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Vi bliver stadig flere ...
Listen, over de nye medlemmer har denne
gang fyldt os både med glæde og stolthed.
78 nye medlemmer er i den forgangne må
ned indtrådt i vore rækker, og det er det
største antal nye EDR-folk, vi kan notere os
i mange, mange år.
Det er glædeligt, at interessen for kortbøl
geradio stadig kan være så levende trods så
meget andet i tiden. Vi hilser disse nye ama
tørkammerater hjertelig velkommen, og vi
håber, de vil befinde sig vel iblandt os, og at
de både må få glæde og berigelse i deres in
teresse for amatørradio.
Et særligt træk er, at så mange tidligere
medlemmer vender tilbage til os. Det kan
skyldes, at de atter har fået en halvglemt
interesse vakt til live, men det kan også skyl
des — og flere har iøvrigt sagt det — at OZ
nu er blevet så meget bedre end tidligere, at
det er værd at være med igen.
Vi medarbejdere hilser denne udvikling
med glæde. Det er et håndslag og en opmun
tring på vejen fremover. En god vare giver
mange købere, og et godt OZ giver mange
nye medlemmer. Vi håber, vi stadig kan være
et hestehoved foran, og vi vil fortsat arbejde
på, at de gamle medlemmer vil længes efter
deres OZ, og at de ny vil modtage og læse
det med glade følelser.

Det er ofte sådan, at bladet modtages som
en selvfølgelighed, hvad det naturligvis også
skal være, når man har betalt kontingent,
men alligevel . Man glemmer ofte, at et
blad undertiden bliver til i de små timer, når
andre sover. Det, der for mange er en selvføl
gelighed, kan for den enkelte medarbejder
ofte være en træls arbejdsindsats.
Det ved vi i redaktionen. Derfor er det en
glæde og opmuntring, når arbejdet påskønnes, hvilket vil sige, når man er glad for
sit OZ.
Medlemstilgangen er os derfor en stor op
muntring, den siger, at vort blad og vor for
ening ligger lunt i svinget. Ikke på grund af
konjunkturer, men på grund af det arbejde,
der gøres, og den indsats der ydes.
Medlemstilgangen giver os lyst til arbejdet.
I det gode samarbejdes ånd skal den inspirere
os til „endnu et bitte nøk“ fremad.
Vi redaktører hilser vore faste medarbej
dere, OZ2NU, OZ5MK, OZ7BQ, OZ5AC og
OZ6NF, men vi hilser også vore mere eller
mindre løse medarbejdere over det ganske
land. OZ i dag er vort fælles værk, hjælp os
at gøre det endnu bedre.
OZ7AQ og OZ6PA.
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Lidt om de moderne HF-transistorer
Af OZ7AQ.
I. Opbygning.
Der sker så meget indenfor feltet halv
ledere, at det er vanskeligt at følge med selv
for specialisterne. Der kommer ustandselig
nye transistorer, og man finder hele tiden på
bedre og mere raffinerede måder at fremstille
dem på. Naturligvis kan man godt lade være
at spekulere nærmere over fremstillingspro
cessen og blot give sig i lag med at udnytte
de nye typers forbedrede egenskaber i prakti
ske konstruktioner, men mon ikke der allige
vel også blandt OZ’s læsere er adskillige, der
undrer sig over, hvad de besynderlige nye
navne dækker over?
A.D-transistorer.
For ganske få år siden var vi vældig impo
nerede af sådanne fine HF-transistorer som
OC44, der lod sig anvende helt op til 10—15
MHz. OC44 og OC45 samt de tilsvarende i
andre fabrikater blev fremstillet i den tek
nik, der betegnes alloy (engelsk for legering)
og den benyttes forresten stadig til mange
typer. Denne type er omtalt bl. a. i Kortbøl
geamatørens Håndbog 1960.

Så kom her i Europa bl. a. Philips med nog
le helt nye HF-transistorer (OC 170 og OC
171), der med eet slag tidoblede den øverste
anvendelige frekvens for transistorer. Det
blev nu ikke alene muligt at bygge fuldt til
fredsstillende kortbølgemodtagere med tran
sistorer, men også FM-spiller, og en transistor-FM-modtager er jo i dag en ganske na
turlig ting.
Betegnelsen „AD“ står for alloy-diffused,
og hermed angives, at fremstillingen omfat
ter såvel en legerings- som en diffusionspro
ces. Som bekendt er en legering en blanding
af to forskellige materialer af samme art
(specielt metaller), og blandingsforholdet er
det samme overalt i legeringen. Således er
f. eks. alm. loddetin en legering af tin og bly.
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Ved diffusion forstår man, at et materiale
trænger ind i et andet, legerer sig med det.
Mens processen foregår, vil blandingsforhol
det ikke være det samme overalt, idet kon
centrationen
af
fremmedstoffet
vil
være
størst på det sted, hvor det trænger ind, og
aftage jævnt med voksende afstand herfra.
Venter man tilstrækkelig længe, vil man ende
med en ensartet (homogen) masse, men afbry
des processen (f. eks. ved afkøling), bibehol
des den uensartede stoffordeling. I væsker og
luftarter sker diffusionen hurtigt, i faste stof
fer derimod ret langsomt og standser ved de
temperaturer, transistorer kan anvendes ved.
Ved fremstilling af en AD-transistor starter
man med et stykke germaniumkrystal af Ptypen. Ovenpå dette anbringes to små piller
ved siden af hinanden, den ene består af Ngermanium, mens den anden indeholder både
P- og N-germanium. De to piller bringes til at
smelte og legerer sig med grundmaterialet,
men kun et stykke ned. Disse områder bliver,
når de størkner og rekrystalliserer, til hhv.
basis og emitter. Ud over denne legeringspro
ces foregår nu yderligere en diffusion. N-ma-

terialet har den egenskab, at det diffunderer hurtigere end P-materialet og trænger
derfor længere frem i løbet af en vis tid.
Dette er anskueliggjort i fig. 1 længst til
højre, hvor koncentrationen er afsat opad i
diagrammet og afstanden fra pillen mod høj
re. Da slutmaterialet antager karakter efter
den materialetype, der har den største kon
centration, får vi på denne måde dannet de
tre områder (P-N-P), som vi skal have for at
få en transistor ud af det. Yderligere opnås
den fordel, at overgangene fra P til N og om
vendt bliver gradvise. Det bevirker nemlig,
at der, når vi sætter spænding på, overalt i
basislaget vil forekomme et elektrisk felt, der
kan skubbe på elektroner og huller, hvilket
gør gennemfartstiden mindre og sætter græn

sefrekvensen op. Dette i modsætning til den
simplere legerede type, hvor hvert af P- og
N-områderne er ensartede, og overgangene
skarpe, hvorfor dette drift-felt ikke eksiste
rer, og hvor en høj grænsefrekvens derfor
kun kan fås ved at gøre basislaget meget
tyndt.
Det inddiffunderede basislags tykkelse kan
kontrolleres til kun fem tusindedele milli
meter, hvilket i forbindelse med det omtalte
drift-felt giver arbejdsfrekvenser for transi
storen på flere hundrede MHz. Ved en yder
ligere forfinet proces fremstiller f. eks. Philco
de såkaldte MADT (Micro Alloy Diffused
Transistor) med grænsefrekvenser over 1000
MHz (se transistor-dykmeteret i OZ ferbuar
61, hvor en sådan af typen T 1832 er benyt
tet).
Mesa-transistorer.
Ordet mesa betyder bord på spansk og er
oprindelig blevet hæftet på en særlig type
bjergformation, der forekommer i USA. Den
specielle form med flad top og stejle sider,
der et stykke nede runder af og danner et
trappetrin, passer så godt på udformningen
af en særlig transistortype, at navnet er over
ført hertil.

Fig. 2.

Mesa-transistorerne har stor lighed med
AD- og MAD-typerne, se fig. 2. Basislaget er
diffunderet ind i grundmaterialet (her Ntype) fra hele den flade top. Emitteren er så
igen diffunderet ned i basis, og ohmske kon
taktforbindelser er påloddet. Selve emitterog basiskontakterne kan antage forskellige
former, som parallelle stænger eller en lille
plade med en koncentrisk ring udenom, eller
som to kamme med tænderne i indgreb. Selve
mesaformen
fremkommer
iøvrigt
først
til
sidst, hvor de øverste hjørner af den kasse
formede grundkrystal ætses bort for at for
mindske kollektorens spærrelagskapacitet.
Epitaxiale transistorer.
En almindelig silicium-mesa-transistor må
nødvendigvis laves på et ret stort stykke Nmateriale (af mekaniske grunde), der leder
strømmen ret dårligt, idet det høj-resistive
materiale er forudsætningen for en høj kol
lektorspænding. Man kan derfor ikke undgå
en ret stor mætningsspænding, hvilket er en
alvorlig ulempe i switching-kredsløb, og det
tager lang tid at rense området for elektro-

ner, når transistoren skal styres om til at
spærre.
Herved
bliver
grænsefrekvensen
temmelig lav. Ulemperne kan afhjælpes ved
at „dope“ kollektoren kraftigt, men så bliver
den tilladelige kollektorspænding som sagt
lav.
Sagen klares i den epitaxiale transistor ved
at indføre et overordentlig tyndt lag af højresistivt N-materiale mellem basis og det
egentlige lav-resistive kollektormateriale. Or
det epitaxial hentyder til, at krystalstruktu
ren forløber fuldstændig uforstyrret i over
gangen mellem de to N-type materialer.
Fremstillingen foregår ved påføring af en
tynd film af det højresistive på grundmate
rialet med høj ledningsevne. Basis og emitter
diffunderes derpå ind i denne tynde film,
hvorefter ætsningen foregår. Vi får altså en
såkaldt epitaxial mesa-transistor, eller for at
være
helt
korrekt:
en
dobbelt-diffunderet
epitaxial mesa-transistor (!).
Planar-transistoren.
På fig 3 ses de to mesa-typer samt nederst
den herfra lidt forskellige epitaxiale planartransistor, der ikke i princippet adskiller sig
ret meget fra den tilsvarende mesa-type.
Navnet hentyder naturligvis til den helt pla
ne top, hvorpå det er muligt at lægge et be
skyttelseslag af siliciumoxyd, der er en meget
fin isolator (kvarts). Fordelen ligger i, at
transistoren bliver praktisk talt upåvirkelig
af de omgivende stoffer og derfor skulle få en
meget høj driftsikkerhed og et langt liv (hvis
man ikke brænder den af!).
Har ovenstående ingen interesse for amatø
rer, siger du? Det vil dog ellers sandsyn
ligvis netop være de sidstnævnte transistor
typer, der sidder i vore mobile 50 watt 2 me
tersendere om nogle få år!
*
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En standbølgemåler
Af OZ5PB, Per Bigom*)
Når man som undertegnede bor på en an
tennemæssig yderst ringe QTH og er henvist
til at anvende 17 meter endepunktsfødet til
fældig tråd ud af vinduet som antenne, må
der tages særlige forholdsregler for at få no
get ud på alle bånd. Et antenneafstemnings
led er en nødvendighed, men et meget værdi
fuldt hjælpemiddel er en standbølgemåler.
En standbølgemåler vil straks fortælle, hvor
dårlig antennetilpasningen er — og dermed
hvor meget af HF-energien der kommer ud.
Senderen afstemmes lettere med en stand
bølgemåler, og hvad der ikke mindst er af
betydning: et godt standbølgeforhold giver
som regel færre TVI- og BCI-problemer.
Konstruktionen her er ikke original, men
bygger på en antenne-tuner konstruktion i
ARRL’s håndbog fra 1962. Diagrammet ses i
fig. 1, og det er en broopstilling, som har den
fordel, at den til stadighed kan være indskudt
i feeder-systemet ved fuldt output. Midter
lederen fører HF-energien direkte igennem,
og til to pick-up ledninger i passende afstand
kobles såvel kapacitivt som induktivt lidt HF,
som ensrettes og indikeres af instrumentet.
Den fremad løbende energi kan kun inducere
en modsat rettet energi i pick-up ledningerne,
og den nederste diode Dl påtrykkes derfor en
spænding proportional med størrelsen af den
fremad rettede HF fra sender til antenne. I

*) Maribovej 11 A,
København, Valby.
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den øverste pick-up ledning induceres energi,
der løber mod R2 og derfor absorberes, så
ingen spænding påtrykkes D2. Hvis antennen
ikke absorberer al energi, men på grund af
mistilpasning reflekterer HF, vil Dl ikke
modtage al HF-spændingen, og D2 vil an
give den reflekterede mængde HF.
Dioderne Dl og D2 er almindelige germa
niumdioder, her OA 85, og modstandene RI
og R2 er ½ watt 1 % præcisions kulmod
stande. Værdierne afhænger af det anvendte
coax-kabels impedans. Med 52 ohms kabel er
såvel RI som R2 150 ohm, hvorimod 75 ohms
kabel kræver 100 ohms modstande. Cl og C2
er små disc-ceramic kondensatorer på hver
1 nF. R3 er et 25 k lineært ½ W potentiome
ter, som regulerer instrumentets følsomhed.
På høje frekvenser (28—21 og 14 MHz) over
føres ret rigeligt med HF-energi til pick-up
ledningerne, og med 50 w input kan fuldt
udslag sagtens opnås med et 1 mA instru
ment. På 7 og 3,5 MHz kniber det derimod,
og det kan kun anbefales at anvende et mere
følsomt instrument. I denne konstruktion er
anvendt et 100 μA instrument, som giver
fuldt udslag ved 50 w input på 3,5 MHz.
En yderst kompakt og elegant konstruk
tion opnås ved at opbygge standbølgemåleren
i en Tage Schouboe Minibox, der måler 127 X
102X76 mm. Typebetegnelsen er M3030. Den

Stykliste:
1 stk. Tage Schouboe Minibox nr. M 3030.
1 stk. 100 μA instrument.
2 stk. coaxfatninger SO 239.
2 stk. 1. % kulmodstande ½ w 100 eller 150 ohm,
se tekst.
2 stk. 1 nF disc-ceramic kondensator K 6000.
1 stk. potentiometer 25 kohm kurve 1.
1 stk. 2-polet omskifter.
Kobberrør og -plade, plexiglas, se tekst.
Skruer, loddeflige og gummiben.

er opbygget af to stykker u-formet hammer
lakeret aluminium, der kan skydes ind i hin
anden og fastspændes med galop-skruer. I
den forreste part, se foto, anbringes i hver
side ca. 40 mm fra bagerste kant en S0239
coaxfatning således, at opspændingsflangerne
ligger uden på kassen, og at to af flangehjør
nerne i hver fatning sidder lodret over hin
anden.
Midterlederne
på
coaxfatningerne
skal forbindes med et 112 mm langt kobber
rør med en ydre diameter på 6 mm, men for
at holde pick-up ledningerne, der hver består
af 1,5 mm kobbertråd 86 mm lange, fast i den
rigtige afstand fra midterlederen, fremstil
les to klodser, se fig. 2, af 2—3 mm tykt plexi
glas. Klodserne skydes ind på kobberrøret,
som derefter loddes fast på midterlederne på
coaxfatningerne. For ikke at ændre transmis

sionsliniens
karakteristiske
egenskaber
er
kobberrøret „skærmet" foroven og forneden
af to kobberstrimler, ca. 0,5 mm tykke og
med målene 19,5X120 mm. Disse monteres
ved i hver endeflade at fastlodde en lodde
flig, som holdes fast af de skruer, der foroven
og forneden spænder coaxfatningerne fast.
Afstanden mellem kobberplader og -rør kom
mer herved til at passe præcis. For at sikre
at kobberstrimlerne ligger fast an mod plexi
glasklodserne og dermed parallelt mod kob
berrøret, kan man lime dem fast på klodserne
med lidt Araldit.
Pick-up ledningerne anbringes i de udfilede hak i plexiglasklodserne, hvorefter de øv
rige komponenter indloddes efter diagram
met. Dioderne Dl og D2 bør af kobles direkte
ved tilledningerne, men da de ikke ret godt
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tåler varme, tilrådes det at bruge en varmeshunt, f. eks. en fladtang, ved indlodningen.
Stelpunkter for modstande og afkoblingskon
densatorer fås ved at fastspænde loddeflige
i de tiloversblevne skruehuller på coaxfatningen.
For at balancere standbølgemåleren skal
pick-up ledningernes afstand fra kobberrøret
justeres. Antennefatningen afsluttes med en
1 eller 2 W kulmodstand, hvis værdi skal
være den samme som det anvendte coaxkabels karakteristiske impedans. Kalibreringen
bør ske ved den højst anvendte frekvens, for
eks. 28 MHz, da unøjagtigheden stiger med
stigende frekvens. Da afslutningsmodstanden
ikke kan tåle megen HF effekt, vil μA-metret ikke give fuldt udslag, når kun lidt HF
tilføres, og man må derfor gribe til et lille
kunstgreb. Et par hovedtelefoner forbindes
mellem meter og stel, og lidt tonemoduleret
HF tilføres standbølgemåleren, som er stillet
i „fremad" stilling. Pick-up ledningen, hvortil
D2 er koblet, justeres, indtil intet høres i ho
vedtelefonerne, og fastlimes. Afstand fra kob
berrør til pick-up ledning vil da være ca. 3
mm. Derefter gentages proceduren i modsat
retning,- og pick-up ledningen med Dl juste
res og fastlimes.
Standbølgemåleren indkobles mellem sen
der og antenneafstemningsled og stilles i
„fremad" stilling. Med potentiometret ind
stillet til en passende følsomhed for metret,
indstilles PA trin til maksimum indikering
på
instrumentet,
og
følsomhedskontrollen
drejes nu op, til instrumentet giver fuldt ud
slag. Derefter skiftes til „reflekteret" stillin
gen, og antenneafstemningsleddet indstilles
til minimum udslag på metret. PA trinets
indstilling kontrolleres derefter igen i „frem
ad" stillingen. Standbølgeforholdet kan ud
regnes af de to udslag på instrumentet ved at
indsætte i formlen:

hvor Vmax og Vmin er henholdsvis største
og mindste udslag på metret.
Da der ensrettes HF i dioderne, kan der i
uheldige tilfælde opstå TVI på grund af dan
nelsen af harmoniske frekvenser, men hvis
konstruktionen følges, og chassis på TX jord
forbindes, vil man sikkert ikke få problemer
af denne art.
Standbølgemåleren vil hurtigt blive et lige
så uundværligt instrument på stationen som
et gitter dykmeter. Når man først har det, kan
man ikke forstå, at man tidligere har kunnet
undvære det.
*
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Fototimer
Af Poul Haahr.*)

A

Fototimeren er opbygget således, at transi
storen ingen strøm trækker i hvileperioden.
Dette gør opstillingen velegnet til batteri
drift, og man undgår, at transistoren bliver
varm, hvilket er af stor betydning for nøjag
tigheden. Transistoren er en AC 128 monteret
på en køleflade. Til nettransformator kan
bruges en JS udgangstransformator 7 kohm
— stel 5. Højttalerviklingen fjernes og erstat
tes af 170 vindinger 0,25 mm. Man får på
denne måde en transformator med et tom
gangsforbrug på ca. 25 mA, så man undgår at
transformatoren varmer transistoren op, hvis
det hele monteres i en lille kasse. Relæet
trækker ved ca. 40 mA (og slipper ved ca. 10
mA). Modstanden i spolen er ca. 120 ohm.
Dette er ret vigtigt, da denne sidder som
emittermodstand og begrænser strømmen i
det øjeblik, elektrolytten på 300 fjF, der er
opladet til spidsspændingen 17 volt, udlades
gennem basis. Potentiometeret er logaritmisk,
Vitrohm kurve 2, og giver en lineær skala
indenfor ca. 180 grader, med de her viste
værdier fra 2 til 20 sekunder. Man kan lave
en skala af orangefarvet plexiglas, som kant
belyses af en lille glimlampe, og hvis tallene
graveres, vil disse være meget let læselige i
mørkekammerbelysning.
Med
kontakten
A
„nøgles" timeren (tiden, hvori kontakten er
nedtrykket, medregnes ikke) og B en afbry
der til at kortslutte relæet med under ind
stilling.
*) B & O Byen 22, Struer.

