oz
NR. 11. NOVEMBER 1963 . 35. ÅRGANG

Selektivitet kontra antallet af kredse
eller omvendt
Af OZ6NF.

Specielt ved konstruktion af modtagere er
et af de vigtigste spørgsmål: antallet af af
stemte kredse for at opnå en ønsket selek
tivitet. Hvem har ikke stillet sig mindst eet
af flg.: „Hvor mange kredse behøver jeg i
MF’en for at få den og den båndbredde og
den og den flankestejlhed?“. Eller: „Hvor
høj en l’ste MF skal jeg have i den nye
2-mter rx for at få dæmpet spejlet nok?“.
Eller: „Hvor mange krystaller skal der i MFfiltret for at få stejlere flanker end Collins
mekaniske filtre?“.
Jeg tror, at 98 % af amatørerne sjusser sig
til svaret, med større og (specielt) mindre
held. Efter gennemlæsning af denne artikel
skulle det være muligt at ramme ret nær det
rigtige svar på den slags problemer, blot ved
brug af „tommelfingeren".
Q og selektivitet.
Enhver amatør kender begrebet: en spoles
„Q“. Spolens godhed Q er jo det antal gange,
reaktansen er større end modstanden i den.
En kondensator har forresten også et Q, altså
en godhed. — Når man forbinder en spole
og en kondensator sammen, fås en sving
ningskreds. Hvad betydning får spole- og
kondensator-Q’erne nu? Jo, man taler nu om
kredsens godhed, kredsens Q. Det beregnes
ud fra spolens og kondensatorens Q’er, lige
som når man beregner den resulterende vær

di af to parallelt forbundne modstande. Men
da Q for sådanne kondensatorer, som nor
malt benyttes i svingningskredse, er ca. 10
gange så store som spole-Q’erne, bliver kredsQ’et ca. 10 % mindre end spolens Q.
Kredsens Q siger noget meget vigtigt om
kredsen, nemlig hvor selektiv den er. Kred
sens båndbredde er nemlig Q gange mindre
end resonansfrekvensen. En kreds, der har
resonans på 20 m-båndet, og som har et Q
på f. eks. 100, vil derfor have en båndbredde
på 140 kHz. Udenfor de 140 kHz bliver signa
let dæmpet mere, jo længere væk det ligger,
rent frekvensmæssigt.
Når man har brug for mere selektivitet,
end en kreds kan give, falder det naturligt
at sammenkoble flere resonanskredse, og det
er et udmærket middel, som regel. Det kom
mer lidt an på, hvordan man gør det, og hvor
kraftigt man gør det. Kredsens Q kan også
opfattes som et udtryk for, hvor nemt kred
sen kan aflevere det tilførte signal til kredse
i omegnen, således at når Q er højt, skal kob
lingen til den næste kreds være svag. Hvis
man kun kobler to kredse sammen, skal kob
lingen normalt kun være 1/Q. Så fås den
såkaldte kritiske kobling, som er den almin
deligst anvendte. Kobler man hårdere end
nu, får man en selektivitetskurve med to
toppe eller pukler på, og det skal man helst
have måleinstrumenter i udvalg for at kunne
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styre. Derfor tilstræber man blandt amatører
i almindelighed at opnå kritisk kobling.
Resonanskredse kan altså virke som fre
kvensfiltre, idet de tillader et vist frekvens
område at passere, men spærrer mere eller
mindre for resten. I hvor høj grad dette er
tilfældet, kan ses af en kurve, som kaldes
mange ting: selektivitetskurve, frekvenska
rakteristik, filterkurve. På fig. 1 har jeg teg
net filterkurven for en enkelt kreds samt for
to kredse koblet sammen med en koblings
faktor svarende til kritisk kobling. Der er i
begge tilfælde regnet med et Q på 100. —
Det ses, at de to koblede kredse i højere grad
tilnærmer sig idealet af en filterkurve end
enkeltkredsen; toppen er fladere over et stør
re stykke; og flankerne stejlere. Men bånd
bredden i toppen er mindst for enkeltkredsen,
så man ser altså, at man får ikke ubetinget
større
selektivitet
ved
at
anvende
flere
kredse.
På fig. 1 angiver den lodrette målestok den
procentdel af signalet, man får igennem fil
tret ved de forskellige frekvenser, regnet i
forhold til outputtet ved resonans eller bånd
midten. Nu opfatter øret ikke forskellige
styrkeforhold på denne lineære måde, men
snarere på en måde svarende til at man af
sætter dæmpningen i dB ad den lodrette
målestok. Så bliver kurvernes udseende i hø
jere grad et udtryk for den filtermæssige
ydeevne, som det høres. Desuden bliver det
lidt lettere at regne på, og meget lettere at
bedømme de „skrappe" filtre indbyrdes. På
fig. 1 svarer 30 dB dæmpning til 3 %, og det
kan lige aflæses. Men under 3 % bliver umu
ligt at vurdere, og i de fleste filtertilfælde er
man interesseret i filterkurven mindst 60 dB
nede, så også af denne grund er det praktisk
at bruge en dB-målestok for dæmpningen. På
fig. 2 er afsat de samme kurver som på fig. 1,
men med dB-målestok. Læg mærke til den
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meget tydeligere forskel der er mellem de
to kurver på fig. 2, især ved dæmpninger
større end 20 dB (mindre end 10 % på fig. 1).
Nu må vi dele selektivitetsproblemet op i
to dele og behandle hver del for sig. De to
dele er: 1) Filterkurvens bredde i toppen,
oftest blot kaldet filtrets „båndbredde", 2)
stejlheden af flankerne. Har man nemlig
først fastlagt båndbredden, afhænger flanke
stejlheden kun af antallet af kredse. Fre
kvensen, Q m. m. har så ingen indflydelse.
Båndbredden.
Det frekvensområde, der omfattes af fil
terkurvens top, kaldes filtrets gennemgangs
område, i daglig tale ofte blot „båndbredden".
Almindeligvis regnes det mellem de to fre
kvenser, hvor dæmpningen er 3 dB, og skri
ves så: B3. Men det kan være mere bekvemt
at regne den mellem 6 dB-punkterne, og man
får da: B6. — Den båndbredde for en enkelt
kreds, man udregner på grundlag af Q’et, er
netop B3 , og på fig. 2 kan den aflæses til
4,5 kHz.
Man kan variere båndbredden på tre må
der, når vi ser bort fra muligheden af valg
af andet frekvensområde: 1) vi kan ændre
kredsens Q, 2) vi kan sætte flere eller færre
kredse i forstærkeren, og 3) vi kan koble
kredsene forskelligt.
1) Da båndbredden er omvendt proportio
nal med Q, kan man altså gøre B større ved
at vælge kredse med mindre Q, eller ved at
dæmpe de nuværende kredse med modstan
de. Det sidste anvendes ofte, når man skal
dimensionere til en ganske bestemt B, fordi
man kan finregulere ved at regulere mod
standens værdi.
2) Med flere kredse i forstærkeren vil man
kunne enten øge eller mindske båndbredden,
afhængigt af koblingsmetoden. Der er to
yderligheder, nemlig: at koble alle kredsene

sammen i een stribe (kaldes ofte for et blok
filter) og lade resten af forstærkeren være
uselektiv, eller man kan koble forstærkeren
således, at signalet kun kan komme fra den
ene kreds til den næste via et i denne hen
seende isolerende koblingselement som f. eks.
et rør el. lign. Man har så fået en „forstærker
med fordelt selektivitet".

Forstærkeren med fordelt selektivitet er
den mest selektive, idet man får den mindste
båndbredde ved denne koblingsmetode. På
fig. 3 ses, hvor mange % Bs bliver i forhold
til B3 (= f/Q) for en enkelt kreds. Man ser,
at båndbredden bliver mindre, jo flere kred
se, der anvendes, men dog således, at der
næsten intet vindes ved at bruge mere end 4
kredse. Og alle kredsene skal tunes meget
omhyggeligt til midterfrekvensen.
Dersom man kobler flere kredse sammen
v. h. a. koblingskapaciteter, „ryg-mod-ryg“
kobling, simpel induktiv kobling eller lig
nende, bliver båndbredden større end bånd
bredden af en enkeltkreds, hvis man justerer
koblingsgraden til kritisk kobling. På fig. 4
ses hvor meget. Den nederste linie eller kant
af det skraverede område gælder for kritisk
kobling (hvor der slet ingen ripple er), og
den øverste for en koblingsgrad, der vil give
0,1 dB ripple. I praksis vil båndbredden nok
komme til at ligge i det skraverede område.
Man kan få en mindre båndbredde end den
på fig. 4 angivne, men det sker kun, når kob
lingsgraden er mindre end svarende til kri
tisk kobling, og det medfører altså den under
kritiske koblings ulemper, d. v. s. rund top
(det kunne man i nogle tilfælde måske kom
me over), samt meget større tab i filtret. Det
te sidste er man netop ved blokfiltre som
regel komplet uinteresseret i, og større blok
filtre finder derfor også kun anvendelse, når
båndbredden skal være stor.
Blokfiltret og forstærkeren med den for
delte selektivitet har derfor på nogle punk
er modsatte egenskaber. Forstærkeren med
fordelt selektivitet giver mindre båndbredde
end en enkeltkreds, men man får let for stor
forstærkning p. gr. a. de mange rør imellem
kredsene. — Blokfilterforstærkeren vil deri

mod være bredere i toppen end en enkelt
kreds, men det kan komme til at knibe med
forstærkningen, hvis man ikke er opmærk
som herpå.
Flankestejlheden.
Det ideelle frekvensfilter skulle have en
aldeles flad top og helt lodrette sider eller
flanker. Disse skulle desuden fortsætte 150—
200 dB ned. Jeg siger udtrykkeligt skulle,
fordi det ikke kan opnås i praksis. Ligesom
den helt flade top som ovenfor nævnt kun
delvis kan opnås, så er det umuligt at gøre
filtrets flanker helt lodrette. Men her gælder
det generelt: Jo flere kredse man bruger, jo
stejlere bliver flankerne. Og det afhænger
ikke af koblingsmetoden eller frekvensen,
men kun af båndbredden, målt i kHz, og
antallet af kredse. — Til at angive flanke
stejlheden for et filter anvender man ofte
udtrykket: filtrets „formfaktor" eller „shape
factor", som er forholdet mellem B60 og B6,
eller m. a. o. filtrets båndbredde 60 dB nede
delt med 6 dB båndbredden. For MF-filtret
i en BCL-spille er den omkring 4—6, i et
mekanisk filter 2—3, og i multi-krystalfiltre
ned til 1,3.
Endnu en gang: Det væsentlige er det fak
tum, at intet andet er med til at bestemme
shape faktoren end filtrets båndbredde i top
pen og antallet af kredse i filtret. Eller lidt
mere nøjagtigt: Båndbredden og antallet af
aktive resonanser i filtrets gennemgangsom
råde. Så har vi fået krystalfiltrene med også.
— Det er derfor ligegyldigt, om et 3 kHz fil
ter med et bestemt antal aktive resonanser
eller kredse bygges på 35 kHz eller 35 MHz,
de vil have samme shape faktor eller en flankestejlhed på samme antal dB pr. kHz. Jo - o.
Det passer! (Men kravene til kreds-Q’et er
forskellige!)
Af og til kan man forholdsvis nemt bereg
ne dæmpningen af en afstemt forstærker
med flere trin, nemlig hvis man kender fil
terkurven for eet af trinene, og disse er ens.
Da kan man tegne en ny kurve for hele for
stærkeren ved for hvert enkelt punkt af fil
terkurven for det ene trin at gange dB tallet
med antallet af trin. Man kan også simpelt
hen gange hele dB-målestokken med antallet
af trin.
Men selvom man ikke kender andet end
hele forstærkerens båndbredde samt antallet
af kredse eller krystaller, kan man også kom
me igennem. Det er nemlig sådan, at den
forøgelse i dæmpning, man får ved at gå fra
et sted på kurven med båndbredden Bx til
et sted med båndbredden By , er
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Fig. 4.

eller aktiv resonans.
Det er nemt at huske, for det er næ
sten som at regne med dB ved spænding
og strøm: Kender man båndbredden et sted,
ved man, at man skal yderligere 6 dB ned
pr. kreds for at komme til den dobbelte bånd
bredde. Eller tilsvarende op for at komme til
den halve. Og det passer forbavsende godt,
indtil det halve eller dobbelte af midterfre
kvensen. Lad os se på et eksempel:
Vi vil beregne filterkurven for en modta
ger med 5 kredse, der bidrager til selektivi
teten. Vi kan jo f. eks. regne kontrol af fil
terkurven for Drake 2-B modtagerens 2,1
kHz kurve, som blev vist i sidste nr. på side
323. — Da vi ved 6 dB dæmpning har en
båndbredde på 2,1 kHz, får vi den dobbelte
båndbredde 6 • 5 = 30 dB længere nede,
altså ved 36 dB. 30 dB længere nede, ved 66
dB, fås igen den dobbelte båndbredde af den
ved 36 dB, altså 8,4 kHz o. s. v. Filtrets shape
faktor kan beregnes af formlen ovenfor, idet
forskellen i dæmpning mellem Beo og B6 jo
er 54 dB. Da der nu er 5 kredse, må vi dele
dB’erne med 5, før vi sætter ind i formlen:

Denne ret høje shape faktor kan måske for
bavse den, der ellers troede, at Draken var
noget særligt, Det er den skam også, omend
den i denne retning ikke- udskiller sig fra
standarden på det amerikanske marked. Prøv
at sammenligne de her -beregnede punkter på
filterkurven med Drakes egen kurve; og da
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B6 0 er shape faktoren gange større end B6,
kan vi kontrollere Drakes Beo. Vor beregnede
værdi bliver 2,1 • 3,45 = 7,3 kHz. Drakes op
givne værdi: 7,5 kHz. Passer fint.
Også krystalfiltre med half-lattice sektio
ner kan behandles efter denne recept. Man
skal blot huske, at de indre resonansfrekven
ser, hvor en resonans og en antiresonans op
hæver hinanden, skal regnes som een aktiv
resonans. Man får således pr. half-lattice
sektion 3 aktive resonanser, svarende til at
et 4-krystal filter har samme flankestejlhed
som en MF med 6 kredse, idet der jo er to
sektioner med hver to krystaller, eller 3 re
sonanser, i krystalfiltret. På fig. 5 har jeg
tegnet filterkurverne for nogle forskellige
filtre.
Nu er vi blevet i stand til at svare på de i
indledningen stillede spørgsmål. Vi former
det første lidt mere konkret. Hvor mange
kredse behøver jeg i min 450 kHz MF for at
få en båndbredde på 10 kHz, og en flanke
stejlhed svarende til en shape faktor på 3? —
I alm. MF-transformere er Q ca. 150, hvilket
giver en B3 for en enkeltkreds på 450/150 =
3 kHz. For at få en båndbredde på 10 kHz må
denne altså forøges i f. eks. et blokfilter med
godt 3 gange, og vi ser af fig. 4, at det vil
passe med 4 krede i en blok, f. eks. to trans
formere koblet ryg-mod-ryg. Men hvor man
ge blokke? Jo, formlen for dæmpningsforø
gelsen kan svare på det, da den siger:

Vi skal altså ialt bruge 5,7 kredse. Nu er
det jo ikke muligt at tage 5,7 kredse, så vi
tager seks ialt. Spørgerens MF-filter kommer

derfor til at bestå af to transformere koblet
ryg-mod-ryg,
plus
endnu
en
transformer
efter et rør.
Nr. 2. — Hvornår er spejlet dæmpet nok?
Smag og behag er som bekendt forskellig.
Men lad os gå ud fra 60 dB, og se hvad der
sker. — I en 2 m-converter er forkredsen
dæmpet så meget af antennen, at vi kan reg
ne med, at kun anodekredsen i HF-trinet bi
drager til selektiviteten. Da den formodentlig
er indrettet med et Q på ca. 70, er B3 ca.
2 MHz. Nu giver formlen:

Resultatet er helt skørt, man kan altså
slet ikke få 60 dB spejldæmpning med kun
een kreds mellem HF og blander. Hvor meget
da? Ja, hvis 1. MF er 19 MHz (9R-modtagerenl. får vi:

HF og blander i converteren, koblet som
båndfilter med kritisk kobling og med B3 =
2 MHz. Da får vi

Det var lige ved. Pa en 18—20 MHz grund
modtager får vi nu:

51,2.
eller dB = 54,2.
Måske burde der i virkeligheden være
mindst 3 kredse mellem HF og blander i en
rigtig 2 m converter?
Nr. 3 spørgsmål er nemt. Tager man et af
de bedste Collins normale mekaniske filtre,
har det en shape faktor på 2. Vor formel gi
ver straks det nødvendige antal resonanser
for at kunne hamle op med det, nemlig:

eller dB = 28,6.
Ca. 29 dB dæmpning af spejlet var ikke ret
meget. Lad os prøve med to kredse mellem

9 aktive resonanser far man med 6 krystal
ler i f. eks. tre half-lattice sektioner. Collins
er forresten begyndt at bruge krystalfiltre!

AVC eller kompression?

hvilket er forkert og iøvrigt ikke passer med
det følgende. Licensbestemmelserne skal for
stås således, at højeste input indikeret på
anodestrømsmeteret er 150 W (f. eks. 1000 V
og 150 mA), hvorunder PEP-input kan blive
300 W. Det er altså blot de 300 mA, der skal
rettes til 150 mA. Hvis nogen er blevet for
virret af fortalelsen, beder jeg undskylde
mange gange.
TR.

På given foranledning skal jeg komme med
en kort tilføjelse til artiklen „Kompression
eller klipning" i oktober OZ. En enkelt læser
har misforstået bemærkningen om, at „hvor
dan sådan en AVC-forstærker udføres i prak
sis kan ses i OZlQM’s artikel" derhen, at jeg
har klassificeret 1QM’s opstilling som en ren
AVC-forstærker. At AVC-funktionen er en
væsentlig bestanddel af princippet fremgår
med al ønskelig tydelighed af beskrivelsen.
At der der udover er kompresservirkning
fremgår foruden af lQM’s beskrivelse af min
artikels indledende bemærkninger samt af
det faktum, at artiklen er fremkommet un
der overskriften „En kompressionsenhed" —
samt af at den i det hele taget er fremkom
met, oven i købet som „Månedens konstruk
tion".
OZ7AQ.
RETTELSE

Kompression ved ESB
I oktobernummeret side 317 i 2. spalte nederst på siden er desværre kommet til at stå,
at det maksimale input ved ESB er 300 W,

RETTELSE
I artiklen „Amatørens næstvigtigste instru
ment" i oktobernummeret findes desværre
en meningsforstyrrende ombrydningsfejl side
329, 2. spalte. Linie 17 og fremefter skal
lyde:
Midlerne herimod kan være en ændring af
gittermodstandens værdi, evt. en ændring af
anodemodstandens værdi, løsere kobling til
GDM’s spoler eller løsere kobling af spolerne
til røret, d. v. s. mindre overføringsblokke.
En løsere kobling af linken bevirker også, at
GDM ikke trækkes så let i frekvens.
Lidt pilleri vil der altid være med dette,
trods en anvist konstruktion.
Men vi forudsætter nu . . .
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Plan for en ESB-sender
Af OZ3LI, Henning Lindner*)

Ved et HAM HOP besøg i England faldt jeg
over følgende forslag til en VFO i RSGB Bul
letin feb. 1963, beskrevet af G2MQ, og som
synes ret lovende, også for ESB-folk.
„Second Stage“-frekvensen i en ESB-sen
der kan defineres som den, der udtages gen
nem en blandingsproces, hvorved den ende
lige frekvens fremkommer. Nærværende ar
tikel er skrevet for at vise, at. et „Second
Stage" på 12,25 MHz kan bruges, selv om
det, så vidt forfatteren ved, ikke tidligere
har været beskrevet.
Følgende krav ønskedes opfyldt:
1) En udgangsfrekvens dækkende 500 kHz,
startende i den lave ende af båndet på 3,5 7 - 1 4 - 2 1 - 2 8 MHz.
2) Der skal ikke være nogen „køren bag
læns" på VFO-kalibreringen. „Rundt med

uret -indstilling
alle bånd.

og

samme

kalibrering

pa

3) Der skal ikke være nogen sidebånd eller,
hvis det ikke kan undgås, må de ikke for
styrre. (Sidebåndsspejl ved frekvenser over
9 MHz sammenlignet med dem under 9 MHz).
4) Der må ikke fremkomme sidebånd i CW
områderne på båndet.
5) Intet krav om et stort antal præcisions
krystaller.
6) Der skal være et minimum af bred
båndskoblere.
Ulemperne vil være: Udeladelse af 160 me
ter (gælder ikke for OZ), samt at afstemnin
gen er ens på alle bånd, hvilket kan være
*) Værslev.
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for bredbåndet i nogle tilfælde og for smalt
i andre.
For forståelsen af det følgende er det nem
mest at holde sig til VFO-midtfrekvensen og
at huske, at den vil variere 250 kHz der om
kring og fastlægge udgangsfrekvensen her
udfra. Det er 3,75 - 7,25 - 14,25 - 21,25 - 28,25
MHz for de forskellige bånd. Den nødvendige
12,25 MHz frekvens kan fås fra en krystalos
cillator eller en ESB-sender (RSGB Buli.
nov. 1961).
Kun eet krystal og dets harmoniske (krav
nr. 1) er nødvendig sammen med en VFO til
denne exciter. Det nødvendige krystal er på
7 MHz (krav 5), og VFO midtfrekvensen er
på 2 MHz. Fra disse grundfrekvenser kan fås
følgende output: 2, (7 ± 2), 14 ± 2, det er
2, 5, 9, 12 og 16 MHz. 12 MHz er ikke nødven
dig, 2 MHz-signalet fås uden krystaloscilla
torens medvirken og med blanderen arbej
dende som uafstemt buffer. Tabellen viser,
hvorledes de forskellige frekvenser frem
kommer ved blanding med et 12,25 MHzsignal.

Det ses, at -j—tegnet foran hver 2 MHzfrekvens i alle tilfælde giver positiv indstil
ling på skalaen. Minustegnet ved 12,25 MHzsignalet ved output på 3,75 MHz betyder, at
der kun vil være sidebånds„spejlet“ på 80 m,
jfr. krav 3. Eftersom første blander ved 14
MHz går som uafstemt buffer på VFO-frekvensen, skulle RC-kobling være nok, og
bredbåndskoblere er derfor kun nødvendige
for 5, 9 og 16 MHz, bortset fra bredbåndskob
lere i udgangen, der jo er nødvendige for alle
excitere af denne slags (krav 6).
Fig. 1 viser et blokdiagram over en mulig
exciter efter de foreslåede retningslinier.
Der er allerede påbegyndt en arbejdende
model, men måske er der så megen idé i for
slaget, at det vil være af interesse at offent
liggøre det allerede nu.

