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En DX-antenne
Af OZ7AQ

Lodret eller vandret antenne?

I HF-området, hvor bølgeudbredelsen altid 
sker ved reflektion fra ionosfæren, er det 
principielt ligegyldigt, hvilken polarisations
retning, antennen har. Bølgernes polarisation 
vil nemlig altid drejes vilkårligt ved reflek- 
tionen, således at signalerne fra en f. eks. 
vandret sendeantenne modtages lige godt på 
en lodret og en vandret antenne. Det er der
for andre faktorer, der er af betydning, når 
man skal vælge sig en antennetype. F. eks.

Udstrålingsdiagrammet. En lodret antenne 
er for det første rundstrålende, således at 
man ikke behøver at bekymre sig om „blin- 
de“ retninger. Den lodrette antenne virker 
bedst, når den står direkte på jorden 
(„groundplane"), mens vandrette antenners 
udstrålingsvinkel påvirkes meget kraftigt af 
jordens tilstedetilværelse. En vandret 14 
MHz-dipol (eller beam) skal således helst op 
i en 20-30 meters højde, hvis man skal have 
nogen videre udstråling i den lave vinkel 
(10-20°), der er nyttig ved DX-forbindelser.

Pladsbehov og materialeforbrug. Een mast 
syner og fylder naturligvis mindre end to, og 
den koster også mindre. Bevares, jeg ved 
godt, at man kun behøver ét tårn til en 3- 
element 14 MHz-beam. Men der er jo grænser 
for, hvad man kan tillade sig af udskejelser!

Når man altså ikke kan få et 25 m tårn 
med en 3-el. yagi eller quad, må man nøjes 
med det næstbedste, og det er efter min for
mening den i det følgende beskrevne lodrette 
antenne, der er meget stærkt inspireret af en 
artikel i „CQ“, november 1962, Optimum An- 
tenna Design for DX samt december 62, The 
Mark III DX Antenna, begge af W3JHR. Den 
heri beskrevne antenne er bygget omkring en

mast af stålrør, min er skåret til efter mit 
eget hartkorn og er lavet af en gammel flag
stang.

80, 40 og 20 meter
På 80 m er antennen en almindelig kvart

bølge lang ground-plane antenne, fødet for
neden. Jordplanet udgøres af fem 20 m lange 
bronzetråde, nedgravet som der bedst kunne 
blive plads til dem. Omkring flagstangen er 
udspændt en ruse af 6 bronzetråde, der hol
des af et antal ringe af 5 mm hegnstråd. 
Flagstangen er ca. 11 m høj, det manglende 
stykke udgøres af et 5 m langt 20mm ) rør af 
vejrbestandig aluminiumslegering. Den totale 
højde er ca. 17 meter, men da man med det 
benyttede lille forhold mellem længde og 
diameter skal regne med en ret betragtelig 
forkortningsfaktor, har antennen alligevel re
sonans så lavt som 3650 kHz, lige i midten 
af 80 meterbåndet. Fødeimpedansen er her 
målt til ca. 40 ohm, således at antennen kan 
fødes direkte med 50 ohms koaksialkabel.

På 40 meter er antennens elektriske længde 
meget nær en halv bølge. Fødeimpedansen er 
ca. 600 ohm, den ret lave værdi skyldes, at 
antennen er tyk i forhold til længden. Der 
må her naturligvis anvendes et tilpasnings
led til koaksialkablet.

På 20 meter er antennen tre kvarte bølge
længder, og hvis den nu bestod af én lang 
leder, ville den nederste kvartbølge stråle 
i modfase med den øverste halvbølge, hvilket 

ville have en høj udstrålingsvinkel til re
sultat. Antennens midterste trediedel består 
imidlertid af et koaksialskørt, der på 20 me
ter (og kun her) virker som en kvartbølge- 
stub, der bevirker en fasedrejning på 180°,
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Foto herover: Antennen i sine naturlige omgivelser. 
Den vil nok kunne tolereres i de fleste villahaver. 
Foto til højre: Et kig op ad masten. De fire ringe, 

der bærer rusen, ses tydeligt.

