne
Frederikssundsvej
123,
under
etagen,
nedgang
til
venstre
for
„ABC-cafeteriet“.
QSL-centralen er åben fra kl. 19,30. OZ7LM udle
verer kortene. Efter kl. 20,00 udleveres ikke QSLkort.
Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer:
OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvarsvej 9, 2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902 vega, post
giro 59755.
Programmet:
Mandag den 20. august: Klubaften.
Mandag den 27. august: Begynderaften. Gennem
gang af modtager og sender. Det bliver det grej,
som er bygget til afdelingen, vi skal se og tale om.
Mandag den 3. september: Klubaften.
Mandag den 10. september: Foredrag.
Mandag den 17. september: Klubaften.
Vy 73 de 9BA.

STORE SJÆLLANDSKE RÆVEJAGT 1962
Lørdag d. 18. aug. og søndag d. 19. aug.
Præmier:
Københavns
afdelings
store
vandrepokal
samt fine sølvpræmier til de fire næstbed
ste hold, og der er præmie til både jæger
og hjælper.
Kort:
A 3624 Glumsø 1—40.000.
Mødested:
Rødehus 2 km syd for Vinstrup, beliggende
vest for Tystrup-Bavelse sø. Dette er et af
Sydsjællands skønneste steder med sø, skov
og natur, her har xyl og yl rig lejlighed
til at nyde naturen i fulde drag, medens vi
andre går på rævejagt.
Her har vi en fin campingplads helt for os
selv, hvor der er læ til alle sider, og vi
har traktørsted lige ved siden af, hvor vi
kan få kaffe med hjemmebagt franskbrød
og ost, af den rigtige slags, vi kan få pølser
o. m. a., alt til en overkommelig pris for
amatører.
Natjagten:
Start fra Rødehus kl. 20,30. Først sending
kl. 21,00, anden sending kl. 21,30 og derefter
hvert kvarter med sidste sending kl. 00,45.
Dagjagten:
Start ligeledes fra Rødehus kl. 8,30. Første
sending kl. 9,00, anden sending kl. 9,30 og
derefter hvert kvarter med sidste sending
kl. 12,45.
Sendetider:
Sendetiden er eet minut pr. gang.
Pointsberegning:
Bedste tid hos
begge jagter.

sidste

ræv

sammenlagt

for

Rævene:
Rævene ligger ikke i hus eller afspærrede
områder, og der er indhentet tilladelse hos
evt. ejere. Der skal tages hensyn til afgrø
der og forbudsskilte. løvrigt gælder almin
delige regler for afdelingens jagter.
Startkort:
Startkort a 10,00 kr. løses på startstedet,
men tilmelding ønskes meget gerne og helst
senest 10. aug. af hensyn til pølser og kaffe
efter natj agten.
Og så ønsker vi kun — go’ jagt.
P. b. v.
OZ4AO, Sv. Aage Olsen,
Folkvarsvej 9, tlf. GO. 1902.
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AMAGER
Formand: OZ1CC, Tversted, Hastingsvej 46, tlf.
Su. 2991.
Mødeaften hver torsdag kl. 19,30 Strandlodsvej 17.
Ja, så gik den sommerferie, og vi skal til at tæn
ke på de kommende mødeaftener med forhåbentlig
100 % mødedeltagelse. Bestyrelsen vil bestræbe sig
for at udfylde mødeaftenerne med så godt stof som
muligt, men så forventer vi også, at medlemmerne
møder talrigt op, et foredrag kræver jo mange
gange flere timers forberedelse af foredragsholde
ren, og så er det jo noget nedslående, når der kun
møder en lille del af medlemmerne, så derfor læs
OZ’s programside, så I altid er orienteret om, hvad
der er på torsdag, og så vel mødt igen efter endt
sommerferie.

Frede Elstrøm, Skolegade 70 A.
Poul Reimar Nielsen, Kirkegade 12.
Mødested:
Esbjerg
Husmodergård,
(indgang fra Finlandsgade).
Det nye program:
Onsdag den 29.
generalforsamling.

kl.