En 2 m converter til amatørfjernsyn
Af OZ DR 1272, Gorm Helt-Hansen.*)

Jeg er begyndt at interessere mig lidt for
amat-ørf jernsyn, og som en lille begyndelse
har jeg bygget en 2 m converter til at sætte
foran et almindeligt fjernsyn. Converteren er
bygget på et gammelt tunerchassis, fordi
jordpunkterne,
trimmekondensatorerne
og
rørsoklerne var lige der, hvor de skulle være,
og fordi jeg ikke gad lave et chassis selv. Jeg
har ikke haft kvaler med konstruktionen,
men begge rør skal skærmes, ellers stråler
oscillatorfrekvensen ud.
Diagrammet.
Fra antennen føres signalet ind i første
kreds, som er afstemt til 145 MHz. Den er
gjort bredbåndet med en 15 kohm modstand.
Trimmeren Cl bruges til at gøre trinet sta
bilt, den er dog ikke kritisk. Fra det katodejordede forstærkertrin føres signalet til det
gitterjordede forstærkertrin. Gitteret er HFmæssigt jordet med kondensatoren på 1 nF.
Jævnstrømsmæssigt set har gitteret en posi
tiv spænding på 175 V, som det får gennem
0,1 Mohm, 0,33 Mohm og 0,18 Mohm. 0,18
Mohm og 0,33 Mohm virker som en spæn
dingsdeler, mens 0,1 Mohm virker som HFfiltermodstand. Kondensatoren C2 bruges til
at udbalancere rørkapaciteten. Den er lige
som Cl heller ikke kritisk. Anodespolen er

afstemt til 145 MHz, og signalet udtages via
en link til blanderen. Kondensatoren C3 ud
balancerer rørkapaciteten, og jeg behøver vel
ikke at sige, at den ikke er kritisk.
Oscillatorspolen
er
induktivt
koblet
til
blanderspolen. Blandingen sker således in
duktivt og kapacitivt (gennem Caa i ECC81).
Oscillatoren afstemmes med en 10 pF dreko.
Den må endelig ikke være større end 10 pF,
for så kan man risikere, at oscillatoren kun
svinger med en effektiv værdi på 0,2 V, og.
det er jo for lidt.
Blandingsproduktet føres til en kreds, som
er afstemt til ca. 50 MHz eller kanal 2. D. v. s.
at fjemsynsmodtageren skal stilles på kanal
2.
Hvis man vil stille fjernsynsmodtageren
på en anden kanal, skal man blot vælge en
anden oscillatorfrekvens. Jeg har valgt 185—
195 MHz.
Jeg har taget spændingerne fra min fjern
synsmodtager gennem en afbryder. Men hvis
man ikke vil rode i sin „TV-kasse“, er der
jo ikke noget i vejen for, at man kan smække
en lille netdel på converteren.
Hvis der nu er en eller anden, som nu har
fået lyst til at eksperimentere lidt med ama
tørfjernsyn på 2 m, ja, så er målet med min
lille konstruktionsartikel nået.
*

*)Kildebrønde pr. Tåstrup.
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80 meter PA-trin45 watt input
Aj OZ3AZ, Arne Bech -Jensen.*)

Ved opbygningen af det her beskrevne
PA-trin blev der fra første færd lagt vægt
på følgende punkter:
1. TVI-fri funktion.
2. Input svarende til B-licens.
3. Simpel opbygning og små mekaniske
dimensioner.
Diagrammet:
Et signal (3,5—3,8 MHz) føres fra VFO’en
til PA-trinets indgangsbøsning. Den for ud
styring nødvendige effekt er ca. 0,5 watt, der
dog ikke skal tages alt for bogstaveligt, idet
Pi, der er ført ud til forpladen, tillader juste
ring inden for vide grænser. L2 er bredbånds
afstemt, idet kapaciteten i kredsen kun ud
gøres af de uundgåelige snyltekapaciteter
(rør-, monterings- og spolekapaciteter).
Med det fælles måleinstrument er det via
en omskifter muligt at måle 3 forskellige
strømme: 1) anodestrøm i bufferrør EL90,
2) gitterstrøm i PA-rør og 3) anodestrøm i
PA-rør.
Instrumentet
(200μA)
er
shuntet
med en 6,8 nF keramisk kondensator for at
hindre evt. HF-spændinger i at ødelægge
dette. Endvidere er instrumentet fast shun
tet med to 220 ohms modstande, således at
enheden efter omskifteren bestående af mod
stand og instrument samlet kan betragtes
som et instrument på 1 mA fuldt udslag. De
øvrige for målingerne nødvendige dele og
shunt-modstande er almindelige 10 % tol.,
der må anses for tilstrækkelige til formålet.
Instrumentets følsomhed bliver med de viste
modstande: anodestrøm buffer 50 mA fuldt
udslag, gitterstrøm PA 2 mA fuldt udslag og
anodestrøm PA 200 mA fuldt udslag. Af hen
syn til de høje spændinger mellem instru
mentet og chassis er det nødvendigt at sikre
sig et instrument med tilstrækkeligt effektiv
isolation; især nuljusteringsskruen må un
dersøges nøje.
Med henblik på effektiv dæmpning af har
moniske frembragt i buffertrinet og for at
opnå fuldstændig stabilisering af PA-trinet
på en nem måde er koblingen mellem buffer
*) Kirkegårdsvej 7, København S.
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og PA udført som et π-led, der afstemmes
med C1 (110 pF).
For at undgå TVI er der anbragt to ferrit perler umiddelbart på tilledningen til gitter
terminalen på fatningen for PA-røret (se OZ
juli 63 side 214).
Omskifteren for instrumentet har fem stil
linger, hvor 1. stilling holdes fri mellem de
benyttede; dette gøres for at hindre kortslut
ning mellem de forskellige spændinger, idet
langt de fleste af denne type omskiftere kort
slutter een stilling, inden den forrige afbry
des.
Signalet føres fra PA-rørets anode via en
keramisk kondensator, der skal være af bed
ste kvalitet, til ^-leddet, der giver en effektiv
undertrykkelse af de harmoniske frembragt i
PA-trinet. Parallelt med udgangskondensato
ren C3 (250 pF) er koblet en 2X500 pF drejekond., der her pa stationen er anbragt uden
for PA-trinet, men som lige så godt kunne
have været anbragt på Cs’s plads, herved
kunne denne have været sparet.
For at beskytte PA-røret ved pludselig
frafald af den negative spænding (75 V) er
senderen forsynet med et såkaldt „clamprør",
endnu et EL90, der er triodekoblet og nor
malt blokeret. Ved bortfald af den negative
spænding trækker røret strøm og danner i
forbindelse med PA-rørets skærmgittermodstand
en
spændingsdeler,
der
nedsætter
skærmgitterspændingen på PA-røret, således
at de maximale data for røret ikke overskri
des, og røret derved ødelægges.
Med
omskifteren
Oi
lægges
PA-rørets
skærmgitter til stel under modtagning, her
ved undgås den støj, der ellers kendetegner
et utilstrækkeligt blokeret PA-rør. Samtidig
med denne funktion slipper relæet i anoden,
hvorved modtagerens antennerelæ aktivise
res. Endvidere tilføres en negativ blokerings
spænding til oscillatoren i VFO-enheden. De
to sidstnævnte relæer (modtagerens ant.relæ
og relæ for neg. blok.) er almindelige skalalamperelæer fra ophuggede radioer, hvorimod
relæet i PA-rørets anode er et omviklet tele
fonrelæ, der skal kunne trække for 20 mA,

VFO neg. Aat. relæ

L1
L2
kammerform
9 rum
6 vdg, 1 rum, tråd ca. 1 mm ø

5X30 vdg., ca. 0,4 mm ø, laktråd
L 3 kammerform 9 rum, 20-17-14-11-8-8-8-8-8 vdg,
pr. rum, ca. 0,4 mm ø, laktråd
L 4 længde 7,5 cm, diameter 4,0 cm, vindinger 35,
tråd ca. 1 mm ø

men samtidig kunne tåle 100 mA kontinu
ert.
Da 6,3 volts viklingens midtpunkt er stel
forbundet, og det ved eksperimenterne viser
sig, at den ved ensretning af den ene halvdel
(3,15 V) fremkomne spænding ikke var til
strækkelig til at drive relæerne, blev der vik
let en trafo til formålet. Kernen er fra en
gammel udgangstrafo, hvor formen er beva
ret. Med kernetværsnit 3 cm2 anvendes om
kring 15 vdg. pr. volt (her i senderen: pri
mær 118 vdg. og sekundær 147 vdg.). Vær
dierne er ikke kritiske. Sekundæren vikles
med ca. 20 % flere vindinger end primæren
for at kompensere for kobber- og hvirvel
strømstab i trafoen.
Til at skaffe effektiv køling i senderen tje
ner en lille omviklet grammofonmotor med
ventilatorvinge. Det er nemlig af hensyn til
TVI ubetinget nødvendigt med et tæt metal
kabinet, således at den umiddelbart frie ad
gang for luft (og støv), man ser på mange
amatørstationer, hermed udelukkes.
PA-trinet, der er beregnet for controlled
carrier modulation, er til dette formål forsy
net med et oktal-multistik, der leverer de
nødvendige spændinger til denne enhed.

Betjening:
VFO’en tilsluttes indgangsklemmen. Gløde
spænding, den negative spænding (75 V) og
anodespændingen
(250—350
V)
tilsluttes.
Meteromskifteren drejes til stilling „anode
strøm buffer", og med Pi er en variation af
denne strøm mulig, den indstilles til ca. 10
mA. C1 drejes samtidig i resonans. L2 læg
ges på plads med jernkernen (midt i 80 meter
båndet) og fastgøres med voks. Meteromskif
teren drejes til stilling „gitterstrøm PA-rør“,
og C1 finjusteres. P1 indstilles til ca. 1,5 mA.
Anodespændingen 450 V tændes, og meter
omskifteren drejes til stilling „anodestrøm
PA-rør“. C2 indstilles til „dyk“, og C3 til
max. lys i antennelampen. En gang indstillet
ér betjeningen temmelig simpel, idet kun
ganske få efterjusteringer kræves ved fre
kvensskift hen over båndet.
Når trykknappen T1 trykkes ind, øges in
strumentets følsomhed til det dobbelte (kun
i stilling „anodestrøm PA“). Denne stilling
anvendes, når controlled carrier modulatorenheden indstilles, idet hvileanodestrømmen
med et potentiometer i modulatoren indstil
les til ca. 1/5 af anodestrømsværdien for CW.
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Strømforsyning.

HF-droslerne er fra brokkassen, og derfor
kendes data ikke, men jeg vil mene, at vær
dier omkring 3—5 mH vil kunne anvendes
uden vanskelighed, blot må man være op
mærksom på, at der ikke indenfor det benyt
tede frekvensbånd må være resonans i dros
lerne; dette vil imidlertid hurtigt vise sig
ved, at den pågældende drossel brænder af.
Der er ikke til denne konstruktion vist

chassistegning, da målene givetvis vil af
hænge af de anvendte dele, desuden vil man
ved at studere fotografierne kunne danne sig
et ret indgående kendskab til delenes place
ring. Er man omhyggelig med stelforbindel
serne og iøvrigt bruger de viste gennemgå
ende skærmplader i bundmontagen, skulle
opstillingen ikke volde nogen stabilitetsmæs
sige problemer.

TIPS

kontakter kan også renses og pudses med en
blanding af fint pulveriseret kridt og salmi
akspiritus, hvorefter man skyller kontakten
(omskifteren) i rent vand, og efter tørring
børstes denne med en ren tør og blød børste
eller pensel.

Om kontakter
Det vil være synd at bruge fil eller sand
papir til rensning af kontaktflader, men har
du tænkt på, at strygefladen fra en ganske
almindelig tændstikæske er velegnet. Sølv
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OZ5NU.

En gittermast
Af OZ4WR, John Hansen.*)
En gittermast er vel nok de fleste radio
amatørers drøm. I hvert fald var det min
drøm, og da jeg fik chancen for at få én til
en rimelig pris, slog jeg til.
Gittermasten er hjemmelavet, men er fak
tisk en kopi af de amerikanske E-Z-towers.
Det begyndte med, at jeg fik nogle brochurer
omhandlende gittermaster tilsendt fra USA.
Jeg har en kammerat, som er smed, og han
var straks interesseret i „projektet". Han
kendte en smedemester, som havde en dejlig
stor smedie, og den blev stillet til vor disposi
tion. Jeg skulle ikke betale arbejdskraft, men
kun materialerne.
Konstruktion.
Gittermasten består af 2 sektioner, hvor
den øverste sektion går inden i den nederste.
Maximum højde er 12 m (+ ½ m bærerør
i toppen) altså ialt 12½ m, minimum højde 7
m. Når masten er i minimum højde, kan den
vippes over i vandret stilling, således at man
kan stå på jorden og justere beamantenne etc.
Konstruktionen er den såkaldte trekantede
type. Hver sektion er 6 m lang og består af

3 længder 3/4” sort gevindrør (vandrør). Sel
ve gitteret er lavet af 5/16” (evt.3/8”) rund
jern. De to sider af gittermasten er med skråt
gitter, medens den tredie side (der skal vende

Drømmen

ind mod fundamentets bærerør) er med lige
gitter (fig. 1). Afstanden fra diameter til dia
meter mellem de 3 rør er 30 cm i nederste
sektion.
Man laver først den side med det lige git
ter. Det anbefales at lave et par afstandsstyk
ker, som rørene kan spændes ud imellem.
Klip derefter rundjern af i den længde, der
passer med afstanden imellem rørene. Ai
standen mellem hvert „trin“ er 60 cm. Når

Fig. 2.

Fig. 1.

Den færdige gittermast i sin fulde højde.

*) Møllevænget 3, Nyborg.
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man. har påsvejset disse stykker rundjern i
hele sektionens længde, har det en facon
som en stige. Tag derefter den tredie længde
vandrør og spænd den op, så det bliver en
trekant. Derpå påsvejses de to sidste sider
med det skrå gitter. Til den nederste sektion
tog vi hele længder rundjern og bukkede det
i de rigtige vinkler i en skruestik. Til den
øverste sektion klippede vi rundjernet i styk
ker svarende til en skrå stiver. Bemærk, at på
den underste sektion svejses gitteret på yder
siden af rørene, og på den øverste sektion er
gitteret placeret på indersiden. Dette er gjort
af hensyn til, at sektionerne skal kunne glide
inden i hinanden (fig. 2).
På toppen af øverste sektion er påsvejset
en jernplade, hvorpå der igen er svejset et
kort stykke rør, der tjener som fastgørelses
punkt for en CDR AM 22 antennerotor. Selve
toppen består af et svært kugleleje øverst,
hvor igennem går selve bærerøret. Fra kugle
lejet går der tre stykker rør (i en runding
øverst) ned til selve sektionen. Fastgørelsen
her er gjort på den måde, at toppen passer
ned over 3 tappe i enden af sektionen. En
skrue ved hver tap fastgør toppen til øverste
sektion (fig. 3).
Hejsesystemet er nøjagtig som systemet
med en patentstige. På nederste sektion, 1,20
m fra toppen, placeres en pal, som ved hjælp
af en wire kan vippes op til lodret stilling,
når den øverste sektion skal hejses nedad.
Når man hejser opad, vil palen automatisk
vippe op og falde tilbage i vandret stilling,
hver gang et trin i den øverste sektion passe
rer palen. Der er monteret en lille fjeder oppe
ved palen (fig. 4).
For at styre den inderste sektion, når den
hejses op og ned, er der påsvejset gennem-
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savede rørstumper i toppen af nederste sesktion og i bunden af den øverste sektion.
Til hele hejsesystemet er brugt 2 spil. Det
ene spil, der er monteret på selve masten, be
nyttes til at hejse den øverste sektion op og
ned. Fra spillet går der en stålwire op til en
trisse, der sidder 60 cm fra toppen af neder
ste sektion og videre gennem trissen og til
den øverste sektions nederste punkt. Håndta
get til dette spil er lavet aftageligt, så ikke
børn er fristet til at pille ved det.
Det andet spil er påsvejset det svære rør,
der er støbt i jorden. Med dette spil kan man
vippe masten over i vandret stilling, når den
er hejst ned i minimum højde. Fra spillet går
der 2 stålwirer ned til 2 trisser, der sidder på
hver side af røret (lige over fundamentstøb
ningen), og derfra går stålwirerne til 2 fast
gørelsespunkter i bunden af masten.
Det skulle fremgå af fig. 5, hvorledes man
laver hængslet, hvorpå masten vipper, når
den lægges ned i vandret stilling.
Et par oplysninger til om det svære rør:
Længden på røret er ca. 4 m (hvoraf ca. 2 m
går i jorden) (fig. 5 og 6). Rørtykkelsen er
2%”, men et sværere rør kan naturligvis
også bruges. Nederst på røret af den del, der

Her ses pal og trissen, der benyttes ved op- og ned
hejsning. I toppen kan man skimte rotor etc. løv
rigt træder gitterkonstruktionen tydeligt frem her.

er over jorden, er påsvejset et stykke vinkel
jern, og i dette er boret 2 huller, således at
masten bliver boltet til røret. På den del af
røret, der er under jorden, påsvejses nogle
stykker jern som vist på tegningen, således
at røret virkelig kommer til at sidde fast i
betonen.
Når gittermasten er færdig, skal den renses
for løse skaller etc. Derefter males den med
koldgalvanisering og senere med syntalemalje el. lign.

Nærbillede af spillet.

Støbning af fundament.
Materialer til fundament:
2 poser Portland cement (alm.).
1/4 m3 grus.
1/4 m3 sten (perle- eller ærtesten).
4 stk. 10 mm rundjern a 2 m.
4 stk. 6 mm rundjern a 1,65 m.
Hvert af de 4 stk. 6 mm rundjern bukkes
i en kvadrat på 40x40 cm. Disse 4 firkanter
skal fordeles på de 2 m, som vist på tegnin
gen. De 4 stk. rundjem (10 mm), som skal
stå lodret i hullet, skal være indvendig i „fir-
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Spørgsmål
sendes
til
OZ6NF,
G.
Juul-Nyholm,
Tingskrivervej 14, 4., København NV. Sammen med
spørgsmålene
mer

og

evt.

skal

altid

opgives

kaldesignal,

men

EDR-medlemsnumspørgerne

forbliver

anonyme overfor alle andre end OZ6NF.
Spørgsmål: Kan brevkassen give mig et 'forslag
til en TR-switch til en transistormodtager?
Svar: Nej, ikke direkte. TR og jeg har diskuteret
nogle gode ideer, men så længe de ikke er kon
trollerede i praksis, vil jeg ikke anbefale nogen af
dem. Men en transistormodtager kan udformes så
ledes, at en sædvanlig rør-TR-switch kan bruges.
På fig. 1 ses diagrammet for modtagerens indgangs
trin. Der skal benyttes et båndfilter, og princippet
er, at HF-spændinger over en vis størrelse bringer
dioden over sekundærkredsen til at lede, hvorved
Q’et falder brat., og dermed den overførte effekt.
Et sådant HF-trin er prøvet med 5 volt HF fra en
50 ohm målesender, og transistoren kommer ikke
på nogen måde i fare. Det svarer til en HF-effekt

kanterne" — et i hvert hjørne. (Fig. 6 og 7).
Blandingen skal være: 1 del cement, 4 dele
grus, 7 dele sten.
Med et waterpas eller loddesnor skal man
forsikre sig om, at røret er fuldkommen lod
ret. Det nemmeste er at spænde røret op i
3 eller 4 barduner, så det er helt i water, og
så kan man begynde at fylde i hullet samti
dig med, at man af og til kontrollerer med
waterpasset.

14, ooo - 14, 35o kHz
F . 12 dB
Fig. 1.

Men så kommer vi til det kildne spørgsmål:
Hvad koster det så at lave en sådan gitter
mast? Ja, det er jo svært at svare generelt for
alle, idet de lokale forhold jo spiller ind. No
gen får måske materialerne med gode procen
ter, atter andre får måske noget af det gratis,
hvis det er brugt. Men jeg vil skyde på, at
materialeprisen svinger mellem 300—400 kr.
Jeg håber, at denne artikel har givet en og
anden ideer til at „gå i krig" med at lave sig.
en ordentlig mast. God fornøjelse.
*

Afsluttende montering.
Som en yderligere sikkerhedsforanstaltning
har jeg monteret 2 sæt barduner på masten,
hvilket vil sige, at 3 barduner er fastgjort
i toppen af nederste sektion, og 3 barduner
i toppen af øverste sektion. Bardunerne er
fæstnet gennem en bardunstrammer til svære
bardunankre i form af cementklodser, der er
gravet i jorden. Der skal bruges 3 bardun
ankre, da der går 2 barduner til hvert anker.
Alle stålwirer er 5 mm. Det nemmeste vil
være at låne en rulle wire hos den lokale
forhandler og så levere resten tilbage efter
endt brug. Prisen er jo alligevel pr. kg. Jeg
brugte for 80 kr. stålwire ialt.
I toppen af gittermasten er monteret en
3-element beam for 10—15—20 m (Mosley
TA33JR) samt en antennerotor, og det fun
gerer til min fulde tilfredshed. Endvidere er
ophængt en 2 x 2 0 m dipol med midtpunktet
oppe i masten, og enderne går så skråt ned
til hver side (Inverted V-antenne). Jeg har
således opnået at have antenner til alle bånd
fra 10 til 80 m placeret på een mast og yder
mere ser en gittermast ikke allerværst ud,
når den først er placeret i haven.
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OZ søger en tegner
Opgaven:
Omredigering
og
rentegning
samt
tekstning af indsendte skitser. Om
fanget varierende fra måned til må
ned, men fremgår iøvrigt af OZ.
Honoraret:
Som for alt andet arbejde for OZ og
for EDR må honoraret desværre blive
ret beskedent.
Manden:
Dette er ingen livsstilling, men nær
mest et job for en studerende, der vil
tjene lidt lommepenge.
Henvendelse:
Vil du være med i arbejdet for at
skabe et pænt og godt OZ, så send en
prøve på din tegnefærdighed samt
et par ord om, hvad du mener, den
er værd, til teknisk redaktør, OZ7AQ,
der også gerne giver nærmere oplys
ninger.