Enkelt Sidebånds Begynderen
Af OZ1BP
I august-nummeret af OZ omtalte jeg,
hvorledes man med ret simple midler var i
stand til at trimme sit krystalfilter til en
brugbar stand, idet jeg forudskikkede den
bemærkning, at jeg holdt mig til krystalfiltre
i området 400—500 kHz, fremstillet af de så
kaldte FT-241A krystaller. Hvis man har
kalibreret
sin
prøveoscillator
omhyggeligt
(ved hjælp af sine filterkrystaller, nulstød
med stationer i mellembølgebåndet o. s. v.),
vil man nu være i stand til at optegne kurve
formen af filtret.
Efter at dette er færdigtrimmet, og endnu
medens prøveoscillatoren og diodevoltmetret
er tilsluttet, kan man dreje oscillatoren lang
somt igennem, begyndende et godt stykke
uden for filtret på den ene side af gennem
gangsområdet for at slutte uden for på den
anden side. På et stykke kvadreret papir,
hvorpå man vertikalt har afsat meterudslaget
og horisontalt frekvenserne, f. eks. således:

kan man nu efterhånden med kryds markere
metrets forskellige udslag, og bagefter ved
at forbinde de forskellige kryds få en kurve
frem, der viser spændingsforløbet over kry
stalfiltret. Metrets udslag er, som tidligere
nævnt, stort set lineært, bortset fra den første
del af udslaget, der falder i den krumme del
af diodens karakteristik. Man kan altså ikke
umiddelbart af denne kurve aflæse f. eks.
dæmpningen uden for filtret i dB, i så fald
må man have oversat kurven til dB ved hjælp
af en dB-tabel.
Hvis man altså tegner en ny kurve på et
kvadreret papir, hvor man vertikalt har af
sat dB-tal med lige stor afstand, f. eks. 6, 12,
18 eller 10, 20, 30 o. s. v., kan man overføre
punkterne fra den først optagne kurve på det
ny papir. Som jeg nævnte sidst, kommer det
nok til at knibe, så snart man kommer ned
under 1/10 af metrets fulde udslag, svarende
til 20 dB forskel imellem fuldt udslag og 1/10
udslag, og det gør det ikke bedre, at man må
regne med, at vi her bevæger os på diodens

krumme karakteristik. Det kan med andre
ord komme til at knibe med eksakte målin
ger, når vi benytter så simple midler, og her
synes jeg, oscillografen kommer ind i billedet.
Oscillografen har ydermere den store fordel,
at man kan gøre kurven synlig på skærmen,
forudsat man råder over det nødvendige grej
hertil. Først og fremmest må man altså have
adgang til en graf.
Lad mig indledningsvis sige, at det ikke er
påkrævet, at grafens Y-forstærker kan ar
bejde på mellemfrekvensen, hvad der der
imod er langt mere vigtigt er, at dens sweep
kan gå passende langt ned, idet man må
huske på, at når man skal trimme et krystal
filter med så stejle flanker, som her kommer
på tale, må sweepet være langsomt, ellers
bliver kurven ikke rigtig aftegnet.
Dernæst må man råde over en såkaldt
„wobler", d. v. s. et apparat, der frembringer
et frekvensmoduleret signal på mellemfre
kvensen. Fra OZ5TN har jeg via OZ2BB ven
ligst fået overladt nedenstående diagram over
en meget simpel wobler, der kun indeholder
meget få og relativt billige komponenter. Den
har den fordel, at den skulle være fri for net
brum. Her er diagrammet:

Til at frekvensmodulere signalet benytter
man oscillografens sweep, der tilsluttes som
vist paa diagrammet, output fra wobleren
tilpasses et passende sted ved begyndelsen! af
filtret, f. eks. blandingsrørets gitter i mod
tageren, i senderen f. eks. første MF-trafo
umiddelbart efter den balancerede modulator.
Udgangen af filtret eller rettere sagt MFforstærkeren tilsluttes grafens Y-forstærker,
idet man dog gør klogt i først at foretage en
demodulering, specielt hvis grafens Y-forstærker ikke kan klare så høje frekvenser
som MF-frekvensen. Hvis der i modtageren
er diodedetektor, kan man tilslutte Y-forstærkeren over diodens afløbsmodstand, men
ellers kan man indsætte et diodekompleks,
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som f. eks. kan bestå af en krystaldiode, et
par modtande og en blok til HF-afkobling.
Pas meget på ikke at få opsamlet brum på
dette sted, det er et meget brumfølsomt sied,
man gør nok klogt i at føre det ensrettede
signal fra dioden via et afskærmet kabel til
Y-forstærkerens indgang, ligesom man sørger
for korte ledninger i diodens tilslutning.
Et par ord om grafen: Y-forstærkeren skal
kunne behandle de meget lave frekvenser,
der kommer på tale, d. v. s. praktisk talt helt
ned til omkring 5 hertz eller bedre, på den
anden side sætter katodestrålerørets skærms
opbygning en nedre grænse, hvor man kan
påregne at få et sammenhængende billede;
trægheden af skærmen er forskellig ved de
forskellige rørtyper. Hvis grafen har et rør
med meget kort efterglød, kan det nok knibe
med at fastholde billedet ved f. eks. et sweep
på omkring 5 hertz. Der findes regler for,
hvor langsomt et sweep, man bør bruge, men
i almindelighed kan man vel sige, at man be
gynder med et relativt højt sweep, f. eks. om
kring 50 hertz, hvorefter man langsomt ned
sætter sweephastigheden, indtil kurveformen
ikke yderligere ændrer sig. I det store og
hele skal det nok vise sig, at man kan an
vende de fleste grafer med et godt resultat.
En graf med ekstra lang efterglød er specielt
god til at anvende i forbindelse med et lang
somt sweep.
Hele opstillingen tager sig herefter således
ud:

Lad mig forudskikke den bemærkning, at
man, før man anvender graf og wobler, har
foretaget en grovtrimning, således at man har
fået bragt trafoerne bedst muligt på plads.
Når man begynder sin trimning, sørger
man først for at få en kurve frem på skær
men, så vidt muligt midt på skærmen og så
ledes, at den har en passende højde. Sweepet
reguleres ned, indtil kurveformen ikke æn
drer sig. Ved at dreje på filtrets MF-trafokerner forsøger man nu at opbygge sin
kurveform, d. v. s. at få dykket i midten
mindst muligt, men hvad der er langt vig
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tigere er at sørge for, at der kommer mindst
muligt igennem uden for filtrets gennem
gangsområde. Samtidig forsøger man at gøre
flankerne så stejle som muligt.
Vi forudsætter, at forstærkningen i grafen
er lineær, og når vi ikke mener at kunne
hente mere i toppen, går vi i gang med bun
den. Dette kan man gøre på den måde, at man
sætter Y-forstærkerens forstærkning i vejret,
samtidig med at man drejer på grafens Ylinieindstilling, således at man stadigvæk har
bunden af filtret afbildet på grafens skærm,
medens toppen er forsvundet ovenud af skær
men. Nu kan man foretage en slags fintrimning, idet man forsøger at få puklerne („skør
terne") uden for filtret mest muligt under
trykt, man må her benytte sig af dels MFkernerne, dels de små kapaciteter, som man
ser forbundet tværs over et eller flere af
krystallerne. Disse kapaciteters størrelse må
man eksperimentere sig frem med, det gælher som så mange andre steder i livet, man
må indgå på kompromis. Det kan være endog
meget svært at finde den rigtige indstilling
på sine MF-trafokerner, reguleringen kan
undertiden være alt for grov, hvis den er det,
kan man anbringe en lille rørtrimmer tværs
over kredsen, denne er nemmere ved fin
indstilling.
En anden ting, man skal være opmærksom
på, er, at kernerne ikke sidder løse i dåserne,
for så er al trimning forgæves. Hvis de skulle
sidde for løst, hvad man omgående kan se på
grafen, idet kurven f. eks. kan forsvinde, når
man tager trimmenøglen ud, så må man sørge
for, at de går tilstrækkelig stramt. Man kan
her hjælpe sig med et lille stykke uldtråd,
som kommer i klemme i gevindet. På den
anden side må kernerne naturligvis ej heller
s dde så fast, at de går i stykker, når man
forsøger at dreje dem.
Det er et tålmodighedsarbejde at trimme
et krystalfilter, man må være forberedt på
at gøre processen om og om igen, indtil man
når et resultat, man kan være tilfreds med.
Med en almindelig graf med lineær for
stærkning får man altså ej heller en kurve,
hvis højdeforskel umiddelbart kan aflæses i
dB. Men hvis grafen har rigelig forstærkning,
og hvis den er forsynet med en god attenua
tor, kan man som oven for nævnt i dobbelt
forstand komme rigtig til bunds i et krystal
filter. Det er jo ikke alene stejle flanker, man
er ude efter, man skal jo også have det, der
ligger uden for filtret undertrykt mest mu
ligt, ellers kommer det til at knibe med side
båndsundertrykkelsen.
*

Antenner
Oversat af OZ1HS, H. Sprenger.
Denne gang ser vi på nogle simple antennetyper. Den antenne, som vel nok ligner en
almindelig antenne for lang- og mellembølge
modtagning mest, er L-antennen.

MHz, 21,14 MHz og 14,04 MHz), medens trå
den er for lang på 40 og 80 m. Antennen giver
gode resultater, når mindst 80 pct. af længden
hænger højt og frit.

Fig. 1. L-antenne.

Antennes længde L regnes fra isolatoren
og til tilslutningen ved senderen og er mindst
1,/2
bølgelængde X forkortningsfaktor. Anten
nen kan bruges som flerbåndsantenne — for
eksempel hvis den bliver udformet som 2/2
på 80 meter. På 40 meter arbejder antennen
som helbølgeantenne, på 20 meter som 22, 15
meter som 32 og 10 meter som 42 antenne.
Desværre passer det ikke helt nøjagtigt,
for ser vi på den formel ,som bruges til be
regningen, så siger den:

1/3 hertz-antennen.
En simpel antenne med en enkelttrådsfødeledning er 1/3 hertz-antennen — også
kaldet Windom. Det er en halvbølgeantenne,
hvis resonanslængde L findes af denne formel:
t'

142500
L (i met6r) =

Frekv. (kHz)-

Vil man være fri for at regne, så står læng
den i tabel 1 øverste række, nemlig tallene
for 0,52.
0,5/.

%-------------------

Hvis denne tråd skulle lave resonans ved
7.000
MHz som helbølgeantenne, så
formlen:

Fig. 3. 1/3-Hertz (Windom).

siger

altså vil tråden være ca. 1 m for kort.
Er tråden „skåret11 til 3,500 MHz, så vil den
på alle højere bånd være for kort. Se tabel 1,
som viser antennetrådens længde beregnet
efter ovenstående formel. Bemærk, at de an
førte tal er de endelige tal — der er altså
taget hensyn til forkortningsfaktoren.
L-antennen kan altså kun være resonant på
ét bånd, og man må give afkald på nøjagtig
tilpasning på alle de andre, dog vil en perfekt
tilpasning være mulig på alle bånd — når
antennen kobles via et Collins-filter. Derved
dæmpes også udstrålingen af uønskede over
svingninger.
En god længde for en L-antenne er 42,2 m,
derved får vi resonans i DX-båndene (28,23

Antennens særlige kendetegn er, at den
fødes med en enkelt tråd af vilkårlig længde.
Anvendes f. eks. 1,5 mm tråd til antenne og
feeder, så er impedansen ca. 500 ohm. Også
denne antenne tilpasses bedst med et collinsled.
1/3 hertz’ens ulempe er, at den normalt kun
er brugelig på ét bånd.
Dog har VS1AA givet anvisning på en „allbånds“ 1/3 hertz. Se fig. 4. Læg mærke til,
Fig. 4.
Windom til
alle bånd
(Vs 1 AA).

at tråddrameteren for feeder og antenne lig
ger i forholdet 1:2.
Fig. 5 viser en 1/3 hertz til alle bånd, som
kun kræver ca. 21 meters plads. Fødetråden
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Antennelængder angivet i
] længde

λ

80

m- bånd

40 m bånd

bånd.

meter for de forskellige
20 m - bånd

10 m- bånd

15 m - bånd

29,7MHz
29,0MHz
3,5 MHz 3,6 MHz 3,8 MHz 7,0 MHz 7,1 MHz14,0MHz14,"50MHz2],OMHz
21,450MHz 28,0MHz
0,5.
1,0

1,5
2,0

2,5
3,0
3,5
. 4,0
4,5
5,0
5,5

40,71
83,57
126,43
169,28
212,14
255,00

6,0

6,5
7,0
7,5
80

39,58
81,25
122,92
164,58
206,25
247,92

37,50
76,97
116,45
155,92
195,39
234,87

20,36
41,78
63,21
84,64
106,07
127,50
148,93
170,35

20,07
41,19
62,32
83,45
104,58
125,70
146,83
167,95

10,18
20,88

31,60
42,32
53,03
63,04
74,46
85,18
95,90
106,60
117,32
128,04
138,75
149,46
160,18
170,90

9,93
20,38
30,84
41,29
51,74
62,19
72,64
83,09
93,54
103,99
114,44
124,89
135,34
145,79
156,24
166,69

8,5
9,0
9,5
10,0

10,5
11,0

11,5
12,0

6,78
13,93
21,07
28,21
35,36
42,50
49,64
56,79
63,93
71,07
78,21
85,36
92,50
99,64
106,79
113,93
121,05
128,21
135,36
142,50

6,64
13,64
20,63
27,62
34,61
41,61
48,60
55,60
62,59
69,58
76,57
83,57
90,56
97,55
104,55
111,54
118,53
125,52
132,52
139,51

5,04
10,39
15,75
21,11

26,46
31,82
37,18
42,54
47,89
53,25
58,61
63,96
69,32
74,68
80,04
85,39
90,75
96,11
101,46
106,82
112,18
117,53
122,89
142,61

4,96
10,03
15,21
20,38
25,55
30,72
35,90
41,07
46,24
51,41
56,58
61,76
66,93
72,10
77,27.
82,45
87,62
92,79
97,97
103,14
108,31
113,48
118,66
137,62

4,75
9,80
14,85
19,90
24,95
30,00
35,05
40,10
45,15
50,20
55,25
60,30
65,35
70,40
75,45
80,50
85,55
90,60
95,65
100,70
105,76
110,81
115,86
134,38

Tabel 1.

skal være ca. 10—15 m lang, og systemet
fodes — som sædvanlig —- over et Pi-led.
Denne antennetype arbejder ikke som 1/3
hertz på 80 meter — her udgør fødetråden en
kvartbølgestråler, hvis for korte længde ud
lignes af antennetråden, der virker som top
kapacitet. Udstrålingsdiagrammet for denne
antenne
viser
horisontal
rundstråling
på
80 .meter og 8-tals karakteristik på 40 meter,
medens 20—15—10 meter giver de kendte
diagrammer, hvor hovedudstrålingen nærmer
sig antennes yderender i en ca. 30 grader
vinkel.
Fig. 5. Windom til
alle bånd med
ringe pladsbehov.

1/3 hertz antennen skal helst hænge mindst
½ λ over jorden, og fødetråden skal, regnet
fra antennetråden, hænge lodret ned i ca. 1/4 λ.
Goubau-kablet.
Dette kabel er af ny dato og er opkaldt
efter opfinderen, tyskeren dr. Georg Goubau.
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Goubau-kablet
anvendes
som
tabsfattig
„feeder“ selv over større strækninger og er
meget simpelt opbygget. Fig. 6 viser, at kablet
består af en metallisk leder omgivet af et
isolationsstof. Forholdet mellem lederen og
udv. kappediameter er ca. 1:2,5. Kunstsoffet
er af polyæthylengruppen.
Fig. 6.
Goubau-ledningens opbygning.

Virkemåden er følgende: Bølgerne forplan
ter sig langs den metalliske leder. Isolationsstoffet omkring lederen bevirker en koncen
tration af det elektromagnetiske felt omkring
denne.
Som bekendt er højfrekvensens forplant
ningshastighed mindre i et isolerende stof
end i den omgivende luft. Derfor kan man
forestille sig isolationskappens virkning så
dan, at kappen fastholder det elektromagne
tiske felt i dens nærhed.
I isolationens dielektrikum forplantes kun
en meget ringe del af feltenergien, langt den
største del strømmer i det luftrum, som om
giver ledningen. Alt efter ledningens udform
ning (inderlederens diameter og art og dia
meter af kunststoffets dielektrikum) bevæger

feltenergien sig i et cylindrisk luftrum om
kring lederen.
Feltstyrken aftager hurtigt udefter. Om
kring 90 pct. af den overførte energi flyder
i et luftrum med 0,71 radius omkring lederen.
HF’ens transport sker næsten strålingsfrit, og
derfor opnår man en meget ringe dæmpning.
Dog er det en forudsætning, at luftrummet
omkring Goubau-ledningen er frit for metal
genstande og lignende. Ledningen skal helst
lægges som en lige linie, men knæk på op
til 20 graders vinkel kan tolereres.

Ledningstype - Dæmpning i Neper/km ved 200 MHz
Goubau-kabel
25 mm
diameter af yderkappen ................................ 0,25
10 mm
diameter af yderkappen ................................ 0,60
8 mm
5 mm

diameter af yderkappen ................................ 0,70
diameter af yderkappen ............................... 0,92

Koakskabel
Meget fin kvalitet, 22 mm diameter udvendig
og med hulrumsisolation ..................................................... 4,30
Godt koakskabel med fuldisolering .............................. 9—15
HF båndkabel, twin-lead, symmetriske
koakskabler ..................................................................... 9—30

Fig. 7.
Overgang
fra
koaxkabel til
Goubauledning.

Da kablet er usymmetrisk, er det fordel
agtigt at tilslutte apparatet — eller antennen
— via et kort stykke koakskabel — som vist
i fig. 7. Koakskablets yderskærm loddes til
metaltragten, medens inderlederen forbindes
til Goubau-kablet i tragtens bund. Tabene
ved tilkoblingen holdes nede ved ikke at lave
tragten for lille.
Meget fine resultater fås, når tragten er 1λ
lang og ca. ½λ i diameter. Tabel 2 viser
Goubau-kablets tab i forhold til andre HFkabler.
Der findes allerede mange Goubau-kabler
i drift — op til 20 km lange, og man kan gå

RETTELSE
I beskrivelsen af „80 m TX“ i oktobernum
meret side 309 er tegningerne af spolerne be
klageligvis faldet ud ved en ombrydnings
fejl, hvilket vi beder undskyldt. Tegningen
er her.

ud fra, at dette kabel vil blive meget anvendt
på UHF, TV-bånd IV og V, og hvad på 70 cm?
Til
eksperimenter
kan
kunststofisolerede
kobbertråde (el-monteringstråd) bruges, dog
må man regne med et stort spredningsfelt og
en større dæmpning ved sådanne forsøg. *

Variabel induktiv kobling
Materiale: En af de dåser, som fotograferne
udleverer fremkaldte 6X9 film i, en anden
papdåse kan selvfølgelig også bruges.
En plastikstang af den slags, som Lillemor
bruger til at sætte i urtepotterne, samt lidt
isoleret ledning.
OZ2KH.

I månedens konstruktion side 305 i okto
bernummeret findes under diagrammet fig. 4
en stykliste, der overhovedet ikke har noget
med sagen at gøre, idet den hører til en helt
anden artikel! Vi beklager, hvis der er nogle,
der har brugt den som indkøbsliste. Alle de
rigtige komponentværdier er anført på dia
grammet, og der skulle således ikke være no
get at tage fejl af.
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iranrt^
Af OZ5NU.

■ 8 197

Mere om det smalle chassis
Når det kniber med pladsen i en måske stor mod
tager, som det f, eks. kan komme til for dem, der
benytter min artikel om chassisbygning (skitsebo
gen jan. nr.), kan det sommetider være svært at
fa placeret sit S-meter (der kan være en rørvoltmeteropstilling), og der har jeg brugt den i fig. 1
anviste løsning.
Man klipper eller saver et stykke aluminium ud
i ønsket størrelse, som jo er bestemt af det an
vendte instruments størrelse, ligeledes udsaves et
hul til det anvendte rør. Resten er boring, således
at pladen fastskrues samtidig med instrumentet og
selvfølgelig med samme skruer, der i forvejen skal
holde instrumentet på plads.
Fig. 2 anviser, hvorledes man — stadig ud fra det
smalle chassis’ rækkefølge — afskærmer sin beat
oscillator, således at denne under brug ikke står og
stråler ud i hele „spillen", men at man har fuld
kontrol over beatinjektionen på MF-røret.
Injektionen kan jo foretages via en skærmet link,
som man kan klippe lidt af ad gangen, indtil ønsket
injektion er opnået.

et", fcvilkel e
at tage nogle krystaller, der
er påstemplet samme frekvens, idet den nor
male tolerance på krystaller er adskilligt
større end 50 Hz
Filtret vil normalt blive placeret mellem
blanderrør og MF-røret. Filtrenes impedans
har jeg målt til 300 og iOO l) for hhv. det
brede oe det smalle filter. Disse værdier

Her er et par små transistoropstillinger,
som vi har hugget fra Funkschau nr. 23, 1961
p. 595. Først en simpel mikrofonforstærker til
en kulkornsmikrofon. Fordelene er, at man
kan klare sig med et meget lavere batteri
forbrug, og at mikrofontransformeren spares.
Sådan én koster jo efterhånden mere end en
transistor, og den fylder og vejer i hvert fald
betydeligt mere!
0C71

Den anden opstilling er en blokerings
oscillator, der f. eks. kan anvendes som elek
trisk metronom. Transformeren er viklet på
en kerne af blød jerntråd (blomstertråd) med
længde 40 mm og diameter 6 mm, altså en
helt åben kerne. Tråden er 0,3 mm lakeret
kobbertråd.
0C71

☆
TRÆKASSER OG SKRUER
Ved samling af trækasser til et eller andet
stationært formål bruges jævnligt skruer, og
ved adskilning og lidt evt. ublid medfart i
tidens løb arbejder disse skruer sig løse.
Dette undgås allerede ved kassens samling,
idet man, når man har boret for og skal
isætte skruen, dypper denne i snedkerlim før
iskruningen, og — den skrue får du aldrig
ud igen.
5NU.
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Trådløs mikrofon med Esaki-diode.
Denne
lille
tunneldiode-sender
har
en
rækkevidde på ca. 30 meter ved en modtagerfølsomhed på 10 mikrovolt. Diagrammet er
fremstillet og anvendt af General Electric
samt snuppet fra Funkschau af OZ6WL.