20:

Lokalet,

Jyllandsgade

ekstraordinær

Dagsorden:
1. Lokalet.
2. Kontingentet.
3. Foreningens ejendele.
4. Eventuelt.

Program:
16. august: Møde.
23. august: Foredrag, OZ5AB: Nuvistorer.
30. august: Møde.
6.
september: Byggeaften.
15. september: Høstfest kl. 18,30. Husk at tage
madkurven med og husk tilmelding 8 dage før.
Am. 3812 V.
20. september: Møde.
VBy 73 de OZ2XU.

Ved denne lejlighed beder bestyrelsen alle, der er
interesseret i at bygge rævemodtager eller iøvrigt
deltage i rævejagter, give møde, så vi kan gen
nemdrøfte mulighederne for at bygge og arrangere
ture.
De gamle medlemmer med megen erfaring i byg
gearbejde skal være særlig velkomne. Selvom vi
sikrer os gode kræfter til at forestå byggeriet, bli
ver der brug for gode råd og prøvet håndelag.
Vi minder om, at der er lejlighed til at benytte
lokalet
også
udenfor
mødeaftenerne,
når
henven
delse sker til et bestyrelsesmedlem.
Vy 73 de 6LW.

ÅBENRÅ

HORSENS

På
OZ.

grund

af

sommerferie

udgik

afd.

nyt

i

sidste

Afdelingsarbejdet
ligger
i
øjeblikket
stille,
der
afholdes
kun
de
altid
hyggelige
sammenkomster
blandt medlemmerne, men den 13. september går
det løs igen på Ungdomshjemmet, idet vi fulden
der sidste vinters værk, måleinstrumenterne. Evt.
interesserede medlemmer, der endnu ikke har på
begyndt
bygningen
af
instrumenterne,
kan
ved*
energisk arbejde nå at komme med.

Klubhus: Østergade 108.
Formand: OZ9SH, S. Chr. Hansen, Kraghsvej 49,
tlf. 2 15 67.
Næstformand:
OZ9ER,
E.
Nielsen,
Strandprome
naden 38.
Kasserer: OZ4GS, S. Sørensen, Borgmestervej 58,
tlf. 2 18 34.
Sekretær: P. E. Berthelsen, Mimersgade 5 C, tlf.
2 65 34.
OZ3SK, E. Gadeberg.

Rævejagterne er nu i slutetapen, der er kamp om
placeringerne, kort sagt, det er „rigtig rævejagt".

Sommerprogram.

Der er et par tilføjelser til
april OZ, idet det har vist sig,
været fyldestgørende nok.

rævejagtsreglerne i
at disse ikke har

Med hensyn til udlægning af to ræve hver fjerde
mandag, gælder de samme regler for begge ræve,
det vil sige, at f. eks. begge sendere skal kunne hø
res over hele kortet. Det står også i reglerne, at
ræven ikke må befinde sig på øer, der er en til
føjelse, idet ræven ikke må befinde sig, hvor vand
standen overstiger 25 cm, og dette gælder selvfølge
lig også vejen til og fra rævehulen.
Det 3 mands udvalg) der afgør tvivlsspørgsmål,
må i tilfælde af, at disse er ræv, udgå af udvalget,
og et medlem af bestyrelsen må midlertidig ind
træde, således at ræven aldrig er repræsenteret i
udvalget.
Slutspurten
i
rævejagt,
der
udkæmpes
den 17. og 24. september blandt etapevinderne, vil
foregå med 1 ræv den 17. og 2 ræve den 24. sept.
På gensyn den 13. september på Ungdomshjem
met og ved „æ ræv".
Vy 73 5WK.
ESBJERG
Formand: B. Elm-Larsen, OZ6LW, Skrænten 59,
4., tlf. 24486/24500, lok. 37.
Kasserer: Harry B. Nielsen, Sommerlyst, Bramminge, tlf. 73127.
Sekretær: Lars Sottrup-Jensen, Frodesgade 110 A,
tlf. 23211.
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Mandag kl. 19.25: Rævejagt, mødested klubhuset.
Torsdag kl. 20.15: Kammeratskabsaften.
Torsdag d. 23. aug. kl. 20.15: Generalforsamling.
Søndag d. 16. sept.: EDRs generalforsamling, Aar
hus. Afdelingen sørger for transport. Tilmeldelse
til maleren eller OZ9SH, tlf. 2 15 67.
Nærmere i lokal meddelelse.