Fig. 1.
Antennens virkemåde på 14 MHz-båndet. Stubben 

fungerer som „fasevender“, således at alle tre 
kvartbølger kommer i fase.

som vist på fig. 1. I a ses antennens elektri
ske opbygning, i b den praktiske, og i c ses 
strømfordelingen i hele antennen. Antennen 
er her, på 20 m, hvad man kalder et collinear 
array, der har stærk beamvirkning i vandret 
retning (men stadig rundstrålende). Fødeim

pedansen er, ligesom på 40 m, ca. 600 ohm.
W3JHR bruger sin antenne også på 15 m, 

men kan ikke redegøre for hvorledes dens 
funktion er, men den virker altså. 15 m er 
dog ikke prøvet her.

Konstruktionen
Flagstangen, der var noget medtaget af 

tidens tand, blev skrabet ren og fik to gange 
Pinotex. Aluminiumsrøret, der leveredes i 
længder på ca. 5 meter, blev valgt blandt 
de længste, det viste sig at måle ca. 6 m 
(lev. af OZ5AB). Den valgte tykkelse er me
get bøjelig, og jeg ville i dag nok have taget 
et tykkere rør, da det på 20 mm bøjer sig 
uhyggelig meget i blæsten, men det har dog 
udholdt efterårs- og vinterstormene.

De fire ringe bukkes af galvaniseret jern
tråd, der samles med besnøring og loddes. 
Koaksialstubben starter ved flagstangens 
top, de seks inderste tråde fastgøres til flag
stangen med kramper, de yderste støttes af 
ringene, hvortil de fastloddes. Midt på flag
stangen går de inderste tråde ud til ringen 
og fortsætter til foden. Som isolatorer mellem 
de to midterste ringe samt til fiksering af 
ringene ved masten, er benyttet Mosley ny- 
lonwire (fås hos OZ9DC). De tre barduner er
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aluminiumrør

2 stk bøgeklodser 
1,5" x 1,5" x 24o naa

bræddebolte

flagstang Fig. 3.
        Fastgøring af alumini
        umsrøret i toppen af flag- 

beslag-           stangen. Beslaget, der gi
                     ver elektrisk forbindelse 

     til antennetrådene, er 
ikke vist.

snit af mast 
ved ring.

Fig. 4- 
Ringene fastholdes til 

masten med nylonwire.

 Fig. 2.
Alle mål og materialer 
fremgår af tegningen 

undtagen ringenes diame
ter, der er ca. 320 mm.

Fig. 5.
De tre barduner fastgøres 

til et stykke vandrør.

nylonsnor

3/4" galv. 

vandrør, 

længde: 2m.

af samme materiale. Flagstangen er forne
den befæstiget til en 3 m lang lærkestolpe, 
halvt nedgravet i jorden. Bardunerne er ikke 
strengt nødvendige, men er yderst bekvemme 
ved rejsningen!

Inden rejsningen oversmøres alle elektri
ske samlinger med et fedt lag syntetisk lak 
for at forhindre korrosion.

Afstemningsled
Antennen fødes med 50 ohms koaksialkabel, 

type RG-8/U, der nedgraves i jorden. Det er 
sikkert klogt at trække kablet gennem et 
stykke plastik-haveslange før nedgravningen, 
men mit blev nedlagt direkte i jorden. En 
rulle på 30 m slog lige til i mit tilfælde — 
det gælder om at få antennen så langt væk 
fra huse og elektriske installationer som mu
ligt!

Afstemningsleddet er indbygget i en støbt 
siluminkasse med låg med gummitætning, 
men en tjæret trækasse kan vel også gøre det. 
Ved hjælp af tre surplus antennerelæer 
(tidl. Wehrmacht-Eigentum) skiftes de tre 
afstemningskredse for 80, 40 og 20 m, der 
også er fremstillet af rodekassedele. Kompo
nenternes størrelse er ikke kritisk — spole
udtagene skal alligevel tilpasses ved hjælp 
af en standbølgemåler. På 80 m er alle re
læer utrukne, på 40 og 20 m trækkes relæer 
A og B ved at sætte en jævnspænding på 
koaksialkablet inde ved senderen. Afhængigt 
af jævnspændingens polaritet vælges 20 m 
(relæ C ikke trukket) eller 40 m (relæ C 
trukket). Nødvendig spænding samt relæ
spolernes kobling afhænger naturligvis af de 
forhåndenværende relæers trækkespænding 
og modstande.
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Bredbåndskobling på 80 m
Medens antennens båndbredde er rigelig 