Svar: På fig. 2 ser du mit forslag. Jeg har an
vendt røret TT21 fra G. E. C., det koster det samme
som 6146, men kan mindst 50 % mere. PA-trinet
kører i kl. AB1, altså som lineært PA, og kan uden
gitterstrøm styres ud til 230 W input. Nyttevirknin
gen er angivet af G. E. C. til 69 %. Trinet udmær
ker sig ved ikke at have nogen båndskift-omskifter,
kun to kondensatorer skal tunes. Der kræves ca.
45 W HF til udstyring. For nærmere data på spoler
m. m. se „R. S. G. B. Amateur Radio Handbook",
3.
udgave, side 327. Ved at hæve spændingerne til
hhv. 1250 V og 45 V kan trinet klare 300 W input,
men så skal gitterspændingerne justeres for hvert
enkelt rør til 28 mA anodestrøm.

på ca. 0,2 watt, og så meget tror jeg ikke, en nor
mal TR-switch med rør kan give. — Men husk dio
den mellem emitter og basis på HF-transistoren.
Transistoren kan nemlig ikke tåle mere end ca.
1 volt mellem emitter og basis, og det problem kla
rer dioden. Den betaler sig!
Spørgsmål: Jeg har fundet en radiosonde trans
mitter T.304A/AMT4—A, vist nok fra en vejrballon.
Kan man få noget „sjovt" ud af den? Der er et PArør IRC5794, og noget der kunne ligne en transi
stor. Kan du oplyse mig om data for disse?
Svar: Røret bruges af nogle amatører til 1296
MHz udstyr (23 cm). Det er en lille sendertriode,
„Vademecum“ giver fig. data: 6,3 V, 0,16 A for glø
detråden, 120 V, 34 mA for anoden, 8 mA i gitter
strøm, og 0,6 W output. Max. anvendelsesfrekvens:
1680 MHz. — Transistoren kan jeg ikke hjælpe dig
med. Forøvrigt kan du få 10 kr. for hele sonden,
hvis du indsender den til een af flyvestationerne.
Spørgsmål: Jeg har fået A-licens og vil nu gerne
op på de tilladelige 150 (300) watt. Kan du hjælpe
mig med et diagram til et PA-trin, der kan kobles
efter min Geloso sender G222TR? (Jeg ligger inde
med et ekstra Geloso pi-led).
Forbetoning

Kompresser

Spørgsmål: I OZ, nr. 1, side 9 (63), er omtalt en
komplementær LF-forstærker, som jeg havde tænkt
mig at prøve nogle eksperimenter med. Nu kan jeg
blot ikke finde ud af forbindelserne til ASY27. Den
ene tilledning står i forbindelse med huset, derfor
regner jeg med, at det er kollektoren. Men hvad
med de to andre? Jeg vil altså meget gerne vide,
hvordan
tilledningerne
er,
og
hvilke
arbejdsdata
den har? — Da jeg ikke har nogen 70 ohm højttaler,
hvad så? Jeg slipper vel ikke uden om en forholds
vis stor udgangstransformer (til 3,5—5 ohm)?
Svar: På en transistor med tre ben, som ikke sid
der på linie, er forbindelserne altid således: Set
mod transistorens bund sidder forbindelserne i ræk
kefølgen
emitter-basis-kollektor,
regnet
med
uret.
På ASY27 er det derfor basis, der er forbundet til
huset! Data: hfe = 50, fα = 6 MHz, Ico mindre
end 3 μA. — Transformeren kan du ikke undvære
i den opstilling, men der behøves kun en ganske
lille kerne, f. eks. en 0,3 W størrelse. Hov, forresten,
Philips fremstiller nogle små højttalere til 150 ohm.
Sådan to kunne du sætte i parallel. Det bliver nok
nemmere at skaffe dem end en 70/5 ohm transfor
mer. Højttalerne hedder AD2300CZ.
Spørgsmål:
Jeg
har
en
anode-skærmgittermodu
leret 2 m sender, hvor multiplikationskæden begyn
der med et 9 MHz krystal. Nu har jeg fået den idé,
at jeg vil lave en transistor VFO på 4,5 MHz, og
samtidig vil jeg bygge en PM-modulator ind i VFOkassen. PM-modulatoren skal bestå af en forfor
Filter
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stærker, en kompresser og noget der svarer til et
reaktansrør til modulationen. Det hele skulle gerne
laves med transistorer, men jeg har ikke kunnet
finde noget litteratur om PM-modulation med tran
sistorer af en transistor-VFO. Du kunne vel ikke
hjælpe mig med dette problem ved eventuelt at
tegne ind på nedenstående diagram af den VFO,
som jeg havde tænkt mig at benytte?
Svar: På fig. 3 har jeg tegnet diagrammet af mo
dulatoren og VFO’en, som jeg kunne tænke mig
ville kunne klare opgaven. I det første trin får vi
lidt
forstærkning
af
mikrofonspændingen,
som
vi
næsten helt sætter til igen gennem de 10 nF og
2,2 kohm, hvor vi til gengæld får en forbetoning af
LF’en. Derved bliver det PM og ikke FM, idet de
høje
frekvenskomponenter
i
talen
bliver
fremhæ
vet. Med pot.metret justerer man mikrofonfølsomheden.
Dernæst
bruger
vi
transistorkompresseren
i okt. OZ, og så ledes signalet gennem et lavpasfilter, for at modulationen ikke skal have flere
sidebånd end nødvendigt. På pot.metret her stilles
det
ønskede
frekvenssving.
Endnu
lidt
forstærk
ning er nødvendig til modulatoren, som gør brug
af en kapacitetsdiode BA102. Denne form for modu
lation svarer til et reaktansrør, idet diodens kapa
citet ændres med spændingen over den. Egentlig
giver metoden FM, men p. gr. a. vor forbetoning i
LF’en får vi PM. Frekvenssvingpot.metret og trim
meren over dioden regulerer begge frekvenssvinget,
men deres indbyrdes forhold kan have nogen ind
flydelse på, hvor stor eller lille forvrængning, du
kan opnå. Formodentlig får du mindst forvræng
ning
med
lille
trimmerkapacitet,
men
trimmeren
kan bruges til at lægge loft over frekvenssvinget.
— Enhver lille LF-transistor kan bruges i modula
toren. — Forresten tror jeg ikke, at din emitterfølger (AF102) giver så god isolation som buffertrinet
i 7AQ’s VFO i brevkassen i sidste nr. af OZ. Og
AF115 er billigere end AF102!
Spørgsmål: Jeg vil gerne stille brevkassen fig.
spørgsmål ang. tilpasningen af antenneimpedans til
coax-feeder. Det drejer sig om en 10-element 2 m
antenne, som er monteret ca. 20 m oppe. Til feeder
har jeg et coax-kabel, type AS60M (75 ohm) med
hastighedsfaktor v = 0,86. Antenne elementet er en
foldet dipol med tynd tilbageføring. Da der oftest
anbefales
„balun"-tilpasning,
vil
jeg
gerne
spørge:
1) Hvor lang skal balunen være? (i håndbogen står
side 315: λ • v, altså 2,07 • 0,86 = 1,78 m? Det må da
være forkert, og det svarer jo heller ikke til det
andet, der står: — „eller ca. 825/MHz“. Det giver
jo 57 cm?? — Spørgsmål 2) Jeg ser i OZ 1958 side
263 midt på venstre spalte, „at man med en alm.
foldet dipol i en 5—10 element antenne u d e n
videre
kan anvende 75 ohm coax som feeder".
Er dette rigtigt, hvorfor så lave så meget ud af det
med tynd tilbageføring i dipolen og baluntilpasning, hvis det ikke er nødvendigt??
Svar: Du har ret! Håndbogen er forkert i begge
dele. En halvbølgebalun, som der er tale om her,
skal have en længde på en halv bølgelængde, elek
trisk set. Den rette længde af coax-kabelstumpen
fås derefter ved at gange med hastighedsfaktoren,
og på 2 m får man 0,5 • 2,07 • 0,86 = 0,89 m. Men
i alle tilfælde er man nødt til at kontrollere med
et gitterdykmeter, at der så også e r resonans midt
i båndet, for hastighedsfaktoren kan variere lidt,
og måden, man har forbundet det hele på, kan også
forrykke resultatet. — Ad 2) Nej, det er heller ikke
rigtigt. Det er til gengæld vist også den eneste fejl
i den pågældende artikel, som jeg iøvrigt varmt
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kan anbefale at følge (Tilpasning af beam-antenner). Man bør altid bruge et symmetreringsled ved
overgang til en symmetrisk antenne, dog er der
noget om, at det ikke betyder slet så meget, hvis
kabeltykkelsen er mindre end 1/1000 af bølgelæng
den. —• Jeg lavede engang, forøvrigt sammen med
forfatteren til nævnte artikel, et forsøg med disse
ting på 2 m. a) Foldet dipol fødet med 300 ohm
twinlead: SWR = 1,0. b) Foldet dipol fødet med
75 ohm coax via en halvbølgebalun: SWR = 1,0.
c) Enkelt dipol fødet direkte med 75 ohm coax:
Standbølgemetret viste 2,4. Alle antennerne havde
resonans på frekvensen. — Jeg er ikke sikker på,
at der under c) var et SWR på 2,4 m, men noget
alvorligt galt har der i hvert fald været, a) og b)
udelukker muligheden for fejlagtig måling. Morale:
Brug symmetreringsled!
Spørgsmål: Jeg er begyndt at planlægge en 80 m
grundmodtager
med
transistorer,
og
dertil
havde
jeg tænkt mig at lave et krystalfilter som beskre
vet af 7AQ i juni OZ. Jeg er imidlertid i tvivl om,
hvordan
jeg
skal
få
tilpasset
MF-transistorernes
(AF117) lave indgangsimpedans til filtret uden at
ødelægge
gennemgangskurven.
Jeg
regner
med
at
bruge alm. rør-MF-transformere og at koble MFtransistorerne som i din artikel i jan. OZ. Hvordan
kan man få AVC-regulering og S-meter tilkoblet?

Svar: Det er sådan, at half-lattice krystalfiltre
med FT-241 på ca. 450 kHz med 2—2,5 kHz bånd
bredde har en karakteristisk impedans på ca. 70
kohm på den ene side, og fire gange så meget,
altså 280 kohm, til den side, der vender ind mod
den balancerede kreds. Med almindelige MF-transformere kan man ikke komme op på mere end ca.
220 kohm, når den fødes med en transistor, og det
er lige lidt nok til, at man kan få en ordentlig
filterkurve ud af det. Men i stedet kan du koble
de to spoler og kondesatorer i serie, således at du
får een kreds i dåsen i stedet for to, så skulle det
være OK. — På udgangssiden skal der tilvejebrin
ges 70 kohm, og det kan gøres med en kreds, der
tappes kapacitivt ned til basis og dæmpes en
smule med et trimmepotentiometer af hensyn til
trimningen. På fig. 4 ser du lidt af MF-forstærkeren med filtret. — Ved trimningen skal der på fil
trets udgangsside drejes på både spolekernen og
pot.metret,
indtil
bedste
kurvetop
opnås.
Kredsen
på indgangssiden trimmes som i 7AQ’s artikel, blot
skal kernerne stå ens i de to spoler. — AVC kan
kobles til i basisspændingsdelerens ene ende, nem
mest i + enden. S-metret kan du sætte i serie med
en emittermodstand i et MF-trin, måske endda i
stedet for. Passende følsomhed: 1 mA. — Tak for de
smigrende bemærkninger!
Jeg takker for de breve og råd, som jeg har mod
taget
angående
spørgsmålet
om
svejsetransforme
ren i sidste nr. Brevene er blevet tilsendt spørge
ren.
Vy 73 de OZ6NF.
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Lidt om ultralyd
Flere læsere af denne rubrik har bedt mig skrive
lidt om ultralyd. Jeg efterkommer gerne denne op
fordring og vil på den begrænsede plads søge at
give en fyldestgørende orientering. Lad mig ind
lede med at sige, at den opfattelse, at ultralyd er en
slags
radiobølger
er
fejlagtig,
familieskabet
med
elektroniken er så som så, og når mange har den
mening skyldes det vel det forhold, at ultrabølger
ligesom radiobølger kan fremkaldes ved hjælp af
kvartskrystaller på grundlag af den mellem ama
tører så velkendte pizoelektriske effekt.
Som det fremgår af navnet er ultralyd lydsving
ninger, hvilket igen vil sige svingende bevægelser
i medier f. eks. luft. Vi har kendskab til disse
svingninger gennem vort øre som kan opfatte sving
ninger med frekvenser fra ca. 20 til 20.000 pr. se
kund. Hvad der ligger derudover er vi ikke i stand
til at opfatte med øret, men svingningerne er der
og
kan
ligesom
radiobølgerne
have
svingningstal
helt op til flere hundrede megahertz. Ultra betyder
i denne sammenhæng det, der ligger på den anden
side af, hvad vi kan opfatte. Vi ser altså, at vort
eget sanseapparat øret er meget ufuldkomment, når
så meget går vor opfattelse forbi, men det er jo nok
muligt, at vi ikke ville befinde os godt, hvis vor
hørelse var så udviklet. At flere dyr har større
høreområde kender vi fra hundefløjten, hvor sving
ninger på 30 til 40.000 udsendes til orientering for
disse dyr, medens vi overhovedet intet hører.
Når jeg taler om ultralyd, skal det tilføjes, at der
ved disse lydsvingninger ikke alene forstås bevæ
gelser i luft, men nok så meget bevægelser i vædsker og i faste stoffer.
Ultralyd er en videnskab, der er i sin vorden, og
fremtiden vil sikkert give os mange nyskabelser
inden for denne teknik. Herhjemme er vi godt
fremme på dette område takket være professor Jul.
Hartmanns arbejde.
For at frembringe lydsvingninger skal vi have en
såkaldt oscillator, et ikke ukendt begreb mellem
amatører.

Oscillator Mundstykke

Fig. 1.
Den akustiske luftstrålegenerator.
De
kraftigste
lydsvingninger
i
luft
frembringes
med
Jul.
Hartmanns
akustiske
luftstrålegenerator.
(fig. 1). Den omfatter et mundstykke, hvorfra luften
strømmer ud med et overtryk på 3 atmosfærer.
Luftstrålen er rettet mod et i passende afstand an
bragt cylindrisk hulrum, som har en dybde og dia
meter der er lig luftstrålens tykkelse, dette er os
cillatoren, og det er herfra de meget kraftige lydog ultrasvingninger udstråler. Ved en strålediame
ter på 2,5 mm opnås en frekvens på 20 hertz og en
effekt på 25 watt. Ved at variere rummets størrel

sesforhold kan der fås meget dybe toner og uhør
lige toner helt op til 100 kHz.
Drejer det sig om vædsker er det helt andre lyd
kilder, der finder anvendelse, f. eks. den omtalte
pizoelektriske kvartsgenerator fig. 2 og den mag
netostriktive generator, som ses i fig. 3. Den første
beror på den piezoelektriske effekt som skyldes, at
visse krystaller f. eks. kvarts udvider sig, når man

Fig. 2.
Den piezoelektriske kvartsgenerator.

Fig. 3.
Den magnetostriktive generator.
anbringer dem i et elektrisk felt, skifter feltet ret
ning trækker krystallet sig sammen, og ved nu at
anbringe krystallet i et vekselstrømsfelt mellem to
metalbelægninger,
udvider
og
sammentrækker
kry
stallet sig i overensstemmelse med strømmens fre
kvens, vi får en lydbølge og denne kan så direkte
overføres til en vædske. Svingningerne kan også
overføres til luft, men her bliver virkningsgraden
meget lille. For at få tilstrækkelig kraftige sving
ninger kan det være nødvendigt at lade krystallet
svinge i resonans, det vil sige svinge med en fre
kvens der er lig krystallets egenfrekvens. Jo tyn
dere man gør kvartspladen, jo større er frekvensen,
et forhold, hvorom amatørerne ved udmærket be
sked.
I den magnetostriktive generator (fig. 3), benytter
man sig af de periodiske sammentrækninger og
udvidelser, som en nikkelstang udviser, når den be
finder sig i et elektrisk felt. Gennem en skive på
den ene ende af nikkelstangen overføres sving
ningerne til vædsken.
Det her meddelte skulle vist være tilstrækkeligt
til at forklare, hvad der forståes ved ultralyd, og
hvorledes denne frembringes. Vi kan derefter gå
over til nogle praktiske eksempler på anvendelse
af ultralyd.
Det er et kendt eksperiment at sætte en generator
i gang i et værelse, der er fyldt med tobaksrøg.
Næsten
øjeblikkelig
forsvinder
røgen,
thi
røgpar
tiklerne forener sig til større partikler som hurtigt
falder til jorden.
I almindelighed er anvendelse af ultralyd med
luft som medium ikke særlig stor. Ultralyden svæk
kes stærkt ved sin passage gennem luften, hvad
der ikke er tilfældet når ultralyden bevæger sig
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gennem vand. Ser vi f. eks. på nedenstående lille
tabel, ser vi, at ultralyden på særlige frekvenser
kan bevæge sig lange strækninger uden at svækkes
synderligt. Det er dette, man benytter sig af i det
såkaldte ekkolod.
Fig. 4. Rækkevidde af ultralyd i luft og vand ved
forskellige frekvenser N (kHz).
N [kHz] 10

20

30

100

500

1000

Stof
Luft
Vand

220 m 55 m 24 m 220 cm 8,8 cm 2,2 cm
400 km 100 km 44 km 4 km 160 m 40 m

Princippet fremgår bedst af fig. 5, og den under
liggende billedtekst forklarer, hvordan apparatet ar
bejder. Man skal i denne forbindelse se tilbage på
fig. 2 og 3, hvor man bemærker, hvordan den ultralydfrembringende
oscillator
overfører
sine
sving
ninger til et kar med vædske. I tilfældet ekkolod
ser man bort fra karret, idet dette jo er selve
havet.
Det er ikke alene vædsker man kan „ekkolodde“
på. Også faste stoffers dybde (tykkelse) kan be
stemmes ved hjælp af ultralyd.
Lyden bevæger sig med forskellig hastighed gen
nem forskellige stoffer, og kender man disse hastig
heder, kan man f. eks. bestemme materialetykkel
ser. På de store valseværker hvor grovpladerne kom
mer ud af valserne, er det af betydning hurtigt at
kunne
bestemme
tykkelserne
inden
næste
valse
proces skal foregå. Derfor sender man ultralydim
puls ind i materialet. Denne impuls, som bevæger
sig gennem stål med en hastighed af 600 meter i
sekundet, reflekteres hurtigt, når den møder en
modstand, denne modstand kan være en materiale
fejl, ell. det kan være selve bagsiden af materialet.
Impulserne sendes ind fra et lydhovede og dette
lydhovede tjener både som sender og modtager.
Man får således ikke alene ekko, som angiver ma
terialetykkelsen, men også et eller flere ekko, som
angiver brud eller fejl i pladen.
Man har udarbejdet hurtige og let håndterlige
instrumenter, som anvendes med fordel i industri
en. Flere af disse instrumenter arbejder i forbin
delse
med
skrivere
og
oscillografer.
Ved
meget
tynde plader under 3 mm er metoden ikke anven
delig på grund af den korte tid, der er mellem sig
nalets indgang og reflektion, derfor går man den
vej at kaste signalet ind under en stor indgangs
vinkel og får så signalet tilbage under samme om
stændigheder og opnår på denne måde et længere
tidsrum til registrering.
I
den
finmekaniske
industri
forekommer
ofte
den opgave, at metaloverflader skal renses til den
yderste grad af renhed. Hertil anvender man nu
ultralyd med enestående resultat. Kravene og mu-

Fig. 5.
Ekkoloddets
virkemåde.
På
akslen
c
sidder
en
knastskive d, og denne slutter ved sin rotation
kontakten e, hvorved et ekkosignal udsendes. På
akslen c sidder endvidere den store skive g, og på
denne er anbragt en glimlampe. Skiven g roterer
altså
sammen
med knastskiven. Den store
skive
løber rundt i en kredsformet skala, og i samme øje
blik
glimlampen
passerer
denne
skalas
nulpunkt,
er det, kontakten e sluttes, og signalet udsendes.
Efter en vis tids forløb kommer signalet tilbage fra
havbunden og modtages af modtageren k. Signalet
forstærkes, og glimlampen tænder. Da akslen rote
rer, og derigennem glimlampen, vil denne tænde
på et sted på skalaen svarende til, hvormeget aksen
har bevæget sig siden signalet blev afsendt. Inden
for samme dybde vil lampen tænde på samme sted
på skalaen, og man kan så justere skalaen efter.
Da aksen roterer hurtigt, vil det se ud, som om
glimlampen er konstant tændt udfor det til dybden
svarende punkt. Det er nødvendigt, at aksen træk
kes af en motor med ganske bestemt
omløbshastighed.

lighederne ved rensning af de mindste præcisionsdele er forskellige, men hvor der forekommer fine
gevind, riller, indfræsninger eller huller med små
diametre, bliver bearbejdningsrester og smuds altid
hængende, og dette skal under alle omstændighe
der fjernes. Her er ultralyd på sin plads. I ultra-

Fig. 6.
Bundprofil af Atlanterha
vet
strækkende
sig
fra
Den Engelske kanals ud
løb
i
Atlanterhavet
til
Florida
over
Azorerne.
Optaget
med
ovenstående
Atlas ekkolod i løbet af
16 dage og 12 timer.
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lydfeltet
løsner
fastsiddende
forekomster
sig
på
få sekunder, medens man ofte uden ultralyd måtte
anvende flere timer for at fjerne dette smuds, hvis
det overhovedet var muligt.
Bearbejdning af metaller ved hjælp af ultralyd
er ved at vinde indpas. Man opnår herved at kunne
behandle metaller, der er så hårde, at de unddra-

Loddekolbe for ultralyd vist i princippet. A kolbe,
B
varmelegeme,
C
stødmenbran,
D
mellemstykke
for overføring, E lydgiver, F klemme, G elastisk
mellemlæg, M ledninger fra forstærker, H koblings
spole, I polariseringsmagnet, K ledninger til
forstærker.

Fig. 7.
Princip
af
arbejdsmaskine
for
ultralydbearbejd
ning. A arbejdsstykke, B slibemiddel tilført gen
nem rør, C værktøjet som bevæger sig ved vibra
tion, D overføringstap, E afløb for kølevand, F
trykflange,
G
strømtilførsel,
H
magnetiseringsspole,
I indløb for kølevand.

Til vore læsere.
Redaktion og trykkeri gør sig de stør
ste anstrengelser for at OZ kan komme
ud til tiden, og det er da også uhyre
sjældent, at bladet ikke afleveres til
postvæsenet til rette tid.
Derimod er det ikke sjældent, at
postvæsenet gør en eller anden fejl, så
bladet går forkert.
Sidste måned havde det kære væsen
fejlekspederet
et
helt
københavnsk
postdistrikt, og det er synd for læserne.
Redaktionen bliver skældt ud, hvad
der ikke er morsomt, når den har gjort
sin pligt.
Altså kommer bladet ikke til tiden,
så spørg postvæsenet, det er sikkert der,
fejlen ligger.
Redaktionen.

ger sig anvendelse, for eks. legeringer med wol
fram. Her træder ultralyden ind i billedet i form
af
ultralydboremaskiner.
Der
er
ikke
tale
om
egentlig boring med skærende instrument, så nav
net kan være lidt misvisende. Hvad der foregår,
er en slags gennemslibning. Princippet er vist i
fig. 7. Bearbejdningen sker ved hjælp af et til be
arbejdsningsstedet
tilført
slibepulver.
Et
stempel
sættes i gang ved hjælp af ultralyd, og under vibra
tionerne skrabes der ved slibepulverets hjælp par
tikler ud af materialet, og der fremkommer nu et
hul, der ganske nøjagtigt har slibestemplets form.
Da der ikke er tale om boring, kan der fremstilles
huller af en hvilken som helst form, runde, fir
kantede, z-formede o. s. v. Ligesom stål og hård
metal
kan
også
glas,
keramik,
halvædelsten,
ja
selv
diamanter
bearbejdes
med
ultraboremaskine.
I den senere tid er man også gået over til at be
handle
germanium
til
fremstilling
af
dioder
og
transistorer på denne måde.
Til slut vil jeg omtale lodning med ultralyd, som
specielt i elektronikken vil betyde et stort frem
skridt.
Det er kendt, at lodning af aluminium byder
store vanskeligheder. Det er særlig metallets for
bindelse med luftens ilt, de såkaldte oxyder, der
ikke kan fjernes under lodningen ved hjælp af de
hidtil kendte loddemidler. Hvis man ved hjælp af
ultralyd sætter loddekolben i hastige svingninger,
vil oxydhinden praktisk talt blive slået af gennem
vibrationerne, og lodningen kan foregå uhindret.
De gengivne eksempler på anvendelse af ultra
lyd er kun få af de mange områder, hvor denne
nyskabelse gør sig gældende. Industri og videnskab
arbejder hastigt på at udvikle nye metoder, og i
den kommende tid vil vi se mange af de nye me
toder udvikle sig og tage form i det praktiske livs
tjeneste.
OZ6PA, Poul Andersen.
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VÆRKSTEDSTEKN IK
Ved OZ6PA.