LOLLAND-FALSTER
Ferien er nu slut, og vi starter på en frisk.
Onsdag den 29. august går det løs i Nykøbing,
idet vi mødes i Dronningensgade kl. 19,30, og har
du bygget eller er ved at bygge en ting, så tag den
med, da det ikke er lykkedes os at skaffe en fore
dragsholder, og ikke alene det, at det skaber et
emne til diskussion, det giver jo også inspiration.
Vel mødt.
Vy 73 B. K. Løkke.
HOLBÆK
Vort månedlige møde på Dannevirke vil her i
august blive en aften, hvor vi vil prøve at plan
lægge vinterens møder, så hvis medlemmerne har
nogle gode forslag, så kom endelig med dem1. Vi har
desværre ikke kunnet få fastlagt tidspunktet for
mødet,
men
det
får
medlemmerne
besked
om
senere.
Vy 73 OZ7OU.

HOLSTEBRO

VIBORG

Den 4. september kl. 19,30 afholdes generalforsam
ling i klublokalet Danmarksgade 1, over gården.

Så er der kommet gang i træningsrævejagterne
i afdelingen med 4 jagter lørdag og søndag den
21.—22. juli. Den nye rævesender bestod sin første
prøve med glans.

Dagsorden:
1. Formandens beretning. 1CN formand.
2. Regnskab. Kasserer 8NH, revisor 6EO.
3. a) valg af kasserer, b) valg af bestyrelses
medlem.
4. Eventuelt. Herunder forslag til den kommende
sæsons program. Vi håber på stor tilslutning
og slutter aftenen med en kop kaffe.

Næste ordinære træningsjagt bliver søndag den
19. aug. med første udsendelse kl. 10,00, derefter
10,30 og følgende udsendelser hvert kvarter slut
tende kl. 12,00. Hver udsendelse varer 2 min. Kor
tet, der benyttes, er 1 : 40.000 A2008 Viborg. De al
mindelige regler for rævejagter er gældende. Efter
jagten mødes vi ved den nye bro på Koldingvej,
hvor der vil blive oplyst om de følgende jagter.

73 2HS.
NÆSTVED
Afdelingen
afholder
generalforsamling
21. august kl. 19,00 i klublokalet med følgende

Vy 73 OZ5LD.
tirsdag

d.
TØNDER

dagsorden:

Formand:
Tønder.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Valg.
5. Vinterens arbejde.
6. Eventuelt.
Alle bedes møde,

C.

F.

Jensen,

Frilandsvej

38,

Kasserer og sekretær: OZ2CF, C. F. Hansen, Skovrøysvej 16, Tønder.

73 7HZ.
ODENSE
Formand: Kaj Andersen,
Hjallese. Tlf. 11 18 55.