på 40 og 20 m, således at standbølgeforholdet 
intet problem er her, må man gøre noget 
særligt på 80 m, såfremt senderens afstem
ning er afhængig af, at den belastes korrekt. 
Det er ikke afvigelsen fra kablets 50 ohm til 
antennens ohmske modstand på ca. 40 ohm 
(næsten konstant over båndet), der betyder 
noget, men antennens reaktans ved bånd
grænserne, hvor der ikke er resonans. Fig. 6

•150p 13μH Fig. 6.
Antennens elek

triske diagram 
omkring 

3,5 MHz samt 
parallelkredsen, 

der kompense
rer for 

reaktansen.

viser antennens elektriske erstatningsdia
gram på 80 m. Vi kan imidlertid kompensere 
for antennens varierende reaktans ved hjælp 
af en parallelkreds, som vist på fig. 6, sam
me virkning kan forøvrigt opnås med et π- 
filter. Der fremkommer herved i realiteten et 
båndfilter, og det er nu så heldigt, at man 
med de forhåndenværende reaktanser og 
modstand i antennen netop får den nødven
dige båndbredde. Parallelkredsen får nogle 
kedelige data (se fig. 6), hvorfor det er langt 
nemmere at lave en mere normal kreds og 
koble ind på et udtag på denne, resultatet 
bliver det samme. Kredsens L/C-forhold er af 
mindre betydning, for vi finder det rigtige 
udtag med standbølgemåleren. Det er på 
denne måde muligt let at opnå et standbølge
forhold bedre end 2,0 over hele båndet.

Lader senderen sig belaste korrekt uden 
80 m-kredsen, kan denne ligeså godt spares, 
da tabene i kablet selv på yderfrekvenserne 
er uden betydning — hvad der spares i ka
beltab sættes nok alligevel til i kredsen!

Tilpasning
Ved indstilling af tilpasningsleddet ville 

det være rart at råde over en rigtig HF-må- 
lebro, men mindre kan nu sagtens gøre det. 
Jeg har brugt det i OZ jan. d. å. side 2 be
skrevne standbølgemeter i forbindelse med 
senderen. På 40 og 20 m indstilles senderen 
simpelthen til båndmidte med reduceret ef
fekt, og antennekredsen indstilles til mindst 
muligt standbølgeforhold. Herefter flyttes 
udtaget forsøgsvis, og standbølgeforholdet 
måles igen. Efter et par forsøg lykkes det at 
finde det mest gunstige udtag — husk at 
efterindstille kredsen hver gang! Når stand

bølgeforholdet er under 1,5, er det ikke møjen 
værd at fortsætte.

På 80 m er metoden den samme som oven
for beskrevet, men da indstillingen foretages 
på båndets midterfrekvens, og det er stand
bølgeforholdet på båndgrænserne, der skal 
kontrolleres, må man efter hver indstilling 
måle på yderfrekvenserne, om standbølge
forholdet er godt nok (under 2 eller hvad 
senderen nu kan tolerere).

Resultater — i teori og praksis
På 80 meter, hvor man ved forbindelser 

indenfor landets grænser arbejder med rela
tivt store udstrålingsvinkler, skal man ikke 
vente nogen synderlig forbedring ved at gå 
fra en vandret kvart- eller halvbølgeantenne 
til den lodrette. Dette bekræftes i praksis, 
idet aflytning af et stort antal OZ-stns på 
hhv. den lodrette og en vandret halvbølge
antenne (kun ca. 6 m over jorden) i de fleste
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tilfælde gav nogenlunde samme aflæsning på 
S-meteret. I nogle tilfælde var den lodrette 
dog overlegen, men den vandrette var aldrig 
bedst. På større distancer (over 500 km) er 
den lodrette tydeligt overlegen (således gav 
den lodrette ved et forsøg 2 S-grader mere 
end den vandrette i Stockholm).