En signalgenerator
Af OZ7XM, Kristian Pedersen. 1 )
Når man som amatør skal trimme en mod
tager, mangler man ofte en målesender og
spekulerer derfor på at bygge eller evt. købe
en. Det sidste spekuleres der ikke så længe
over, for har man først undersøgt prisen på
en hæderlig målesender, viser det sig, at den
er temmelig kostbar. Dernæst melder spørgs
målet sig så om at bygge en selv, og her viser
det sig, at det er et uhyre vanskeligt arbejde
at gå i gang med for en amatør. Man under
søger så, hvad der kan gøres, og det viser sig,
at slækker man lidt på kravene til instru
mentet, kan der laves en meget enklere måle
sender, som i daglig tale bliver kaldt en signalgenérator.
Forskellen på en målesender og en signal
generator er groft sagt den, at målesenderen
har
en
kalibreret
HF-styrkekontrol
(attenuator), hvormed der bl. a. kan foretages føl
somhedsmålinger på radiomodtagere.
Hvis man får en målesender at arbejde med,
skal man dog ikke stole 100 % på, at der kun
kommer det ud, som HF-styrkekontrollen vi
ser, da det er meget svært at lave apparatet
helt HF-tæt. HF’en har tilbøjelighed til at
komme ud gennem netledningen og fra skar
pe hjørner på kassen. Nu er det sjældent, at
amatører har brug for nøjagtige følsomheds
målinger, og da man efter øret snart kan
afgøre, om en modtager er følsom nok, kan
man sagtens klare sig med en signalgenera
tor. Når en sådan først er blevet bygget og

anvendt i et stykke tid, forstår man ikke,
hvordan man hidtil har kunnet undvære den.
Konstruktionen her er i det store og hele
opbygget af rodekassedele, men selvfølgelig
har visse komponenter måttet nyanskaffes,
men alligevel er prisen holdt meget lav, bl.
andet fordi nettrafoen er hjemmeviklet.
Som oscillator anvendes EF 91 i ECO-opstilling, og områderne er:
430—500 kHz
100—200 kHz
500—1000 kHz
1—2 MHz
2—4
MHz
4—8
MHz
8—16 MHz
16—32
MHz
Omskifteren har 1X11 stillinger og 3 dæk.
2 dæk kunne klare' affæren, man da der øn
skedes omtrent samme gitterstrøm på alle om
råderne, og da spoleudtaget blev fastlagt erfa
ringsmæssigt på forhånd, bruges eet dæk mere,
nemlig til at skifte gitterkondensatoren. Man
har nemlig her en mulighed for at ændre git
terstrømmens størrelse. ECO’en er foretruk
ket af beregningsmæssige grunde, og der tæn
kes her på båndspredning og tilbagekobling,
som jo foregår over udtaget på spolen, me
dens den f. eks. ved Colpitts ose. foretages
over en kondensator, som indgår i kredsens
samlede
kapacitet.
Drejekondensatoren
er
samme type, som er afbildet i 7AQ’s artikel

1)

Nyelandsvej 7, 2. tv.,
København F.
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Diagrammet.

Stykliste:
220 ohm ½ W l stk.
3 kohm ½ W 1 stk.
3,9 kohm ½ W 1 stk.
10 kohm ½ W 4 stk.
22 kohm ½ W 1 stk.
30 kohm ½ W 2 stk.

51 kohm ½
W
100 kohm ½
w
200 kohm ½ w
270 kohm ½ w
20 kohm 3 w
3 w
25 kohm

1
2
2
1
1
1

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

Potentiometre 100 k 2 stk.
Kondensatorer.
10 pF 2 stk.
25 pF 2 stk.
600 pF 2 stk.
1 nF 2 stk.
0,1 μF 9 stk.
0,5 pF 1 stk.
Ellyt 2X32μF/450 V 1 stk.
MEC trimmere 40 pF 8 stk.
Drejekondensator, se tekst.
MEC omskifter 1X11 st. 3 dæk type 0—12.
0 4 TS 8405 S.
0 2 TS 8826 S.
0 3 TS 8826 S.
ECH 81 1 stk.
ECC 81 1 stk.
EF 91 1 stk.

Kasse til spolecentral, 1,5 mm messing.
Højde 52 mm.

344

Novalfatninger 2 stk.
Miniaturefatninger 1 stk.
Kontrollampe TS J 185/S 1 stk.
Ensretterventil B 250 C 75 L 1 stk.
Nettrafo 250 V 50 mA 1 stk.
Drosselspole D 0—500 1 stk.
Telefonbøsninger Bil 30 2 stk.
Telefonbøsning Bu 10 1 stk.
Finsikring 0,5 A 1 stk.
Glødelampe TS 7121 1 stk.
Spoleforme, se tabel.
Skala, se tekst.
Gummibøsninger 7022 4 stk.
Skalaknap 8727/S 1 stk.
Knapper 8570/S 3 stk.
Udvekslingsled MENTOR nr. 100—1.

Bundmontagen.
Sammenlign med tegnin
gen af kassen til spole
centralen på foregående
side.

om et absorptionsfrekvensmeter i OZ for juni
1962 side 162, og på hvilken kapacitetsvaria
tionen er 230 pF. Spoleformene er Prahn’s vel
kendte, og data for dem vil fremgå af spole
tabellen. Sørg under viklingen hele tiden for,
at tråden ligger stramt og fast på formen, og
rens omhyggeligt tråden, hvor udtaget skal
være. Under pålodning af udtaget må tråden
løftes fri af formen, da denne ellers vil smelte
ret omgående.
Formene er limet på små pertinaxplader,
og på hver plade er pånittet tre ioddeflige.
Pertinaxpladerne er skruet på metalvinkler,
der så igen er skruet på kassen til spolecen
tralen. Ud for hver spole er på kassen til
spolecentralen påloddet MFC kompressionstrimmere.
Signalet udtages fra anoden og sendes via
en lille kondensator på 10 pF til G1 på ECH
81, der bl. a. virker som buffer. Fra anoden
sendes signalet nu via 0,1 μF til et potentio
meter på 100 k, således at outputtet kan regu
leres.
For at have mulighed for at modulere sig
nalgeneratorens bærebølge er der indbygget
en tonegenerator, og hertil benyttes dobbelttrioden ECC 81. Tonegeneratoren er af R.Ctypen, hvilket betyder, at frekvensen bestem
mes af modstande og kondensatorer. Frekven
sen, som benyttes her, ligger på ca. 800 Hz.
For at få en pæn kurveform er der indført en
meget kraftig modkobling ved hjælp af mod
standen på 30 k, der er forbundet til katoden
af første halvdel af ECC 81. Det er muligt, at
man må eksperimentere lidt med størrelsen

af denne modstand af følgende grund: Hvis
modstanden bliver for lille, vil generatoren
ophøre med at svinge, men bliver den alt for
stor, vil signalet antagelig blive forvrænget,
så man har altså her en mulighed for at ju
stere ind til en pæn sinusformet kurve. Hvis
kurven ikke bliver s'nusformet, risikerer man
en mængde kraftige harmoniske, som kan
give oversvingninger helt op i radiofrekvens
områderne, og som vil være meget generende,
f. eks. under trimning af en modtager, så det
betaler sig altså at gøre lidt ud af opstillingen
på dette punkt.
Signalet kan udtages fra en telefonbøsning
på forpladen, og endvidere føres signalet til
blandingsgitteret på ECH 81. Strømforsynin
gen er meget ordinær. Transformatoren kan
afgive 50 mA—250 V, og ensretningen fore
tages med en søjleventil i Graetzkobling. Fil
terblokken er på 2X32 μF/450 V, og drossel
spolen er fra en gammel BCL-spille, men en
Liibcke type D 0—500 vil være udmærket.
Kondensatoren på 0,1 μF forbundet tværs
over ellytten tjener til at forhindre den vær-

Galge til
opspænding
af drejekondensatoren.
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Spoletabei
Område

LμH
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Udtag fra
kolde ende

Form
Prahn

Tråd
tykkelse

Vdg. pr.
kammer
eller rille

1

155
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20
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0,2

40
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100

3
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40

4
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75
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5

20,8

52

12
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6

5,2

21

5

5013

0,3

2

7

1,3

9

3
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1

8
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0,5

1

Alle spoleforme er med jernkerne.
Skaladele,

ste HF i at trænge ud i lysnettet. HF-signalet
og

signalet

hver

for

fra

sig

tonegeneratoren

ved

modstandene,

hjælp

ker,

at

ning,

uanset

hvor

viser,

og

02

ser

02

når

02

til

ensretteren

delampe

af

forbundet

kan
03.

og

omtrent

og

03

der

3

watts

03

bevir

samme

belast

står.

er

afbrydes

En

lille

spænding

glø

på

appa-

ratet.

Justering.
Som

ved

alle

nykonstruktioner

regler,

som

må

overholdes.

des,

at

ingen

teringen
grammet.

de

men

nu

anodespænding,

og

før

mon

efter

dia

sættes

gløde-

anodespænding,

rørfatningerne

glødespændingen
ben.

visse
såle

tilsluttes

ingen

på

om

rigtige

der
gælder

gennemgået

gennemgangen

på,

måles

statere,

må

grundigt
Efler

spænding
der

spænding

er

er

Det

for

er

Er

dette

i

der

måles

nu

og

at

kon

forbundet
orden,

til

tilsluttes

alle

de

ste

der, hvor det er meningen, at denne skal være.
Under

dette

se,

om

til

hhv.

må

02

de

og

HF

og

rørene,

og

GI

EF

loddes

standen
+
nu

og

med

dels

Ol

fer,

og

det

nogle

alle

8

Det

buffer

er,

gør

toren

måske

at

alle

virkelig
det

områder.
kan

8

mod

instrument

med

og

ikke,

måles

bør
at

andrage
have

områder,
køre
hvis

til

forekomme

a.
buf

overstyres
der

på
ved

til

bl.

som

det
at

tilbagevirkning

af HF-outputtet, og dette må ubetinget und-

346

ved

mellem

fordel

skal

Grunden
en

k

Gitterstrømmen
en

at

Herefter

100

og

stillinger

er
på

rør

for

anodespændingen

et

stel.

strøm

prøves

på

stel,

indskydes

μA.

næste

fra

til
i

200
samme

fordi

modstanden

stel

forbundet

omkring

på

91

også

afbryder

tonegeneratordelene.

isættes
på

03

virkelig

ønskes
oscilla
regulering

udvekslingsled undtaget.

Redigeret af OZ6NF, Gunner Juul-Nyholm,
Beatevej 24, København, Valby.
Hertil sendes alle spørgsmål til Teknisk Brevkasse.

Spørgsmål: Jeg har tænkt at lave en HB9CV an
tenne efter OZ nr. 5 i 1955. Må bommen, som i dette
tilfælde er af U-jern, være svejset til antennen og
reflektoren, eller skal den være isoleret fra dem?
Desuden har jeg noget vrøvl med tilpasningen af
8500 coax til min ground-plane antenne til 14 MHz.
Radiator er af 55 mm aluminiumrør og 6,49 m lang.
Radialerne er af ant.tråd. Kan du give nogle tips
herom?
Svar: Der skulle intet være til hinder for at svejse
ant. og ref. til bommen på HB9CV-antennen, men
bommen må da sidde pinlig nøjagtigt på midten af
disse, og måske ændres de optimale længder for
dem en smule (de bliver i så fald større). Men det
kan du finde ud af med et gitterdykmeter, når den
er færdig, om den ligger rigtigt i frekvens. — Jeg
ved ikke, hvad 8500 coax er for noget, men din

ground-plane er forkert i længden. Med et 25 mm
rør som radiator skal længden være 5,27 m midt i
20 m båndet, og radialerne 5,55 m. Et 50 si coax kan
bruges til at føde den med direkte med fb resultat.
Spørgsmål: Jeg er i færd med at bygge mig en
CW-sender med VFO 5—6 MHz + krystaloscillator
9 MHz, blander og kl. A trin — med hhv. ECF92
(Vackar + buffer), ECH81 (x-talosc. + blander) og
EF80 (kl. A). Output på 3,5 og 14 MHz. (1) Hvor
store
skal
injektionsspændingerne
på
blanderen
være? (2) Kan du give mig et diagram over en god
fasemodulator hertil, og hvor kobles den til?
Svar: Du mener vist en ECF82, ikke? (1) Hvis du
kun skal køre CW, er det jo ligegyldigt, om trinene
kører helt lineært. Så vil jeg sige: Ca. 1 volt fra
VFO-bufferen til gi, og ca. 10—15 volt på gs fra
x-tal. oscillatoren. EF80 kommer ikke til at køre i

En signalgenerator ..
gås, da trimning med signalgeneratoren ellers
kan være besværlig. En modstand på 30 ohm
(ikke vist i diagrammet) er påloddet G1 på
EF 91’s rørfatning. Det viste sig ved afprøv
ningen, at parasitsving kunne opstå, men
efter anbringelsen af modstanden var denne
instabilitet forsvundet. Justeringen af tone
generatoren er tildels omtalt under beskri
velsen. Dte gælder som sagt om at få en pæn
sinuskurve frem, og dette gøres vel nemmest
med en oscillograf. Hvis man ikke kan låne
en sådan, må man lytte efter oversvingninger
på en modtager, og selvfølgelig justere til
disse forsvinder. Kalibreringen af HF-oscillatoren er her foretaget med en 100 kHz kry
stalgenerator med 10 kHz underopdeling og
så en kortbølgemodtager. Der er herefter
lavet
kalibreringskort,
hvor
gradantallene
angiver de forskellige frekvenser.
Mekanisk udformning.
Forpladen og chassiset er fremstillet af
aluminium, og dimensionerne vil fremgå af
tegningerne. Nu er det altid svært at lave en
tegning, som alle kan få til at passe, bl. a.
fordi de fleste vel bruger de komponenter,
som de har i forvejen, men målene her pas
ser, hvis de beskrevne komponenter benyttes.
Nogle praktiske bemærkninger skal gives til
opbygningen. Det betaler sig at skrue for
plade og chassis sammen først og derpå bore
hullerne til de forskellige kontroller. På den

ne måde er man sikker på, at det passer sam
men. Ligeledes må det anbefales at lave hul
lerne til omskifteren i spolecentralen aflange,
da der så er mulighed for at flytte den en
smule op eller ned. Hullerne til opspænding
af drekoen på galgen bør også files aflange
fra starten, det vil antagelig spare en del tid
senere hen.
Skalaen er lavet over et udvekslingsled 6:1.
Udvekslingsleddet
påskrues
aluminiumspla
den, og opmærkningen herfor foretages, efter
de tre skaladele på tegningerne er skruet
sammen. For at afskærme apparatet er der
bukket et svøb af aluminium, som er skruet
fast i forpladen. På svøbet bliver bund og
bagplade spændt. Apparatet er til slut blevet
hammerlakeret med lak, som ikke kræver at
blive tørret i varmeskab. Hvis nogen ønsker
samme „finish", så søg oplysninger hos en
farvehandler, da flere fabrikater forefindes.
Den beskrevne konstruktion kunne laves
med eet rør mindre, men da der ønskedes ud
videlsesmuligheder, blev tre rør anvendt. Ud
videlsen skulle evt. bestå i en simpel sweepgenerator. Hvis outputtet fra signalgenerato
ren ønskes kraftigere dæmpet, kan en spæn
dingsdeler med modstande anvendes udenfor
apparatet, men det vil normalt ikke være
nødvendigt. Hvordan en signalgenerator an
vendes til trimning, behøver der ikke siges
noget om, da der har været flere artikler i
OZ desangående, ligesom håndbogen også
omtaler det.
*
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kl. A, dertil bliver output fra ECH81 for stort, men
det gør jo heller intet ved CW. Men de 9 MHz sma
ger lidt af, at du tænker lumsk på ESB, og så skal
du i stedet køre 10—l5 volt fra VFO-bufferen ind
på g3, og højst 0,5 Veff. ind på gi fra 9 MHz, med
eller uden ESB. Det vil nemlig være meget lettere
for dig at lave ESB’en på en fast frekvens, som f.
eks. 9 MHz i stedet for 5—6 MHz. Antagelig får du
slet ikke brug for 0,5 volt på gi, før EF80 vil blive
styret ud over dets lineære område. (2) Da du ikke
har nogen frekvensmultiplikation, må din fasemodulator frembringe hele frekvenssvinget, d. v. s. op til
± 4 kHz, med det samme. Nu er det meget svært
at få større modulationsindexer end 0,7—0,8 direkte
ved modulatoren uden forvrængning, men det er
sværere, jo enklere modulatoren er. Jeg vil derfor
ikke anbefale en af de simple fasemodulatorer som
f. eks. med én triode, idet du vil få dårlige resul-

vi have en skilleblok derimellem. Og for at strøm
men på grund af signalet kan løbe gennem dioden,
må vi have den ekstra modstand fra diodens anode
til -8 V. — Skulle dette ikke hjælpe, må du under
søge hvert enkelt transistortrin. Det er nok nem
mest ved at gå baglæns igennem forstærkeren med
målesenderen, men sæt for en sikkerheds skyld en
blok i serie med målesenderens output. Desuden kan
du få et begreb om transistorernes tilstand ved at
indskyde et mA-meter i serie med kollektormodstandene, der skal gå ca. 0,7 mA i hver transistor.
Om der så går 0,6 eller 0,8, betyder ikke noget, det
er ikke Så kritisk. — Strengt taget behøver blan
dingstrinet ikke at være transformerkoblet til MFforstærkeren, men det er næsten den nemmeste
måde at gøre det på. Ellers kan du gøre det som
antydet på fig. 3, hvor spolen stammer fra en gam
mel MF-transformer til 447 kHz.

Fig.1
tater heraf. Derimod skulle der være chance for, at
en
Crosby-modulator,
som
angivet
i
Håndbogens
fig. 257, skulle kunne klare opgaven. Den skal ind
sættes således, at den styrer g 3 i blanderen, og kan
faktisk kun laves, når frekvensen, hvormed den sty
res, er fast, i dit tilfælde altså 9 MHz. Måske skulle
du bruge et separat rør som oscillator; måske løber
der for meget 9 MHz signal direkte over i heptodedelen uden om fasemodulatoren, hvis du bruger
triodedelen som oscillator. Det tror jeg, at jeg ville
gøre. — For resten, du er vel klar over, at det bliver
NPM og ikke NFM?
Spørgsmål:- Jeg har lavet en MF-forstærker med
transfilter
elementer
efter
bogen
„Praktisk
Transistorteknik", men inden denne havde jeg lavet en
opstilling af omtrent samme slags. Problemet er, at
jeg ikke får ordentlig gennemgang af signal: Med
en målesender på 460 kHz og 10 mV på indgangen
kom der, med over 50 % modulation, et hørligt sig
nal,
men
absolut
ingen
forstærkning,
nærmest
dæmpning efter min mening. Skulle det ikke være
muligt at få et nogenlunde kraftigt signal gennem
appgratet med langt mindre spænding på indgan
gen? — MF-forstærkeren er bygget efter vedlagte
diagram... Jeg har i konstruktionen uden videre er
stattet OC45 med OC170. Endnu et spørgsmål: Er
koblingen mellem blandingstrinet og MF -forstærke
ren nødt til at være trånsformerkoblet (som antydet
med punkterede linier)?
Svar: Du har ret, din MF-forstærker er syg. Jeg
ville tro, at 50 μV på indgangen skulle give et fint
LF-signal fra detektoren. Og det skulle kun gøre
det bedre at bruge OC170 i stedet for OC45. Men du
har lavet en fejl der umiddelbart kan rettes. Oppe
ved dioden mangler en blok og en modstand, og på
fig. 2 ser du, hvordan jeg tror, at du skal lave det
i stedet. Som du gør nu, shunter du kollektormodstanden på 4 kΩ til -6 V gennem dioden og de 22
kΩ, og så kan dioden ikke arbejde rigtigt. Derfor må
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Spørgsmål:
Min
antenne,
en
„Trediedel-Hertz“,
viser på et varmetrådsamp. i fødelinien på 40, 20 og
10 m: ca. 2 amp., men på 80 m kun ca. 1 amp. An
tennelængde: 39,6 m, fødepunkt: 13,2 m. Hvorfor den
lille strøm på 80 m?

Fig.3.

Svar: Ifølge Håndbogens fig. 348 e anfører OZ7G,
at fødepunktet skal ligge 14 % fra antennens midte,
og at dette er kritisk. Det giver for din antenne
længde, at fødepunktet skal ligge 14,25 m inde og
ikke 13,2 m. Da nu dit fødepunkt måske ligger uhel
digt, har du sikkert lidt stående bølger på fødetråden, og hvis disse gør, at amperemetret sidder nær
et strømmaximum på 40, 20 og 10 m, men et spændingsmaximum på 80 m, vil det vise mindre på 80 m
end på de andre bånd. Sandsynligvis er årsagen en
kombination af swr, uheldigt fødepunkt, fødetrådens
længde m. m. Men den mindre strøm på 80 m behø
ver ikke at betyde, at antennen er dårlig på 80 m.
Spændingen kan jo være så meget højere. Hvis an
tennen kan belaste PA-trinet tilfredsstillende, tror
jeg ikke, at der er nogen ko på isen.
Vy 73 de OZ6NF.