En elektrisk loddepistol

Det er længe siden vi har haft en konstruktion af
en loddepistol i bladet. Så vidt jeg ved var det i
oktober 1949 hvor OZ5WJ gav os en beskrivelse af
en sådan. Det er altså fjorten år siden, og af hen
syn til alle de amatører der er kommet til senere,
og det er jo som bekendt mange, vil jeg mene, det
vil være af interesse, om man nu bringer en kon
struktion.
Det bærende i en sådan konstruktion må nød
vendigvis være, at den opbygges af dele fra rode
kassen. Skal man først købe en egnet transformator
specielt bygget til formålet, kan man sikkert lige
så godt købe en loddepistol fra fabrikken. Men, som
sagt, benytter man en egnet trafo, som man har på
lager, eller er kommet billig til, så kan man få me
gen gavn og glæde af nedenstående konstruktion.
Desværre ligger det jo sådan, at det er vanske
ligt at afgive nøjagtige arbejdstegninger, når de
dele, der skal benyttes, er af forskellig størrelse,
så målene varierer. Jeg håbe? dog med følgende
beskrivelse
at
kunne
fremsætte
arbejdsgangen
og
beregningen
så
letforståeligt,
at
enhver
selv
vil
være i stand til at påføre de mål, der skal benyttes
ved fremstillingen.
Det bærende i konstruktionen er transformatoren.
I regelen har vi jo alle en sådan tingest liggende
og generelt kan det om den siges, at dens tvær
snitsareal helst ikke må være under 6 cm2 medens
den på den anden side heller ikke gerne må være
altfor stor, da pistolen ellers bliver for tung og
uhåndterlig at arbejde med.
En ikke for stor glødestrømstransformator er i
regelen bedst egnet, og er man forsigtig, kan man
fjerne sekundærviklingerne og så håbe på, dels at
primærviklingen ikke er beskadiget og dels, at der

er så megen plads til overs når sekundærviklinger
ne er væk, at den nye meget tykke sekundærvikling
kan finde plads i vinduet.
I mange tilfælde vil man nok starte helt fra grun
den og selv både vikle sin primærvikling og sin
sekundære glødestrømsvikling.
Som bekendt sidder på de almindelige lysnet
transformatorer en primærvikling til 220 volt vek
selstrøm og derefter en eller flere sekundærvik
linger f. eks. 6,3 volt til glødestrømsforsyning 6,3
eller 4 volt til ensretterrørets glødestrøm etc.
Om alle disse viklingers data, deres trådtykkelser,
vindingsantal, viklingsareal,
kærnetværsnit o.s.v.
er
det nødvendigt at vide lidt besked, ikke mindst

når man begynder på bar bund, det vil sige en tom
kærne, hvorpå skal vikles både den primære vikling
og en sekundærvikling.
For at kunne arbejde med alle disse data vil jeg
anbefale at benytte en meget letoverskuelig tabel,
som jeg gennem årene har haft megen glæde af.
Den er så dejlig fri for teori og går lige til sagen,
så man straks kan gå til arbejdet. Denne tabel
eller rettere dette monogram er hentet fra OZ juli
1950 og fremsat af OZ1FG, Jørgen Gadmar.
Af hensyn til alle de nye amatører, der ikke ejer
de ældre OZ-årgange, bringer jeg denne tabel. Den

Denne skala gengivet efter OZ1FG. F. Gadmar er en nem genvej, når man vil beregne
nettransformatorer. På den øverste skala går man ind med den samlede sekundære watt
afgivelse og trækker en lodret linie her. På skala 2 fås da det nødvendige jernareal (Qj +
10%). Skala 3 angiver vindinger/volt til beregning af sekundære vindinger. Skala 4 er
dobbelt og angiver over stregen det primære antal vindinger for 120 volt, og nedenunder
127 volt. 5 giver trådtykkelsen for de to primære viklinger. Skala 6 anvendes til dimen
sionering af tråden i sekundærviklingerne og 7 antal vindinger pr. cm2 til bedømmelse af
vinduesarealets størrelse.
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er nem at arbejde med og enhver kan straks få
glæde af denne „hurtigberegner".
Lad os f. eks. se på en glødetransformator, som
vi vil vikle, og hvor vi vil have en primærside til
220 volt og 2 sekundærviklinger henholdsvis 6,3
volt og 5 ampere og 6,3 volt og 2 ampere. Summen
af disse to sekundærvlklingers ydelser er ca. 45
watt. Vi går nu ind med dette tal 1 tabellens øverste
linie, og trækker en lodret linie nedefter til de
underliggende tal. Det ses nu, at tværsnitsarealet
på trafoen skal være 7,5 cm2 og af linien neden
under fremgår det, at vi skal have 7,5 viklinger pr.
volt på vor sekundærside. Næste linie fortæller os
at viklingsantallet på trafoens primærside ved 220
volt skal være 1400. Videre fremgår det i næste
linie, at denne trådtykkelse skal være ca. 0,3 mm.
I næste linie igen kan vi læse, at dersom vi skal
have en strøm på 5 ampere fra sekundærviklingen,
skal trådtykkelsen være 1,5 mm, og hvis den anden
vikling skal give 2 ampere ud, må trådtykkelsen
være 1,0 mm. Sidste linie giver os lidt om vindues
arealet. Ikke sandt! Det var mange positive oplys
ninger, vi fik hentet på dette øjeblik, og vi er straks
i stand til at beregne os en transformator ud fra
disse let overskuelige tal. Tabellen går ikke længere
end til 15 ampere på sekundærsiden, og her kommer
vi til kort med vor sekundære vikling, der har
helt andre størrelser, men derom senere.
Vi er nu kommet så vidt, at vi kan gå over til
fremstillingen af den transformator, som er hjertet
i vor loddepistol.
Vi har udvalgt os en egnet kærne, og vi har efter
tabellen
fundet
viklingstallet
og
trådtykkelsen
på
den primære vikling. Vi spoler forsigtigt tråd på,
sørger for en tæt og fast vikling, da man aldrig
har for meget vinduesareal til overs. Mellem hver
primærvikling lægger man et stykke tyndt fast pa
pir. Man passer omhyggeligt på at fordele tråden
jævnt over hele spolen og ikke tabe de yderste vin
dinger ned i det underliggende lag. Det gælder
altså om at afbryde viklingen lige inden den yder
ste kant på spolen. Sekundærviklingen laves i vort
specielle tilfælde af 5 til 6 mm kobbertråd, og vi
skal kun bruge. 23/4 til 3 viklinger. Vi skal inden
denne vikling begynder huske at afslutte primær
viklingerne med fire fem lag ekstra papir, nær
mest så tykt som tyndt karton.
Hvad angår kobbertråden, kan den ofte være
svær at arbejde med. Den har tilbøjelighed til at
danne små bøjninger og ujævnheder, som fylder
unødigt op, og den kan være meget genstridig at
anbringe på den lille beskedne plads.
En god ting er at udgløde kobbertråden. Man
kører den langsomt gennem gasflammen, lader den
afkøle af sig selv, og så bliver den mere behagelig
at arbejde med.
Det
vil
være hensigtsmæssigt
at anbringe en
strømpe uden om af fleks eller lignende for at iso
lere vindingen.
I stedet for kobbertråd kan man også bruge kob
berrør, som man flader ud, men også her må man
huske at udgløde.
Der er heller ikke noget i vejen for at benytte
flade kobberstrimler, men man må have for øje,
at man ikke må gå ned i kobberarealet. Når vik
lingen er på plads og det hele samlet, anbringes et
stykke tyk pertinax eller lignende på det sted, hvor
kobbertråden føres ud. X pertinaxet er boret to hul
ler til styring af kobbertråden, og det senere påsatte
aluminiumslåg låser pertinaxet fast i sin stilling,
så der på denne måde fremkommer en god afstiv
ning af loddespidsen.

Afstanden
mellem
sekundærviklingens
udgangs
ender skal være 15 mm, og helt ude påloddes et par
bøsninger, eller man borer et hul i hver spoleende.
Meningen hermed er at få anbragt den tyndere
loddespids af 1,5 mm kobbertråd og 1 facon som
tegningen viser det.
I sekundærviklingen går nu en strøm på ca. 100
ampere med en spænding, der til gengæld ikke er
mere end ca. ½ volt. Når denne strøm passerer den
tyndere loddespids, udvikles der varme netop på
dette sted, og varmen er tilstrækkelig til at gøre
pistolen loddeklar på 3 til 4 sekunder.

Fig. 2.
Håndtaget foldet op efter
udfoldning i fig. 3.

Pistolen egner sig naturligvis kun til intermitte
rende brug, derfor anbringes en trykknap eller lig
nende som håndtag, således at strømmen afbrydes,
såsnart hånden slipper grebet. Det går ikke at
lade pistolen ligge „tændt", medens man har andet
for.
Naturligvis er det vigtigt, at loddepistolens vik
linger og trafoens tilledninger er godt afskærmet,
så al berøringsfare er borteliminert, og endelig, at
pistolen er mekanisk stabil, så den Ikke bryder
sammen under brugen. Derfor lægger vi omkring
pistolen en skal af 2 mm aluminium. Denne skal
formes af to parter, og nederste del formes sådan,
at den ved foldning danner et håndtag. Under- og
overpart sammenskrues ved hjælp af de huller, der
sædvanlig
forefindes
i
transformerblikkets
hjørner.
Er der ikke huller kan man tage et stykke blik og
forme et U, der så trækkes over kærnesiderne.
Dette lukker over- og underpart sammen.
For at kunne fortage bukningen af aluminium til
låg og håndtag er det nødvendigt at tegne en pladeudfoldning, som så overføres til aluminiumspladen.
Da det bliver forskelligt hvad den enkelte kommer
til at bruge af kærne, kan jeg ikke her lave en
nøjagtig tegning med alle mål, men fig. 2 og 3 vil
sikkert give en oversigt over fremgangmåden, så
den enkelte selv efter sit behov kan indføre de
nødvendige mål.
Det kan anbefales at optegne målene på et stykke
karton og derefter med en kniv ridse bukkestederne
op. Herefter vil det være nemt at bukke kartonen
op i facon, hvorved man hurtigt får et skøn over,
om bukningen er rigtig indtegnet. Man vil opdage,
at der skal gøres flere forsøg, inden den rigtige
form fremkommer, men da det jo kun er et stykke
karton, der skal bruges til forsøg, spiller dette jo
ingen rolle. Når man er sikker på foldningens rette
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udformning, overfører man skabelonen til alumini
um og ridser op og saver ud. Bukningen foregår i
skruestik. Man bukker over fladjern eller vinkel
jern, og jernene lader man rage ud fra skruestik
kens ene side, så kan bukningen foregå uhindret.
Det hele er slet ikke så indviklet, som det ser ud
til, og det vil hurtigt vise sig, at man godt kan lave
en
„skræddersyet"
kappe
til
sin
transformator.
Fremgangsmåden fremgår jo iøvrigt af illustratio
nerne, de siger mere end mange ord.
En vigtig ting i hele pistolen er afbryderen. Til
denne kan benyttes en Jautz trykkontakt. Det skal
være af den type, som tænder, når man trykker
ned, og straks afbryder, når man slipper. Disse
trykkontakter kan bære omkring 1 ampere, det er
nok i vort tilfælde. Prisen ligger omkring 3 kr.
Trykkontakten skal monteres på en lille alumini
umsplade indsat i grebet på det sted, hvor pege
fingeren finder plads. Forøvrigt kan den finger
nemme jo let i pertinax lave sig en afbrydermeka
nisme formet som en pistolhane. Tager man tre lag
pertinax,
hvoraf
det
midterste
er
„aftrækkeren",
kan man opbygge en god kontakt, der er godt iso
leret fra pistolens metaldele. Den anbringes i hul
rummet i håndtaget og fastskrues udefra, og såle
des at kun kontakten (pistolhanen) rager frem.
Vær i det hele taget forsigtig med de elektriske

tilledninger, så de ikke på nogen måde
røres ved fejltagelse eller glemsomhed. 6PA.

Afstand
km

Pejling
grader

Bangkok
HS

8700

83

Buenos Aires
LU

12000

235

Panama
Kz5

8200

274

New York
W2

6300

293

Kapstaden
ZS

10000

175

Rom
I

1600

180

Tokio
JA/KA

8600

46

Thorshavn
OY

1300

310

Godthåb
OX

3500

310

Rio de J aneiro
PY1

10400

228

Cairo
SU

3250

?

Melbourne
YK3

16000

70

Svalbard
LA/LB *)

2000

18

Færinge havn
OX *)

2300

270

Angmagsalik
OX

3000

311

*)

Gælder kun for OY-land
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SILENT KEY
Atter er en af de old pionerer gået bort.
Det er med sorg vi må fortælle, at OZ7CM,
E. Madsen, Taarnvej 9, 1., Nyborg, er død.
Døden kom hurtigt for ham, det var et hjerte
slag den 17. oktober, han blev ca. 66 år gam
mel.
Han var den fødte eksperimenterende ra
dioamatør, og alt, hvad han lavede, blev
grundigt prøvet, inden han gik i luften med
det. Hvornår han fik sin første licens ved
jeg desværre ikke, da jeg kun har OZ fra
1933. Men i OZ for maj 1936 står han som
medlem nr. 977 og i OZ for juni 1937 som
atter lic. OZ7CM.
Æret være hans minde.
For EDRs Nyborg afd.
OZ5U.
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EDRs generalforsamling (sluttet)
Punkt 5. Indkomne forslag.
Der var indkommet 2 forslag til vedtægtsændrin
ger. (Se august OIZ side 259-262). Dirigenten op
læste de to forslag og gav ordet til 3FM for at
motivere sit forslag. 3FM havde ikke mange be
mærkninger til sit forslag, det var jo skrevet i OZ,
men det var jo nærmest for at spare, når der skulle
holdes HB møder. I dag, hvor rejser og ophold var
en stor udgiftspost, ville det være en fordel, at
hovedbestyrelsen ikke var større end strengt nød
vendig. Arbejdet bliver derved hurtigere og mere
smidigt. 3FM ville dog foreslå, at det andet ind
sendte forslag blev behandlet først, for blev det
vedtaget, bortfaldt jo hans. Da ingen havde noget
herimod, gav dirigenten ordet til OZ2KP.
OZ2KP var ikke helt tilfreds, som sagerne nu
stod, idet nemlig at kassereren havde uddelt nye
love til alle deltagere, og flere af sætningerne stod
helt anderledes i disse love.
3FM sagde hertil, at de nye love jo skulle ud, og
at man ikke plejede at sende til hver enkelt, kun
et rettelsesblad, men der var nu de sidste år ved
taget flere administrative rettelser, så et nyt sæt
love var nu trykt og omdelt her.
Efter at 2KP havde motiveret sine forslag og
undret sig over, at der i kreds 4 ikke var opstillet
mere end d e, som skulle vælges, ikke engang en
suppleant, udbad dirigenten sig talere i debatten
om forslagene.
OZ5Y kunne til 2KPs forslag kun sige, at sådan
havde det været tidligere, og det havde vist sig
utilfredsstillende,
det
blev
for
eensidigt.
HB-medlemmerne blev dengang fortrinsvis valgt i Københavns-området. I dag må vi have lov til at vælge
formanden uden om hovedbestyrelsen, det kan der
ikke røres ved. Vi kan Ikke have det sådan, at
jyderne kan vælge københavnernes kandidater eller
omvendt, og at vi på Fyn slet ingen lokale fik. HB
er for øvrigt alt for stor.
3FM var helt enig med 5Y, de afstemningsregler,
som vi brugte nu, var helt i orden, som forslaget
lød, ville der blive slemt virvar i kandidatforde
lingen, det må dog være rimeligt, at der kommer
lokale folk i HB såvel fra Fyn som fra Sjælland og
løvrigt fra alle 4 kredse. Vi vil bede os fritaget for,
at andre skal bestemme, hvem vi skal have ind i
HB.
OZ6I foreslog, at man samarbejdede de to forslag,
og at HB kom betydeligt ned i antal. Landet skulle
deles op i 5 enkeltmands-kredse med nøjagtig lige
mange EDR-medlemmer, lige mange kandidater og
lige store muligheder i enhver henseende. Dirigen
ten anbefalede 61 at indsende forslaget til næste
års GF, da det jo ikke iflg. lovene havde været
offentliggjort i OZ.
5GB tog selv ordet og mente ikke, at de af 2KP
stillede rettelser til lovene var særlig velbegrun
dede. Hvorfor skulle kreds 2 og kreds 3 ikke være
med i et forretningsudvalg. løvrigt ville 5GB me
get have sig frabedt, at nogen i Jylland skulle be
stemme, hvem der skulle i HB i København eller
på
Sjælland.
Formanden
skal
selvfølgelig
vælges
af de medlemmer, som møder personlig frem på
GF, de som følger arbejdet må da have en mulig
hed for at vælge den mand, som skal styre forenin
gen, der står jo i vedtægterne, at foreningens høje
ste myndighed er generalforsamlingen, så må den
vel også have lov at vælge sin formand.
OZ6PA, EDRs formand, gav et par eks. på, hvor
dan valget ville blive efter 2KPs forslag. Jyderne
kunne vælge 2KP som kandidat i København, men

det er dog 4AO, som tager det store arbejde i Kø
benhavnsområde
i
øjeblikket,
det
ville
da
være
uretfærdigt, hvis ikke han blev valgt. Hvis 5GB,
som nu bor i København, blev opstillet (han er
meget populær i København), ville han blive valgt
1 kreds 2, 3Y ville ikke have en chance på den
måde. Nej. lad os holde os til det en gang ved
tagne.
3WQ kunne ikke se, at det kostede så meget at
holde HB-møde; iflg. regnskabet var det 2 % af de
samlede udgifter. Et meget rimeligt beløb for disse
møder.
2KP kunne om sit forslag sige, det var udtryk
for en kritik, som var kommet til orde fra forskel
lig side, der ønskede at få de vedtægter ændret, så
de var en landsforening værdig. Det kan ikke være
de medlemmer, som har råd til at rejse til GF, som
alene skal bestemme, derfor indførte man urafstem
ningen i sin tid. Om HB nedsættelse i antal kunne
2 KP ikke være enig med 3FM, HB måtte have et
rimeligt omfang, så alle i landets forskellige egne
kan komme i forbindelse med et HB-medlem. løv
rigt havde hovedbestyrelsen ikke ret mange møder,
der havde ikke været noget referat endnu 1 år i
OZ, som ellers vedtaget. Forretningsudvalget havde
åbenbart det meste af arbejdet, og resten af HB
sad til PYNT?????
4RH formodede, at EDR også var forholdsvis de
mokratisk, således at man kunne foreslå ændrin
ger i de stillede forslag eller forkaste det helt, det
må vel være muligt fra talerstolen at stille for
slag, selv om de ikke er trykt i OZ. 4RH kunne godt
gå med til, at formanden blev valgt af HBs midte,
således at det ikke var en øjeblikkelig stemning,
som bestemte, hvem der skulle være formand.
3FM sagde til 2KP, at han ikke var nervøs for at
sidde i HB, uanset hvad man laver eller ændrer,
3FM kunne klare sig uden stemmerne fra andre
end sin egen kreds. Til 4RH sagde 3FM, at kreds 4
ikke ønskede nogen indblanding i, hvem der skulle
vælges 1 Jylland. 3FM anbefalede at forkaste det
af 2KP stillede forslag.
5RO kunne ikke indse, at 2KPs forslag indebar
noget godt, det vil jo fratage de lokale afdelings
folk lysten til at arbejde. De, som vælges ind i HB,
ved jo, at grunden så må være, at de medlemmer
har gjort et stykke arbejde i sin kreds. 5RO kunne
for sit vedkommende sige, at det var en god støtte
hvert år at se, hvordan afdelingens medlemmer
vurderede ens arbejde, det havde jo nu vist sig
også for 4AOs og 9SNs vedkommende, den, der gør
afdelings-arbejdet,
må
også
have
chance
for
at
være medbestemmende i hovedbestyrelsen.
5Y spurgte om, at hvis nu 2KPs forslag blev ved
taget, måtte han, 5Y, så opstille en kandidat i Københavns-kredsen,
hvis
det
passede
ham???
Det
måtte blive følgen!
7GL syntes, 2KPs lød meget godt, det har jo væ
ret sådan tidligere, men når det er blevet kasseret,
må det være forbi, fordi det ikke er så godt allige
vel. Om 3FMs forslag kunne 7GL ikke se, at det
var nødvendigt at nedskære, arbejdet skal gøres,
og vi skal have alle kredse med i det. Tænk hvis
vi 1 kreds 2 kun fik een HBkandidat, vi har dog
Grønland, Færøerne og Bornholm med, en meget
stor kreds, nej lad det være, som det er, altså ingen
ændringsforslag denne gang.
2MI syntes ikke, at arbejdet i hovedbestyrelsen
var besværligt, selv om der var mange medlemmer.
Medlemmerne ude i landet brugte dog ikke HBmedlemmerne nok, kontakten imellem HB og afde
lingernes bestyrelser måtte kunne være bedre. 2MI
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kunne for sit og 3Y’s vedkommende ikke sige, at de
var blevet valgt for det store arbejde i afdelingerne,
for det var meget besværligt at samle folk til mø
derne.
2KP anbefalede GF at stemme for forslaget for at
få indført virkelig demokratiske forhold inden for
EDRs bestyrelse.
8JM kunne til 3FMs forslag ikke se, at det ville
være nødvendigt at skære HB ned nu, da vi har
over 3000 medlemmer, at det var af økonomiske
grunde var en anden sag.
2BF bragte en hilsen fra Horsens afd. Der var 15
fra denne afdeling til stede. Bl. a. for at vælge
EDRs formand, som absolut måtte vælges af gene
ralforsamlingen. 2BF læste det af Horsens afd. ind
rykkede stk. i september OZ op for GF, hvori det
hedder, at GF forkaster det af 2KP stillede for
slag, idet afd. mener, at de nugældende regler bør
bibeholdes. Horsens afd. vil ikke have andre til at
bestemme, hvem der skal i HB i kreds 4, end de
dejr boende medlemmer.
OZ4EV kunne i de stillede forslag se både for
dele og mangler, men til en nedskæring af HB ville
4EV ikke være medvirkende, det var en stor fordel
at så mange som muligt var med i HB-arbejdet.
4Ey bad GF stemme imod begge forslag.
3FM oplyste, at det ikke alene var for det økono
miske, at han havde stillet forslaget til nedskæ
ring af HB, der måtte hellere afh. flere HB-møder
og færre forretningsudvalgsmøder. Var det vigtige
sager, som skulle besluttes, måtte de jo alligevel
henlægges til næste HB-møde. Vi skal også til at
holde mange møder om den nye håndbog. 3FM ville
uden
at
forklejne
nogen
HB-medlemmer
stadig
holde på en nedskæring af HBs medlemsantal. Ar
bejdet vil blive mere smidigt.
OZ3Y kunne oplyse, at der var holdt eet møde
i HB i dette år, det kunne vel ikke slå en forening
med 3000 medl. omkuld.
OZ5UF ville gerne vide, hvorfra han skulle døm
me. om, hvem der var dygtigst f. eks. i København,
så var det
vist bedre slet ikke at stemme.
Og ang.
udtalelsen
om at
formanden blev valgt ved en
stemning på generalforsamlingen, så var det en
stemning, som havde holdt sig godt igennem de
sidste ca. 10 år. (Munterhed).
2KP var
blevet
opfordret til at oplyse, at man
selvfølgelig
kunne
stille hvem, man ville til HBkarididat, også sig selv. Stemmesedlen må gerne
blive dobbelt så lang som nu. 2KP ville fastholde,
at hvis EDR stadig skulle være en demokratisk
forening, så måtte GF stemme for hans forslag.
Man gik nu over til afstemning om OZ2KPs for
slag til vedtægtsændring. Resultatet blev: For for
slaget 40 ja, 98 nej og 6 ugyldige. 2KPs forslag er
forkastet.
3FM fik igen ordet til en mindre redegørelse af
sit forslag. Der var kun tre ting at stemme om, om
HB skulle være på 5, 7 eller 11 medlemmer.
2KP beklagede, at hans forslag ikke blev ved
taget, det var blot et forsøg på at ændre EDRs
vedtægter i demokratisk retning. Om 3FMs forslag
ville 2KP anbefale at forkaste dette.
6PA anbefalede, at man stemte på 7 medlemmer
i HB, det ville bevirke, at HB kunne mødes noget
oftere og kunne komme mere ud i landets forskel
lige afdelinger.
Man gik derefter over til afstemning af OZ3FMs
forslag til vedtægtsændring.
Resultatet blev: for 5 HB-medlemmer stemte 11,
for 7 HB-medlemmer stemte 52, for bibeholdelse af
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den nuværende hovedbestyrelse stemte 78, blanke 2.
OZ3FMs forslag blev forkastet.
3FM takkede for resultatet, det var ikke fra hans
side noget prestigespørgsmål men af ren forret
ningsmæssig karakter. Der var dog en lille ændring
i § 12 af administrativ art, 3FM gerne ville have
med. Der står, at alle HB kandidaters navne skal
offentliggøres i august OZ, og i samme nr. er ind
lagt en stemmeseddel med de opstilledes navne.
Ændres til: I august OZ findes indlagt en stemme
seddel indeholdende navnene på samtlige foreslåede
kandidater. 2KP kunne ikke se, at en undladelse af
at følge vedtægterne var gyldig grund til, at det
skal slås fast i vedtægterne.
Punkt 6. Valg af formand.
Dirigenten udbad sig forslag. Der blev foreslået
genvalg. OZ6PA og OZ2AF samt OZ2KP.
2KP trak sit kandidatur tilbage og anbefalede de,
som ville have stemt på ham at stemme på OZ2AF.
Resultatet blev, at OZ6PA blev valgt til EDRs
formand med 96 stemmer.
OZ2AF fik 41 stemmer, 4 var blanke.
6PA takkede for valget og håbede endnu et år at
kunne gøre en indsats for EDR.
OZ3Y
takkede
Københavnsafdelingen
for
de
to
arrangementer i forbindelse med GF. Det havde
virkelig været en oplevelse at se fjernsynets tekni
ske afdeling m. m.
Punkt 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
OZ3TM, OZ5Y og OZ7GL som suppleant. De
alle genvalgt.