På 40 meter må den lodrette halvbølge- 
antenne anses for at være den mest effektive 
antennetype af de mulige (vi kan vist godt

Fig. 1.
Afstemningsleddet. Den praktiske udførelse ses 
tydeligt af fotografierne. Placeringen af de tre 
kredse er ens på tegning og på fotos. Alle kompo
nenter er monteret på en 4 mm aluminiumsplade, 
der kan svinges ud. Ved denne konstruktionsmåde 

undgås forstemning af kredsene, 
når låget sættes på!

se bort fra rhombe- og yagiantenner her!). 
Det er nu småt med DX-resultater her på 
stationen, for jeg er ikke meget aktiv, men 
en enkelt S9 rapport fra KC4USK, Steffen, 
kan jeg dog vifte med.

På 20 meter skulle antennen iflg. W3JHR 
være mindst lige så god som en 3-el. yagi (i 
hvilken højde??), forstærkningen skulle ligge 
omkring 6 dB over en vandret dipol. Om der 
er noget videre hold i dette for min antennes 
vedkomende er jo svært at sige, når man ikke 
har en 3-el. yagi at sammenligne med! Hvor 
meget betyder de omkringliggende huse og 
træer, jordbundens beskaffenhed etc.? Selve 
QTH’en betyder i hvert fald overordentlig 
meget for resultaterne, og sikkert og vist er 
det, at mange antennetyper af forskellige 
forfattere er blevet udnævnt til „den bedste", 
ikke så meget på grund af antennens effek
tivitet som type, men på grund af andre og 
helt ukontrollable forhold.

Så jeg vil nøjes med at fastslå, at denne 
antenne slet ikke er så tosset. Den er let at 
bygge, billig, ser ikke anmassende ud, er 
dejlig ukritik at afstemme, skal ikke drejes 
og vil næppe kræve megen vedligeholdelse.

Ulemper ved lodrette antenner
Lodrette antenner har ord for at samle 

mere støj op en vandrette, og jeg kan bevid
ne, at dette er rigtigt! Tændingsstøj og anden 
„man made“ støj har jeg ikke meget af på 
min QTH, så det er ikke det, der generer. 
Jeg har imidlertid ofte oplevet en mærkelig, 
støjsenderagtig QRN på 7 MHz, ofte op til S7- 
8, som faldt adskillige S-grader ved skift til 
den vandrette antenne. Herved dukkede så 
stationer frem, som før ikke kunne høres. Jeg 
har derfor tænkt mig at beholde (og forbedre) 
min vandrette antenne som reserve og mod
tagerantenne — men man skal jo heller ikke 
sætte alt på ét kort!

107



Smalbånds-DSB
En ny modulationsmetode

Af OZ5EE, Arne Prihl.1)

Som bekendt frembringes ved amplimodu- 
lation (AM) to sidebånd, hvis frekvenser er 
fo - fm og f0 + fm, hvor bærebølgens fre
kvens er f0 og modulationsfrekvensen fm. 
Afstanden mellem de to sidebånd er altså 
2 fm. Undertrykkes bærebølgen i senderen, 
vil de to sidebåndsfrekvenser demoduleres i 
AM-modtagerens diodedetektor, og stødtonen 
på 2 fm Hz vil høres, mens selve modulations
frekvensen ikke forekommer. Vi har altså at 
gøre med en dobbelt-sidebåndssender (DSB) 
uden bærebølge, der modtages på en AM- 
modtager uden beatoscillator.

talen, før signalet føres til modulatoren. Det
te sker i en ganske almindelig frekvensdeler. 
Sådan en laves nemmest på en fast mellem
frekvens, og senderens blokdiagram kommer 
derfor til at se ud som vist på fig. 1. Vi har 
her en almindelig mikrofonforstærker, en 
balanceret modulator med bærebølgeoscilla
tor, en frekvensdeler til at halvere alle de 
frembragte frekvenser, samt endnu et blan
dingstrin med VFO og til slut et PA-trin. 
Alle ingredienser er tidligere beskrevet her i 
OZ, hvorfor der ingen grund er til at give 
de fuldstændige diagrammer her. Det nye er