Industriel elektronik
GEIGERRØRET
(Fortsat fra forrige nummer).
Ved OZ6PA.
En
indikationsordning
af
større
følsomhed
får
man, hvis man benytter det i fig. 1 viste diagram.
Her bruger man forstærkerrøret EF40. Tællerørets
anode går til et potentiometer, så man kan indstille
til den rigtige spænding. I katodeledningen ligger
en ydre modstand på 5 Mohm. Det impulsformede
spændingsfald
føres
over
en
koblingskondensator
på 5000 pF til forstærkerrørets gitter. Man må passe
godt på skadelige parallelkapaciteter ved monterin
gen, for ikke at få tællerørsimpulserne udglattet
eller afsvækket.

Fig. 1.
Ettrinsj or stærker i forbindelse med et tællerør.
På almindelig måde får EF40 røret sin gitter
spænding over en katodemodstand, medens skærmgittermodstanden fås over en formodstand, her som
ved katodemodstanden af blokkes i bro til jord.
I anodeledningen ligger en ydre ohmsk modstand,
og over denne tilkobles hovedtelefon eller højtta
ler gennem 0,1 mF blokke — naturligvis for at
holde jævnspændingen fra den lyttende. At driften
af denne lille opstilling kræver den nødvendige fil
trerende netspænding, behøver jeg ikke at komme
ind på. Anvender man i stedet for EF40 et krafti
gere rør, f. eks. EL41, så kan man i stedet for til
koblet
telefon
indsætte
et
elektromekanisk
tælle
værk. Jeg skal senere vende tilbage til de elek
troniske og mekaniske tælleværker.
For den transistorkyndige amatør gengives dia
grammet fig. 2, Diagrammet skyldes firmaet Valvo.
Den venstre transistor OC 71 arbejder sammen med
transformatorviklingerne
L1
og
L2
som
induktiv
tilbagekoblet
svingningsgenerator.
I
transistorens
kollektorledning ligger spolen Li, i basisledningen
L2.
Emitterledningen
ligger
i
opstillingens
nul
punkt. Hvis spolernes polaritet er rigtigt valgte,
så vil de opståede svingninger blive optransfor
merede ved hjælp af transformatorens spole L3. På

denne måde erholder man ved L3 en vekselspænding
på flere hundrede volt, der nu skal ensrettes. Her
til benyttes ensretter G1 og G2 og kondensatorerne
C3 og C1. Hvis den øverste tilslutning til L3 er
positiv, så oplader C2 sig gennem ensretteren G1,
og drejer polariteten sig, så oplades C4, og man op
når en ensrettet spænding over U3 på 500 volt. Til
drift af denne jævnstrømsensretter kræves kun 3
volt. Strømforbruget er så ringe, at et stavbatteri
er
tilstrækkeligt.
Modstanden
R1
hjælper
transi
storen til at svinge.
Hvis nu et tællerør under indflydelse af stråling,
modtager en strømimpuls, så forstærkes denne af
den anden transistor OZ71. Også denne transistor
arbejder i emitterkobling. Så længe der ikke er
nogen tællestrøm for hånden, løber der gennem
R6 en konstant strøm på 1 mA. Tællestrømmen
spærrer
øjeblikkelig
transistoren,
så
emitterstrømmen forsvinder.
Ved R6 opstår en udgangsspænding på ca. 1 volt,
som enten kan trække en højttaler, en hovedtele
fon eller som omtalt et tælleværk. Da modstanden
R6 er lille, kan man uden videre føre et toledet
kabel på adskillige meters længde fra denne til
registreringsdelen
(højttaler,
tæller,
meter
eller
lign.).
Når man betænker, at transistorer og batteriet
kun tager meget lidt plads, så har man her lejlighed
til at fremstille et apparat af meget små dimen
sioner. Man må derfor til de øvrige komponenter
benytte tilsvarende miniaturedele. Det mest plads
krævende er transformatoren. Den er bygget over
en Valvo kærne type 25/16 af feroxcube III B3.
Luftspalte 0,1. Vindingstallene er L1 = 115 vindin
ger 0,2 mm. L2 50 vindinger 0,1 og L3 250 vindin
ger 0,1 mm. Transistorerne kan man ligesom med
modstandene ordne „fritragende“, men bedre er det
at montere dem på klemlister. Tællerøret bygges
umiddelbart sammen med de øvrige dele, og. mod
standen Re føres til 2 udgangsbøsninger.
Hvad tællerøret angår, har jeg i den forrige arti
kel oplyst, at de findes med vindue i den ene ende.
Derfor skal man naturligvis, når man bygger sit
apparat i kasse, sørge for, at der er en åbning ud
for
tællerøret.
Afbildning
3
viser,
hvor
enkelt
og
lidet
pladskrævende
apparatet
kan
bygges.
Det vil også være muligt at indbygge en miniature
højttaler.
Til denne opstilling er benyttet Valvo
tællerøret 18 503. En lille skitse af røret er angivet
i fig. 5.
Som man ser, drejer det sig om et meget enkelt,
lille og handy stykke elektronisk værktøj.
Alle tællerør skal ubetinget holdes tørre og rene,
for at der ikke skal opstå lækagestrøm. Det kan
oplyses, at flere tællerør også egner sig for tælling
af neutroner. Disse rør har en særlig gasfyldning
med et indhold af bortrifluorid. Når disse borkær
ner træffes af neutroner, danner der sig alfapartik
ler, der registreres af røret.
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Medens røret 18 503 egner sig for registrering af
gamma- og neutronstråling, så fører Valvo et an
det tællerør af samme dimensioner, nemlig 18 504.
Dette rør, som har glimmervindue, registrerer både
alfa, beta, gamma og neutronstråling. Firmaet Sie
mens fremstiller også en række tællerør, og det
gælder naturligvis også Philips.

herfor, men når man hører om alle de moderne
anvendelser af geigertællere, f. eks. måling af ra
dioaktivitet i nedbør som følge af atomsprængnin
ger, aldersbestemmelse af forhistoriske fund, bio
logiske undersøgelser ved hjælp af isotoper, og satelliternes målinger af den kosmiske stråling, mon
så ikke det vil være af interesse i hvert fald at
vide, hvad sagen drejer sig om. Jeg tror det.
Geiger-Müller tællerørene og deres afløsere kan
bruges i enkle, primitive opstillinger, men de kom
mer naturligvis bedst til udfoldelse i de mere sam
mensatte konstruktioner, der ender i de elektroni
ske tælleværker. Men så kommer vi ind på mange
områder, f. eks. de moderne dekadetællerør, som
vi skal behandle i senere artikler.
Litteratur:
Daudel.
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Fig. 3.
Selvbyggeropstilling efter Heinz Richter.
Ovenstående diagram med Valvotællerør.
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Strah-

York

Ariikler i Ingeniøren 63 (19-54) 186 og 816 af
K. O. Nielsen.

QSL-centralen meddeler:
QSL-centralen
har
i
oktober
måned
modtaget
8854 QSL’s til ekspedition. I dette antal er indbefat
tet 204 kort, der er indgået til ikke-EDR-medlemmer. Sådanne kort bliver sædvanligvis hver måned
returnerede til de respektive QSL-centraler.
Desuden er der 1 ovennævnte antal medregnet
223 ankomne kort, der er uanbringelige, idet de er
til ukendte calls. Det kan naturligvis være pirater,
der har kørt disse forbindelser, men det sandsynlig
ste er vel at tro, at hovedparten af de forkerte calls
er fremkommet ved fejlhøring.
Det vil føre for vidt at opgive calls på alle disse
stationer, hvorfra kortene er kommet, men jeg skal
her og i de følgende numre af „OZ“ bringe en over
sigt over dem, der er kommet fra DX-stationer.
Disse er for oktober måned følgende.
JA1BN - JA3CUK - K7ADL - UA9PP - UF6KPA UH8DA - VQ5IG - W2JAE - W2PPG - WA6NON WØMLY/TZ2.

Fig. 4.
Oscillogram af svingspændingen.
(Foto Heinz Richter).

finode

Fig. 5.
Måleskitse for et Valvo tællerør 18 504.
Som man ser af denne artikel, skulle det ikke
være indviklet for en radioamatør at give sig i
kast med Geiger-tællere. Nu kan man nok forvente,
at mange ikke vil finde interesse eller anvendelse
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Om nogen savner QSL fra en eller flere af disse
stationer, kan I blot opgive bånd og tidspunkt for
QSO, så skal kortene blive tilsendt ved næste QSLekspeditton. Om ingen melder sig, vil kortene gå
retur en måned efter offentliggørelsen.
Det kan naturligvis ikke have stor interesse at
have et QSL med forkert call, men det kan da re
turneres til afsenderen og samtidig bede om at få
et andet kort med korrekt call tilsendt.
QSL-centralen vil forsøgsvis bringe en sådan over
sigt i tre måneder, og hvis det viser sig at have
nogen interesse, vil der fortsat hver måned blive
bragt en kort beretning herfra.
Vy 73 OZ6HS.

VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.

Åntennetårn

Et antennetårn er vel enhver radioamatørs øn
skedrøm. Et sådant tårn er praktisk, når man skal
eksperimentere med beamer og VHF-antenner, og
det giver stationen et vist kommercielt udseende.
Endelig er det også en kendsgerning, at det frit
stående tårn ikke kræver pladskrævende barduner,
men kan ofte placeres tæt op ad huset.
Den
her
omhandlede
tårnkonstruktion
er
nu
mere
beregnet
for
de
jævne højder 10 til 15 me
ter, så man skal ikke for
vente at kunne konkur
rere med Herstedvester.
Og så bliver jeg nødt til straks
at indskyde, at tårnet ikke kan
bygges uden i samarbejde med
en dygtig elektrosvejser, så fin
der man ikke i sin bekendt
skabskreds en sådan håndvær
ker, må man gå til den stedlige
smed. Det er naturligvis ikke
billigt, men når man se’v leve
rer tegningen og eventuelle ma
terialer, kan tårnet godt laves
for en rimelig sum. Hvad der er
rimeligt, kan anturligvis disku
teres, men når man betænker,
hvad der alene ofres på instru
menter
og
dyre
kommercielle
modtagere,
bør
man
bdømme
prisen under denne synsvinkel.
Tårnet er en
gitterkonstruk
tion. Herved får man den størst
mulige stivhed for det mindst
mulige materialeforbrug. Det er
fritstående og kræver som sagt
ingen barduner, men så skal for
ankringen til fundamentet være
solid, og selve fundamentet skal
gå i dybden. Der må ikke spa
res her.
Og så er det vigtigt at sige, at alle svejsninger
skal være absolut prima. En kæde er som bekendt
ikke stærkere end dens svageste led. Dette gælder
også en gitterkonstruktion. Gå derfor ikke på ak
kord, men sørg for at alt arbejde udføres omhyg
geligt, og at de bedste materialer benyttes overalt.
Tårnet udføres i sektioner. Så er det lettere at
fremstille og i visse tilfælde også lettere at rejse.
Jeg har beregnet hver sektion til 3 meter, og hver
sektions afslutning skal passe til næste sektions
boltehuller. Dette sker nemmest ved at lave en
borelære, som tjener til opmærkning af alle sek
tionerne. På denne måde vil alle boltehuller svare
til hinanden, og det er ligegyldigt, om den ene eller
den anden sektion kommer ind i rækkefølgen, eller
om de sågar vendes på hovedet. Undtaget herfra er

dog selve fodsektionen, som er særlig forstærket og
boret efter boltene i fundamentet.
Hvad angår konstruktionen af tårnet, så er det en
trekantkonstruktion, som er den stiveste konstruk
tion, der findes. En firkantkonstruktion, som ofte
anvendes, har tilbøjelighed til fjedring i diagona
lerne. Tårnet er opbygget over W jernrør. Disse
kan købes alle vegne. Børene danner hjørnerne i
trekanten, og konstruktionen aftager ikke mod top
pen, som man ofte ser; materialemæssigt sparer
man kun lidt vej denne fremgangsmåde, men får

Fig. 2.
til gængæld derimod en masse vanskeligheder ved
sammenpasningen
og
fremstillingen,
som
det
nok
er værd at undgå. Fig. 2 viser et snit af tårnet,
man ser, man har for sig en ligebenet trekant med
300 mm afstand fra rørmidte til rørmidte. Rørene
samles i hver endekryds, og disse kryds har de nød
vendige boltehuller, så de samlede sektioner kan
skrues sammen. Det gælder om at alle sektioners
endeflader er opmærkede så præcist, at det er lige
gyldigt, om man samler den ene sektion med den
anden
eller
tredie.
Denne
nøjagtige
opmærkning
og udboring opnår man ved at opmærke og bore
efter en skabelon. Man kan dog godt opmærke og
færdiggøre et endestykke først, og så benytte dette
endestykke som en skabelon for alle de andre. Und
taget er dog det specielle endestykke, som foran
kres til cementsoklen. Her er brugt nogle større
huller og andet materiale, men hovedmålene er dog
de samme. Der skal fremstilles 7 endestykker af.
nøjagtig ens størrelse. Målene til disse stykker

Fig. 3.
fremgår af fig. 3. Man ser ovenfra et stykke flad
jern, der er afskåret i en længde af 400 mm. Flad
jernets bredde er 3 tommer og tykkelsen 10 mm. Et
andet stykke af samme type jern er påsvejst vin
kelret ud fra midten, det er ca. 280 mm langt. Midt
gennem det lange stykke fladjerns midte er trukket
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en linie, og omkring midten af denne linie afsættes
ud til hver side 150 mm. Vi har nu fået de to før
ste punkter, somi tilsvarer tårnrørenes afstand. Vi
kørner disse to huller op og sætter en passer med
300 mm mellem benene i hvert af disse huller, og
i skæringspunktet ud af det vinkelrette tværstykke
har vi tårnets tredie hovedpunkt. Da vi yderligere
skal bruge nogle boltehuller til samling, afsætter
vi i en afstand af 30 mm yderligere et punkt be
liggende i retning væk fra rørenes opmærknings
punk. Her skal så boltehullerne bores. Borer vi nu
et mindre hul på for eks. 6 mm gennem alle opmærkningspunkterne, ja, så har vi en borelære for
de andre 6 endestykker. Ved at lægge borelæren
nøjagtig
over
de
andre
fremstillede
endestykker,
kan man ved hjælp af en 6 mm kørner mærke igen
nem1 skabelonen. Man sikrer sig på den måde at alle
mål bliver ens, og alle samlinger passer. Boringen
foretages nu efter følgende skema. De yderste hul
ler, altså de steder hvor samlingerne skal foregå,
opbores til 13 mm hul, medens de inderste huller,
altså de huller, som kendetegner rørenes midtpunk
ter, opbores til 8 mm. I disse 8 mm punkter skæres
3/8 gevind. Som sagt er alle endestykker ens, når
lige
undtages
fodstykket.
Dette
laves
af
U-jern
nr. 8. Længder og hulafstande er som de øvrige
stykker, men de yderste huller skal bores op til
20 mm i stedet for de 13 mm'. Det er U-jernet, der
skal gå ned over de bolte, som er indstøbt i funda
mentet, og man gør klogt i ved støbningen at be
nytte denne fod som middel til at indstøbe de lange
gennemgående boltejern i den rigtige stilling. Dette
sker på den måde, at man laver en støbekasse, der
afslutter opgravningen og har højde som fundamen
tets
mål over jorden. Ovenpaa denne anbringer
man det færdigt borede U-jern. Forinden har man
ophængt boltejernene
i U-jernshullerne
ved hjælp
af møtriker. Nu skal man forsigtigt fylde formen
op uden at forskubbe jernene, og efter hærdning

kantfacon med sidemål 60X60 cm. Betonet fremstil
les efter den gængse recept 1 del cement, 4 dele
sand og 8 dele småsten. Husk de gennemgående
jern som indstøbes i fundamentet, de skal være 19
mm tykke og 2 meter lange. Foroven forsynes de
med 3/4 gevind, og forneden bukkes de lidt i vin
kel indefter. De bindes, som det hedder, med nogle
ståltrådsstykker på tværs. løvrigt skulle alt fremgå
af tegningen fig. 4.

Fig. 5.

«— 5oo —»
kan man løsne metrikerne og fjerne U-jernet, som
man skal bruge til fremstilling af tårnets nederste
sektion. Om selve støbningen er kun at sige, at man
skal 1,70 meter ned 1 jorden, og soklen skal rage
30 cm over jordkanten. Man støber en sokkel i tre
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Når sektionerne skal sammensvejses, oprejses en
destykkerne parvis på et langt bord, og rørene sæt
tes ind imellem. I de tidligere omtalte 3/8 huller
sættes nogle 3/8 bolte. Meningen med disse er, at
de skal bære rørene, medens man hæfter rørene
fast til endestykkerne. Boltehovederne passer nem
lig lige ind i rørene, og man kan så i ro og mag
anbringe endestykker og rør i den rigtige stilling.
Efter
hæftningen
gennemsvejses
rørene
samvittig
hedsfuldt til endestykkerne. Når alle fire sektioner
er færdige, indsvejses ribberne. Hertil bruges Vi”
vandrør el. 3/8 rundjern. Jernene el. rørene bukkes
efter samme princip, som når man på byggepladser
bukker monierjern. Man laver en opstilling mellem
faste punkter, men man kan også opspænde jernet
i en skruestik og stikke et rør ned over jernet helt
ned til opspændingspunktet og så bukke på denne
måde. Man skal fremstille en halv „bølgelængde"
ad gangen. Man må sørge for at kontrollere sine
bøjninger, så de alle bliver ens; det kommer hur
tigt med lidt øvelse. Og så indsvejser man ribber
ne med grundighed, og et smukt og solidt tårn vil
blive resultatet. Fig. 5.
Inden man slutter arbejdet, får hver sektion for
oven og forneden påsvejst en rem hele vejen rundt
af fladjern l½” X
1/4”. Det giver ekstra sikker
hed og stivelse. Denne rem, som altså består af tre
stykker fladjern af nævnte størrlese, påsvejses de
lodrette
tårnrør
med
svejsesømme
både
udvendig
og indvendig. Fig. 6.

Man må heller ikke glemme at give fodstykket
nogle trekanter til yderligere hæftelse af rørene til
fodstykket. Her ligger jo den store påvirkning.

Når alle sektionerne er færdige, kan man gå i
gang med at rejse masten. Man kan naturligvis
samle alle sektioner liggende på jorden og så rejse
det færdige tårn ved hjælp af hjælpemast. Men
man kan også bygge tårnet direkte op i højden ved
at hejse sektionerne op en efter en. I dette til
fælde betjener man sig af en lille talje eller trisse
påsat et 1½” rør. Dette rør skal være mindst 3 me
ter langt, og forneden med en meters mellemrum
skal der være påsat et par beslag, som skal gribe

himmels,
jo
større
bliver
vanskelighederne.
Men
mon ikke også 12 meter skulle være tilstrækkelig
til en god antenne eller til et godt udbytte af en
flere ements beam.
Til slut vil jeg mane til forsigtighed, når man
arbejder i højden. Radioamatører har jo det ud
tryk, at har man blot altid den ene hånd i lommen,
sker der stærkstrømsmæssigt ikke én noget. Ud
trykket kan omredigeres til, at blot man altid har
den ene hånd i masten, er man godt stillet. Man
må overhovedet ikke slippe sit tag, når man arbej
der til vejrs, og alt arbejde skal tilrettelægges, så
man kun behøver at bruge den ene hånd. Man må
altid have en medhjælper, der nede fra kan hejse
op, hvad man skal bruge, så man ikke unødvendigt
løber nogen risiko. En meget vigtig ting, foruden
den faste hånd, er, at man har et reb om sig selv
og masten, på lignende måde som telefonvæsenets
folk bruger det.
PS. Jeg afslutter hermed denne gennemgang af
antennemaster. Næste gang kommer jeg med nogle
forslag til drejelige beams, som kan indgå i og sup
plere de forskellige mastetyper.
En del læsere har sendt mig forskellige fore
spørgsler og givet mig mange ideer, som de gerne
vil have behandlet. Jeg skal vende tilbage til disse
ønsker snarest.
6PA.

P. & T. meddeler:
Kutterstationers benyttelse af frekvenser i
amatørbåndene.
Under henvisning til ovennævnte skrivelse hvor
med fulgte et brev fra hr. P. Kristensen, Uglev,
indeholdende klage over, at fiskerne benytter sig af
amatørernes 80 m bånd, specielt området mellem
3600 og 3700 kHz, skal man meddele, at det ikke er
tilladt danske kutterstationer at arbejde i nævnte
område. Derimod er bl. a. frekvenserne 3545, 3550,
3555, 3560, 3565 og 3570 kHz tildelt danske skibs
stationer.
Generaldirektoratet
er
vidende
om,
at
fiskerne
undertiden gør sig skyldige i frekvensmisbrug, og
det kan tilføjes, at man skrider hårdt ind, når så
dant misbrug konstateres.
Imidlertid
er
det
overordentlig
vanskeligt
at
komme disse overtrædelser til livs, bl. a. fordi
fiskerne, når der arbejdes på ulovlige frekvenser,
almindeligvis
ikke opgiver
kutternavn eller andre
betegnelser, som muliggør idenfifikation.

ind og ned bag gitrene. Fig. 7 og 8 skulle give for
klaring nok. Man ser røret anbragt med sine gri
bere på plads og med et tov bundet øverst i kan
ten for at undgå udskridning. Somi tegningen viser,
forsynes
sektionen
under
ophejsning
med
nogle
reb, for at man kan styre sektionen ind på plads.
Efter fastskruning med bolte løftes taljerøret op på
sin nye plads, og næste sektion løftes op.
Som sagt får man et tårn på 12 meters højde,
dersom man benytter fire sektioner a 3 meter, om
man yderligere vil gå i vejret med en sektion til,
står til den enkelte, men jo længere man stiger til

Skulle radioamatørerne, når de omhandlede for
styrrelser
i
amatørbåndet
forekommer,
bemærke
skibsnavne eller andet, som muliggør videre for
følgelse over for en ulovlig arbejdende station, vil
generaldirektoratet gerne gøres bekendt hermed.