OZ7MG,

OZ7KV,

Enebærvej

76,

For de flestes vedkommende er sommerferien nu
vel overstået, og det er tiden at se lidt på afdelin
gens trivsel i den kommende sæson. Det ikke alt
for fine vejr har jo givet rig lejlighed til dyrkning
af vor hobby. 6AF og 7HJ har sommeren igennem
holdt byggeaften hver mandag og fortsætter i sam
me gænge fremover. Sidst i juni måned var der
opstillingsmøde til HB, hvor 6RL og 7HJ lod sig
opstille som kandidater. Samme aften var der den
helt store uddeling af radiogrej. OZ5Y har des
værre måtte indstille sit virke som radioamatør og
forærede i den anledning Odenseafdelingen alt det
grej, han i årenes løb havde samlet sammen, og
det var ikke så lidt. Vi siger hermed 5Y hjertelig
tak for hans gavmildhed, som mange har nydt godt
af.
Sæsonens
første
arrangement
forventes
afholdt
først i september måned, men meddelelse herom
bliver udsendt pr. brev. Ligeledes vil meddelelse
om sæsonens faste mødeaftener blive udsendt pr.
brev. Indtil det faste program foreligger, er der
åbent hus på Rasmindegården hver mandag aften
kl. 19,00.
8NO
meddeler: Den 16. og 17. juni blev Store
fynske rævejagt afholdt. Der deltog 14 hold, og
heraf gennemførte de 11. Desværre var der noget
besvær med at høre den ene ræv, men de fleste
fandt den dog alligevel. Placeringen blev følgende:
1: Søren Buch, Kolding, m. 110 p., 2: 9SW, Her
ning, m. 115 p., 3: Egon Andersen, Svendborg, m.
120 p., 4: 1HL, Rødding, m. 123 p., 5: Storgaard,
Kolding, m. 133 p., 6. 5WK, Åbenrå, m, 144 p., 7:
Ulrich Schmidt, Årslev, m. 164 p., 8: Harry Ander
sen, Svendborg, m. 163 p., 9: 8NO, Odense, m. 173
p„ 10: 3MI, Kolding, m. 198 p., 11: 3SH, Odense,
m. 257 p.
Odenseafdelingen
takker
for
ning og håber på gensyn til næste år.

den

gode

tilslut

Vy 73 de 2RH.

Ved et ekstraordinært møde den 6. juli 1962, hvor
der drøftedes rævejagt samt bygning af rævesen
der og modtager, meddelte tidl. formand OZ3SB,
S. A. Bundesen, Bargumsvej 2, Tønder, at han p. g.
af udvidelse af arbejdsområdet ikke så sig i stand
til at fortsætte som formand for afdelingen og an
modede om fritagelse. Afdelingens tekniske rådgi
ver, OZ7MG, blev derefter valgt til formand.
Herefter bedes
nye formand.

alle

henvendelser

rettet

til

den

Om tidspunktet og stedet for de regelmæssige
jtnøder efter sommerferien vil der senere blive ud
sendt meddelelse til hver især:
Vy 73 OZ2CF.

NYE M E D L E M M E R
8475 Ole Eriksen, Glentevej 13 B, Odense.
8476 Hans Lauritsen, Vinkelhøj 4, Viby J.
8477 Henning Andersen, Tuse Låge, Mårsø.
8478 Hans J. Jørgensen, Nørrestrandsg. 22, Horsens.
8479 Johannes Jørgensen, Katrinedal, Bryrup.
8480 Ib Madsen, Ullersvej 10, 1., Randers.
8481 Benny Thuesen, Linå, Silkeborg.
8482 Chresten Pedersen, Langgade 58, Ålborg.
8483 Kn. Møller Jensen, Højgade 40, Hammerum.
8484 Tonny Jensen, Tage Hansensg. 11, 3., Aarhus C.
8485 Gorm Helt-Hansen, Kildebrønde, Tåstrup.
8486 Villy V. Nielsen, Brovænget 30, Brønshøj.
8487 Svend Seerup, Avlumalle 9, Kastrup.
8488 Sv. Aage Larsen, Set. Annagade 41, Aarhus C.
8489 Chr. Jensen, Vinkelvej 2, Ålborg.
8490 J. Fischer Nilsson, Ved Andebakken 84, 4.,
København F.
Atter medlem.
4391 OZ8SK, Sv. Korsholm Jensen, Agerskov.
7306 SG, Kn. J. Jespersen, TKMP/I/DRLR, Nr.
Uttrup kaserne, Nørresundby.
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806 OZ5D, K. C. Brønnum, Reersø radio, Gørlev S,
871
1350
2234
2938
4696
4766
5581
5588
5659
6624
6964
7016
7024
7058
7088
7158
7303
7381
7563
7646
7821
7833