blev

Punkt 8. Eventuelt.
OZ7DX ville gerne henvise til en leder i QST
i september. Som 2C sagde, var der mange, der
gør krav på vore frekvenser, vi har ialt i HF-båndene 2900 kHz, deraf de 1700 i 10 m båndet og 450
på 15 m. Man opdager, hvor lidt vi har tilbage, til
80 m 300 kHz og 100 kHz på 40 m, hvoraf de sidste
50 må deles med andre st. Der bliver jo kun lidt
tilbage til 20 m, derfor må vi deltage i det inter
nationale arbejde og stå som en samlet national
forening.
OZ2MI havde hørt lidt til det internationale ar
bejde på en særlig måde, nemlig med en invitation
til en YL og XYL frokost til et 25 års jubilæum i
Ohio, man skulle selv betale rejsen, der var blevet
sendt et udkast til et tøjstykke, hvorpå EDRs
emblem skulle sys på, hvad 2MI havde gjort nyde
ligt med Denmark indføjet i blåt. Det skulle bruges
som en del af et sengetæppe sammensyet af alle
landes emblemer. Stakkels den som skulle bruge
det som1 sovetæppe.
3FM fik ordet til en bemærkning til medlem
merne om at huske at skrive medl. nr. ved hen
vendelse til ham. Også til DR-amatørerne bad 3FM
huske, når de skrev til 'QSL-centralens giro, altid
at anføre DR nr. — Endnu en ting, EDRs 'QSLcentral er ikke Nørretorv 15, Horsens, men OZ6HS,
Ingstrup. Og når nogen flytter, så meddel det, før
I flytter, så OZ kommer til den rigtige adresse
næste gang.
3FM sluttede med at takke for de mange breve,
han
fik
ind
imellem
arbejdet
med
amatørernes
anliggender.
OZ4RH ville sige tak, fordi han havde fået lov
til at gøre vrøvl, men ikke alene tak for det, m'en
en særlig tak til OZs redaktion, OZ6PA og OZ7AQ.
OZ7WH havde en hilsen fra OZ5U i Nyborg,
af de ældste amatører her i landet. 5Ulla er CW(Sluttes næste side).
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Ålborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department

Region I-konferencen
(Fortsat fra Aug.nr.)
Afsluttende plenarmøde.
Fredag d. 14. juni 1963.
Efter de sædvanlige åbningsceremonier og rettel
ser til dagsordenen og hidtil udsendte part-refe
rater aflagdes rapport og henstillinger fra de for
skellige komiteer.
Den økonomiske og financielle komite.
Det besluttedes at godkende rapporten samt de
to henstillinger A og B, der var indbefattede heri.
Med hensyn til henstilling A var den svejtsiske
repræsentant af den opfattelse, at medlemsafgiften
på 50 Sv. cts. pr. licenseret medlem var for lav.
Den delegerede for EDR (OZ2NU) forsvarede den
opfattelse, at den foreslåede basis for afgift var alt
for høj. Afstemningen viste 14 for og 2 imod.
Forslag B blev vedtaget med en mindre redaktio
nel
ændring
og
besluttede,
at
Reg.
I’s
fonds
bl. a. skal medvirke til dækning af udgifterne ved
deltagelse i Region I-konferencer af en delegeret
fra en hvilken som helst medlemsorganisation, som
er ude af stand til at dække alle udgifter af sine
egne
økonomiske
midler.
Executiv-komiteen
gives
fuld bemyndigelse til at træffe beslutning i tilfælde
af ansøgninger.
Mødet noterede, at den totale årlige bidrags
ydelse fra de tilsluttede medlemsorganisationer for
året 1964—65 tilnærmelsesvis ville blive 15520 sv.
fre. (omkr. 1291 £).
Executiv-komiteen
blev opfordret til i god
tid
forud for hver konference at fastsætte tidsfrist for
ansøgninger om observatør-status.
GENERALFORSAMLINGEN
(fortsat fra forrige side).
mand og har lige fået en ny sender, så han tager
gerne forbindelser. Endvidere havde 7WH en hilsen
fra O.Z2HA i Stinesminde ved Randers, men 2HA
hører ikke så godt, så tal lidt højt til miken, så
går det nok. OZ2HA vil gerne have QSO.
Som sidste taler kom OZ5S på talerstolen, 5S
ville gerne for de grønlandske amatørers vedkom
mende påtale, om ikke OX kunne få lov til at tale
med deres koner eller nærmeste familiemedlemmer
i Danmark, i lighed med de amerikanske amatører
på Grønland. 5S henstillede til HB at tage dette
emne op over for P&T. Endvidere bad 5S om, at
der blev nedsat en BCI- og et TVI-udvalg til af
hjælpning
af
de
forstyrrelser
fra
amatørstationer,
som fik klager. En teknisk vejledning for disse
amatører var på sin plads.
5GB kunne hertil oplyse, at det var en politisk
mur, vi slog hovedet imod, der var intet at gøre
for de grønlandske amatører i den retning.
OZ6PA sluttede generalforsamlingen med at sige
tak til de, som kom, og en tak til dirigenten for den
ro og orden der var blevet opretholdt.
Dirigenten OZ5GB sluttede EDRs 36. generalfor
samling med at udbringe et leve for EDR.
Vy 73 de OZ5RO, sekretær.

Den administrative og organisatoriske komite.
Det blev vedtaget at godkende rapporten samt de
deri omhandlede forslag i h. t. følgende: (Se nær
mere om forslagene i aug. OZ).
Forslag E: Det blev tilføjet bestemmelserne vedr.
den
europæiske
båndplan,
at
„Medlemsorganisatio
nerne er opfordrede til kun at benytte dele af
amatørbåndene ved nationale contester og at in
formere de øvrige organisationer herom“.
Foreslået af VERON og støttet af Oe. V. S. V.
RSGB og USKA stemte imod forslaget.
Forslag J: Vedtaget med redaktionel ændring.
Forslag P: De reviderede regler for de europæi
ske rævejagtsmesterskaber blev vedtaget.
Forslag R: Vedtaget.
Forslag S: Vedtaget med ændring til følgende
størrelser:
Minimum: 8X13,5 cm.
Maximum: 10,5X15 cm.
I forbindelse med forslag A forelagde RSGB et
dokument, der senere vil blive bragt i uddrag her
i OZ, og i forbindelse med forslag B et dokument
med
retningslinier
for
rapportering
af
stationer,
der
uberettiget
foretager
udsendelser
på
amatør
båndene.
I forbindelse med forslag C stemte ARI og EDR
imod
forslaget
om
at
benytte
frekvensområdet
14100—14110 kc/s for RTTY.
Forslag H: Vedtoges mod DARC’s stemme.
I forbindelse med vedtagelsen af forslag K blev
det oplyst, at en fuld oversættelse i fransk og tysk
ved konferencen ville have andraget et beløb på
ca. 10.000 sv. kroner.
RSGB takkede REF og UBA for deres tilslutning
til forslag K, hvilket vil holde udgifterne nede ved
fremtidige konferencer.
SRAL anbefalede i forbindelse med forslag M, at
redaktørerne
af
de
forskellige
amatørblade
fulgte
SRAL’s eksempel med i hvert nr. at give et kort
resumé i engelsk over de ledende artikler.
Med hensyn til forslag O understregede konfe
rencens ordstyrer mr. Laett, HB9GA, den opfat
telse, at dette var et af konferencens vigtigste em
ner, og at det ville kræve en stor indsats fra de
forskellige
organisationers
side,
hvis
arbejdet
skulle udføres effektivt.
Det blev i forbindelse med forslag Q vedtaget
at rette en tak til PZK for dets tilbud om at orga
nisere rævejagtsmesterskaberne i Polen i 1965.
Fortsættes i næste nummer.
Ændringer til DXCC-listen.
Ifølge indgåede meddelelser er der pr. 16. sept.
sket
følgende
ændringer
til
DXCC-listen.
Prefixerne
9M2 — VS1 — VS4 og ZC5
udgår. I stedet tilgår to nye lande, Malaysia 1 —
bestående af det tidligere Malaya og Singapore, og
Malaysia 2 — bestående af det tidligere Sarawak
og Britisk Borneo. Prefixerne er os endnu ikke
bekendte.
QSL-kort fra disse lande kan først fremsendes
til kreditering efter februar 1964.
FK8AU, Raoul fra New Caledonia, er meget aktiv
i week-ends med SSB i den lave ende af 20 mbåndet. Specielt midt på dagen kan han komme
igennem S 8/9. QSL via Box 637, Noumea, New
Caledonia, Pacific.
RSGBs 21/28 Mc/s telefoni-test.
Atter i år indbydes radioamatører overalt i ver
den til deltagelse i den af RSGB arrangerede telefoni-contest på 21 og 28 Mc/s.
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Opmærksomheden
henledes
på
forandringen
1
scoringssystemet beskrevet i par. 8. — Deltagerne
gøres opmærksom på, at i tidligere år er mange
points gået tabt af de, der ikke læste denne para
graf omhyggeligt.
Regler.
1. Varighed.
Testen starter kl. 07,00 GMT lørdag d. 16. novem
ber og slutter kl. 19,00 GMT søndag d. 17. november.
2. Kvalificerede deltagere.
Testen er åben for licenserede amatører i alle
dele af verden. Der vil blive to afdelinger
(i) for enkelt-operatører,
(ii) for multi-operatører.
Deltagere i klassen for multi-operatører vil ikke
kunne opnå certifikatet nævnt under par. 9, men
vil få tildelt et særligt diplom.
3. Licenskrav.
Deltagerne skal under testen arbejde
stemmelse med deres licens-bestemmelser.

i

overens

4. Forbindelser.
Forbindelser må gennemføres ved anvendelse af
et hvilket som helst modulationssystem, som ved
kommendes licens giver tilladelse til.
Fdrbindelser
med
ulicenserede
stationer
giver
ikke points. Bevis på forbindelse kan blive krævet.
Kun een forbindelse med samme station på de
forskellige bånd tæller.
Dobbelt forbindelse må logges, men skal tydeligt
markeres som sådan og giver ikke points. Krydsbånds-QSO giver ikke points.
5. Kodegrupper.
En udveksling af RS-rapport efterfulgt af et tre
cifret serie-nr. begyndende med 001 for den første
QSO skal finde sted, inden points kan kræves.
6. Operatører.
I enkelt-operatør-klassen må deltageren alene be
tjene sin station under hele test-perioden. I begge
klasser skal samtlige operatører være licenserede.
7. Logs.
Loggene
skal
føres
på
internationale
logblade
eller på papir i A4-størrelse — og kun på den ene
side af papiret. Loggene skal indeholde følgende
rubrikker i den nævnte rækkefølge:
Dato/tid GMT.
Modpartens kaldesignal.
Rapport sendt.
Rapport modtaget.
Bånd.
Bonus-points.
Points krævet.
Loggene addresseres til:
Contest Committee,
Radio Society of Great Britain.
28, Little Russell Street.
London WC 1.
England.
Contestens navn skal tydeligt angives i det øver
ste venstre hjørne på konvolutten.
Loggen skal senest være poststemplet d. 2. dec.
1963.
Forøvrigt kan logblade rekvireres fra RSGB.
8. Points.
Forbindelser mellem stationer på de britiske øer
indbyrdes giver ingen points.
Oversøiske stationer må kun kræve points for
forbindelser
med
stationer
på
de
britiske
øer:
G — GB — GC — GD — GI — GM og GW. Endviderer gælder for oversøiske stationer, at hver gen
nemført forbindelse med en station med et af de
nævnte prefixer giver 5 points. Desuden kan kræ
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ves en bonus på 50 points for den første forbin
delse med hvert prefix på hvert bånd, d. v. s. med
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 — GM3 — GM4 — GM5 — GM6 —
GM8, GW2 — GW3 — GW4 — GW5 — GW6 —
GW8.
Yderligere 50 bonus-points gives for hver ti sta
tioner kontaktet indenfor hver af de nævnte kate
gorier uafhængigt af bånd.
9. Diplomer.
Diplomer vil blive tildelt den ledende station i
hvert af de deltagende oversøiske lande.
Loggen
skal
være
underskrevet
med
følgende
erklæring:
Declaration:
I declare that this station was operated strictly
in accordance with the rules and spirit of the
contest and I agree that the decision of the council of the RSGB shall be final in all cases of
dispute. I certify that the maximum input to the
final stage of the transmitter was ................................... watts.
Date .................................... Signed ...............................................
„CQWorld Wide DX Contest 1963“.
Vi bragte 1 sidste nr. af OZ tidspunkterne for de
to afdelinger i „CQ-testen“ og skal her som lovet
meddele
de
nødvendige
oplysninger
vedrørende
logs.
For
fone-afdelingens
vedkommende
skal
loggene
sendes senest d. 1. dec. 1963 og for CW-afdelingens
vedkommende ikke senere end d. 15. jan. 1964 og
skal for begge afdelingers vedkommende adresse
res til:
„CQ Magazine".
Att: Contest Committee.
300 West 43rd Street,
New York 36, N. Y
USA.
ARRL’s DX-Contest 1963.
Vi har nu resultaterne fra årets ARRL DX-Con
test:
CW:
102.672
48
1. OZ1W
725
A
60
35
2, OZ2LX
44.310
422
B
35.397
27
A
45
3. OZ7G
437
33.300
25
444
4. OZ4RT
A
33.150
25
442
A
5. OZ3FL
6 OZ4H
21
10.269
163
A
14
1.806
43
A
10
7. OZ2NU
8. OZ4DX
1.150
10
A
40
870
10
9. OZ7KV
29
B
198
6
11
A
10 OZ9Q
11. OZ2CE
150
5
10
A

.

.

Fone:
1 OZ5JT
34.344
27
424
A
20
2 OZ4RT
3.375
15
75
A
6
3. OZ5RQ
784
8
33
A
4. OZ3KE
324
6
18
A
4
Rubrikkerne angiver slutsum, multiplier, d. v. s.
antal af prefixområder på alle bånd, antal af QSOs,
input, antal timers deltagelse i testen.
Bedste
resultat
i
CW-afdelingen
opnåedes
iøvrigt af HC1DC med 1.028.565 points ved ialt 3.609
QSOs og en multiplier på 95.
I
fone-afdelingen
gik
førstepladsen
til
XE1CCB
med 588.720 points opnået ved 2455 QSOs og en mul
tiplier på 80.
Der er ikke opgivet nogen deltagelse fra OY,
medens følgende resultater er noterede for OX:

.
.

1. OX3DL
2. OX3WQ

CW:
360.900
4.920

60
12

2005
138

B
A

Fone: •
1. OX3KM
29.856
32
Et flot resultat af OX3DL.
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TOGO.
Efter 1. nov. kan der forventes aktivitet fra Togo
ved Barry Crampton, VE3BSB/5V4. Han vil op
holde sig i Togo i 4 måneder i forretningsøjemed,
men vil dog få tid til at være i gang med SSB på
14.120 kc/s med en KWM-2 og beam.
VE3AXC er QSL-manager for ham.
Kuria Muria.
Den
2.
nov.
startede
DX-peditionen
til
Kuria
Muria, hvorfra den skal være kommet i luften den
8. nov. — Blandt deltagerne er VS9AAA, VS9ARV,
W4BDP „GUS“ og VQ4IN. — Opholdet vil strække
sig over 2 uger.
Alle QSLs via W4ECI.
Congo.
TL8AC er ofte aktiv i
på 21 Mc/s på CW eller AM.
Fra Britisk Honduras
høres VP1TA på 21200/300
518, Belize, Br. Honduras.
De danske placeringer
i årets PACC-contest blev
OZ1LO
OZ4DX
OZ4FH

de

sene

med

eftermiddagstimer

AM.

QSL

via

Box

351 points
95 points
36 points

Europamesterskabet i rævejagt
blev både i enkeltmandskonkurrencen og i hold
konkurrencen
vundet
af
Sovjet.
Mesterskaberne,
der afholdtes i Vilna i Lithauen, var, bortset fra
enkelte svenskere og østrigere, et rent østeuropæisk
foretagende,
idet
følgende
prefixer
var
repræsen
terede:
OE - LZ - OK - DM - HA - YU - SP - YO - SM
og UA.

Det synes som om der blandt DX-jægerne er en
tendens til at betragte de aftagende solpletter med
altfor stor pessimisme, således at forstå at de høje
ste bånd opgives endnu inden de for alvor er døde.
Det er her 15 meter der skal tages lidt under be
handling, sagen er nemlig den, at alt for få be
nytter dette bånd, hvad grunden så kan være. Fem
ten meter har af en eller anden grund altid været
et slags stedbarn inden for amatørbevægelsen, det
er måske fordi det er det sidst tilkomne af båndene.
Det er derfor, at vi her skal slå lidt til lyd for en
større udnyttelse af dette udmærkede DX bånd. Sa
gen er nemlig den, at båndet kun tilsyneladende er
dødt, fordi der ikke er nogen aktivitet. Lytter man
i week-ends og i testerne, udviser båndet åbninger,
der langt overgår, hvad man er vant til fra tyve
meter. Båndet er næsten altid åbent i dagtimerne,
om morgenen er der åbninger øst over, ved aftens
tid åbner båndet mod vest. Det meste af dagen er
der åbnet syd over. I de sidste par måneder har jeg

lyttet på 15 meter, og man kan i gennemsnit sige,
at der er åbninger godt 80 % af tiden. Der er sta
tioner nok at få forbindelse med i week-ends, og
båndet
har
den
store
fordel
fremfor
andre,
at der næsten ingen QRM er, båndet er ikke, som
det ellers er ved at blive almindeligt, fyldt med
kommercielle stationer. Der er for alvor noget åt
gøre, så på med vanten.
Også på 40 meter kunne man godt ønske sig en
større aktivitet, dette bånd er bedst for DX i natog morgentimerne. 40 meter arter sig i det store
og hele som 80 meter, men åbningerne er oftere
og længere. Inden du går i gang med DX jagten,
så tag lige og find ud af om der er krydsmodula
tion i modtagerens indgang. Hos ikke så få af de
stationer, jeg har set, skyldes den megen QRM
i båndet krydsmodulation fra de kraftige radiofoni
stationer. Prøv at sætte en eller to afstemte kredse
foran, det vil som regel hjælpe fantastisk.
Fra OZ7BZ, der lige har forladt USA på vej til
Sydpolen, har vi fået et længere brev:
Jeg vil være på Eights Station engang i midten af
november og vil tro, at der bliver tid til lidt ama
tørradio ind i december. Jeg har til min rådighed en
BW6100 og en forstærker 1—5 kw. Antenne: V mod
Staterne, jeg vil forsøge at rejse en GP til 20 og
40 meter og skulle nemt få kontakt med Eu. Kaldesignalet er KC4USK eller muligvis KC4AAE. Vi
har skeds med K0IUK - 0YKJ hver mandag 14343
kc, men regner ikke med at forholdene er gode til
Eu. på den tid.
Vi ønsker held på rejsen og glæder os til at høre
nyt fra sydpolen.
OZ5S minder om, at Gus normalt anvender fre
kvenserne 14034 kc og 14065 kc til CW og 14198 kc
til SSB, og at han aldrig lytter på sin egen frekvens,
i stedet for straks at gå i gang med at kalde, vent
så hellere et par minutter og lyt efter hvor der
lyttes. Der er efterhånden ikke mange DX statio
ner, der sender og lytter på samme frekvens. Gen
nem 5S kommer også en efterlysning, W0REU, Kansas, beder så mindelig om OZ-QSL, Han arbejder
på OZCCA, men mangler mange OZ kort — nogle
med dårlig samvittighed?
5N2JKO er på 80 meter tirsdag, torsdag og lørdag
med SSB på 3785 kc eller CW på 3505 mellem 03
og 05z.
4W1AA er pirat, og QSL sendt til denne station
kommer retur.
VS9MB på Maldiverne er også aktiv på 7 Mc,
7025 kc CW og håber på snarligt også at komme
med SSB.
Via 4FF kommer der en plan over Gus’ aktivitet
i fremtiden, VU nov. 15, AC7 nov. 17, AC3 nov. 19,
AC7 dec. 3, AC5 dec. 5, VU dec. 12, XZ, HS, XW8
og VS1 dec. 17.—29., ZC5 jan.
ZS6BBB og 6YQ vil være QRV fra ZS8 fra jan.
3.—8. og fra ZS9 fra jan. 9.—14.
5KG henleder opmærksomheden på, at den hol
landske forening udgiver et DX blad, „DX press“,
som kan anbefales alle, der interesserer sig for
DX, det koster kun 10 gylden årligt og udkommer
en gang om ugen. Kan bestilles gennem PAØFX.
Forkaringen på de nye AC prefixer er, at kongen
af Bhutan har besluttet at dele landet i tre radio„distrikter", nemlig AC7, 8 og 9. Men det betyder
dog næppe, at der bliver tale om nye lande.
Blande de mange DX SSB stationer, der om afte
nen samles på 40 meter, er blandt andre MP4BBW,
VK2AVA, 3AHO, VS1LP og JA1ING. Den alminde
lige arbejdsfrekvens er 7065 kc, men båndet er så
lille, at de ikke skulle være svære at finde.
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Så over til
båndrapporterne:
3.8 Mc SSB:
OZ5BW: ZL4MN 6 - PY2QT 6 - 4X4AS 22 VE3BWY—2WM—2AUU 6 - 9A1CWN 21 - F9RY/FC
21.
7 Mc CW:
OZ4DX: UF6AZ 21 - UM8KAA 23 - UG6AV 20 4X4NPW 18 - VK5KO 20 samt div. Eu.
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Vi vil alle gerne have et stort OZ, men vi