Inddragelse af amatør-radiosendetilladelse.
Til underretning meddeles, at sendetilladelsen for
en radioamatør, der gentagne gange havde forår
saget
radiofoniforstyrrelser,
er
blevet
inddraget,
fordi radioamatøren overtrådte et af Post- og Tele
grafvæsenet givet forbud mod benyttelse af sende
ren i de tidsrum, hvor der finder udsendelser sted
fra danske radiofoni- og fjernsynsstationer.
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Telegraftropperne yder EDR kærkommen
håndsrækning
Som det vil være de lidt ældre amatører
bekendt, har undertegnede i en årrække ar
bejdet på oprettelsen af et samarbejde imel
lem telegraftropperne og amatørerne til fæl
les gavn og glæde.
Disse bestræbelser er fornylig blevet beløn
net med en overenskomst, som den 20. sept.
1962 blev undertegnet af generalinspektøren
for telegraftropperne og af EDRs formand.
Overenskomsten er sålydende:
Overenskomst
mellem
generalinspektøren
for telegraftropperne og foreningen af eks
perimenterende danske radioamatører.
1. Mellem generalinspektøren for telegraf
tropperne (GFT) og foreningen af eksperi
menterende danske radioamatører (EDR) op
rettes overenskomst med det formål at skabe
— bedre træningsmuligheder for EDR.
— mulighed for, at tjenstgørende eller
hjemsendt personel gennem medlemsskab i
EDR kan vedligeholde deres radiouddan
nelse.
2. Områder der berøres af overenskomsten.
Det etablerede samarbejde omfatter føl
gende specificerede områder:
a. Træningsudsendelser fra hærradio Kø
benhavn.
b. Kurser med assistance af Signalskolen.
c. Udlån af materiel til EDR.
ad a. Det er af såvel Post- og Telegrafvæ
senet som GFT blevet tilladt radioamatørerne
at aflytte træningsudsendelser, der udsendes
fra hærradio København efter nærmere af
tale mellem GFT og EDR.
Meddelelse om frekvens, tidspunkter, tekst
m. m. bekendtgøres i EDRs medlemsblad
„OZ".
Der sendes med hastigheder af 60 og 80
tegn pr. minut.
Transmissionsstoffet tages fra EDRs med
lemsblad „OZ“.
I slutningen af den transmitterede tekst an
føres medlemsbladsnummer og side, hvorfra
teksten er taget.
EDR er forpligtet til at sende „OZ“ veder
lagsfrit til PSKT København, Dag Hammer
skjolds Allé 28, hver gang bladet udkommer.
ad b. Der kan etableres kurser for radio
amatører med assistance af Signalskolen —
efter nærmere aftale med denne — for så vidt
angår udvælgelse af lærere, samt råd og vej
ledning.
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Kurserne ledes af selve den private for
ening, medens lokalerne til kursusafholdelse
af forsvaret udlejes til foreningen på de her
for almindeligt gældende betingelser.
ad c. I det omfang hærens beholdninger til
lader det, kan et begrænset antal ældre ra
diostationer m. v., som ikke længere anvendes
i forsvaret, vederlagsfrit udlånes af GFT til
EDR.
EDR er forpligtet til uden udgift for for
svaret at holde således lånt materiel i fuld
driftsklar stand.
Ændringer af lånt materiel må kun fore
tages med GFT bemyndigelse i hvert enkelt
tilfælde.
EDR har det fulde ansvar for lånt materiel
og skal i fornødent omfang lade sådant for
sikre mod brand og tyveri.
Ved bortkomst, beskadigelse eller ødelæg
gelse af det lånte materiel, vil GFT efter om
stændighederne kunne kræve dette erstattet
efter den til enhver tid gældende dagspris
for pågældende materiel.
Specielle reservedele m. v. til det lånte
materiel kan i den udstrækning, sådant kan
afses (eller fremskaffes), af EDR købes gen
nem GFT.
GFT udlåner i muligt omfang betjeningsog
vedligeholdelsesvejledninger,
diagrammer
m. v. til det af EDR lånte materiel.
For EDR
P. Andersen
København, den 20. sept. 1962
For GFT
A. Brahm
København, den 20. sept. 1962
Som det vil fremgå af ovenstående, er det
ikke for meget at tale om en virkelig hånds
rækning, der sikkert vil blive til stor nytte
for amatørerne og indirekte til glæde for
telegraftropperne i form af bedre „radiosol
dater".
Som et første resultat af overenskomsten
vil den i punkt 2 a nævnte træningsudsen
delse fra hærradio København starte allerede
16. nov. 1962.
Udsendelsen er ikke egentlig tænkt som et
begynderkursus i morsetelegrafi, men som en
god mulighed for at holde sine færdigheder
vedlige. løvrigt skal der kun en ringe for

træning til, før en begynder vil kunne følge
udsendelserne på speed 60. Der er altså tale
om en „hjælp til selvhjælp".
Se iøvrigt opsats andet steds i bladet.
Som et resultat af det i overenskomstens
punkt 2 c nævnt udlån af materiel, vil EDR
lå rådighed over et mindre antal radiosta
tioner i „A-licens-klassen“, der af foreningen
lænkes udlånt til „aktive" afdelinger, der
ikke er i besiddelse af en afdelingssender.
Når stationerne er gennemgået, vil et ud
lånstilbud fremkomme i „OZ“.
OZ5GB.

Træningsudsendele af
mor setelegraf i
Som meddelt andet steds i bladet påbe
gyndes 16. nov. 1962 en træningsudsendelse
i morsetelegrafi for EDR-medlemmer.
Udsendelsen sendes alle hverdage undta
gen lørdag. Frekvensen er 3984 kHz og tids
punktet kl. 19,00 til 19,30. Teksten tages fra
„OZ" og sendes først i 15 min. på speed 60.
Derefter sendes den samme tekst i 15 min. på
speed 80. Opkald — der påbegyndes kl. 18,57
—• vil se således ud:
„CQ de XPU9 træningsudsendelse 12 WDS/
minutesPå denne hastighed afsluttes ud
sendelsen med: „12 WDS/minutes — REF OZ
NR. — SIDE — træningsudsendelse 16 WDS/
minutes følger. Sidstnævnte udsendelse af
sluttes med: „16 WDS/minutes REF OZ NR.
— SIDE — træningsudsendelse slut".
Til sidst skal det meddeles, at udsendelser
ne naturligvis vil blive afbrudt uden nær
mere redegørelse i tilfælde, hvor tjenstlige
hensyn gør det nødvendigt.
Evt. lytterrapporter modtages gerne, spe
cielt for udsendelser, der modtages med af
vigelser fra det normale.
Rapporterne sendes direkte til underteg
nede.
_____________________________________ OZ5GB.
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedrprende amatpr-radiosendetilladelser.
Nye tilladelser:
B 8131, OZ1CI, Bjarne Jørgensen, Skottenborgvej
27, Viborg.
B 8317, OZ1DB, Karsten Brinck, Grønlunds Allé 49,
Vanløse.
C OZ1DH, Knud-Erik Borg Høgsberg, Gasværks
vej 9, Holstebro.
B 8065, OZ1NL, Poul Skov Ladegaard, Hald Ege,
Viborg.
G 8280, OZ3RW, Jørgen Asger Neimann, Frederiksvej 22, Viborg.
C 8091, OZ2DX, Rudy Kjær Jensen, Parkallé 38,
Brøndbyøster pr. Hvidovre.
C 8138, OZ4HX, Henning Storegaard, Hvedevej 10,
Brønshøj.

B

OZ4KM, Knud Børge Madsen, „Solbakken", Sdr.
Nyrup, Skambæk pr. Kalundborg. (Genudste
delse). (Tidligere OX3KM).
C 8163, OZ5IR, Ivan Helsinghoff Rasmussen, Svend
Vonvedsvej 9, 1. sal, København S.
C 7896, OZ5KF, Kristian Søholm, Vesterbro 61,
Nykøbing M.
C 7732, OZ5LV, Leif Johansen, Stockholmsgade 17,
st. tv., København Ø.
B 8413, OZ5NE, Peer Rievers Jensen, Ved Bellahøj 7, 6. sal tv., Brønshøj.
B 7247, OZ6BN, Sven Borgen-Nielsen, Limfjords
gade 34, København F.
C 7619, OZ6HX, Jørgen Havshøj Jensen, Ludvig
Hansensvej 14 B, Nyborg.
C 8518, OZ6IS, Jørgen Schrøder, Peter Bangsvej 63,
3. sal, København F.
B 8081, OZ6NK, Niels Kristian Kristiansen, Edithsvej 11, Glostrup.
C 8284, OZ6SI, S. Edelmann, Sognerådsallé 86,
2. sal th., Hvidovre.
B 17, OZ7Z, Henry Tscherning Petersen, Thorupgårdsallé 6, Vanløse. (Genudstedelse). (Tidli
gere adresse: Rosenstykket 1, Vanløse).
B OZ8KS, Kjeld Svenningsen, „Stenhøj" pr. Norup
St. (Genudstedelse).
C 8517, OZ8LJ, Mogens Jensen, Solholmsvej 26,
Svinninge.
Inddragelser:
B O.Z1B, Erik Lindahl, Skotterup pr. Snekkersten.
B OX3KM, Knud Børge Madsen, Godhavn (nu
OZ4KM).
Ændring fra kategori B til kategori A.
A OZ5SV, Steen Georg Severinsen, Bispeparken 6,
3. sal, København NV.
Ændring fra kategori C til kategori B.
B OZ1JD, Jørn Andersen, Høvænget 2, Viby,
Jylland.
B OZ1ME, Hartvig Peder Erhart Madsen, Faarup,
pr. Rødkj ærsbro.
B OZ3VE, Viggo Lund Hansen, Birkedalsvej 14,
vær. 52, Viby, Jylland.
B OZ5CG, Henry Viggo Herkert Pedersen, Skole
vej 21, Randers.
B OZ5TO, Henning Ploug Thomsen, Realskolen,
Nordby, Fanø.
B OZ6YL, Grethe Hansen, Høj toftevej 8, Esbjerg.
B OZ7MS, Finn Strandgaard Jensen, Nymarksvej
33, Nyborg.
B OZ7OG, Ole Johannes Godsk, Laven.
B OZ7UK, Uffe Lind Kristensen, Pilevangen 23,
Brøndby Strand.
B QZ8CE, Carl Buchwaldt Nissen, St. St. Mikkelsgade 18 A, Viborg.
B OZ8JV, Jens Christian Rossen, Genner. (Tidli
gere adresse: Nygade 33, Åbenrå).
B OZ9HI, Jørgen Hyldal, Haugårdsvej 21, Randers.

Skaf EDR endnu
flere
medlemmer!
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Aalborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende TrafHc Department
Europamesterskaberne i rævejagt
fandt i år sted i Jugoslavien i nærheden af det
lille badested Ankaran (15 km syd for den italienske
by Triest). Følgende lande havde stillet hold: Norge,
Østrig, Polen, Sverige, USSR og Jugoslavien. Hold
placeringerne blev:
1. UA
8 ræve i tiden 2:30,30
2. YU
8 ræve i tiden 3:51,00
3. LA
8 ræve i tiden 5:39,30
4. OE
7 ræve i tiden 5:23,00
I enkeltmandskonkurrencen:
1. UA3TZ 0:58,00
2. UA3KBW 1:25,00
3. UA3AEF 1:32,30
Mesterskaberne i 1963 afholdes ved Leningrad.
OZ4FF var eneste
OZ-station, der indsendte log i UA-testen, der
fandt sted i maj. I den anledning har vi modtaget
39 sider duplikerede resultater — på russisk.
Contesten mellem
TOPS og HSC finder i år sted fra kl. 19,30 GMT
den 17. november til kl. 03,00 GMT den 18. novem
ber på båndene 80, 40 og 20 m og på de laveste
15 kc/s af båndene.
Logs sendes senest den 7. december til G3IRM,
10 Lake Avenue, Bury Saint Edmunds, Suffolk,
England.
Endelig har vi modtaget
resultaterne fra sidste års CQ W. W. Contest, hvor
det viser sig, at der har været rigtig god dansk
deltagelse. Vi gengiver de officielle danske resul
tater nedenfor:
CW
A 38.505 220 27 58
OZ2NU
OZ5MF
OZ3CF
OZ3LI
OZ6HS
OZ7G

A
A
A
A
21

OZ3Y
OZ5DX

14

OZ9N
OZ3LR
OZ7KV
OZ5WJ
OZ1GW

14
14
14
14
7

21

15.714
14.170
2.158
1.218
8.398

125
147
77
28
82

30
17

15

67
48
16
37
23

4.158
9.786

49
114

15
15

27
27

7.473
1.770
1.705
1.007

89
61
34
36
3

14
7

33
23

10
6
2

21

12

10
12

15
2

OZ5KG
14 27.864 180 25 56
14 27.200 195 24 61
OZ7JV
14 17.136 149 18 50
OZ5KQ
9.936
97 19 50
14
OZ7BQ
14
7.268 118 11 35
OZ8EA
6.493 139
7 36
14
OZ9QM
3.612
46 14 29
14
OZ5JT
44
2 15
OZ3KE
14
1.320
121
7
4
7
14
OZ6RL
De understregede resultater opnår „CQ’s diplom".
Årets CQ-test har for fone-afdelingens vedkom
mende allerede fundet sted, mens cw-afdelingen
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afholdes fra kl. O0.O0 lørdag den 24. november til
kl. 24.00 søndag den 25. november. Tiderne GMT.
Formålet er at opnå flest mulige forbindelser med
stationer i flest mulige lande og flest mulige af de
40 zoner efter CQ’s zonekort.
Der gives 3 points for forbindelser med dx-stationer og 1 point for forbindelse med europæiske
stationer.
Forbindelse med station i samme land giver ingen
points, men tæller som lands- eller zone-multiplier.
Kun én forbindelse med samme station på samme
bånd tæller. Multipliers gives for hvert land og
hver zone kontaktet på hvert bånd.
På den indsendte log skal angives, om den skal
bedømmes for alle bånd eller for et enkelt bånd
og i så fald hvilket.
Enkelt-operatør-stationer
må
vise
mindst
12
timers aktiv deltagelse i testen for at kunne opnå
diplom. Hvis en deltager indsender log, der dækker
mere end ét bånd, men ønsker at blive bedømt for
et specielt enkelt bånd, må han kunne opvise mindst
12 timers aktivitet på dette bånd.
Undtagelser herfra er deltagere på 21 eller 28
mc/s, hvor kun 8 timers aktivitet vil blive krævet.
Multioperatør-stationer skal vise mindst 24 timers
aktivitet og vil kun blive bedømt for deltagelse på
alle bånd.
Der er atter i år en lang række af specielle
donationer fra kendte amerikanske amatører, men
det vil føre for vidt at gengive denne præmie
række her.
Logs skal indsendes til
CQ
300 West 43rd St.
New York 36, N.Y. USA
Att.: Contest Committee
mrkt. Fone eller CW-section.
Loggene
skal
for
fone-afdelingens
vedkommende
være poststemplede senest den 1. december 1962 og
for
cw-afdelingens
vedkommende
senest
den
15.
januar 1963,
GUAM.
Enhver amatørstation, der har haft 5 qso’s med
forskellige stationer på Guam efter 1. januar 1959
på cw, AM eller SSB, vil kunne opnå det nye
GUAM-diplom.
Liste
over
forbindelserne
—
uden
qsl’s — sendes til KG6AJB P. O. B. 272, Agana,
Guam Isl. Diplomet er afgiftsfrit.
Gaza Strip.
HB9SI er for tiden aktiv fra Gaza Strip, hvor
han
benytter
kaldesignalet
4U1ITU/SU.
Han
er
aktiv med AM på 21,350 og med SSB omkring
14.260 Kc hver torsdag, fredag og lørdag.
TOPS aktivitetstest på 80 m.
TOPS årlige aktivitets-test på 80 m finder sted
fra kl. 12.00 GMT den 15. december til kl. 12.00
GMT den 16. december 1962.
Deltagere i Europa får 1 point for qso med euro
pæiske stationer og 3 points for qso’s med DXsta tioner.
De
forskellige
callområder
i
W/K-UA-VE/VO
&
VK tæller som seperate lande.
10 bonus-points opnås for hver komplet WAC.
Der
udveksles
kodegrupper
af
almindelig
type
med RST og qso-nr. fra 001 og op.
Logs sendes senest den 12. januar 1963 til
G3IRM. P. Lumb. 10 Lake Avenue.
Bury St. Edmunds. Suffolk. England.
Denne contest er åben for enhver amatørstation.

RSGB’s 21/28 Mc/s Telefoni-contest.
Radioamatører overalt i verden er indbudt til at
deltage i RSGB’s årlige fone-contest på 21 og 28
Mc/s-båndene.
Testen finder sted fra kl. 07.00 GMT lørdag den
1. december til kl. 19.00 GMT søndag den 2. decem
ber 1962. Testen er samtidig en test for lytter
amatører.
For stationer uden for England gives der 5
points for forbindelse med stationer med prefixer
efter nedenstående liste. Der gives endvidere 50
bonus-points for den første forbindelse med hvert
af prefixerne. Yderligere 50 bonus-points gives for
hver følgende 10 forbindelser på hver af de oven
for nævnte kategorier af bånd.
Prefixerne er: G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G8 GB - GC2 - GC3 - GC4 - GC5 - GC6 - GC8 - GD2 GD3 - GD4 - GD5 - GD6 - GD8 - GI2 - GI3 - GI4 GI5 - GI6 - GI8 - GM2 - GM 3 - GM4 - GM5 - GM6
- GM8 - GW2 - GW3 - GW4 - GW5 - GW6 - GW8.

OZ-resultater fra
den 23. ARRL Int. DX competition, der fandt
sted i februar og marts i år foreligger nu, og listen
ser således ud:

„OK DX G’ontest 1962“.
Czechoslovak Central Radio Club inviterer frem
mede amatører til at deltage i deres 6. Int. CW DX
Competition:
„OK
DX
Contest
1962“.
Deltagerne
skal kontakte stationer fra andre lande i eller uden
for Europa. (Lande efter DXCC’s country-list).
Forbindelser
med
stationer
fra
ens
eget
land
eller gentagne forbindelser med den samme Station
fra et andet land på samme bånd tæller ikke.
Contesten finder sted fra kl. 00.00 GMT til kl.
24.00 GMT den 9. december 1962 på 3,5 — 7 — 14
•— 21 og 28 mc/s.
Hver deltager udpeger selv en 12 timers periode
i sin log, som han ønsker bedømt, men den fulde
log for hele deltagelsen i contesten skal naturligvis
føres.
Sædvanlig kodegruppe afgives.
Der opnås 1 point for hver afsendt kode og 2
points for hver korrekt modtaget kodegruppe. Der
kan således opnås i alt 3 points for en g'ennemført
qso. Forbindelser med OK-stationer tæller dobbelt.
Forbindelser
med
kontinenter
kontaktede
under
contesten
tjener
som
multipliers.
(Europa-AsienAfrika-N. Amerika-S. Amerika og Oceanien). Multi
pliers tælles for hvert bånd, og den maksimale
multiplier er således 30. Points og multipliers tælles
kun inden for den valgte 12 timers bedømmelsesperiode.
I loggen skal opgives om man deltager i testen
for bedømmelse
a) på et enkelt bånd eller
b) på alle bånd, hvor slutresultatet udregnes
for maksimalt tre bånd (ligeledes efter eget
valg).
Loggene skal indeholde følgende bekræftelse:
„Herewith I declare that I have observed the
rules of this contest as well as the regulations of
the licensing authority in my country, and that all
the data stated in this log are true“.
Der vil blive uddelt diplomer efter de alminde
lige regler, ligesom de opnåede forbindelser med
OK-stationer tæller til diplomet:
„100 OK Award“
samt til „S 6 S“.
Logs
sendes
med
seneste
poststem'plingsdato:
15. januar 1963 til
Czechoslovak Central Radio Club.
Box 69. Prague 1.
eller senest 10. januar 1963 til Traffic Department,
der så sørger for viderebefordringen.

CR8AB
der en dag fra Timor kontaktede rundt regnet 90
stationer,
blev
hørt
spørge:
„Hvor
mange
USAstationer er der?“.
Måske var der en eller anden, der svarede ham
korrekt (244.000 efter den sidste call-book), og må
ske var det grunden til, at han gik 'QRT.