ex Åbybro.
OZ4TF,
Tage
Fjordvang,
Kirkebakken,
Vod
skov, ex Års.
OZ2AF, Kaj Grønbech, Jernbaneallé 27, 1.,
Vanløse, lokal.
OZ7FC, F. V. Christensen, Septembervej 18,
Herlev, ex Stenlille.
OZ2C, P. Bundgaard Andersen, Grønnevej 253,
5., Virum, ex Rønne.
OZ4EC,
Erik
Christensen,
Rødeledsvej
95,
Svendborg, lokal.
OZ2LR, Leif Ryttertoft, Thorsvej 21, Grenå,
lokal.
OZ4GJ, G. Justesen, Ellebækvej 68, Gentofte,
ex Thurø.
OZ9JK, J. P. Kjærgaard, Klostertoften, Kruså,
ex Fårhus.
J.
Chr.
Frederiksen,
Brorsonsvej,
Herning,
lokal.
OX3BL,
Bent
Larsen,
radiofonien,
Godthåb,
Grønland, ex Esbjerg.
OZ7EO, E. Olesen, Fredericiagade 68, 1. tv.,
København K., ex Fårhus.
Bjarne Palm Pedersen, Rifbjerg strand, Sim
merbølle, ex Nyborg.
OZ3WB,
Børge
Winum,
Tebstrup,
Skander
borg, ex Tvingstrup.
OZ3PB, P. Sdndergaard, Møllebakken 27, 1.,
Hillerød, lokal.
Henry Willumsen, Ericaparken 17 A st., Gen
tofte, lokal.
OZION, Bjarne P. Olesen, Hunetorp, Pandrup,
ex Blokhus. ’
L.
Bachou
Johannesen,
„Roma“,
Pilevej
%
Nyborg, ex Åbenrå.
Erik Johannesen, Tværskiftet 21, Herlev, ex
København S.
OZ3KB, Knud Brejning, Fynsgade 21, 3., År
hus, ex soldat.
OZ7JV, Jørgen Villumsen, Kastanieborgvej 5,
Hvidovre, ex Hellerup.
Henning M. Nielsen, Hertzvej 84, 2., Åbyhøj,
ex Herning.
Steen U. Ramsing, c/o Johansen, C. T. Barfoedsvej 11, København F., ex Lyngby.

7982

Hardy Hvid Nielsen,
ex Holmstrup.

7996

Gregers E.
ex Maribo.

8028

Per Skårup, Hørby, Hobro, ex Rørbæk.

8108
8155
8283

Hansen,

Mindegade
postkontoret,

21,

2.,

Vejle,

Nykøbing

S.,

Bent Holmsted, Utterslevgård 18, København
NV, ex Gentofte.
OZ5TA, Sv. Ajstrup, Snejbjerg, Herning, ex
Ålborg.
Henning Knudsen, FløngVej 59, Hedehusene,
lokal.

8297

Jørgen Winther, c/o Hansen, Lyngvej 43, 3. th.,
Lyngby, ex Valby.

8310

Leif M. Hansen, Ørsted alderdomshjem, Viby
5., ex soldat.
Povl Thim, Slagkildevej 10, Næstved, ex Grøn
land.

8435
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udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, København K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.
Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
Farum, tlf. 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej
15, Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen,
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.
OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggaardsallé 63,
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ7EU, Poul Størner, Hulbergsallé 8, Søborg, tlf.
98 05 41.
OZ2MI, Fru Mimi Engberg. Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. 85 31 44.
OZ5GB, B. Bruun, Kattehalevej 7, Birkerød, tlf. 8136 06.
OZ6RL, U. J. Krarup, Carl Baggers Allé 35, Fruens
Bøge. Tlf. (09) 13 33 53.
OZ5LD, Leo Dam, Hald Ege, Viborg.
OZ9SH, S. C. Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf. 2 15 67.
OZ2KH, Kr. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4.
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(dag) 6111, (aften) 7652. (Landsafdelingsledre).
Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Aalborg.
QSL-centralen:
EDRs QSL-central: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup, tlf. P.
Annoncer:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf.
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn S., tlf. Amager 3664 v.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 16. august 1962.

Skaf EDR
flere
medlemmer!