14 Mc CW:
OZ4DX: UG6AD 19 - 4X4KK 15 - W2 4 9 0 samt
Eu.
OZ4FF: DU5DM - EP2RC - TA2BK - TC3ZA TP1RA - VK2EO—2GW - VQ4IQ - YA1A - 4X8JU 601ND - FL5A (det var Fransk Somaliland).
OZ4PM: HM4AQ 12 - EA6AM 18 - W7NPU (Utah)
17 - JA1CIO 17 - VE7PU 17 - VK6RR 16
OZ5DX: TT8AJ - F9UC/FC - EP2RC - PZ1BW FG7XC - HL9KH - ZD7BW - VP8GQ - VQ4IQ 601ND - 6W8AB - 9Q5AB.
OZ5S: VS1LD 15 - ZS5JM 17 - VQ2BC 16 - VQ8AI
- KL7FBK 8 - ZL1AV 7 - 5B4KW 11 - KP4CU 11 9L1TL 22 - 9N1MM (Gus) 15 - -W7NPU (Utah) 16
- W’s.
14 Mc SSB:
OZ1DX: ZS6VX 17 - CR7GF 17 - HZ1AB 16 EP2AU 16 - OX3JV 17 - OX3KM 16 - VS9AJR 16 VK2AHT 13 - VK3TL 14 - VK2PK 17 - KA2BW 16
- VE8MD 16 - 9M2JJ 16 - 5N2HJA 17.
OZ5BW: YVØAA 20 - TC3ZA 20 - TT8AN 15 VP8GQ 19 - VQ1DBW 17 - VP9BY 19 - CX2CO 13
- HS1B 14 - CR7GF—7CK 17 - DU1JC 14 - KC6BO
12 - YA1BW—1AN—1A (Gus) 17 - XE1TJ 16 HC2JT 15 - 5B4CZ 15 - AP2AD 16 - ZL1AIX m. m.
13 plus VK - KC6 - JA - HZ.
OZ5KG: VP2VS 18 - PJ5MF 18 - VP2KTA (Anguilla) 18 - VK4JQ 12 Willis fsl.
OZ5S: YA1A 15 - YV4FD 20.
-

21 Mc CW:
OZ5DX: CR6DK—7IZ - HC1DC - VQ2BC—2W VP8GQ - KG4BX - ZB2A - 5H3HZ - 5N2RSB—2JKO
- KP4 - 4X4 - YV5.
OZ5S: K4ZZP 15 - MP4DAH 14 - HK3LX 16 VK3AZY 9 - 5B40S 16 samt Eu.
QSL-adresser
HL9TD, R. Li. Loar, APO 970, San Francisco, Calif., USA.
F9UC/FC, for DXpedition til PO BOX 7388 G P O
N Y 1, N Y USA. Andre til DL9PF.
9A1CWN til I1CWN.
DU5DM til DU1CE.
TA2BK til DJ2PJ.
TC3ZA til G8KS.
Div. Gus til W4ECI.
TT8AN ti WØLY'Q.
5B4CZ til W2CTN.
Det var alt for denne gang. Tak for rapporterne
og på genhør i næste måned.
73 es best DX de OZ7BQ/Joe,
Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.
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tionen

artikler

over til næste gang.

7 Mc SSB:
OZ7BQ: MP4BBW - VK2AVA 19 m. m.

14 Mc AM:
OZ2KT: 9G1EC - 9U5BB - 9K2AJ - 601KH
5N2SMW—2CKH - 7X2MD - EP3RO - HM2BD
HL9KH - VS1MA - DU1BA - EL5D - AP2NM—2Q
- YA1AG - F9UC/FC - ZB1CE - GC3FKW - PX1MO
- 4U1ITU - M1B - 9A1CWN - OX3JV.

Afdelingsmeddelelser
nedlige

bør også tænke på, at et større
længere tid at lave. Derfor, hjælp

blad tager
os ved at

sende rettidig. — Og hvorfor skulle man ikke
kunne sende slof ind i rette tid — arbejdet er
ikke større af den grund!
Red.

OSCAR III
OZ for september 1963 indeholdt på side 299 en
kortfattet
meddelelse
om
OSCAR
III-projektet,
hvori det hed, at satelitten vil kunne ventes opsendt i nær fremtid, og at nærmere herom for
mentlig kunne meddeles i oktober-nummeret.
At dette ikke er sket, skyldes, at projektet er ble
vet forsinket. Ifølge de sidste meddelelser vil sate
litten tidligst kunne opsendes efter nytaar.
Dette er for så vidt beklageligt — men til gen
gæld får alle interesserede så meget bedre tid til
at sætte sig ind i projektets enkeltheder og forbere
de deres deltagelse.
De to første Oscar-drabanter vil endnu være i
frisk erindring. Det drejede sig her om miniature
sendere,
der
på
frekvensen
145.000Mc/s
udsendte
morsetegnene HI.
OSCAR III er noget helt andet og meget mere,
nemlig en relæstation der modtager 2-meter ama
tørsignaler i et smalt bånd omkring 144.05 Mc/s og
vidersender dem i et tilsvarende smalt bånd om
kring 145.895 Mc/s. Med andre ord: OSCAR III brin
ger transkontinental DX på 2 meter inden for mu
lighedernes rækkevidde. - Og nu til enkelthederne:
Modtagerdelen dækker et 50 kc/s bredt frekvens
område fra 144.075 til 144.125 Mc/s. Frekvenser in
den for dette område transponeres til tilsvarende
frekvenser inden for området 145.875 til 145.925
Mc/s og tilføres senderdelen, hvorfra de udstråles
over den fælles antenne. Et spærrefilter forhindrer
senderfrekvenserne i at påvirke modtagerens ind
gangskreds.
Lad os gennemgå et eksempel samtidig med, at
vi betragter diagrammet fig. 1. Vi antager, at
OSCAR III modtager et amatørsignal på 144.105
Mc/s, d.v.s. omtrent midt i modtagerdelens gennem
gangsområde.
Signalet
passerer
igennem
spærrefil
tret M (hvorom mere senere), påtrykkes et HFtrin (A) og transponeres af blandingstrinet (B) til
30.005 Mc/s, som er modtagerens første mellemfre-

kvens. Transponeringen kommer i stand ved hjælp
af et injektionssignal på 114.1 Mc/s, der leveres af
en krystalstyret oscillator på 57.050 Mc/s efterfulgt
af en dobler (C). Udgangssignalet fra bredbåndsMF-forstærkeren (D) — der ikke har særlig stor
forstærkning — tilføres nu andet blandingstrin (E),

gennemgangsområde transponeret fra det ene af de
2
frekvensspektre til det andet, i samtlige tilfælde
men inversion omkring frekvensen 145.0 Mc/s. En
sådan inversion omdanner i øvrigt et signals øvre
sidebånd til et nedre og omvendt.
Styring fra jorden.
Da satelitten vil kunne lægge beslag på et 50 kc/s
bredt frekvensbånd og i givet fald misbruges af
mindre betænksomme amatører, er det af afgørende
betydning, at udstyrets senderdel uden vanskelighed
kan styres fra jorden af
en eller anden form for
kodesignal. Et sådant ud
sendes
fra
„Oscar-hoved
kvarteret" og opfanges af
kommandomodtageren
(P).
Det
anvendes
til
hen
holdsvis
at
blokere
og
lukke op for udgangstri
nene. Der vil dog normalt
være „lukket op“ for OS
CAR III, ligesom det ikke
er hensigten at anvende
denne
styringsmulighed
til
„politimæssig"
kontrol
med afbenyttelsen af OS
GROUND CONTROL
CAR III.

der transponerer signalet til 2. mellemfrekvens,
3.005
Mc/s, og til dette formål findes en lokaloscil
lator (F), der arbejder på 27 Mc/s. Mellemfrekvens
signalet
undergår
derefter
betydelig
forstærkning
på 3 Mc/s, idet forstærkeren på denne frekvens har
et gennemgangsområde på ialt 50 kc/s (fig. 2), og

Også radiofyr!
Det er hensigten at forsyne OSCAR III med en
særlig sender, der skal udstråle et „Fyrsignal" på
frekvensen 145.850. Dette signal er ganske uafhæn
gigt af OSCAR’s funktion som relæstation. Ud
gangseffekten bliver 30 milliwatt.

det er dette, der bestemmer Oscar’s faktiske gen
nemgangsområde,
Herfra
transponeres
signalet
til
145.895 Mc/s ved hjælp af blandingstrinet (H), der
får tilført et injektionssignal på 148.900 Mc/s, der
leveres af en oscillator på 74.450 Mc/s efterfulgt
af en dobler (J). Til sidst følger 2 lineære forstær
kertrin på 145.895 Mc/s (K og L), der bringer ud
gangssignalet op på et effektniveau af 1 watt max.
og fører det tilbage til antennen (N). Det signal,
der udsendes på 145.895, er af samme karakter
som det, der modtages på 144.105 Mc/s bortset fra
den
stedfundne
frekvensinversion.
På
tilsvarende
måde bliver andre signaler inden for modtagerens

Konstruktive enkeltheder
Af mekaniske hensyn er det nødvendigt, at Oscar
anvendes såvel til modtagning af signalerne fra
jorden som til genudsendelse af de transponerede
arbejder i forbindelse med kun een stavantenne, som
signaler. Da modtagning og sending foregår sam
tidig
er
anvendelse
af
de
sædvanlige
former
for
antennerelæer
af
TR-switches
udeluk
ket. Man har derfor konstrueret et kompakt, let
og
pålideligt
spærrefilter,
som
dæmper
senderens
udstråling 70 db med henblik på at undgå bloke
ring af modtagerens indgangstrin. En så høj grad
af dæmpning er virkelig opnået, skønt de 2 på
gældende frekvenser kun ligger 1,8 Mc/s fra hin
anden ved 145 Mc/c. Det er kun godt 1 °/o. Filteret
er i virkeligheden en absolut betingelse for, at
OSCAR III kan arbejde overhovedet.
De 2 filtre på 148,9 Mc/s og 151,9 Mc/s (forment
lig sugekredse) er indsat for at undgå spejlsignaler
på disse frekvenser.
Afprøvning
OSCAR III er allerede fuldt afprøvet som laboratorieopstilling, for så vidt den her beskrevne del
af udstyret angår. Dette skal forstås således, at der
med prøveopstillingen er gennemført QSO’s, og at
alt virker efter hensigten.
Hvad der endnu mangler
Den vanskeligste del af hele Oscar-projektet er
strømforsyningsproblemet.
Strømforbruget
er
ialt
5
watt. Et tørbatteri, der skulle præstere en effekt
af denne størelsesorden over et tidsrum af nogle
uger, ville veje flere hundrede kg. Og solceller ville
kræve en meget større overflade end den, der er
til rådighed; desuden kan alle satellitens sider na
turligvis ikke modtage sollyset samtidig.
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Og hvordan skal OSCAR III komme af med den
varme, der udvikles af de 4 til 5 watt der til stadig
hed forbruges under driften?
Der arbejdes for tiden ihærdigt med at løse disse
problemer, og når den side af sagen er klaret,
skal man til at se sig om efter en passende bære
raket. OSCAR-projektets fædre regner med, at op
sendelsen først vil finde sted i 1964. Nærmere op
lysninger herom er i øjeblikket undervejs her til
OZ.
Hvordan får vi underretning om opsendelsestids
punktet?
Det er planlagt at sprede meddelelsen om opsen
delsen på så mange måder som muligt, bl. a. pr.
fjernskriver fra USA til Geneve. O.Z9AC arbejder
med spørgsmålet om at få meddelelsen videresendt
til en passende adresse her i landet, hvorfra den
så pr. amatørradio, telefon etc. vil blive bragt vi
dere til interesserede VHF-amatører i alle egne af
Danmark.
Hvad kræves der for at være med?
Det er af gode grunde svært at udtale sige herom
med absout nøjagtighed udover at sige, at sende
ren formentlig må kunne præstere en HF-effekt
på mindst 100 watt, samt at modtageren må være
så følsom, at den kan opfange så svage signaler
som dem, der her bliver tale om. De amatører, der
i sin tid hørte OSCAR I og OSCAR II, vil også
kunne høre OSCAR III. Beamen skal være drejelig
1 begge planer — men nødvendigheden heraf kom
mer igen til at afhænge af satelittens bane, som
igen kommer til at afhænge af den bæreraket, man
får til rådighed ved opsendelsen. De fleste af disse
og lignende spørgsmål vil vel nok først kunne be
svares, når opsendelsen har fundet sted. Det eneste
helt sikre er i virkeligheden, at de signaler, man
sender op til OSCAR III, kommer ud af denne i
samme skikkelse som den, hvori de modtages. CW
bliver til CW, AM til AM, FM til FM — ja selv SSB
fordøjes af Oscar uden nogen som helst vanske
lighed!
Hvis nogen har lyst til at skrive direkte —
så er adressen: Project Oscar, Box 183, Sunnyvale,
California, USA.
Rettelse
I
resultatlisten
for
EDR’s
skandinaviske
VHF
Field Day har der indsneget sig en lige så mærke
lig som beklagelig fejl, idet SM6CYZ er opført på
listen over de deltagere, der ikke indsendte log,
samtidig med, at han står som nr. 6. Det skal derfor
understreges, at SM6CYZ har indsendt log, og at
han er nr. 6 blandt testens deltagere.
Mogens Kunst, OZ5MK.
2 meter klubbens møde torsdag den 24. oktober.
I mødet deltog 23 medlemmer, og dette må siges
at være godt i betragtning af, at der var conds.
løvrigt kan vi betegne denne aften som en lands
omfattende VHF-aften, idet der flere steder rundt
omkring i landet i de forskellige afdelinger var
2 meter og 70 cm på programmet. Der er rigtigt
ved at komme skub i VHF-arbejdet i de forskellige
afdelinger, det er glædeligt, at vor fælles inter
esse manifesterer sig i en fremadskridende aktivi
tet i alle vore afdelinger og klubber. Vi kan være
glade for, at der ikke er stagnation indenfor vort
,lille gebet", men derimod fremgang på alle fron
ter. Denne kendsgerning kan jo kun animere os
til i endnu højere grad at gå til den „med krum
hals". Der er slet ingen tvivl om, at VHF, UHF og
SHF er fremtidens frekvensbånd, og her er der
virkelig noget at prøve kræfter med.
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1 2 meter klubben lyttede vi alle intenst til OZ2AF
der holdt foredrag om VFO på 2 meter, samt for
talte om, og beskrev sin egen VFO. Kaj fortalte os
om de problemer der er, når man forsøger at få os
VFO stabil. Ikke nok med det, han fortalte os også
hvordan man KAN få den stabil. Mens onkel Kaj
tegnede og fortalte, var der vel nok mange, der
havde travlt med at sikre sig diagrammet, og jeg
skal ærligt indrømme, at jeg var blandt dem der
sugede til sig, hvad der var af guldkorn. I og for
sig kunne jeg godt i fuld udstrækning gengive,
hvad Kaj fortalte om, men det er jo ikke meningen
med denne rubrik. Derimod kan jeg varmt anbefale
Kaj at bringe en komplet konstruktionsbeskrivelse i
OZ, den vil blive godt modtaget blandt mange.
Der gik en rød tråd gennem hele foredraget, og
det var dette, at såfremt man skal lave noget, der
har lidt med frekvensstabilitet at gøre, så forud
sætter de en dybtgående viden om de komponenter,
man agter at bruge. På vore høje arbejdsfrekvenser
er det en absolut nødvendighed, virkelig at sætte
sig ind i kendskabet til de forskellige komponen
ters
karakter,
deres
heldige
egenskaber,
samt,
hvad der vel er mest vigtigt, deres uheldige egen
skaber. Et sådant kendskab er et godt grundlag at
bygge på, når man skal lave en så frekvensstabil
VFO, som Kaj har gjort. I sandhedens interesse, vil
jeg lige meddele, at omtalte VFO så dagens lys
efter et samarbejde mellem Kaj og OZ2KP. Da
OZ2AF var færdig med sit foredrag, indtog OZ4FO,
Finn Olsen hans plads på arenaen. Frejdigt, men
alligevel særdeles sagligt supplerede Finn, hvad der
var sagt om VFO’er, og han mindede også om at en
VFO også kunne bygges ind i selve senderen. Både
Kaj og Finn fortalte os også, at en virkelig stabil
VFO er særdeles velegnet i en modtager, hvor man
ønsker at køre med variabel 1’ ose. Finn fortalte
om keramiske kondensatorer, og om udvekslingsled
til vor VFO-skala, det som1 Finn sagde blev sagt i
en fart, og så var det rigtigt alt hvad han sagde. Ja,
jeg vil ikke slutte dette referat, uden endnu en
gang at opfordre OZ2AF til at bringe en konstruk
tionsartikel i OZ af den dejlige VFO vi så.
2 meter klubben takker dig Kaj, fordi du kom
og videregav en del af din mangeårige erfaring in
denfor VHF og UHF.
OZ4UB.
UHF-TEST DECEMBER 1963
2 meter klubben og UK7 indbyder til SKANDI
NAVISK UHF TEST lørdag den 7. dec. og søndag
den 8. dec. 1963 efter nedenstående regler:
Periode:
Fra lørdag d. 7. dec. kl. 2100 GMT til søndag d. 8.
dec. kl. 0800 GMT.
Deltagere
Alle licenserede amatører i Danmark, Norge, Sve
rige og Finland kan deltage i testen. QSO med sta
tioner udenfor nævnte lande tæller med, men så
danne stationer kan ikke selv deltage i testen.
Bånd
Kun 432 - 438 MHz. (70 cm).
Bølgetyper
Der henvises til de pågældende landes licensbe
stemmelser.
Koder
Under hver 'QSO skal der udveksles koder af ty
pen 599015 GP26c. Koden betyder, at modstationen
høres RST 5991, at det er afsenderens QSO nr. 15,
og at positionen er GP26c ifl. QRA-lokator syste
met.
Positionsangivelse
er
absolut
nødvendig,
og
QRA-lokator er obligatorisk.

Pointsberegning
Der gives 1 point pr. opnået kilometer.
QTH
Det er ikke tilladt at skifte QTH under testen.
Loggen skal indeholde tydelig angivelse af egen
test-QTH og dens beliggenhed i forhold til nærme
ste kendte sted eller steder.
Testloggen
Skal
indeholde
følgende
rubrikker
fra
venstre:
dato, tid, bånd, modstation, afsendt kode, modtagen
kode, distance i kilometer samt en tom rubrik til
testkomiteens bemærkninger.
QSO, som ikke er opført med samtlige nævnte
oplysninger, vil ikke blive godkendt. Loggen skal
skrives på standard logblade for tester eller ma
skinskrives i format A 4.
Loggen underskrives af operatøren og sendes til:
Bjarne E. Uldum, Hammelstrupvej 7, 2., th„ Køben
havn SV.
Loggen skal være poststemplet senest den 23 de
cember 1963.
God UHF-test, O.Z4UB
Testkomiteen.
Aktivitetsrubrikken.
OZ4KO, Oscar er nu QRV fra sin nye QTH i
Sønderjylland. Oscar har været så flink at sende
mig et lille udpluk af sin log for okt. Han har til
syneladende fået tilkørt sin nye QTH. Det glæder
mig at OZ4KO har sendt mig et par ord om aktivi
teten. Det er derimod sørgeligt at der ikke er flere
der gør ligeså, men jeg tror godt jeg ved hvorfor.
Fra et par københavnske ama.tørers mund har jeg
selv hørt denne rubrik blive betegnet som en „pralespalte“. Til disse herrer, og iøvrigt andre der
måtte gå rundt med samme forkvaklede indstilling
vil jeg kun sige, at en sådan barnagtig indstilling
til amatørarbejdet, kun kan være affødt af et min
dreværdskompleks. Jeg nægter at tro på, at det
skyldes mangel på papir o.s.v. La’ nu vær’ at være
så kostbare, og kom frem af busken med jer. Jeg
har ikke spalteplads nok til at komme med en rede
gørelse for, hvor vigtigt det er for os, at vi opret
holder denne rubrik. Tro mig, mine herrer, det er
ikke en pralespalte, var det det, gad jeg ikke
skrive den. Derimod er det VHF amatørens rekla
meskilt udadtil.
Nå men på 144 M‘c/s har OZ4KO gjort:
4. 10. OZ5BK.
16. 10. OZ5BK - OZ6ML - OZ1HD.
18. 10 OZ8UX - OZ7LX.
23. 10. PAØLX - DJ2KH - DJ2KHC - DJ7IF - DL1AC
- DJ7PC - DJ2BE - DJ7XB.
24. 10. OZ9OR - OZ9BT - OZ6OL - OZ8SOR SM7BLO - OZ8FR.
29.10 OZ6FL - OZ5BK - OZ5VG.
Testmøde med UK7.
Den 26. oktober var OZ9AC samt undertegnede
i Sverige, hvor vi forhandlede med UK7, der vil
i næste OZ komm.e redegørelse for disse forhand
linger. Jeg kan lige kort sige' at samarbejdet med
UK7 er sikret fremover og det er sket uden at vi
har måttet slække ret meget på de overenskomster,
vi sluttede på augustmødet. Der vil i næste OZ
fremkomme testkalender for året 1964.
70 cm aktivitetstime.
Der er mellem 2 meterklubben og UK7 truffet af
tale om at ændre „søndagsmødet på 70 cm“. Med
øjeblikkelig ikrafttræden er der indført den ordning
at der hver søndag fra kl. 1000 GMT til kl. 1100
GMT er 70 cm aktivitetstime.