CW
OZ7G
OZ2NU
OZ4H
OZ2LX
OZ3SN

69.760
25.813
22.770
11.760
6.840

40 584
29 299
33 230
35 112
15 152

A-65
A
A 30
B
B

32.130
1.690
108

30

A
A-7
A

Fone
OZ5JT
OZ3KE
OZ4FT
På Grønland CW
OX3DL
OX3KW
Fone
OX3AI

187.209
14.064
3.570

10

4

357
57
9

61 1023
16 293
17

70

B-48
A
A-8

Nyt om SAC.
I tilslutning til vor omtale i sidste „OZ“ om
deltagelsen i dette års SAC-contest, kan vi i dag
meddele, at der i fone-afdelingen, som på grund
af dårlige forhold ikke svarede til forventningerne,
er indgået 93 logs, hvoraf det fremgår, at der
har deltaget ca. 575 stationer fra 87 forskellige
lande, medens der i cw-afdelingen på samme tids
punkt er indgået 403 logs med et deltagerantal
liggende mellem 13-1500; og et prefixtal på ca. 125.
Det samlede logantal vil således komme til at
ligge på et tal et godt stykke på den anden side
af 500, når kontrolarbejdet omkring 1. december
for alvor tages op.
Vi appellerer også denne gang til
Aalborg om at tilbyde assistance ved
gen af dette logmateriale.
Henvendelse rettes til OZ2NU.

amatører i
gennemgan

Så er det igen ved de tider, hvor de lavfrekvente
bånd er bedst, særlig fyrre meter har 1 den sene
ste tid været meget fint. Hver morgen er der VK’s
og ZL’s på CW og SSB, og oml aftenen er der åbent
til Afrika, Nord- og Sydamerika. Så sjældne folk
som f. eks. ZD9AM blev hørt med CW kalde CQ
adskillige gange uden at nogen kom tilbage. De
første transatlantiske forbindelser på firs meter er
blevet lavet i denne session, og i løbet af kort tid
er båndet sikkert åbent i alle retninger hver eneste
aften. Tyve meter er endnu nogenlunde godt, og
femten meter kan af og til vise nogle fine åbnin
ger, desværre er aktiviteten ikke så god på dette
bånd.
Efter at Indien er blevet erklæret i undtagelses
tilstand på grund af den indisk-kinesiske grænse
strid, må vi vente, at det for en tid vil være slut
med forbindelser med VU2 og de områder, der kon
trolleres af Indien.
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Fra 1. august 1963 vil Malaya, Singapore-, Nordborneo, Brunei og Sarawak blive sluttet sammen
i en ny stat under navnet Malaysia, så det er nok
på tide at se at få fat i disse lande, inden de op
hører med at tælle til DXCC,
OZ7SM er nu tilbage i Hong Kong, og han kom
mer fra tid til anden i luften som VS6BE, med
hvem1 han deler lejlighed. De er i besiddelse af en
KWS-1 og 75A4, og på dette tidspunkt skulle Her
berts KWM 2 også være kommet derud. Som an
tenne har de for tiden en dipol, men så snart tyfo
nerne holder op, vil de sætte en beam op på ejen
dommens tag. 7SM har gode muligheder for at kom
me i luften fra Macao, og han regner med at for
søge inden så længe. Jeg havde QSO med ham for
en måneds tid siden og skal hilse fra Hong Kong.
Sammen med andre regner XE1CV med i januar
1963 at forsøge på at komme til Soccoro Isl., XE4.
På samme tid vil KØGZN og ØGZO tage til Curacau og Bonaire, de vil komme i luften under hhv.
PJ5CG og 5CH.
Til glæde for de mange, der kører med de små
watter, men som gerne vil have noget højere input,
fortælles det, at VK3NC, der kun kører med otte
watt, nu har lavet mere end 200 lande — men det
har nok taget sin tid!
HB9SI vil i et års tid være i gang fra Ægypten
under kaldesignalet 4U1ITU/SU, han kører med den
nye Hallicrafters FPM 200 transciever.
Der har i længere tid været en indsamling i gang
i USA til fordel for OY7ML, og resultatet er nu
blevet, at man har sendt en tre bånds beam af sted
til ham.
VS9’ernes tur til Kuria Muria Isl. er blevet udsat
til slutningen af november eller begyndelsen af de
cember på grund af transportvanskeligheder.
Fra Tyrkiet, hvor der nu skulle være udstedt
amatørlicenser siden august, siges det, at TA1AH,
2AR, 2BK og 4RZ nu er regelmæssigt i luften. Tyve
meter CW er det mest almindelige.
ST2AR, der nu er kommet tilbage til Khartoum
efter en ferie i England, regner med at komme i
gang igen på SSB i løbet af kort tid. Han har byg
get en Imp exciter, og den har følgende krystal
frekvenser: 14,113, 14,250, 14,300 og 14,323 Mc. Den
laveste frekvens vil sikkert blive foretrukket for
at slippe for den amerikanske QRM.
W0MLY er endnu ikke blevet træt af at tage på
DXpeditioner, i december eller januar regner han
med at tage til Navassa Island (KC4), og han vil
muligvis ved samme lejlighed også besøge Aves
Island (YVØ).
Gus, W4BPD, kommer i gang fra Bouvet Isl. om
kring den 20. nov. med call’et LH4C, og han vil
være aktiv i 3—5 dage.
ZS6BBB og ZS6PC tager til Bechuanaland, hvor
fra de vil være aktive med SSB fra den 29. nov. til
den 3. dec. Frekvenserne bliver 21445 kc, 14345 kc
og 7095 kc (04—06 z) og i alle tilfælde lyttes 5—10
kc lavere. Calls bliver ZS6BBB/ZS9 og ZS6PC/ZS9
og respektive QSL’s til P. O. B. 9299 og P. O. B.
9321, begge Johannesburg.
Båndrapporter:
3,5 Mc AM:
DR 1239: OH0NI - PA0AA plus øvrige Europa.
7 Mc AM:
DR 1239: GM3PZR - HB9EO - OK1KUR-1HA PAØFZ - SP - G - DL - F Og OZ.
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14 Mc AM:
DR
1239:
EP3AB
HA5KDS
LZ1KPZ-1FO2KWA - SU1KH - UA’s - U05 - Y03JL-2CJ 5A2TV-3CR - 5B4AK - 9K2AG - W’s og øvrige Eu.
14 Mc SSB:
OZ4RT: DU7IM - ET3LM - KG4AO - KG6AJB LA8SE/P (Jan Mayen) - VR2DS - VS9ASS VU2NR - XT2Z - XW8AT - ZE4JO - ZL’s 5N2HJA - 5U7AH - 9K2BZ - ZD9AM.
21 Mc CW:
OZ4RT: PY1LV
ZD6JO - 9U5BH.

-

VS4RS

-

VU2BK

-

ZD6JJ

-

21 Mc AM:
DR 1239: EA - DL - I’s - HB - OE.
OZ4RT: TN8AD og ZS1BV og med SSB: CX1CR HC1DC - HZ1AB - XT2Z - 3V8CA - 5N2HJA 5R8CM.
Det var, hvad vi kunne byde på denne gang, tak
for bidragene og på genhør i næste måned.
73 og best DX de OZ7BQlJoe,
Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

Rekord-åbning i oktober.
Udtryk som „alle tiders" er efterhånden blevet
noget tyndslidte; men det må alligevel være tilladt
at sige, at oktober 1962 var noget helt for sig, hvad
forhold på 2 meter angår. Det begyndte allerede på
månedens første dag, da OZ7TW (Felsted, Sønder
jylland) havde QSO med OZ6OL og OZ5HW. Den
4/10 fik 7TW fat på SM7DLC og SM7DTE. Den 7/10
hørte OZ8ME (Kbh. S.) SM4UKV og fik QSO med
to stockholmere. Det var dog først den 8/10, der
rigtig begyndte at ske noget. Om eftermiddagen var
SM4UKV S9 hos 8ME, og ved 17-tiden begyndte
SM5 stns at gå fint ind, lidt senere efterfulgt af
SM4. Derimod var der ikke i samme grad åbent
sydover; DL, DJ og DM hørtes, men ikke med til
nærmelsesvis samme styrke, selv om de var 250 km
nærmere end Stockholm.
Kulminationen indtraf i løbet af de næste 2 døgn.
Især var den 9/10 en oplevelse. I hvert fald 3 kø
benhavnske stationer fik QSO med UP for første
gang — OZ9BS: UP2KCK; OZ8ME: UP2KCK og
UP2ABA; OZ2AF: UP2KCK. Det var endog særde
les fine signaler derovre fra. Rapporterne var 59. —
Den 10/10 begyndte billedet at skifte. Medens der
i de nærmest foregående dage var bedst forhold
mod nordøst, synes den gunstigste retning nu at
være stik syd på fra København, omend der også
i andre retninger var ekceptionelt fint. Eksempel
vis kan nævnes, at OZ5MK (Vejby) havde QSO
med tre stationer i samme by, Konigslutter, nem
lig DL1CK m'ed 90 watt input, DJ7XB med 2 watt
input og DL1VG med kun 1 watt input. Afstanden
er 460 km. — OK stns gik fabelagtigt godt igennem;
desuden var der ret pæne signaler fra SP, som vi
jo ellers ikke er forvænt med her. Derimod sav
nedes ON, PA, F og G; flere af de OZ stns, der var
i gang den pågældende aften, spurgte hos tyskerne,
om de ikke havde hørt noget vest fra — men det
var ikke tilfældet. Sandsynligvis strakte åbningen
sig ikke så langt.
Desværre var der een slange i paradiset den 10/10,
og det var Dresden TV, der bredte sig multivibratoragtigt ud over det meste af 2-meter båndet med
S9-bærebølger i en indbyrdes afstand af 50 kc/s —

og var man så uheldig, at ens sendefrekvens faldt
sammen med en af disse mangfoldige Dresden-frekvenser, kunne man kalde forgæves.
Den 11/10 var begivenhederne lidt på retur, men
det var vist nærm'est kun aktiviteten, det kneb med,
for OZ5AB (Værløse) fik dog worked 2 SP stns og
een OK stn, og OZ7BR (Lyngby) wkd DM2ADJ.
Derefter fulgte en uges tid med kun „jævnt gode"
forhold. Man var blevet ikke så lidt forvænt, det
var sagen. Men den 21/10 kom der endnu en flot
åbning. Ligesom sin forgænger strakte den sig i ret
ningen nord/syd, dog syntes den også at tage lidt
af Holland med. OZ7BR hørte PAO?AB, men kunne
ikke kalde ham, fordi hollænderen udtalte sit kaldesignal for hurtigt og for sjusket. OZ7TW var der
imod så heldig den 22/10 at få QSO med 2 PA stns;
desuden hørte han flere PA stns samt G og ON
samt „naturligvis" en hel mængde tyskere.
Til sidst nogle uddrag af de foreliggende logs:
OZ2AF (Kbh., Vanløse). 3/10: DM2BGB, DM2ATA.
6/10: SM6BSW. 8/10: DL6DS, DM2ADJ, OK1VBG/P,
SM1CUI,
SM5BDQ,
SM5AII,
SM5LE,
SM4COK,
LA8WF,
SP6CT, DL1CK,
OK2KOV/P. 9/10:
UP2KCK, DM2BHH, DM2AIO. 10/10:
DL3VM,
DJ1HM,
DL1VJA, DL0HH,
DJ7AJ, DM3XUO,
SP9ANH, OK1DE, SP9ANI.
OZ5AB (Værløse). 8/10:
OK1VBG/P, SM5BDG,
LA2UF,
SM4COK, SM5CDM,
SM5AOL, SM5RT,
SM4CSK,
SM5CXV,
SM4CXL,
SM5CHW,
SM5DJC,
SM5DRC, LA8WF, DM3VBM, DM3DMW, DM2BHH
/P. 9/10: DM4SH/P, DJ7XB, SM5BSZ, UR2CB,
DL3JZ,
SP9AFJ,
SM5LE,
DM2AWD,
OK1KAMP,
SM6YH,
SM6CYD, SM6DTC,
SM6BSW, DL3FYP,
DM3WM,
DM4SH,
DM2BHH/P,
DM3CE,
DM30IB,
DM3TSM, DL9AR, DM2ADJ, DJ4JC, SM1CUI. 10/10:
DJ20XA, SP6ZG, OK1VR/P. 11/10: SP6EG, SP3PJ,
OK2SD, OK1DE/P.
OZ5MK (Vejby). 10/10: DJ7XB, DL1CK, DM4SH
/P,
DJ7PC,
DL1VG,
DL6SV,
DJ7XE,
OK1VRP.
DM3XUO, DM2AEF, OK1SO/P, OK1DE/P, DM2ADJ.
21/10: DL3VJ, SM6CLN, SM6PU, DJ3FC, DJ3NV.
OZ6ML (Thisted). 8/10: OK1VBG.
OZ7BR (Lyngby). 6/10: OK1VBG/P. 8/10: OK1VBG
/P, LA6CG, LA4YG, OK2KOV/R, OK1QI, SM5WP,
SM5CDM, SM5CAY, SP3GZ. 9/10: DL7FU, SP3PJ,
SP6CT. 10/10: OK1DE, SP9QZ. 11/10: DM2ADJ. 22-10:
DJ2LF, DM2ADJ.
OZ7TW (Felsted, Sønderjylland). 7/10: DJ6WQCA,
PA9ALL, DL3CN, DL60S. 8/10:
OK1VBG. P.
SM1CMM, DJ2DN, DJ3JT. 9/10. DJ1HM, DM30JB.
DL1AC, DJ7PC, DJ7VV, DM2ASG. 10/10: DJ7DF.
21/10: DJ5L.Z/P, DJ8GK. 22/10: DJ1YA, OK1VBG/P,
DJ1EH
(Essen),
PAOHRX,
DJ3HV,
PAONJS,
DL6EH
(Bochum
i
Ruhr),
DJ7YF
(Osnabriick),
DJ7SD.
OZ8ME (København S). 7/10: SM6BSW, SM5BSZ,
SM5BDQ. 8/10:
DL6IG, SM6CSY, SM5AOL,
SM5CHW,
SM5BSZ,
SM5CJF,
SM5CPA,
SM5AII,
SM5LE,
SM5DIC,
SM5CXV,
SM5SI,
SM5JA,
SM5DRC,
SM5DIA,
SM5WP,
SM4CXL,
SM5COK,
SM4CSK, SM1CVI, LA8WF. 9/10:
UP2KCK,
UP2ABA,
DM2BHH,
DM2ADJ,
DJ2BE,
DM2BML,
OK1KSO/P. 10/10: SM6YH, DJ7XE, DL9QJ, DJ6BV,
DL9PI, DJ1VA, OK1DE/P, SP9QZ, SP3GJ, SP9ANI,
SP9ANH, SP9AFI, SP6IZG.
Ovenstående
calls
førte forbindelser ud
er ikke medtaget.

repræsenterer
kun
gennem
over OZ og SM7. Calls hrd

70 cm.
Der er stigende interesse for 70 cm for tiden, men
arbejdet på dette bånd er noget hæmmet af, at in
gen rigtig ved, hvem der ellers er QRV og på hvilke
tidspunkter. Var det ikke en god idé at aftale, at vi
mødes på 70 cm mellem kl. 10,00 og 12,00 hver søn
dag formiddag? løvrigt anmodes amatører, der er
QRV på 70 cm, om at skrive til OZ5MK og meddele
dette, så vi kan få en liste over aktive 70 cm sta
tioner her i „VHF-amatøren".
OZ7IGY
er påny i gang, foreløbig dog kun med konstant
bærebølge. En ny tegngiver er bestilt og vil blive
monteret så snart som muligt.
OZ5AB
meddeler, at han til dato har wkd følgende antal
stationer på 2 meter: 88 DL og DJ; 18 DM; 35 PA;
15 G; 1 GW; 1 GM2; 7 SP; 1 UR2; 1 EI2; 6 OK;
7 ON; 14 LA; 56 SM7; 20 SM6; 4 SM4; 1 SM3; 2 SMI;
337 OZ.
Hvem kan opvise en mere omfattende liste?
2-meter klubbens møde den 24. oktober
indledtes af OZ7BR, der gennemgik QRA-Locatorsystemets
princip.
Ordet
blev
derefter
givet
til
OZ9BS, der foreviste sin fuldtransistoriserede mod
tager og fortalte om dens gradvise tilblivelse fra
nogle ret tilfældige eksperimenter, der så efter
hånden udviklede sig til en mere målbevidst stræ
ben, og nu — som vi alle så og hørte — var endt
som en særdeles ydedygtig og mekanisk elegant
modtager.
Foredraget
belønnedes
med
livligt
bi
fald.
2-meter klubbens næste mede
finder sted onsdag den 28. november kl. 20,00 i
mødelokalet på Sonofon Radio. Vi skal beskæftige
os med programmet for det kommende års VHFtester, og især skal vi tage stilling til spørgsmålet
om,
hvorvidt
det
nuværende
pointsberegningssy
stem — antallet af forbindelser multipliceret med
det sammenlagte antal kilometer — skal bibeholdes
eller ikke. I sidstnævnte tilfælde: Hvilket system
skal vi da foretrække. Forslag udbedes! — Forslag
kan enten fremsættes mundtligt på mødet eller til
stilles OZ5MK skriftligt. Se iøvrigt OZ for oktober,
side 324, hvor SM7AED har fremsat et forslag til
nye testregler.
Foruden
selve
pointsberegningssystemet
skal
vi
drøfte, hvilke datoer vi foretrækker. F. eks.: Skal
vi flytte juletesten fra 2. juledag til søndag mellem
jul og nytår? Dette skulle være en fordel, da familieselskabelighed ofte kommer på tværs 2. juledag.
Og hvorledes med junitesten? Skal den køre hele
natten igennem, eller skal vi have en pause mellem
de to perioder, og hvor lang skal denne i så fald
være?
Men ellers bør vi foretrække de datoer, der anbe
fales af Region I, nemlig første week-end i marts,
maj og juli. Vi plejer at lægge martstesten således,
men i maj har vi hidtil ikke haft nogen test, da en
sådan plejer at blive arrangeret af SSA den første
week-end i denne måned. Første week-end i juli er
jo desværre midt i ferietiden for manges vedkom
mende — men skal vi prøve den dato alligevel?
Vel mødt den 28. november!
OZ5MK, Mogens Kunst,
Møllekrogen 11, Lyngby.
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Store Østjydske Rævejagt 1962.
( 1 X 4 ræve).
Søndag den 18. november 1962.
Startkort
4 stk. ialt kr.
kl. 11,30—12,30.

10,00

sælges

på

mødestedet

søndag

Mødested.
Hotel Pøt Mølle (ved Hammel), hvor alle jægere
skal være samlet kl. 12,15 til instruktion. Jagten bli
ver givet fri kl. 12,30. Efter jagten mødes vi igen
på hotel Pøt Mølle til præmieuddeling og evt. spis
ning, hvor man kan købe f. eks. bøf kr. ca. 6,00,
kotelet kr. ca. 7,00. Evt. bestilling afgives samtidig
med tilmelding til jagten.
Kort.
A 2212 —• Frijsenborg 1:40.000. Afdelingen dispo
nerer over enkelte kort, der kan udlånes i nøds
tilfælde.
Sendetider.
Ræv 1.
13,00,13,30, 13,45 o. s. v. hvert kvarter.
Ræv 2.
13,01,13,31, 13,46 o. s. v. hvert kvarter.
Ræv 3.
13,02,13,32, 13,47 o. s. v. hvert kvarter.
Ræv 4.
13,03,13,33, 13,48 o. s. v. hvert kvarter.
Sidste udsendelse kl. 18,00, 18,01, 18,02, 18,03.
Tilmelding til ræv før 13,34 er ugyldig. Slut for
ankomst til ræven kl. 18,10.
Pointsberegning.
Bedst mulig tid ved største antal ræve.
1. præmie Geloso VFO, type 4/104 incl. rør og
skala (1646).
2. præmie universalinstrument model 200 H, 2000
ohm pr. volt.
3. præm'ie 6 elements antenne for 2 meter.
Samt sølvplader.
2. præmie er skænket af OZ2LM, Århus Radio
Lager.
3. præmie er skænket af OZ5HF, Herning.
Der er også præmier til observatørerne.
Holdene
må højest bestå af jæger, observatør og chauffør,
evt. yderligere passagerer må ikke deltage i op
søgningen af rævene. Hvert hold må kun medbrin
ge et komplet pejlesæt.
Forbud.
Samarbejde mellem holdene! Der skal udvises den
størst mulige hensyntagen til privat ejendomsret og
til afgrøder. Er der ved skiltning eller anden an
visning forbud mod færdsel, skal dette ubetinget
overholdes, overtrædelse medfører diskvalifikation.
Rævens frekvens
er 18,25 kHz, call OZ7RÆV.
Rævene
har pligt til at opnå tilladelse til jagten fra ejeren
af det område, hvori senderen er placeret. Rævene
må gemm'e sig hvor som helst på kortet, dog ikke
i bymæssig bebyggelse, huse og afspærret område.
Tilmelding
imødeses gerne så hurtigt som muligt og inden
15. november, ring til OZ2LM (Århus Radio Lager,
tlf. 061-26244), eller til K. Jacobsen, Rud Wulffsgade 12, Århus C., tlf. 061-45527 efter kl. 18,00.
Vy 73 og god jagt.
Århus ræveudvalg.
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DANMARKSMESTERSKABET
I RÆVEJAGT 1962
Danmarksmester OZ3MI, Kolding, med Erik
Nielsen som observator.
2. Poul Antony — Thygesen, København.
3. Per og Hanne Larsen, København.
4. Robert Storgård — Hiller, Kolding.
Vinder af natjagten:
OZ3MI — Erik Nielsen, Kolding.
Vinder af dagjagten.
Poul Antony — Thygesen, København.