Princippet er i og for sig ikke ukendt, idet 
det er anvendt en del i kommercielle MCW- 
sendere (radiofyr). Fordelene er på sender
siden, at hele effekten udsendes som side
båndseffekt, ligesom ved ESB, men modula
tionsprocessen er langt simplere. På modta
gersiden er fordelen, at der kan modtages 
med en alm. AM modtager, hvis indstilling 
er meget ukritisk i modsætning til ved ESB. 
Princippet er altså godt nok, og det gælder 
nu blot om at tillæmpe det til fone, således 
at vi får alle fordelene med og ingen ulemper! 
Ved MCW-senderen er det jo simpelt nok at 
vælge sin modulationsfrekvens fm således, 
at den er det halve af den, der skal komme 
ud af modtageren. Ønskes således en 800 Hz 
tone, skal senderen blot moduleres med 400 
Hz. Ved fone er talefrekvenserne jo givet, 
og skal vi derfor have stemmen gengivet 
korrekt, må vi halvere alle frekvenserne i

1) Andersvænge pr. Slagelse.

blot den måde, byggeklodserne er stillet sam
men på! Fordelene ved denne modulations
metode er følgende:

1) Ingen sendereffekt spildes på en over
flødig bærebølge.

2) Det udsendte signal optager ikke mere 
plads på båndet end et ESB-signal.

3) Signalet kan umiddelbart modtages på 
en alm. AM-modtager uden BFO.

4) Som følge af 3) stilles ikke særlig store 
krav til frekvensstabiliteten, hverken 
for sender eller modtager.

Det var min tanke, at jeg ville have bragt 
en fuldstændig konstruktionsbeskrivelse af 
en sender efter dette nye princip, men des
værre har dette været umuligt. I stedet hå
ber jeg, at en eller flere interesserede ama
tører, der har bedre tid end jeg vil gå i gang 
med opgaven. God fornøjelse!
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ESB på 2 meter
Af OZ7BR, J. K. Rasmusen.*)

Efter igennem mange år at have arbejdet 
forgæves på at skabe interesse for ESB på 
2 m er det en glæde at bemærke, at der nu 
synes at være sket en sådan udvikling i mod
tagerkvaliteten i almindelighed, at denne 
overordentlig effektive kommunikationsme
tode kan vinde flere tilhængere. Det skal nok 
vise sig at gavne både de enkeltes egne DX- 
resultater, deres egen fornøjelse og amatører
nes interesse for godt grej iøvrigt.

Grunden til, at det har været saa svært 
at interessere 2m-amatørerne, har vel først 
og fremmest været de ustabile modtagere, 
men vel nok i lige så høj grad den skræk, 
som en på dette område uerfaren amatør af 
en eller anden grund indpodes overfor ESB, 
som menes at stille kolossale krav til ama
tøren, hans station og hans måleudsyr. Disse 
krav er i betydelig grad overdrevet; for 
eksempel er behovet for stabilitet, som om
tales som „frekvensstabilitet bedre end 100 
Hz indenfor perioder af flere timers længde" 
helt ved siden af i amatørkredse på 2 meter. 
Der er jo ingen, der forbyder én at dreje på 
finindstillingen (men en sådan er på den 
anden side også stærkt ønskelig).

ESB-stationer. Det er så let at blande med 
et 130 MHz xtalstyret signal, som også kan 
bruges til modtage-converteren, og på denne 
måde startede jeg min ESB-karriere på 2 m
1 foråret 1957. Det var allerede den gang fri
stende at forsøge at lave ESB’en efter fase
systemet direkte på to meter, men ifølge en 
gammel RSGB-bulletin var dette næsten 
uovervindelig svært at gennemføre.

Så kom imidlertid en kort notits i det 
amerikanske CQ i sommeren 1962, hvor det 
omtaltes, at W2WZR havde bygget en fase
sender, som lavede ESB-signalet direkte på
2 meter, og et brev fra ham bragte en be
skrivelse, hvor alt overflødigt er skåret væk, 
og hvis danske udformning vises i det føl
gende.