FRA AFDELINGERNE
Afd.
holder
møde
hver mandag kl. 20,00
i
lokalerne
Frederikssundsvej
123,
under
etagen,
nedgang
til
venstre
for
„ABC-cafeteriet“.
QSL-centralen er åben fra kl. 19,30. OZ7LM udle
verer kortene. Efter kl. 20,00 udleveres ikke QSLkort.
Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer:
OZ4AO,Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9,
2.sal, Kbh.F. Tlf. GOdthåb 1902 vega, post
giro 59765.
Siden sidst:
Mandag den 7. oktober:
Klubaften. I stort antal havde amatørerne fun
det vej til vore lokaler, og vi fik os en hyggelig
sludder over en duftende kop kaffe med tilhørende
ostemad og sandkage.
Mandag den 14. oktober:
Generalforsamling.
98 medlemmer var mødt op ved den årlige dyst
i afdelingen. Formanden OZ5RO indledte med at
byde
velkommen,
hvorefter
forsamlingen
enstem
migt valgte OZ5GB til dirigent.
OZ5RO udtalte i sin beretning om det forgangne
år, at det havde været et meget travlt år for afde
lingens bestyrelse. Det blev oplyst, at der har væ
ret afholdt ialt 42 møder med tilsammen 2569 del
tagere, hvilket vist må siges at være et fint resul
tat.
Videre fremgik det af beretningen, at de to kur
ser,
som
afdelingen
afholdt,
havde
været
fuldt
overtegnede, samt at der i foråret var blevet ud
leveret 29 morseattester.
Formanden takkede de medlemmer og erhvervs
virksomheder,
der
havde
støttet
afdelingen
med
grej og værktøj, blandt andet havde OZ3U fra
Radiomagasinet sendt afdelingen kr. 500,00. Kosangas havde sendt forskelligt udstyr til slaglodning.
Et svejseapparat var sendt fra firmaet Emil Hjort
på anbefaling af OZ1EF. OZ5AB samt OZ5OH m.
fl. havde givet grej til uddeling blandt medlem
merne. Et medlem havde givet 6 stationer, som ved
(Fortsættes næste side).
meterklubbens næste møde
er torsdag den 28. nov. 1963, husk at indgang er ad
havedøren. OZ7G, G. Hansen vil komme og holde
foredrag om antenner for 2 meter samt for 70 cm.
Med dette foredrag kan vi se tilbage på et virke
lig godt år hvad angår foredrag. Der er måske
blevet kælet lidt for 70 cm. Men vi må se at få
noget mere gang i sagerne på dette område, et så
godt bånd må ikke ligge dødt. Vi må bide os fast i
de bånd, der fra myndighedernes side bliver os til
del. Kom og hør hvad 7G har at fortælle om VHFantenner, og kom hele sværten, for i 2 meterklub
ben sker der noget.
2 meterklubbens møder i 1964
I 1964 bliver det den tredie torsdag i hver måned
vi mødes.
73 de OZ4UB,
Bjarne E. Uldum, Hammelstrupvej 7, 2. th.
København SV. Tlf. 30 47 71.
2
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ombygning kunne køre på 2 meter. Disse stationer
blev givet til OZ4FO, OZ8NP, Mogens samt vor
alle sammens OZ4AO for vel udført arbejde i årets
løb. OZ5PB havde givet afdelingen en modtager til
alle bånd, mod at den blev bygget færdig med
kasse o. s. v.
OZ2CL havde medvirket til, at DL1QW og DJ4ZC
var rejst herop fra Tyskland for at holde foredrag.
Afdelingen
havde
forsøgsvis
udsendt
et
lokalt
blad PUNKT 1. Formanden bad medlemmerne ind
sende bidrag til dette blad, således at det kunne
blive et godt blad.
Om det internationale arbejde udtalte formanden,
at medlemmerne selv måtte være aktivt medvir
kende til, at dette arbejde skulle blive frugtbrin
gende
for
amatørbevægelsen.
Amatørerne
skulle
i
det hele taget dygtiggøre sig på alle de områder,
det var nødvendigt, for at højne standarden, både
rent teknisk og gennem stationsbetjeningen.
Formanden afsluttede sin beretning med at takke
de afgående bestyrelsesmedlemmer, der alle havde
medvirket til, at København afdelingen var blevet
en god og driftig afdeling — en afdeling i rivende
fremgang.
Da der ikke meldte sig nogen talere efter for
mandens beretning, erklærede dirigenten denne for
vedtaget enstemmigt.
Herefter
gav
dirigenten
ordet
til
kassereren
OZ4AO, der fremkom med et par bemærkninger til
det i PUNKT 1 i forvejen offentliggjorte regnskab
for det forløbne regnskabsår. Efter et par indlæg
fra forsamlingen blev regnskabet godkendt.
Under dagsordenens punkt 4, „indkomne forslag",
var der fra bestyrelsen indsendt forslag til ved
tægtsændring.
Forslaget
drejede
sig
om
ændring
af tidspunktet i året for generalforsamlingens af
holdelse, jfr. OZ fra september. Det blev hl. a.
fra
OZ1LE
frarådet
at
flytte
generalforsamlingen
til et andet tidspunkt. OZ7HL mente, at det ville
være bedst at have generalforsamlingen i februar
eller marts måned, eller at have et særskilt opstil
lingsmøde
til
hovedbestyrelsesvalget.
OZ3WQ,
OZ8KN, OZ6PA m. fl. havde derefter ordet, og der
fremkom
mange
forskellige
meninger
om
dette
spørgsmål.
Ved
den
påfølgende
afstemning
blev
forslaget forkastet med 49 stemmer imod 7.
Valg af formand, der var næste punkt på dags
ordenen, blev hurtigt og let overstået, idet den hid
tidige formand OZ5RO med akklamation blev gen
valgt.
3
bestyrelsesmedlemmer
ønskede
at
trække
sig
tilbage, nemlig OZ5SI, OZ6CB samt OZ9RG. Den
øvrige bestyrelse bestående af OZ4AO, OZ7LM og
OZ9SN blev enstemmigt genvalgt. Til besættelse af
de tre ledige pladser i bestyrelsen valgtes OZ3WQ,
OZ8NP samt Hanne, der som det vil vides er
OZ9SN’s XYL. Som suppleant valgtes OZ2AF.
Valget af revisor og suppleant forløb også gnid
ningsløst, idet det blev genvalg med OZ4KI som
revisor og Kaj Sand som suppleant.
Vedrørende
byggefonden
udtalte
formanden
for
denne, OZ5RO, at den var i rolig udvikling, og
henvendt til de der mente, at den evt. var unød
vendig, sagde formanden, at vi muligvis en gang
ville kunne komme til at stå over for at skulle
bruge et større pengebeløb til investeringer med
henblik
på
at
sikre
afdelingens
videre
trivsel,
hvorfor
fonden
måtte
opretholdes.
Byggefondens
kasserer,
OZ1LE,
forelagde
det
reviderede
regn
skab, der blev godkendt efter nogle få forespørgs
ler fra forsamlingen.
Da OZ6EP ikke mere kunne deltage i fondens

386

arbejde, blev OZ6I enstemmigt indvalgt i bygge
fondens bestyrelse.
Under sidste punkt på dagsordenen, „eventuelt",
fremkom
OZ9JE
med
en
forespørgsel
vedrørende
foreningens skovtur i juni måned i år. Der fulgte
herefter en kort diskussion.
Da der ikke var flere, der ønskede ordet, gav
dirigenten ordet til formanden, der udtalte, at be
styrelsen ville bestræbe sig på at udføre arbejdet
i det kommende år til medlemmernes fulde til
fredshed.
Dirigenten
OZ5GB
afsluttede
generalforsamlingen
med at udbringe et trefoldigt leve for E. D. R.s
københavnske afdeling.
Mandag den 21. oktober:
Klubaften. Vi havde den glæde at erfare, at et
par af vore medlemmer havde fulgt bestyrelsens
opfordring til at medbringe nyt grej på en sådan
aften.
Først talte OZ5PB om sin nye ensretter, og han
ledsagede
sit
foredrag
med
instruktive
tegninger
på tavlen. Det stod os alle klart, at der her var
tale om en virkelig anvendelig og letbygget ens
retter for amatørere. Stor ros høstede taleren også
for den smukke, yderst fornemme og kommercielt
udseende mekaniske udførelse — vel at mærke —
lavet for en rimelig pengesum.
Det var ikke så underligt, at adskillige af møde
deltagerne fattede deres blyanter og kuglepenne og
tegnede diagrammet af til senere brug i deres egne
stationer.
Herefter tog OZ8US ordet. Han gav os i den føl
gende del af mødet en interessant og letfattelig
redegørelse for, hvor simpelt det egentlig er at
køre RTTY. Det er et emne, som OZ8US er sær
deles velbevandret i, og som ganske givet vil kom
me til at interessere et stadigt stigende antal ama
tører i tiden fremover.
OZ8US anbefalede de amatører, der måtte være
interesserede i at komme i gang med RTTY, sna
rest muligt at indsende en ansøgning til P & T om
tilladelse til at anvende frekvensskift på deres sta
tioner.
Mandag den 28. oktober:
Aftenens emne var trykte kredsløb. Ingeniørerne
Petersen og Mortensen fra Aktieselskabet E. Friis
Mikkelsen
fortalte
om,
hvorledes
trykte
kredsløb
fremstilles
industrielt,
og
hvorledes
amatører
let
kunne fremstille sådanne til eget brug. Foredraget
blev fulgt op af en demonstration af, hvorledes
amatører let kunne gå frem ved fremstillingen.
I tilslutning hertil gav OZ3KU en kort redegø
relse for silketryk, der er en mangfoldiggørelses
metode ved trykte kredsløb.
Programmet:
Mandag den 18. november:
Denne aften skal vi høre om, hvorfor astronau
ten Gagarin blev 1 sekund yngre på sin færd i
rummet samt mange andre interessante oplysninger
indhentet på lytteposen. i Rude skov. Båndamatø
rernes
tidligere
formand
Palle
Nielsen
vil
for
tælle os alt om dette meget fængslende arbejde,
der udføres derude på lytteposten højt hævet over
jorden.
Mandag den 25. november:
Vort trofaste medlem OZ2CL, Curt Lamm, har
været en tur i Tyskland, og han har taget DL1QW
fra Frankfurt am Main med hjem i bilen. DL1QW
vil også være kendt under det mere borgerlige navn
Rudi, og han vil berette om sine seneste iagttagel
ser indenfor amatørradioteknikken i sit hjemland.

Mandag den 2. december:
Så afholder afdelingen atter stor auktion! Der vil
komme
mange
pragtfulde
genstande
under
ham
meren, så hvis du vil sikre dig en fin ting til din
station til en rimelig pris, bør du ikke holde dig
borte den aften. Det drejer sig om dele, som ikke
nåede at komme frem på sidste auktion i septem
ber, og vi har faktisk så mange ting, at vi des
værre ikke er i stand til at modtage mere grej fra
medlemmer til salg på denne auktion.
Mandag den 9. december:
Klubaften. Vi gør opmærksom på, at du denne
aften frit kan komme og vise os dit nye grej, hvis
du mener, at det kan have interesse for andre end
dig selv.
Mandag den 16. december:
Denne aften lige inden jul vil danne afslutning
på årets møderække.
Vi vil opfordre dig til at tage din YL eller XYL
med.
Ester vil servere sin bekendte gode kaffe med
brød, og OZ4AO, Svend Aage, har sikkert lidt
ekstra godt i sit serveringsskab denne aften. Smør
rebrød kan serveres, hvis nogen måtte nære ønske
derom.
Vi håber, at rigtig mange medlemmer, unge som
ældre, vil slutte op om denne aften, således at vi
kan få en rigtig hyggeaften ud af det.
Vy 73!
P. b. v.
OZ3WQ, Peter Lynggaard,
sekretær.
„Punkt
1“
vort
nye
lille
afdelingsblad,
skulle
gerne være udsendt til alle afdelingens medlem
mer og til afdelinger på Sjælland.
Såfremt der alligevel skulle være nogen, som
ikke har modtaget bladet, bedes man omgående
meddele dette til OZ4AO.
Næste nummer vil blive udsendt i begyndelsen
af december, og manuskripter samt annoncer til
dette nummer må være indleveret til OZ4AO senest
mandag den 25. november.
Teksten bedes venligst skrevet med blokbogsta
ver eller være maskinskrevet.
Vi er også meget interesseret i nogle gode for
slag til bladet fremover.
Vi minder om, at der er byggeaften hver onsdag
aften kl. 19,00 til 22,00 og lørdag eftermiddag kl.
15,00 til kl. 18,00.
Rævejægerne meddeler, at man har træningsjag
ter
hveranden
onsdag
aften.
Interesserede
bedes
henvende sig til OZ5FR, tlf. 91 27 52.
4AO.
AMAGER
Mødeaften hver torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej
17, S. Linie 37 til stoppested Lergravsvej.
Formand: OZ9JB, J. Badstue, Kastrupvej 168, S,
tlf. 55 25 01.
Kasserer:
OZ2XV,
M.
Schou
Nielsen,
Mjøsens
gade 6, 1, S, tlf. AM 3812V.
Sekretær: OZ6MC, M. Honning, Spidslodden 11.1,
Kastrup, tlf. 51 03 85.
Siden sidst
Torsdag d. 10 oktober, blev der afholdt ekstraordi
nær generalforsamling. Eneste punkt på dagsorde
nen var valg af ny bestyrelse. Denne består nu af
formand 9JB, næstformand 6AX, kasserer 2XU, se

kretær
6ML
og
bestyrelsesmedlemmerne
8ME,
Jens Svendborg og Bent Yt.
Torsdag d. 17. oktober
fyrede vi op under 2 meterstationen og fik den af
prøvet med nogenlunde resultat. Det varer ikke læn
ge, før OZ7AMG er godt kørende på 2 meter.
Torsdag d. 24. oktober holdt 61 foredrag om en
amatørstations måleinstrumenter. Der var god til
slutning til denne hyggelige og interessante aften.
Program:
Torsdag d. 21. november diskuterer vi konstruk
tionen af en ny klubmodtager. 7SN lægger for med
et lille foredrag om kravene til en god modtager.
Torsdag d. 28. november: Klubaften.
Torsdag d. 5. december: Skruer vi tiden tilbage
til radioens barndom, idet vi besøger Schouboes tek
niske museum. Husk tilmelding da der er begræn
set tilgang.
Torsdag d. 17. december: Er der senderaften,
hvor vi også er klar på 20 m.
Torsdag d. 19. november starter vi med
byggeaften,
Helikonsvej
10,
kid.,
Sundby,
hvor vi har fået indrettet et dejligt værksted
med både værktøj og måleinstrumenter.
Ring til 9JB, 2XU eller 6ML angående nær
mere oplysning.
Vy 73 de 6ML.
ÅRHUS
Formand: OZ5JT, J. Thomsen, Brinken 4, Viby J.
Tlf. 4 23 53.
Kasserer:
OZ6CW, J. Cramer, Østergade 8,
Århus C.
Sekretær: OZ2WO, E. Hauptmann, Gyvelvej 16,
Brabrand. Tlf. 6 08 15.
Siden sidst:
Begynderudvalget:
Begynderudvalget har siden sidst haft møde hos
2VN,
hvor
„Elementær
værkstedsteknik"
stod
på
programmet. De ca. 10, der var mødt frem, blev
effektivt undervist i adskillige af det mekaniske
arbejdes mysterier, og flere af „eleverne" fik selv
lejlighed til at prøve kræfter med både værktøj og
maskiner. Helt igennem en god aften, og en aften
hvor vi fik flere nye ansigter at se.
VHF-udvalget:
Der var lagt op til en interessant aften torsdag
den 24. okt., idet man havde fået OZ9AC herover
for at fortælle om1 2 m og 70 cm arbejdet. Forvent
ningerne blev til fulde indfriet af de 35 fremmødte,
hvorimellem også sås Berg Madsen, OZ8JM, og
andre fra naboafdelingerne. Det blev til en af gode
aftener, som huskes på grund af OZ9AC’s glim
rende måde at servere stoffet på. Foredraget led
sagedes af gode, tydelige på forhånd tegnede dia
grammer.
„Rullegardinet"
med
diagrammerne,
som
9AC efterlod, bliver sikkert fremover studeret og
anvendt flittigt.
Efter foredraget havde deltagerne lejlighed til at
studere 9AC’s medbragte smukke grej.
Tak for en god aften 9AC og på gensyn i Århus
en anden gang.
Ræveudvalget:
Ræveudvalget har nu regnet resultaterne ud for
sæsonens pointsjagter, og som sædvanlig løb OZ6EJ
af med førstepræmien.
Vinderlisten ser således ud:
1. OZ6EJ
243 points.
2. OZ4VI
224 points.
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3. Rasmussen 200
points
4. OZ9WP
198 points.
5. OZ3UR
142 points.
6. OZ6KF
122 points.
7. Isager
85 points.
Mandag den 28. okt. afho’dtes den sidste jagt i
denne omgang; men der vil yderligere blive arran
geret en „skægjagt" søndag den 24. nov. OZ2PN og
OZ6EJ har i fællesskab lavet en ny rævesender, så
der vil være 2 ræve i gang den 24. nov. 1. uds. 09,00
— 2, uds. 09,30, dernæst hvert kvarter. 2 min. sen
detid hver gang. Ræv 1: 09,00—11,00. Ræv 2: 10,00
—12,00.
Programmet:
Teknisk kursus: Hver mandag og onsdag kl. 19,00
—21,30 på Fjordsgades skole.
Auktionsudvalget:
Auktionsudvalget har fået blod på tanden og ar
rangerer en aften torsdag d. 5. dec. kl. 20,00 i Ung
domsgården. Mød frem den aften og find et par
julegaver til dig selv.
Begynderudvalget:
Begynderudvalget er stadig vældig aktivt, og hvis
OZ skulle nå dig før tiden!! — er der møde i Ung
domsgården torsdag d. 14. nov. kl. 20,00. Emnet er
denne
gang
nomogrammer,
rørtabeller
og
kurve
blade. OZ4EV er foredragsholder og beder jer tage
OZ nr. 5, årg. 1963, med.
VHF-udvalget:
VHF-udvalget slutter af for denne sæson med et
møde i Ungdomsgården torsdag d. 21. november
kl. 20,00. Man vil drøfte VHF problemer og resu
mere sæsonens møder.
Festudvalget:
Som meddelt i X-QTC afholdtes et gåse- og ande
spil d. 7. nov. Desværre nåede det ikke OZ i sidste
måned.
OZZWO — OZ5JF.
Alborg
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen.
Kasserer: OZ6SM, Søren Mogensen.
Sekretær: Bent Christiansen.
Der er sket en stor fremgang i afdelingens ar
bejde. 4 har fået morseprøve, og 2 skal til teknisk
prøve. Så der er efterhånden ved at blive samlet
en del lic. amatører her i Ålborg, men vi ser des
værre ikke meget til de ældre amatører.
Giv agt!
Auktion afholdes den 5. 12. 1963 på vandrerhjem
met kl. 20,00. Der er en masse godt grej at hente til
meget lave priser.
Torsdag den 12. 12. 1963 vil OZ1BP demonstrere
sin nye modtager samt mekaniske filtre, så denne
aften håber vi at se såvel udenbys som Ålborgamatører. Der er sikkert noget, enhver kan have in
teresse i at høre.
Vy73 Bent Christiansen.
ÅBENRÅ
Så er den spændende slutspurt i rævejagt afslut
tet, og resultatet blev følgende:
Åbenråmester 1963: OZ5WK og XYL.
Nr. 2: OZ8JV og Ib.
Nr. 3: S. Graversen og Frank.
Resultaterne
blev
offentliggjort
ved
rævejagts
afslutningsfesten
på
„Sommerlyst"
sammen
med
den dertil hørende præmieuddeling. Festen var vir
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kelig vellykket, og stemningen var fin, det skyldes
uden tvivl en ihærdig indsats fra festkomiteen alias
Rudi Schmidt. Der var rigeligt af de våde varer til
alle, såvidt undertegnede kunne afgøre, var der kun
een enkelt, der ikke kunne tåle „mosten", hi. Her
med siger afd. endnu engang tak til alle deltagere
for jeres ihærdige indsats i år, og fordi I altid
mødte så talrigt til jagterne. Altså gutter, hvil jer
godt ud i vinter til næste års strabadser. Tak for
i år og på gensyn ved ræven, når vi starter igen
næste år.
Resultatet
af
udstillingen
i
„Sønderjyllandshallen“ kan vi endnu ikke udtale os om, men efter alt
at dømme siger det „spar to“ til alt, hvad man før
har set. Nærmere i næste OZ.
Det tekniske kursus vil blive afsluttet i den kom
mende måned, hvorefter vi går over til mere „hånd
gribelige" emner. Der vil blive aftener for alle, og
lærerkræfterne
bliver
de
bedste,
vi
formår,
for
eks. 8JV alt om chassisarbejde, 8AJ alt om fjern
styring o. s. v. o. s. v.
Det var et meget kort resumé over forgangne og
kommende „specialiteter" i afd.
Vel mødt i „vores" afd.
Vy 73 5WK.
BORNHOLM
1.
oktober startedes studiekredsen på amtsbiblio
teket i Rønne med 20 deltagere. Sideløbende med
en gennemgang af elementær elektronik er der nu
også kommet gang i morsetræningen for begyndere.
Den
2.
oktober
holdtes
ordinær
generalforsam
ling i klubhuset. 4OP valgtes til dirigent. 4HF af
lagde beretning og 4EM regnskabet, afsluttet pr.
30. juni med et overskud på kr. 4,50. På valg var
formanden
4HF,
bestyrelsesmedlem
40P
og
sup
pleant 4HO. 4HF genvalgtes, medens 4OP, som
ønskede at udtræde på grund af, at andre arbejds
opgaver krævede hans tid, blev afløst af 4OV. Som
bestyrelsessuppleant valgtes 4AD. Revisor DR 357,
Helge K. Andersen, og suppleanten 4PM genvalgtes.
Generalforsamlingen formede sig som en hyggelig
sammenkomst, og dirigenten behøvede ikke denne
gang at gøre brug af sin store erfaring i forenings
teknik, da samtlige valg var enstemmige. I vort
medlemsblad
„Kontakt"
refereres
generalforsam
lingen mere udførligt.
2 dage før den planlagte filmsaften 17. oktober
fik 4PM forfald, og i stedet arrangeredes en fore
dragsaften med Sv. Aage Koefoed, som med så kort
varsel stillede et imponerende foredrag om „Decca
Navigator" på benene. Foredraget med demonstra
tion af Decca-materiel blev en oplevelse af de helt
store. En 3 timers cocktail af lærdom, demonstra
tioner
og
gode
Arnager-historier
var
noget,
der
faldt i de 28 deltageres smag. Det var naturligt, at
Sv. Aage høstede et bragende bifald, da denne
strålende aften sluttede ved 23-tiden. Vi havde også
fornøjelsen
af
et
besøg
af
Bornholms
regional
radio, som ugen efter bragte lytterne et længere
interview med foredragsholderen.
Torsdag den 21. november kl. 19,30.
Filmaften. Med
4PM
til
VK-land.
auktion over medbragt grej.

Efterfølgende
Vy 73 4HF.