Jernbaneradioamatører.
Man har — foreløbig hovedsagelig fra fransk, dog
også delvis tysk side — påbegyndt et kartotek over
de kaldesignaler, bagved hvilke der skjuler sig en
jernbanemand; det er naturligvis ikke for at skille
sig ud fra mængden, men for at få en faglig sludder
på båndet; der har endvidere allerede været en før
ste international sammenkomst, hvorom jeg forhå
bentlig kan fortælle i næste OZ.
Jeg beder herved alle „skinne“-amatører — hvad
enten ved stats- eller privatbaner og også ikke ak
tive for tiden — sende mig navn, call og stillingsbetegnelse snarest, da jeg har lovet at forsøge at
samle disse; oplys venligst samtidig om du ønsker
at blive holdt personlig underrettet om, hvad der
sker, da jeg ellers vil nøjes med at bekendtgøre
gennem OZ, hvad jeg håber, kan tilstedes.
Vy 73 OZ9FM, Anemonevej 26, Struer.

FRA AFDELINGERNE
Københavns afdelin
gens generalfor
samling.
Den 15. oktober af
holdt afdelingen sin aarlige generalforsamling.
Der var mødt ca. 80 deltagere.
Til dirigent valgtes OZ5GB.
5RO
begyndte sin beretning med en oversigt
over året, som var gået: Aldrig havde EDRs kø
benhavnske afdeling haft så god en sæson. Besøget
på mødeaftenerne havde i alt været 2297 deltagere
fordelt på 45 mødeaftener. Et gennemsnit på 51
deltagere. Der havde været 16 tekniske foredrag,
3
auktioner,
2
filmsaftener
samt demonstrationer
på klubaftenerne. Medlemstal pr. 15/10 62; 574.
Mange
afdelinger
fra
det
øvrige
land
havde
besøgt Københavns afd. Også fra .udlandet havde
der været besøg, bl. a. fra USA (W2SAV) og fra
flere
stater;
endvidere
Italien,
Norge,
Australien
og Tyskland og herfra ikke at forglemme DJ4JI,
Claus. Det største møde havde været 2 meter
aftenen
med
Holbæk
afdelingen,
hvor
102
del
tagere var mødt op. Fra mange firmaer i Køben
havn og omegn havde afdelingen modtaget grej
og litteratur til brug på vore byggeaftener.
Morsekursus var blevet afholdt med OZ3RU som
lærer, og 39 attester var udstedt. Et nyt kursus er
i gang med 24 elever.
Byggeaftener var nu begyndt. Der var påbegyndt
bygning af en 2 meter-modtager og sender under
ledelse af OZ4AO. Formanden oplyste, at næste
år
ville afdelingen påbegynde aftener med tek
nisk undervisning.

Men alt dette havde ikke været muligt, hvis
ikke afdelingen havde haft egne lokaler. Vi siger
endnu en gang tak til vor ædle giver.
5RO kom ind på den kritik, der havde været
angående brevet, som var blevet udsendt til afde
lingens medlemmer op til HB-valget. Hvis ikke
det skulle være lovligt, hvorledes skulle så de
ca. 200 medlemmer, som støttede afdelingen øko
nomisk få at vide, hvem der gjorde arbejdet, og
hvordan det i det hele taget gik for afdelingen.
Formanden
omtalte
programmet
fremover:
Den
26. november havde OZ7T lovet at fortælle om
SSB, Dome-filtre m. m. Denne aften ventede man
sig meget af. 7T var jo suveræn på dette punkt.
Til sidst takkede 5RO OZ4AO, afdelingens kas
serer, og hans XYL, Ester, for det store arbejde,
de havde lagt i afdelingens tjeneste. Stort bifald.
Dirigenten udbad sig nu indlæg om formandens
beretning.
OZ4NA
kritiserede
det
af
afdelingen
udsendte
brev til HB-valget.
OZ4KY roste afdelingens bestyrelse for dets ar
bejde og anbefalede, at afdelingen fik sit eget blad,
som
eventuelt
udsendtes
hveranden
måned.
4KY
var villig til at hjælpe hermed.
OZ6PA, EDRs formand, var glad for, at landets
største afdeling nu var inde i en blomstrings
periode og håbede, at dette måtte fortsætte, og at
den kommende bestyrelse måtte få et godt samarbej de.
Efter at formandens beretning var godkendt, fik
kassereren ordet for at forelægge det reviderede
regnskab. OZ4AO havde kun et par mindre be
mærkninger at gøre til det omdelte regnskab, som
balancerede med ca. kr. 17,000, heraf var kr. 3500
overført fra afdelingens byggefond.
OZ5GB bemærkede, at det var bemærkelsesvær
digt, at dette regnskab balancerede med ca. kr.
17,000, når man tog i betragtning, at hvert medlem
kun betalte kr. 10,00 om året i lokalkontingent.
Da der ikke var flere bemærkninger til regn
skabet, blev det godkendt.
Da der Ikke var indkomne forslag, gik dirigenten
over til næste punkt: Formandsvalget.
Der blev foreslået genvalg af OZ5RO. Afdelin
gens formand, OZ5RO, blev genvalgt med akklama
tion. 5RO takkede for valget og lovede at bestræbe
sig på, sammen med sin bestyrelse, at holde afde
lingsarbejdet i gang. Formanden takkede de mange
medlemmer, som havde stemt på ham til HBvalget.
Bestyrelsesvalget blev overstået med genvalg af
OZ4AO, OZ9SN, OZ7LM, J. Rabe og OZ6CB, som
var blevet indkaldt som suppleant for OZ5NL, der
var flyttet. OZ9BA kunne ikke modtage genvalg,
og der skulle da vælges et bestyrelsesmedlem og
en suppleant.
OZ9NP, OZ5SI og P. Lynggaard blev foreslået,
og resultatet blev, at OZ9NP blev valgt til besty
relsen med 38 stemmer. OZ5SI blev suppleant med
34 stemmer. P. Lynggaard fik 29 stemmer.
Afdelingens
bestyrelse
består
nu
af
OZ9SN,
næstformand, OZ4AO, kasserer, J. Rabe, sekretær,
OZ7LM, QSL-mand, samt OZ6CB og OZ9NP.
Da OZ3AD ikke mere kunne være revisor, blev
OZ4KI og Kaj Sand foreslået. OZ4KI blev valgt
til revisor med 31 stemmer og Kaj Sand til sup
pleant med 201 stemmer.
Formanden fik derefter ordet for at afgive be
retning om byggefonden.
OZ8I ønskede ikke at fortsætte i denne besty

relse, og man havde formået OZ7HL til at indtage
hans plads.
Dirigenten
forespurgte,
om
nogen
havde
noget
at indvende imod dette valg.
Da der ikke var det, blev OZ7HL optaget i
byggefondens bestyrelse.
Således består denne nu af OZ5RO, formand,
OZ1LE, kasserer, samt OZ6PA, OZ6EP og OZ7HL.
OZ1LE, Levinsen, forelagde det reviderede regn
skab.
Dirigenten udbad sig nu deltagere til en debat
om afdelingens byggefond.
OZ4KY var glad for, at man nu fik regnskaberne
skriftligt, men kunne dog tænke sig, at de blev
udsendt til alle medlemmerne før generalforsam
lingen, og her var et blad netop på sin plads. Han
håbede, at bestyrelsen ville få et sådant i gang i
det nye år.
Da der ikke var flere, der ville have ordet, var
byggefondsregnskabet og beretningen godkendt.
Under „eventuelt" havde OZ8KN ordet for at
slå til lyd for samarbejde med ungdomsklubberne.
Dirigenten, OZ5GB, gav en redegørelse for for
handlingerne med forsvaret og kunne oplyse, at
der ville komme morsekursus paa 80 m snarest
med tekst fra OZ. Hastighederne ville blive 40
og 60 tegn, eventuelt højere.
Da der ikke var flere væsentlige ting til debat,
sluttede
generalforsamlingen,
efter
at
formanden,
OZ5RO, havde haft ordet for nogle bemærkninger
om det fremtidige arbejde. Et forslag fra et med
lem om et medlemskort til alle medlemmer af
afdelingen ville blive virkeliggjort snarest muligt.
Dirigenten, OZ5GB, takkede for god ro og orden,
og man udbragte et leve for EDRs københavnske
afdeling.
Siden sidst:

Mandag den 15. oktober. Generalforsamling. Se
andet steds. Mandag den 22. oktober var DL1QW,
Rudi fra Frankfurt, rejst her op for at fortælle
os om SSB, transistorer og TVI. Det blev et virke
ligt godt foredrag, da Rudi talte udmærket „skan
dinavisk". Efter foredraget var der en del fore
spørgsler. som DL1QW gav fyldestgørende besva
relser på. Der var mødt mange op til dette møde.
Formanden overrakte DL1QW en lille platte som
tak for hans besøg i EDRs Københavns afdeling.
Mandag den 29. oktober hørte vi OZ6WL, Per
Lassens, foredrag om hans nye sender. Den blev
meget grundigt gennemgået, og når spørgsmaalene
blev lidt næreaaende, havde Per OZ6NF, vor nye
redaktør af teknisk brevkasse, i baghånden, da
havde
været
raadgiver
ved
bygningen
af
6NL
sonderen. Denne var taget med. og det var fine
ting. som 6WL kan være stolt af. Af de mange,
der var mødt op, er der sikkert adskillige, der har
fået gode tips.
Programmet:

Mandag den 26. november vil OZ7T. Steen Hasselbalch, tale om emnet SSB og dets opbygning,
samt om Dome-filtre. Det bliver sikkert en meget
lærerig aften.
Mandag den 3. december: Klubaften.
Mandag
den
10.
december:
Sidste
aften
med
foredrag i det gamle år. Der vil denne gang blive
vist et par gode film, og YL eller XYL er vel
komne denne aften.
Mandag den 17. december: Klubaften.
HUSK lørdag den 1. december kl. 19,30 har vi
vor 30 års fødselsdagsfest. Se festudvalgets rubrik
andetsteds.
vy 73 de J, Rabe.
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Program:
22. november: Klubmøde.
29. november: Kammeratskabsaften med pølser og
kaffe.
6. december: Klubmøde.
13. december: Tilbageblik i Amager afd. ved ICC.
20. december: Juletræ for voksne og børn.
Vy 73 de OZ2XU.

EDRs københavnske afdeling holder 30 års
fødselsdagsfest den 1. december kl. 19,30 i
klublokalerne.
Formedelst
det
uendelig
ringe
beløb
af
kr. 6,00 pro persona gi’r vi kaffe og brød.
Bagefter er der dans, og senere bliver der
lotteri
(fine
gevinster),
konkurrencer,
mere
dans og lejlighed til at købe smørrebrød.
Betingelsen for en god fest er, at I kommer
og medbringer jeres gode humør. Tilmelding
må I gøre NU. Desværre er pladsen jo lidt
begrænset. Ring i dag, så også DU er sik
ker på at komme med til festen. Vel mødt
lørdag den 1. december.
Festudvalget.

Rævejagter.
Der er stadig god aktivitet på dette felt i vor
afdeling. Har du lyst til at være med i denne
spændende sport, så mød op ved sæsonens sidste
„ordinære" jagt, der køres søndag den 25. novem
ber på Atlasblad A2828 Hillerød, med samlet start
fra Fiskebæk Hotel kl. 8,30.
De populære onsdagsjagter fortsætter som hid
til. Kør ud i kortet (Atlasblad A3028 Ballerup)
med din modtager. Den første udsendelse kommer
kl. 20,00 fra ræv nr. 1 og kl. 20,01 fra ræv nr. 2.
Anden udsendelse kl. hhv. 20,30 og 20,31, derefter
hvert kvarter. Inden du tager ud, bedes du ringe
til 6AB, tlf. 706769, senest kl. 18,30 samme aften.
Jagterne
vil
i
nærmeste
fremtid
blive
gjort
„morsommere",
idet
rævene
ikke
vil
blive
be
mandede. Sendingen foregår automatisk, og tids
kontrollen
foregår
ved
hjælp
af
kontrolure,
til
hvilke der vil blive udleveret nøgler.
God jagt — vy 73 5 fr.
AMAGER
Formand:
Su 2991.

OZ1CC,

Tversted,

Hastingsvej

46,

tlf.

Mødeaften: Torsdag kl. 19,30, Strar.dlodsvej 17.
Siden sidst:
Den 4. oktober havde vi igen besøg af hr. Kj ær
ager fra Siemens, og denne gang så vi en film om
elektronrørets tilblivelsesproces og en anden tilsva
rende om transistorer og elektronmagnetiske mate
rialer. Begge film var et sandt orgie i teknisk
udfoldelse, saa enormt, at det vel er forståeligt, hvis
dansk industri blegner ved tanken om konkurrence
i et fællesmarked, hvor et sådant gigantfirma er
medspiller.
Hr. Kjærager har lovet at komme igen senere på
sæsonen, når indtryk fra et par studierejser har ud
krystalliseret sig. At vi glæder os til disse aftener
er forståeligt med alle tidligere in mente. Fra disse
aftener skal endnu engang lyde en tak til hr. Kjær
ager for tidligere og kommende oplevelser.
Og så en appel til medlemmerne: Mød talrigt op
til de aftener, hvor der er annonceret foredrag, det
er jo lidet opmuntrende for bestyrelse og foredrags
holder at se alt for mange tomme stole. Grunden er
io i de fleste tilfælde den, at der ikke bliver læst
nok i OZ. Annoncerne bliver lige kigget igennem —
og så op på hylden, men der er jo meget andet godt
stof, der kan tåle at læses.
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ÅRHUS
Formand: 5JT, J. Thomsen.
Næstformand: 2LX, Aa. Kok.
Kasserer: 6CW, Cramer Jensen.
Mat. forv.: 5AP, A. Pedersen.
Sekretær: 3VE, V. Hansen.
Suppleant: 2LM, L, Melchior.
Suppleant: 8494, K, Jacobsen.
Afd.s ræveudvalg, bestående af 8494 K. Jacobsen,
4VI, V. Jensen og 8476, H. Lauritsen, har arrange
ret
ÅLBORG
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen, Ny Kærvej 1,
Nørresundby.
Kasserer: OZ8NJ, Niels R. Jørgensen, Bakkevej
16, Nørresundby.
Sekretær: Bent Christiansen, Hesseløgade 4, Ål
borg.
Siden sidst.
Rævejagterne for 1962 er nu afsluttet, og resul
tatet blev følgende:
3329 points
Nr. 1 OZ8NJ
Nr. 2 OZ1HX
2356 points
2238 points
Nr. 3 OZ3PS
Nr. 4 OZ2BB
2027 points
850 points
Nr. 5 Christian
Nr. 6 Erik
748 points
Nr. 7 Jørgen
612 points
Nr. 8 Bent
570 points
Nr. 9 OZ6SM
492 points
om afslutningsfesten for
Nærmere meddelelse
næste nr. af OZ.
rævejagterne bringes i
Der er i sommerens løb blevet fremstillet en
serie nye rævemodtagere. Ligeledes har afdelingen
bygget en rævesender, således at vi kan starte næ
ste år m'ed to sendere.
Vi skal nu til at have genopbygget vor sabote
rede klubsender, så vi mangler masser af arbejds
kraft.
Husk så, at det er på „Bakken" hver torsdag
aften.
Vy 73 Bent.
AABENRAA
Afslutningen på årets rævejagter blev afholdt på
„Skyttegården" den 13. oktober. Alle aktive rævejægere med XYL og YL var mødt op, og at det
blev en meget vellykket fest er vist unødvendigt
at bemærke for dem, der plejer at deltage i afd.
fester. Der blev først budt velkommen, hvorefter
kassereren
oplyste
om
den
økonomiske
situation,
den var meget gunstig. Derefter fik vi points og
placeringen af deltagerne (se sidste OZ), og som
rosinen i pølseenden foregik præmieuddelingen, der
blev foretaget af „Fætter" under kraftigt bifald.
Så var der kaffebord, og derefter gik dansen til
tonerne af „Sonny Boys“ glimrende orkester, alt
medens de tørre ganer blev læsket. Da vi henad
de små timer drog hjemad, var det med vished om,
at vi kunne notere 1—0 til festkomiteen.
Søndag den 21. oktober afholdt Aabenraa og Tøn
der afd. en rævejagtdyst. At det blev en succes, kan

der ikke herske tvivl om, idet der var stor stemning
for gentagelse af dysten næste aar. Der var mødt
1 alt 9 hold, det lille deltagerantal skyldes bl. a.,
at jagten blev planlagt i sidste øjeblik. Det vil der
blive rådet bod på til næste aar. Vejrguderne var
meget venligt stemt, der var fint vejr under hele
jagten. Jagten foregik på Atlasblad nr. 4208, og der
var udlagt 3 ræve. Kl. 17 mødtes vi på „Tinglevhus",
hvor
OZ5WK
bød
velkommen
og
bekendtgjorde
placeringen, der så således ud:
Placering: 1. Tid: 15,20. Jæger: OZ8AJ. Observa
tør: Nørlykke. — 2. 15,21, OZ5WK, XYL. — 3. 15,44,
OZ7MG, Jan. — 4. 15,46, OZ5DE, Sigvald. — 5. 16,33,
Lundegaard, Borg. — 6. 16,45, OZ8JV, Hans Peter. —
2 ræve: C. Andersen, Bent. — 1 ræv: J. Giebel, Far.
— 0 ræv: OZ8CV, XYL.
Derefter
foregik
præmieuddelingen
under
bifald
fra deltagerne.
Så stod der kaffe på programmet med dertil hø
rende diskussion og udveksling af erfaringer. Henad
kl. 18 begyndte det at tynde ud i deltagerne, og
hver drog til sit en oplevelse rigere. Aabenraajægerne siger tak til rævene og Tønder-jægerne for
dysten. På gensyn til Sønderjysk Mesterskab på
Kristi himmelfartsdag næste år.
Ved de sidste to møder påbegyndte vi transistor
kursus med en gennemgang af en diodes opbygning
i teori og praksis samt dens arbejdsdata. Derefter
vil vi gå over til selve transistoren, og det sker den
22. november og 6. december. Vel mødt!
Vy 73 OZ5WK.
HOLBÆK
Onsdag den 24. oktober havde vi et hyggeligt
møde, hvor ingeniør Meier og ingeniør Peters fra
firmaet Semier og Matthiassen var så venlige at
demonstrere Heathkits produkter. Det var en vir
kelig fin aften, som vi er d’herrer tak skyldige for.
Det var første gang, vi var i vore nye lokaler, og
mødeantallet var stort.
Næste møde bliver onsdag den 21. november kl.
20,00
på Klosterskolen. Vi minder om, at vi har
morsekursus hver de øvrige onsdage kl. 19,30. Det
er ikke for sent at komme med endnu.
Vy 73 og på gensyn, 70U.
HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Sundvej 79,
tlf. 2 18 54.
Næstformand: OZ9SH, Søren Hansen, Kragsvej 49,
tlf. 2 15 67.
Kasserer:
OZ4GS,
Svend
Sørensen,
Borgmester
vej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær:
OZ9ER,
Erling
Nielsen,
Strandprome
naden 38.
OZ9NK, Jørgen Nielsen, Strandpromenaden 46.
Siden sidst:
Så er vinterens arbejde begyndt, alle arrangemen
ter går strålende med et mødetal på ca. 12—15
hver aften.
Sommersæsonens rævejagter er afsluttet og endte
med en førsteplads til OZ5GN.
Det faste program:
Mandag kl. 20,15: Senderteori.
Tirsdag kl. 20,15: Byggeaften for begyndere.
Onsdag kl. 20,15: Morseaften.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniores.
Søndag kl. 8,25: Rævejagt.
Månedens arrangement — december:
Torsdag den 13. december: Films og hyggeaften.
Denne aften afsluttes vore mødeaftener i dette år.
Vy 73 OZ9ER.