Efter lang tids tøven gik jeg i gang med 
at bygge denne sender og begyndte derfor 
først at bruge den d. 18. 8. 1963 uden nogen 
form for besvær. Den virkede faktisk med 
det samme.

Siden da er også OZ9OR kommet i luften 
med en lignende sender plus lidt finesser i 
retning af VFX-kontrol.

Senderen, der, som almindeligt ved fase-

Fig. 1.
Blokskema

over
LF-delen

med
fase-

netværk-

Kravene til målegrej er ligeledes over
drevne, hvis man vil holde sig til gængs 
amatørstandard, og den sender, som skal be
skrives nedenfor, er så simpel, at den blandt 
andet er bygget og indstillet af en amatør, 
som ikke tidligere har arbejdet med ESB, og 
som kun har benyttet sig af et gitterdyk- 
meter og en selektiv modtager samt af sin 
sunde fornuft.

En af vanskelighederne for danske 2-meter 
folk, som har overvejet at forsøge ESB, har 
været, at disse ikke i forvejen havde 20 meter

*) Borgevej 31, Kgs. Lyngby.

sendere for ESB, gennem en simpel omskift
ning kan skiftes mellem CW, AM, PM, DSB 
og ESB HF-sidebånd og ESB LF-bånd, er i 
blokdiagram vist på fig. 1 og 2.

Den første del — LF-delen — er ganske 
normal for en fase-ESB-sender og kan for 
eksempel tages fra EDR’s håndbog, side 220- 
222, bortset fra at ingen af LF-udgangene 
jordes ved omskifteren. Ledningen til mid
ten af Tl’s sekundær på side 221 er en tegne
fejl.

Et eksempel på en barberet, men anvende
lig LF-del er vist på figur 3. Vil man benytte 
små transformatorer, bør man føde de tre 
transformatorkoblede LF-rør med modstande
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på 20 kohm og forbinde de udvendige ender 
af primærviklingerne til stellet via hver sin 
elektrolyt på for eksempel 32 μF i stedet for 
at forbinde dem til plus, se figur 5. Dette 
for at undgå jævnstrøm gennem viklingerne.

Som transformatorer har jeg benyttet nog
le små surplustransformatorer, men man kan 
sikkert købe egnede transformatorer fra vore 
transformatorfabrikanter.

densatoren i LF-forstærkeren, figur 3, som 
i sig selv foretager en beskæring.

HF-delen består af en stabil 2m-sender 
med et ringe output. For at undgå drift i star
ten af hver sendeperiode, må man enten køre 
oscillatoren meget „koldt" eller lade den køre 
hele tiden, også koldt. Jeg har valgt det sid
ste og nøgler en kl. A buffer (6AK5) samt de 
efterfølgende fordoblere m. v. ved gitterbio-

Fig. 2. Blokskema over styresender og HF-fasenetværk.
Tit evnt VOX

Fig. 3. LF-forstærker.

Fig. 5.
Til venstre ses LF-fase- 
netværket med forstær
ker. Til højre alternativ 
kobling til balanceret 

modulator.

Modstande og kondensatorer i LF-fasenet- 
værket bør udmåles eller købes med l% tole
rancer. Man kan bruge andre Dome-filtre, 
om man vil. De angivne tal svarer til det 
kommercielt tilgængelige B & W type 2Q4, 
som i hvert fald kan fås i Sverige, men man 
kan lave det selv.

Omskifteren har 3X3 stillinger og ses 
i figur 6, hvor forklaringen tillige er givet.

Selv om jeg p. t. kører uden LF-tonefilter 
inden LF-fasedrejningsnetværket, så bør man 
nok indsætte et sådant for at bortskære de 
høje toner, som ligger udenfor det område, 
hvor fasedrejningen er 90°, og som derfor 
ikke bliver undertrykt nok i „det gale" side
bånd. Dette kan laves som i figur 4. Bemærk 
iøvrigt koblingsværdierne og indgangskon-

kering. Med god skærmning af oscillatoren, 
som svinger svagt, kan denne ikke høres i 
modtageren, når de efterfølgende trin er blo
kerede.