HADERSLEV
Hver torsdag kl. 19,30: Morsekursus.
Eventuelle
andre
møder
vil
skriftlig besked om.

medlemmerne
Vy 73 de OZ9KY.

få

HELSINGØR
Lokale:
„Lænken“s
grønne
hytte
ved
Tårnhøj
fodboldbanen på GI. Hellebækvej.
Formand: 8PG.
Næstformand: 8FG.
Kasserer: 8UX.
Bestyrelsesmedlem: 8MX.
Revisor: 8KB.
Suppleant: 8FG.
Så er vi i fuld gang igen. Der blev lagt ud med
den
ordinære
generalforsamling,
som
blev
afholdt
som sædvanlig i „Hytten" den 27. september. Dags
ordenen så sådan ud:
Pkt. 1. Valg af dirigent.
Pkt. 2. Formandens beretning.
Pkt. 3. Kassererens beretning (regnskab).
Pkt. 4. Valg.
Pkt. 5. Indkomne forslag.
Pkt. 6. Eventuelt.
Generalforsamlingen viste, at der bl. a. er god
interesse for bygning af måleudstyr til brug for
afdelingens medlemmer, og på det næste møde den
10.
oktober blev det bestemt, at der skal bygges
standbølgemåler og tonegenerator, og mon ikke en
hel del vil interessere sig for dette arbejde. Des
uden køres der ivrigt rævejagt, næsten hver week
end, så vidt det kan lade sig arrangere, ellers tal
med 8MX om det.
Ellers bliver den 3. fredag i hver måned kl. 19,30
til fast mødeaften med bl. a. byggeprogrammet, og
hvad der ellers kan blive aktuelt, når vi når lidt
længere hen på sæsonen.
På gensyn den 15. november 1963 kl. 19,30.
Vy 73 de OZ8PG.
HOLSTEBRO
Formand: OZ1CW, Claus L. Nielsen, Porsevej 1,
tlf. 336.
Mødested: Lokalet Danmarksgade 1 (over gården).
Program for nov. og dec.:
5. nov.: Auktion kl. 19,30 i lokalet.
12.
nov.: Kl. 19,30 morsekursus, alle interesserede
bedes tilmelde sig denne aften.
26. nov.: Generalforsamling kl. 20 i lokalet, pro
gram efter lovene med valg af formand og kasserer.
Aftenen sluttes over en kop kaffe.
10.
dec.: Demonstration af julegaveideer. Der vil
blive vist
komponenter og apparater for
enhver
smag og til alle priser.
Vi håber som sædvanlig at se mange møde op, og
nye medlemmer er meget velkomne.
73 2HS.
HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Sundvej 79,
tit 2 18 54.
Næstformand:
OZ2SH,
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,
tlf. 2 47 01.
Siden sidst:
Forsøget på at aktivere klubbens 2 meter inter
esserede torsdag den 24. oktober lykkedes udmær
ket. 6JI riggede sin station til i klubhuset, medens
5MT med sin station kørte mobil, og med en interi
mistisk opsat antenne, der var leveret af 7HA, fik
vi flere forbindelser udadtil. Godt og vel en snes

medlemmer var mødt, de fleste havde en converter
eller halvfærdig station med, som jo gav et hånd
gribeligt bevis på, at de var interesserede.
Byggeaften om mandagen er udsat til påbegyn
delse efter nytår, da vi ønsker at få alle, der er
interesserede i at bygge samtaleforstærker med på
een gang, og vi kan alligevel sagtens nå at blive
færdig indenfor sæsonen.
Det faste program:
Mandag kl. 20,15: Byggeaften for begyndere.
Tirsdag kl. 20,15: Teknisk kursus.
Onsdag kl. 20,15: Morsekursus.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniorer.
Søndag kl. 8,25: Rævejagt.
Månedens arrangement december:
Torsdag den 12. dec. kl. 20,15 afslutter vi dette
års møder i klubhuset med en film- og pølseaften.
Klubhuset åbner igen i det nye år tirsdag d. 7. jan.
Vy 73 9ER.
KOLDING
afholdt generalforsamling 25. oktober 1963 på Bor
gerkroen. 16 medlemmer var mødt. 2JA bød vel
kommen, 6PX blev valgt til dirigent. 2JA aflagde
beretning og oplyste, at der havde været afholdt
5 medlemsmøder med god tilslutning. Vi er 40 med
lemmer i lokal afd., deraf 24 licenserede. Teknisk
kursus afholdes hver tirsdag aften på teknisk skole.
Regnskabet blev aflagt af 8EV og udviste en kasse
beholdning på kr. 246,11. Bestyrelsen blev gen
valgt. 6PX takkede for god ro og orden. Næste
møde vil finde sted på Borgerkroen d. 22. novbr.
kl. 20, hvor 8EV vil holde foredrag og demonstrere
sin nye ESB sender, og i det nye år vil 2RD holde
foredrag d. 24. januar 1964 om 2 m, men derom nær
mere i OZ. Reserver allerede nu d. 22. november og
24. januar, det bliver interessant.
Vy 73 de 3RQ.
LOLLAND-FALSTER
Mødet den 24. okt. i Nykøbing F. havde samlet
10 deltagere. 1HS havde gjort et stort arbejde for
at delagtiggøre sine kammerater i afdelingen i sin
specielle interesse: antenner. Det blev en meget
interessant og lærerig aften. Tak 1HS, og tak fordi
du var villig straks, da du fik opfordringn.
Næste møde bliver på Ebsens Hotel i Maribo
tirsdag den 26. november kl. 20. OZ9NL vil fra
København tage ned til os og fortælle: Hvordan
kommer jeg i gang på 2 m.
Vy 73 B. K. Løkke.
ODENSE
Formand:
Kaj
V.
Andersen, OZ7KV, Enebærvej
76, Hj allese, tlf. 11 18 55.
Andespil kan vist de fleste mennesker lide, for
det giver en hyggelig aften med mange spændende
og sjove episoder, med sug i maven og kvindehvin,
sådan var i hvert fald det andespil, som Odense af
delingen havde arrangeret torsdag den 17. oktober.
Der var mødt 90 glade og veloplagte deltagere fra
nær og fjern og mange af dem drog hjem med en
eller flere fede gevinster.
OZ7KV var opråber godt hjulpet af et forstærker
anlæg, så de skæbnesvangre numre kunne finde
vej ud i de fjerneste hjørner af den store sal på
Park Hotel. En vellykket aften, som vi glæder os
til at gentage til næste år — og igen have fornøjel
sen at se og møde mange af „de gamle".
OZ6NF gæster os lørdag den 23. november kl.
20,00
med et foredrag om transistoriserede conver-
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tere og demonstrerer en medbragt model. 6NF er
bidt af en gal transistor og en virkelig kapacitet
på området, så benyt lejligheden til at få uddybet
denne teknik. Vel mødt!
Adelingens kurser i samarbejde med AOF går
strygende og alene i Odense er der nu 75 deltagere
på kursus til A og C-licens. Interessen breder sig
også på det øvrige Fyn. I Nyborg har man ligeledes
fået en ordning med AOF og har her 42 deltagere.
Det er rekord, 117 på Fyn!
Vy 73 de 2RH.
NYBORG
Lokale: Tårnvej 4.
Formand:
4WR,
John
Hansen,
Møllevænget
3,
Nyborg.
Kasserer: V. K. Poulsen, med. nr. 8216, Tvær
vej 2, 1., Nyborg 1176.
Sekretær: P. Mosegård, Aunslev, tlf. Skalkendrup
100, med. nr. 8535.
I måneden, der er passeret, har der hver torsdag
været morsetræning og høring. Den 10. okt. havde
vi auktion i vort nye lokale Tårnvej 4. Der var
gode ting på bordet, men købelysten var trøv. Den
24.
oktober havde vi besøg af 5 dygtige hams fra
Odense, nemlig 9FR, 90H, 8HV, 6AF og 9EO. De
havde lovet os at komme til Nyborg for at fortælle
og demonstrere deres 70 cm og 2 m grej. Oh boy,
sikke
dejlige
ting
lige
fra
måleinstrumenter
og
2
m rec. med transistorer til en komplet station
med et output nok til at kontakte hele Europa.
2RT ville forsøge hjemme fra sin egen st. at
kontakte dem, men det viste sig desværre, at alt
var lukket ude fra vort nye klubhus, ikke en ene
ste mulighed for at modtage eller sende effekt fra
klubhuset. Man talte om forekomst af myremalm,
uran og lign. Det ender vel med, at afdelingen i
stedet for at komme i luften med klubsender, må
gå i jorden først.
Programmet for den næste måned:
Torsdag den 21. november kl. 19,30—20,30: Morsehøring og træning. Derefter alm. klubaften.
Torsdag den 28. november: Samme program.
Torsdag den 5. december kl. 20: Juleafslutning
og indvielse af nyt klubhus Tårnvej 4. Der bliver
forevisning af 16 mm tone- og farvefilm, under
holdning, lotteri etc. Derefter ikke mindst Kammas
berømte julebagværk til kaffebordet. Du må regne
med stor aktivitet og kraftige input, Kamma.
Vi begynder efter julen d. 2. januar 1964 kl. 19,30.
Vy 73 Per Mosegård, 8535.
NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO, Arne Christoffersen.
Kasserer: OZ6ME, E. Emme.
Mødeaften hver tirsdag kl. 19,00 (lokale: Præstø
remissen Skyttemarksvej). Vi har nu påbegyndt un
dervisningen i klublokalerne, der er mødt et begyn
derhold til teknisk kursus på 11 deltagere, et hold
begyndere til morsning på 9 og et viderekommende
på 3 deltagere.
Der vil blive arrangeret besøg på papirfabrikken
i løbet af denne måned (OZ3FL viser rundt). Nær
mere herom i klubben, så mød op og hold dig
underrettet.
Vi er QRV på 2 m hver tirsdag, så „udenbys 2 m
amatør", er du QRV en tirsdag aften, så lyt efter
8NST.
Vi har en bunke QSL-kort, som vi meget gerne
vil af med, og har du lyst til at aflægge os et be
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søg, er du altid velkommen. Vores vært OZ9BT
beværte dig godt.
Ved sidste klubmøde havde vi gennemgang
kontingentregnskabet, og det viste sig desværre,
der var alt for stor kontingentrestance. Hvis
skulle være en af dem med dårlig samvittighed,
se at få din samvittighed renset.
yy 73 4pp.

vil
af
at
du
da

ROSKILDE
Onsdag den 27. nov. afholdes
AUKTION
hos 2UD kl. 20,00. Materialer til auktionen, som er
umuligt for de ikke selvkørende at transportere,
vil senest en uge før blive afhentet af 2UD. Ring
Lejre 53.
73
2UD — 2FN.
SORØ
Lokale: Apotekervej.
Formand: OZ3VO, Hans Olsen, Tystrup pr. Fugle
bjerg, tlf. Kongskilde 155, bedst mellem 18—19.
Kasserer: OZ8WJ, Willy Jensen, H. P. Christensensvej 2, Frb., telf. Sorø 1326.
Lørdag den 26. oktober afholdtes foredrag om
antenner v. OZ7G. Det blev, som vi havde lovet,
en aften, hvor der var noget at lære, jeg tror, vi
alle gik hjem med bedre forståelse af, hvordan en
Yagi-antenne virker, og man er straks klar over,
at 7G er en mand, der ved, hvad han taler om. Vi
vil gerne benytte lejligheden til her at sige dig tak
endnu en gang for et interessant og lærerigt fore
drag, 7G. Foredraget overværedes af ca. 35 til
hørere. Både Korsør, Slagelse, Holbæk og Næs
tved var repræsenteret. Vi havde endvidere den
glæde
at
se
hovedbestyrelsen
repræsenteret
ved
OZ5RO og OIZ4AO, begge med XYL. Foruden de
nævnte havde også OZ5KX og OZ2BA fundet vej
herned. Ved kaffebordet overbragte OZ5RO en hil
sen fra OZ6PA, der på grund af sygdom desværre
ikke kunne komme til stede. Tak for besøget og
kom snart igen.
Vi har ændret den ugentlige mødeaften til tirs
dag, idet der blandt de nye amatører var overve
jende stemning for dette. Teknisk kursus har, efter
en omtale i de lokale blade, fået god tilslutning,
ca. 15 deltagere. Der vil desuden blive arrangeret
byggeaften hver torsdag kl. 20,00.
Alle er stadig meget velkomne på vore klubaftener, ligesom vi også er 'QRV på 2 meter.
Vy 73 de OZ6RC.
SILKEBORG
Klublokale i kælderen under „Lunden".
Formand: OZ9PF Poul H. Larsen, Århusvej 56.
Kasserer: OZ1AG, Arild G. Petersen, Godthåbs
vej 6.
Sekretær: OZ7YH, Finn Hoffmann, Borgergade 75,
tlf. 1108.
Fast program:
Onsdag kl. 19,00: Morsekursus.
Onsdag kl. 19,45: Transistorkursus.
Fredag kl. 19,30: Teknisk kursus og byggeaften.
Fredag d. 13. 12. kl. 19,30 afholdes dog andespil.
Siden sidst
har vi som sædvanlig hver onsdag afholdt morse
kursus og transistorkursus. Nogle stykker er gået i
gang med bygningen af en retmodtager med tran
sistorer.
Om fredagen afholder vi teknisk kursus, hvortil
mødeprocenten endnu ikke har været under 100%.
I månedens løb har vi fået indkøbt en del værktøj
til foreningen, således at medlemmerne kan komme

og udføre mekanisk arbejde i klublokalet, når de
har lyst. Værktøjsskab og arbejdsbord er ved at
blive fremstillet af 70F og kompagni, og vil være
færdigt i løbet af nogle få dage.
Som det ses i programmet,, afholder vi fredag d.
13. 12. kl. 19,30 andespil, hvortil man skal tilmelde
sig, af hensyn til indkøb af præmier.
Til denne aften er alle velkomne, så tag XYL og
YL m. m. med. Efter andespillet vil der blive kaffe
bord.
Vy 73 de 7YH.
TØNDER
Søndag den 1. sept. afholdt vi sammen med
Åbenrå
afd.
rævejagt
på
„den
sønderjyske
sa
vanne", nærmere betegnet Tinglev-egnen. Det blev
i år den helt store dyst, da der var udlagt ialt 3
ræve. Deltagerantallet var fint, der var mødt 15
hold til start, heraf nedlagde de 11 hold 3 ræve,
3 hold 2 ræve og 1 hold 1 ræv.
Efter jagten samledes man på „Tinglevhus", og
medens nerverne blev beroliget med kaffe og ma
verne med brød, var ledelsen travlt beskæftiget
med at finde ud af placeringen. Den blev som føl
ger:
1. OZ7MG — L. P. Thomsen, Tønder.
2. S. Adolpsen — H. Stevn, Rødekro.
3. OZ8AJ — Jun. Rødekro.
4. OZ3SB — E. Lind, Tønder.
5. OZ5CL — OZ-JT, Tønder.
Jagten blev ledet af OZ2UN.
Søndag den 15. sept. var afd. inviteret til ind
vielse af en ny station. En kreds af amatører fra
Skærbæk-egnen har i fælleskab købt en udrangeret
rutebil og i den indrettet en særdeles god klub
station, QTH Spandet.
Der var mødt mange amatører fra Sønderjyl
land, og der blev efter indvielsen serveret ristede
pølser samt P35’er af OZ6OV. Tønder afd. siger tak
for en hyggelig eftermiddag samt ønsker jer „god
vind" fremover.
Vy 73 de OZ8CV — OZ1BX.
Nye tilladelser:
C OZ1BQ, Benny Olsen, c/o I Niebling, Nattergale
vej 42, 2, th., København NV.
C OZ2OX, Ole Otto Jeppesen, Studsgårdsvej 3 B, 1,
th., København Ø.
B OZ3QB, Svend Åge Thyregod, Fanøgade 9, Es
bjerg.
C OZ5FU, Flemming Jørgen Sigurd Manique, Mag
noliavej 32, 1, Glostrup.
C OZ5LG, Leif Wahler Christiansen, DEPBT/
JLVR, Tønder.
B OZOD, Ole Dines Jakobsen, Arnold Nielsens
Boulevard 119, 1, Hvidovre.
C OZ8DX, Ole Bendt Hansen, Edithsvej 10, Glo
strup.
Ændring fra kategori B til kategori A.
A OZ1CI, Bjarne Jørgensen, Skottenborg 27, Vi
borg.
A OZ6NK, Niels Kristian Kristiansen, Edithsvej
11, Glostrup.
Ændring fra kategori C til kategori B.
B OZ1GO, Arne Klint Jørgensen, Østergade 9,1,
Horsens.
B OZ4WT, Ernst Walther Petersen, Lindevej 11,
Ølsemagle Lyng, Køge.
B OZ5IR, Ivan Helsinghoff Rasmussen, Svend
Vonvedsvej 9, 1, København S.

B OZ6SI, Sven Edelmann, Sognegårdsalle 86, 2,
Hvidovre.
B OZ8IS, Jørn Erik Steffensen, Carl Bernhardsvej
4, Odense.

NYE MEDLEMMER
9047 Nis C. H. Karlson, Oksbøl Mark, Nordborg.
9048 Lars Svane, Postparken 32,1., Kastrup.
9049 Herbert Drue, Skovmærkevej 22, Odense.
9050 Finn H. Larsen, Skovmærkevej 22, Odense.
9051 Henrik Møller, GI. Kirkevej 46, Herning.
9052 MG 572832 Benny Bülow, LVSKMP/BV, Al
megårds Kaserne, Rønne.
9053 Erik Thomasen, FLD Lundebakke, Ilskov.
9054 Per Gissel, Frej asvej 31, Grenå.
9055 Ejner P. Jensen, Felsted.
9056 Børge A. Moeslund, Græskevej 13, Stege.
9057 Jørgen Dragø, Gylfesvej 2, Helsingør.
9058 Sv. Å Christensen, GTO. Holsteinsborg, Grøn
land.
9059 Robert Fransson, Fyrrekrogen 18, Skovlunde,
(A).
9060 Flemming Bølling, Svinget 17, 2., København S
9061 Henning Pedersen, Adelgade 135, Bogense.
9062 Harald Felsi, Tokesvej 9, Sorø.
9063 Børge Hansen, Mariendalsvej 50 D, 2., th.
København F, (A).
9064 Niels Sørensen, Birkedal, Voldby.
9065 Jan Larsen, Tjørnegårdsvej 31, Roskilde.
9066 Finn L. Iversen, Christiansgade 75, st. tv.
Odense.
9067 Erik C. Clausen, Nyrnberggade 48 st. tv. Kø
benhavn S, (A).
9068 Sv. Aage Pedersen, Hvidovrevej 294 C, st, tv,
Hvidovre.
9069 Ib Lundblad, Villa „Bo“, Ørnholmvej, Snek
kersten.
9070 Delmar Fryd, Rosenvej 3, Glostrup, (A).
9071 H. Sylvest Christensen, M/S INGE TOFT,
„Jutlandia", Toldbodg. 29, København K.
9072 Ib Trabjerg, Kingosvej 14, Tåstrup.
9073 Birger Jensen, Broksøvej 12, 1., Brønshøj, (A).
9074 Poul Réné Jensen, Studsgårds Passage 4, 1., tv.
København Ø, (A).
9075 Allan Jensen, Agerskovvej 17, Valby.
9076 Bent Mortensen, Langagervej 17, Skjern.
9077 John Knudsen, Baggesensgade 24, 3., Køben
havn N, (A).
9078 Henning Clausen, Vinkelvej 11, Randers.
9079 John Eistrøm, Tousparken 10, Åbyhøj.
9080 OZ1CE, N. Haase, Morescovej 10, Charlottenlund.
9081 Jens Gerner Westen, Sudergade 33,1., Hel
singør.
9082 Erik S. Poulsen, Bøgeløvsvej 11, Virum.
9083 Niels W. Stegelmann, Voerbjergvej 1, Nørre
sundby.
9084 Bjarne Klüver Jensen, Pileborggade 31,
Ringsted.
9085 H. J. Hansen-Glem, Helligkorsvej 7, Roskilde.
9086 Svend Ilsøe, Rosengade 74, Odder.
Atter medlem.
4025 Jørgen Mølager, Engevangen 2, st., Brønshøj.
4604 OZ3NE, N. J. Eibye, Rud. Wulffsgade 18, Ar
hus C.
7609 H. Henrik Nielsen, Emdrup Mosevej 18, Kø
benhavn NV.

391

QTH-RUBRIKKEN

8540 A. Harthimmer, Marievej 17, st. Vedbæk, ex
København S.
8582 C. F. Petersen, c/o Arban, Frederiksdalsvej
123, Virum, ex Fredensborg.
8594 OZ5SF, Søren Jensen, Ringvejen 47, Hirtshals,
ex Tornby.

6168 H. M. Nørgård, Idrætsalle 33, Hjerting, ex
Odense V.

8600 B. E. Ahlburg, Nagelsti, Nykøbing F, lokalt.
8678 OZ1AI, Poul Rais, Vibevej 10, Nykøbing Mors,
lokalt.
8721 H. J. Jeppesen, Sjællandsgade 59, Århus C,
ex Hornslet.
8774 O. Henriksen, Vinkelhuse 47, 2., th. Kastrup,
lokalt.
8816 H. Grønne, Fruevej 40, Søborg, ex Køben
havn K.
8838 SG Per Henriksen, Godthåbsvej, Øster-Marie,
ex Rønne.
8839 Kirsten Henriksen, Godthåbsvej, Øster-Marie,
ex Rønne.

6338 OZ6MM, L. Steenberg Larsen, Midskov, Me
singe, ex Grønland.
6606 OZ1OA, O. Åby, Septembervej 25, Herlev, ex
Valby.

8922 O. Vejrup Ibsen, Pihlkjærsvej 9, Viby J., lo
kalt.
9018 Sv. E. Jensen, Schleppegrellsgade 28, 2., År
hus C, ex Århus V.

1452 OZ5AB, A. Bergstrøm, Prins Jørgensgade 4,
København N, ex København NV.
4386 OZ8NJ, N. R. Jørgensen, Søndermarken 46, 1.,
th., Espergærde, ex Nørresundby.
5254 J. Heine Jensen, Hjort Lorenzensvej 19, Ha
derslev, ex Egernsund.
5964 OZ2SW, Sig. Jensen, Ringvejen 47, Hirtshals,
ex Tornby.
6118 OX3SV, Søren Larsen, Ionosfærestationen,
Godhavn, Grønland, ex København Ø.

6663 J. E. Nielsen, Egedesminde, Grønland, ex Ny
købing S.
6664 Th. Ring Hansen, Ryttergårdsvej 42, 3., Fa
rum, ex Vedbæk.
6675 OZ8EH, SG Bern Hansen, 14 VSKMP/SAR,
Kasernen, Holbæk, ex København Ø.
6871 OZ8AX, SG P. E. Axelsen, 2/14 LVA, Gedhus
lejren, Karup, ex København Ø.
7191 Erik Saaby, Grønnehøj 9 st. tv., Vanløse, ex
København F.
7234 OYRJ, Roger Jensen, Pløyensgøta 5, Tors
havn, ex Måløv.
7292 OZ1FT, F. Thorbek, Lundtoftegårdsvej 9, 7.,
Lyngby, lokalt.
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Giro-konto: 22116.
Redaktører:
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7538 N. Kristensen, Krogvej 5 B, Esbjerg, lokalt

Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej
15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.

7790 OZ9LJ, Palle Jensen, Bauneporten 5, 2., th.
Lyngby, lokalt.

Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen,
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.

7394 O. Bendtsen, Edvardsvej 3, Ålborg, lokalt.

7980 OZ7ME, 573874 Føns, Artillerivejs Kaserne,
„Faste Batteri", København S, ex Holbæk.
8017 J. J. Larsen, Avnbøgevej 2, Brabrand, ex År
hus C.
8046 K. G. Nielsen, Box 47, Struer, lokalt.
8106 H. Poulsen, Ryvangsalle 19, Dagnæs, Horsens,
lokalt.
8138 OZ4HX, SG Storgaard, 12. A. A. LVBT, Alme
gårds Kaserne, Rønne, ex København Ø.
8158 H. Aurdal, Kobbelvænget 27, 1., tv. Brønshøj,
lokalt.
8217 A. Strøm Petersen, Morina Radio, Hvide San
de, ex Byrum, Læsø.
8321 J. Lildal, Skansevej 90, 2., Nørresundby, ex
Brovst.
8368 J. Ch. Petersen, Engmosevej 11, Nykøbing S,
ex Lumsås.
8437 V. Skydsgård, Bøssemagergade 31, Hellebæk,
ex Fredensborg.
8516 J. E. Christensen, c/o Holst, Hovedgaden,
Nordby, Fanø, ex Århus C.
8518 OZ6IS, J. Schrøder, Peter Bangsvej 63, Køben
havn F, ex Tyskland.
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Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt,
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.

Ordrupvej

96,

Landsafdelingsleder:
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(dag) 6111, (aften) 7652.
Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg.
QSL-centralen:
EDRs QSL-central: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup, tlf. 6. (Drej 088) 5 75 11 — Saltum. QSL-centralens
giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet ved enhver ind
betaling.
Annoncer:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf.
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 15. november 1963.