KOLDING
25 års jubilæum.
Tirsdag den 20. november har Kolding afd. af
EDR 25 års jubilæum. Den startede med et møde
hos
DR330,
nuværende
OZ2JA,
ingeniør
Løwert,
med 10 medlemmer lørdag den 20. november 1937.
OZ1JW blev valgt til formand, det blev vedtaget at
holde en ugentlig mødeaften med kaffe hos de for
skellige medlemmer. Der blev den gang eksperi
menteret med 5 m, og bl. a. blev danmarksrekorden
sat dengang med 2 vejs QSO mellem OZ7E på mo
torcykel med port-grej fra Bogense til vandtaarnet
i.
Kolding, hvor afd. havde oprettet station. Det gik
fint igennem. Så kom krigen med deponering af
senderne, og det var kun en brøkdel, der kom til
bage til deres rette ejermænd igen. Efter krigen
kom der igen gang i amatørarbejdet. Bl. a. blev der
udført forsøg på 2 vejs forbindelse på 5 m og 2 m
fra Kolding oplands højspænding med henblik på
oprettelse af radiotelefon i bilerne, når disse var
på
reparationsarbejde
på
ledningsnettet.
„FieldDay“ på Skamlingsbanken var det årlige højde
punkt, når vi kørte ud med flere billæs. 5—10 + 80
m hjælpestation. Ja, tiden har forandret sig. I dag
kan man næsten have det under armen. 1950 vandt
vi da 1. præmie, selv om tordenvejr var lige over os,
men det var fine conds den aften. Der er siden
kommet mange flere stationer til. Konkurrencen er
blevet større, men vi er da stadigvæk med i toppen.
Hi-Hi. Rævejagterne går det også fint med. Vi star
tede jo i 1953. Robert S. var ræv, og 2RD og 3RQ
var jægere. Senderen var en SM19 (heldigvis). En
aften var ræven kørt ud, men uheldigvis for ham
'sad han fast i en hønsegård (ikke så dårligt for en
Tæv). Komme ud igen ved egen hjælp kunne han
ikke. Hvad så! Ud med en tråd og kalde os. Vi blev
så dirigeret ned og hjælpe ham op igen. Danmarks' mesterskabet kom jo også hertil, 2RD 1957—58,
, RS 1959 og igen 1962 ved 3MJ. Festen vil blive af. holdt senere. I dag er der ca. 40 medlemmer, deraf
ca. 20 med call.
Vy 73 de 3RQ.
ODENSE
Formand: Kaj V. Andersen, OZ7KV, Enebærvej 76,
Hjallese. Tlf. 11 18 55.
Fredag den 26. oktober indledte 7KV foredrags
sæsonen med at fortælle om transmissionsledninger
i teori og praksis. Mange medlemmer var mødt op,
og især var det glædeligt at se flere old timers imel
lem. I foredraget blev der gjort rede for teorien,
så det var til at tage og føle på, og de efterfølgende
demonstrationer viste, med hvor simple midler man
kan måle og beregne sig til karakteristiske impe
danser.
Som meddelt i det udsendte brev forsøger vi at
få 6NF herover og holde foredrag om HF-transisto
rer lørdag den 24. november. Dette er på nuværende
tidspunkt ikke bekræftet af 6NF, men meddelelse
om foredraget bliver udsendt pr. brev.
Torsdag den 13. december kl. 20,00 slutter 7KV
årets arrangementer med et foredrag om lavpasfiltre. Det må være aktuelt for mange, der ønsker
at få fjernet de sidste rester af TVI’en.
På et nylig afholdt bestyrelsesmøde meddelte kas
sereren, at der var helt godt med penge i kassen,
hvilket i første omgang vil resultere 1 indkøb til
supplering af foreningens værktøj.
Såvidt om programmet for resten af året, og der
er stadig åbent hus på Rasmindegården hver man
dag fra kl. 19,00, hvor afdelingens øvrige arrange
menter også foregår.
Vy 73 de 2RH.
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NYKØBING FALSTER
Månedsmødet i oktober forløb under kammerat
lige former, 7NA fremviste sin nye eksperiment
ensretter,
hvorfra
der
kunne
udtages
spændinger
fra 150—400 v, samt negative spændinger fra 0—200 v,
endvidere næsten alle glødespændinger, hvortil en
ventil kunne kobles over en omskifter, så den kunne
bruges som ladeensretter, til ladebøsningerne kunne
kobles et udvendigt lavspændingsfilter, så den også
kunne bruges til f. eks. mikrofonspænding.
8CR medbragte en prøve på kassen til den ræve
modtager, det er vedtaget, at medlemmerne skal
bygge i vinter, den er af aluminium og vil til sin
tid blive hammerlakeret, 8CR modtog bestillinger
på samme og fik megen ros for sit initiativ, vi håber,
at en halv snes medlemmer vil deltage i vore byggeaftener, så vi til foråret kan være rigtig mange 1
marken og nedlægge den ræv.
Anker, der havde lavet gitterdykmeter i stil med
afdelingens — dog med magisk øje — fik dette
kalibreret.
Endvidere
diskuteredes
rørkaritestik
og
modula
tion samt dennes indflydelse på bærebølgen ved
forskellige modulationsformer.
Mødet, der blev afholdt i lokalet i Nykøbing, slut
tede med et besøg på den nye banegårdsrestaurant
„Balkonen" med kaffe og de uundgåelige ostemad
der.
Næste møde afholdes i Maribo hos 3VH, hvor vi
håber at kunne bringe en demonstration af mobilt
80 m-grej, det er en tranciever med transistor
vibrator og Esb.
Mødet finder sted den 28. ds. HUSK: Månedsmøde
altid den sidste ONSDAG i måneden.
Byggeaften hver onsdag, dog ikke de onsdage,
hvor der er månedsmøde.
Vel mødt den 28.
cuagn. 7NA.
NÆSTVED
Formand: OZ8BO, Herlufmagle.
Lørdag den 24. november kl. 19,30 får vi besøg
af OZ2AF, som vil demonstrere 70 cm og 2 m grej.
VI indbyder vore venner fra naboafd. til at besøge
os denne aften. Mødet foregår på Hjemmeværns
gården
ved
ringvejen
over
for
stadion
mellem
Præstø- og Vordingborg-vejen.
Under 2AF’s foredrag er der underholdning for
XYL i et tilstødende lokale. Klublokalet paa Skytte
marksvej er åbnet fra 18,30. Af hensyn til kaffebord
bedes evt. amatører give besked på 2 m eller på
(03) 72 41 84, OZ1KZ.
2 nye stationer er i disse dage blevet QRV på
2m: OZ9BT - OZ9HV.
Vy 73 OZ7HZ, 5684.

Torsdag den 6. december: Juleafslutning — der
bliver film og underholdning samt fælles kaffebord
med julebag o. s. v. Herefter juleferie til torsdag
den 3. januar 1963. — Se programmet i OZ decem
ber 1962.
Vy 73 de OZ2RT.
ROSKILDE
Den 31. oktober afholdtes generalforsamling. Den
siddende bestyrelse ønskede at fratræde på grund
af manglende tid. Der valgtes følgende ny besty
relse:
Formand:
Ernst
Olsen,
OZ2UD,
kasserer:
Willy
Larsen,
OZ9JL,
sekretær
og
næstformand:
Fl. Rønsager.
Næste månedsmøde afholdes den 28. november.
Indtegning til morsekursus hos formanden.
Vy 73 de OZ3PO.
SILKEBORG
Formand: OZ7OF, Jørgen Hansen, Vestergade 161,
tlf. 481.
Kasserer: OZ7OG, Ole Godsk, Laven st.
Sekretær: OZ7YH, Finn Hoffmann, Borgergade 75,
tlf. 1108.
Siden sidst har vi afholdt generalforsamling. På
generalforsamlingen
blev
der
valgt
ny
bestyrelse.
Vor
udmærkede
formand
gennem
mange
år,
OZ1AG, trak sig tilbage. Den nye bestyrelse blev
som ovenfor nævnt. Yderligere blev det vedtaget at
nedsætte kontingentet fra 7,50 kr. til 5 kr. pr. kvar
tal samt bevilget penge til bygning af rævesendere.
Fast mødeaften fredag kl. 19,30, hvor vi afholder
morse- og teknisk kursus samt får en kop negersved.
Vy 73 OZ7YH.
SORØ
Ved et møde afholdt på Apotekergården onsdag
den 24. oktober var der stemning for atter i år at
afholde såvel morse- som teknisk kursus for nye
amatører, og vi havde den glæde, at 11 unge men
nesker havde interesse heri, og nu tager vi altså fat
igen hver onsdag aften — første gang den 31. okt.
kl. 20, men skulle der være flere interesserede, er
de selvfølgelig velkomne til at deltage, når blot de
snarest giver møde. Der har for øvrigt ogsaa vist
sig at være stor interesse for, at vi skulle arrangere
en ugentlig byggeaften for vore medlemmer, hvorfor
det nu vil blive undersøgt, om der kan blive den
fornødne tilslutning til dette arrangement en anden
aften om ugen. Meddelelser om foredrag og andre
sammenkomster vil fremkomme i OZ.
Vy 73 OZ4NO.
VIBORG

NYBORG
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllervænget 3.
Kasserer: OZ60P, Erik Hansen, Svanedamsgade
16, tlf. 1660.
Sekretær: OZ2RT, Rob. Thomsen, Møllervej 25.
Lokale: Møllervænget 3.
Da der har været arbejdet flittigt med morse træning og gennemgang af teknisk stof, vil vi tillade
os at bruge to aftener af næste program til lidt
selskabeligt
samvær,
og
programmet
bliver
da
følgende:
Torsdag den 22. november kl. 19,30—20,30: Morsetræning.
Derefter
pakkefest,
hver
medbringer
en
pakke (mindste værdi kr. 3,00).
Torsdag den 29. november: Morsetræning og tek
nisk stof som sædvanligt.
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Så blev „Viborg-mester 1962“ i rævejagt fundet,
det foregik over 7 jagter. Points-beregning efter de
tre bedste jagter, dog mindst én natjagt.
1. præmie, 243 points: Henning Poulsen.
2. præmie, 225 points: OZ90L og OZ5LD.
3. . præmie, 201 points: OZ3JE.
På grund af „den store østjyske rævejagt" søn
dag den 18. november ved Hammel udsættes points
jagten den 17. og 18. november til den 1. og 2.
december. Medlemmer, der endnu ikke har betalt
lokalkontingent, bedes gøre det snarest, eventuelt
ved medlemsmøderne eller paa den tidligere ud
sendte postanvisning.
Medlemsmøde på Ålkjærs Konditori onsdag den
28. november kl. 20,00.
Vy 73 OZ5LD.

7937 OZ1SR, Sg. H. Rasmussen, BATG/KMP, Langelandsgd. kaserne, Århus, ex København 0.

QTH-RUBRIKKEN
837 OZ2G, Georg Andersen, Skovskellet 45 b,
Holte, lokal.
961 OZ7NJ, Jørgen Nielsen, Falkonervænget 7,
København V, ex Birkerød.
974 OZ9R, Henrik Nielsen, Ballevej 2, Odder,
ex København F.
2637 OZ5LY, Bent Andersen, villa „Højbo“,
Lyngså, ex Frederikshavn.
2930 OZ7RC, R. Christensen, Kildeskovsvej 20,
Gentofte, ex Hellerup.
3684 OZ7PB, E. Jacobsen, H. A. Brorsonsvej 7,
Ålborg, lokal.
4562 OZ2AX, Axel Halfdaner, Thyregodsvej 2,
2. sal th., Valby, ex Køge.
4839 OZ2VL, Villy Lauritsen, Sejlstedlundsvej 8,
Esbjerg, lokal.
5607 OZ2B, Erik Nielsen, Dr. Margrethevej 15,
1. sal, Århus N, ex Ringe.
5908 OZ1XX, Frank Høgfelt, Kildegade 42, Horsens,
lokal.
6122 Richard Breinbjerg, Malmbjergvej 26,, st. th.,
Holte, ex Kølvrå.
6125 E. Buur Andersen, Klintemarken 21,
Svendborg, ex soldat.
6210 OZ6RI, K. Oluf Jensen, Sølsted, Visby,
Sønderjylland, ex Ravsted.

7948 Eigil Hansen, Asylgade 51, Odder, lokal.
7963 A. Krogh Jørgensen, Bulowsvej 14 A,
København V, ex Glostrup.
8072 Anders Sørensen, Søpassagen 1, 5. sal,
København Ø, ex Randers.
8087 Verner Pihi, L. M. H. Hillerød, ex Rønne.
8100 Hans Sørensen, Hvidovre Engha vevej 56,
3. sal, Hvidovre, lokal.
8112 M. V. Johansen, Nordskovvej 18, Odense,
lokal.
8116 H. P. Poulsen, Kong Christians Allé 43,
Frederikshavn, ex Østerby, Læsø.
8204 J. B. Jensen, Glæsborg Kær, Glæsborg,
ex Esbjerg.
8262 Mogens Clausen, Bygaden 86, Herlev,
ex Sakskøbing.
8278 OZ5PV, Preben Villemoes, Hertzvej 18,
Abyhøj, ex Hjerm.
8280 OZ3RW, J. Asger Neimann, Gymnastikhøjsko
len, Viborg, lokal.
8410 A. Clausen, Lauritz Sørensensvej 12, 2. sal,
København F, ex Ålborg.
8435 Povl Thim, Vesterport 12, 3. sal tv., Næstved,
lokal.
8504 F. Nissen Pedersen, vær. 76, Teknisk Kolle
gium, Dalgas Avenue 8, Århus C, ex Galten.
8529 Folmer Zierau, Birkedalsvej 8, Viby J,
ex Ballerup.

6518 OZ4JG, Jørgen Jensen, Enghavevej 25,
Frederikshavn, lokal.
6667 OZ5EV, I. Vibæk, Hjortholmsvej 5, 1. sal,
Virum, ex Nærum.
6771 OZ5FZ, F. Christiansen, Rønnebæk, Næstved,
ex Grønland.
6780 M. Andersen, Jernbanegade 1, Viborg, lokal.
6894 OZ1JL, Jens Larsen, Bispensgade 52, Hjørring,
ex Blokhus.
6934 OZ6OH, Ole Hasselbalch, Marktgasse 3, Biel,
Schweiz, lokal.
7016 B. Palm Pedersen, Rifbjerg Strand,
Rudkøbing, ex Simmerbølle.
7030 OZ70OMR, Polyteknisk Radiogruppe, postbox
70, Lyngby, ex København K.
7069 OZ1IH, J. Holm Sørensen, KASKDO, JDR,
Kasernen, Holstebro, ex København K.
7256 OZ6BK, Benny Kristensen, Vennemindevej 2,
3. sal, København 0, ex Grønland.
7437 John Andersen, Rødagerallé 95, 2. sal, Vanløse,
ex soldat.
7445 OZ1LN, H. P. Kjærbro, Frederiksallé 145,
4. sal, Århus C, ex Odense.
7457 Jens Kjeldsen, Torvegade 12, Skive,
ex Brabrand.
7579 B. K. Løkke, Ø-Radsted, Sakskøbing,
ex Maribo.
7592 Søren Thomsen, Bakkeallé 26, Åbyhøj, lokal.
7776 OZ4TV, Jan Velschow, Gammeltoftsgade 6,
st. tv., København K, ex Hellerup.
7858 OZ8LL, Lise Kjærbro, Frederiksallé 145, 4. sal,
Århus C, ex Odense.
7878 OZ1KI, Knud Rasmussen, Garvergårdsvej 37,
Slagelse, lokal.

NYE MEDLEMMER
8365 O. Nørager, Tietgensgade 3, Herning.
8566 FK OS Fredsgaard, Hold 331, R 40, FLKS,
Ballerup.
8567 OZ5KC, Kjeld Cramer, Skelstien 67, Herlev.
8568 Dr. Joh. Andresen, Moltkesgade 45,
8369 Bent E. Nielsen, Niels Steensensvej 10,
Odense V.

Flensborg.

8570 Richard Christensen, Frisengårdsvej 59 B,
Nyborg.
8571 OZ4FI, Finn Grønvold, Nestors Allé 2,
Hvidovre.
8572 OZ1AU, Poul Erik Sørensen, Nyvej 3, Over
lund, Viborg.
8573 Niels Villadsen, Stenbakkevej 59, Frederiks
havn.
8574 Steen Møller, Meteorvej 77, Herlev.
8575 Jørgen Roug, Ringstedvej 13, Holbæk.
8576 E. Breer Pedersen, Schradersvej 20, Tønder.
8577 Erwin Kluge, Amagergade 1 C, København K.
8578 Jens Erik Halkier, St. Kongensgade 128,
København K.
8379 Walther Normann, Langgade 46, Nørre Alslev.
8580 Knud Erik Rasmussen, Størring, Galten.
8581 Erik Gylling, Skolegade 2 B, 3., Valby.
8582 Carl C. F. Petersen, Nærum Vænge 166,
Nærum.
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§483 B. Laursen, irmingersgade 7, København 0.
8584 Per W. Sunesen, Fårtoft, Thisted.
8585 Mogens Johansen, Landsevej 1, Ho’te.
8586 Tom Hansen, Øverødvej
247, Holte.
8587 Jens Nissen, Nørregade,
Andsager.
8588 Freddy Thomsen, Skolegade, Andsager.
8589 Johannes Nielsen, Rangstrup, Agerskov.
8590 Ole Bloch Jensen, FLD
601, Box 77,Skagen.
8591 Henry Petersen, Nørre
Farimagsgade
42, 2.,
København K.
8592 Hartvig D. Andersen, T. V. L. C., Po Box 99,
Takoradi, Ghana.
8593 M. J. E. Threms, Strandvej 115, Hvidovre.
8594 Søren Jensen, Højgård, Tornby.
8595 Wilh. F. Nissen, Rosengade 14, Odense.
8596 Erik Lohse, Orevej 39, Vordingborg.
8597 A. Fenger-Eriksen, Gothersgade 19, Viborg.
8598 Poul Anker Hansen, Rudersdalsvej 88 A,
Holte.
8599 Kaj Andersen, „Udsigten", Gamst.
8600 B. E. Ahlburg, Nørrevænget 3, Nykøbing F.
8601 O.Blond-Sørensen, Kongensgade 6,
Fredericia.
8602 RK 521092 O. Dahl, 6. TGBTN, 1. RKKMP,
Lange’gd. kaserne, Århus C.
8603 Peter Hoffmann, Ahornvej 7, Virum.
8604 Bjarne Ramløv Svendsen, Iranvej 30, Virum.
8605 Lars Bjørn Jensen, T'raverbanevej 8, Charlottenlund.
8606 Klaus Bro, Nørregade 3, Øster Marie.
8607 Carsten Gjessing Hansen, Skovfryd, Østerlars.
8608 Teddy Petersen, Bagsværd Hovedgade 68,
Bagsværd.
8609 Erling Madsen, Emtedalen 8, Herlev.
8610 H. Chr. Marcher, Brøddegaden, Gudhjem.
8611 L. Adelsten Jørgensen, Kirkekilde, Øster
Marie.
8612 Mogens Christoffersen, Slagkildevej 14,
Næstved.
8613 Kurt Gravesen, Vesterled 2, Skagen.
8814 Erik Dahl, Amager Boulevard 123, 2. tv.,
København S.
8615 Bjørn Pedersen, Grelsvej 27, 3., Kbh. S.
8616 Sv. Ove Hansen, Henrik Ibsensvej 12, 4. th.,
København F.
8617 Mogens Lindstrøm Frederiksen, Rolfsvej 28, 2.,
København F.
8618 Ole From, Tornerosevej 39, Herlev.
8619 Peter Fugl, Lumbyvej 53, Odense.
8620 Hans Jensen, Rådmandsvej 49, Horsens.
8621 K. Damsgaard Nielsen, Humlegården, Slag
lille, Fjenneslev.
8622 0!Z9KW, Poul Mossin Koefoed, Ungarnsgade
9, 3. th., København S.
8623 Jørgen Larsen, Hvorupvej 3, Lindholm,
Nørresundby.
8624 C. Stubbe Østergaard, Sorø Akademi, Sorø.
8625 Poul Erik Karlshøj, Sorø Akademi, Sorø.
8626 Else M. Ellehammer Hansen, Torvegade 3,
Øster Marie.
8627 Benny Carlo Jacobsen, Torvegade 10, Øster
Marie.
Atter medlem.
4508 OZ3FF, F. Frederiksen, „Lillebo", Vinding
land, Vejle.
4588 OZ6WP, Verner Pedersen, Fagotvej 54,
Herlev.
4888 OZ4FN, Erik Nielsen, Lille Madsegade 23,
Rønne.

366

5600 K. Råkilde Hansen, Udridergården, Indslev,
Nr. Åby.
5617 Bent Mortensen, Lærkevej 49, Viborg.
5656 Johs. Blok-Andersen, Asdal, Hirtshals.
6170 OZ4BH, Bent I. Byrlund, Septembervej 26,
Ilerlev.
6861 Frank N. Christensen, Ringvejen 31, Hirtshals.
7114 A. B. Nielsen, Ryttervænget 6 A, Farum.
8113 Lars Koudal Petersen, Set. Paulsgade 11 D, 4.,
Århus C.

OZ

Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
Farum, tlf. 95 11 13. (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.
OZ9SN, Svend Nielsen, Hvidovregade 6.
OZ7EU, Poul Størner, Hulbergsallé 8, Søborg, tlf.
98 05 41.
OZ3Y, H. Rossen, Svendstrup, Korsør, tlf. Frølunde
102.

OZ4NO, N. Nørregaard Olsen, Kirkevej 14, Sorø, tlf.
Sorø 1676.
OZ6RL, U. J. Krarup, Carl Baggers Allé 35, Fruens
Bøge. Tlf. (09) 13 33 53.
OZ2NU, Børge Petersen, Dybbjerggaard, GI. Hasseris,
tlf. Ålborg 3 53 50.
OZ9SH, S. C. Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf. 2 15 67.
OZ2KH, Kr. Hansen, Borkvej 8, Nørre Nebel, tlf. 4.
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(dag) 6111, (aften) 7652. (Landsafdelingsleder).

Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg.

QSL-centralen:
EDEs QSL-central: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup, tlf. 6 (Drej 081) 5 75 11 - Saltum.
QSL-centralens giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet
ved enhver indbetaling.

Annoncer:
Amatør annoncer: 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 tvdelig kilde
angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 15. november 1962.