Det spændende i opstillingen er HF-fase- 
drejeværket og den balancerede modulator. 
Når der i denne forbindelse tales om „mo
dulator", menes der det, som man i daglig 
tale kalder „det modulerede trin", og ikke 
den LF-forstærker, som tilfører det module
rende LF-signal. — Der ønskes en faseforskel 
på 90° mellem de to HF-signaler, og denne 
forskel fremkommer, hvis der elektrisk set er 
1/4 bølgelængdes forskel på længden af de to 
kabler, som føder de to halvdele af modulato- 
ren. Tager man et stk. Telcon AS91M 110 
ohms coaxkabel (Tage Schouboe), vil man
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Omskifter set bagfra i stilling 1

I E G F H Sidebånd I

II G E F H Sidebånd II

III G E F+H BSB - PM - AM

i stillling III

a) begge bærebølger udbalanceret = DSB-SC
b) den modulerede bærebølge genindført alene = 

AM
c) den ikke modul, bærebølge genindført alene = 

PM
Fig. 6.

Funktionsomskifteren.

finde, at 1/4 bølgelængde ved 144,5 MHz er 
395 mm, og det bedste er at tage godt en 
halv bølgelængde i alt og sørge for, at denne 
deles op, så man får henholdsvis 1/8 bølge
længde = 197 og 3/8s bølgelængde = 592 mm. 
Se figur 7.

Fig. 7.
HF-fasedrejenetværk for 144,5 MHz. De angivne 

længder gælder for kabel af typen AS91M 
(Telcon, 110 ohm)

det er rigeligt at ramme med 1%’s nøjagtig
hed, hvilket igen betyder, at balancen ikke 
skulle påvirkes ved QSY indenfor en betyde
lig del af 2 m båndet.

Selve den balancerede modulator er vist 
på figur 9.

Kulmodstandene på 110 ohm efter føde- 
punkterne X og Y for HF tjener til at sikre 
en ohmsk afslutning på kablerne. På samme 
måde tjener spolerne, som følger derefter, til 
at afstemme gitter-jordkapaciteten til 144,5 
MHz, således at kablet ikke belastes med 
denne kapacitet. Impedansen er næppe sær-

Fig. 8.
Mekanisk opbygning af 
balanceret modulator, 

sml. fig. 9.

Fig. 9.
Strømskema for balanceret modulator-
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Der er ingen grund til at eksperimentere 
med disse længder; de passer tilstrækkelig 
godt ved det nævnte kabel. Ved andre fre-



lig passende set med rørenes normale gitter
impedans i erindring, men de går på denne 
måde stabilt og uden uønskede parasitter. 
Ved disses afstemning fjernes 100 pF-konden- 
satoren mellem spolen og kablet midlertidigt. 
Med et gitterdykmeters hjælp justeres spo
len, til der er resonans, når rørene sidder i 
deres fatninger.

De to katodepotentiometre er ført ud på 
forpladen og benyttes til udbalancering af 
bærebølgen eller til genindføring af en del 
af denne ved AM, PM eller CW.

Den balancerede modulator bør monteres 
så symmetrisk som muligt og med de kor
test mulige HF-ledninger. Anodekredsen må 
skærmes godt, og jeg har derfor brugt op
stillingen som vist på figur 8.

Anode- og glødespændinger og de fire led
ninger fra katoderne føres alle ud gennem 
500 pF gennemføringskondensatorer. Disse 
samt gitteraflederne er ikke vist på figur 8.

Kondensatoren over anodekredsen er hos 
mig en fast kondensator på nogle få pF, idet 
kredsen afstemmes ved at klemme spolen 
sammen til maximalt output. Bedre er det 
selvfølgelig at anvende en lille butterfly
kondensator monteret på chassispladen midt 
mellem de fire rørfatninger.

ding på - 25 volt, 600 volt på anoden og 210 
volt på sg i belastet stand (stabiliseret 
skærmgitterspænding).

For dem som ikke i forvejen har en passen
de styresender, angives der på figur 10 i 
diagrammet den af mig — efter W2WZR’s 
opskrift — anvendte oscillator-buffer, som er 
næsten uhyggelig stabil. Dette hænger sam
men med den valgte oscillatoropstilling, som 
anvender krystallets serieresonans, hvorved 
man lettere opnår en stabil frekvens. Op
stillingen kaldes transitronoscillatoren og ar
bejder ud fra den kendsgerning, at man med 
visse pentoder, hvor fanggitteret kan lukke 
helt af for anodestrømmen, kan opnå en ne
gativ modstand af størrelsesordenen - 100 
ohm mellem SG og jord. Et serieforbundet 
xtal vil derfor kunne bringe opstillingen til 
at svinge, hvis det anbringes på dette sted 
og har tilstrækkelig lille serieimpedans. Os
cillatoren benytter røret 6AS6, og efter 45 
sekunder fra glødetråden er tændt, flytter 
frekvensen sig ikke væsentligt — bedømt 
med et ESB-signals kvalitet.

Om opbygningen er der vel kun at sige, 
at hver kreds bør skærmes for sig; der bør 
bruges godt med gennemføringskondensato
rer og i det hele taget sørges for, at der ikke

Fig. 10.
L—C1 afstemmes til xtal-frekvens med R1 fjernet og xtal kortsluttet og uden spænding på osel. R1

må undertiden forøges noget.

Output tages fra en link, som stikker ind i 
anodekredsspolen. Hos mig linkkobles til en 
afstemt gitterkreds på en QQE 03/12, som 
er indstillet til at køre klasse A. Ud af dette 
rør fås godt ½ watt, så røret er selvfølgelig 
rigelig stort, og der kunne vindes en masse 
ved at indskyde en buffer bestående af en 
6AK5 som klasse A-fortærker (normal mod
tager HF-rør opstilling).

Som det er, kan jeg dog fuldt udstyre mit 
udgangstrin QQE 06/40 til 150 watt input 
uden nogen buffer mellem den balancerede 
modulator og QQE 03/12’eren. Udgangstrinet 
kører i klasse AB2 med fast gitterforspæn-

kan blive tale om VHF-pickup. Det er klogt 
at bygge signalgeneratoren i en lille kasse 
for sig selv, blanderen for sig selv og PA- 
trinet for sig selv, men derefter kan de godt 
stå på samme chassis.

Hvis kredsene er lagt rigtigt ind med git- 
terdykmeter, skulle der ikke være særligt 
besvær med indstillingen. Med et bærebølge- 
balancepotentiometer stillet meget skævt 
trimmes alle kredse til maximum. Dernæst 
forsøges bærebølgen udbalanceret, med LF- 
volumen sat på 0. De to bærebølgepotentio
metre skal begge bruges hertil, og sluttelig 
findes et meget skarpt defineret sted, hvor
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bærebølgen er væk, enten målt på en stand- 
bølgemåler i antennen eller iagttaget på 
modtageren. Sørg for at have antenne på 
senderen, så det ikke bliver tilfældig udstrå
ling fra de uskærmede blanderrørs anoder, 
som høres. Omskifteren stilles i for eksempel 
sidebånd I. Dernæst åbnes for modulations
forstærkeren. Der vil nu komme lidt brum 
i RX — forhåbentlig ikke for meget. Hvis det 
er alt for galt, må LF’en renses ved bedre 
DC-filtrering o. 1. — Det siger sig selv, at 
modtageren kun benyttes med hovedtelefo
ner, så længe der arbejdes med indstilling 
af senderen.

Ved at puste i mikrofonen skal der høres 
et kraftigt sus i modtageren, og indstilles 
denne nu til aflytning af ESB, med beatos
cillatoren tændt og god selektivitet, skulle 
det med LF-balancepotentiometrene være 
muligt at reducere suset meget væsentligt, 
enten i stillingen sidebånd I eller i stillingen 
sidebånd II, afhængigt af hvordan modtage
ren er indstillet. Potentiometeret før LF-fase- 
netværket er meget kritisk, hvorimod det 
andet LF-balancepotentiometer er ret bredt.

Faktisk har hverken 9OR eller jeg behøvet 
at gøre andet end dette. En kontrollytning 
vil nu — med en god modtager og med

AVC’en ude af funktion — vise, at medens 
tale er fint forståeligt og særdeles nydeligt 
at høre på i det ene sidebånd, så er der intet 
at høre i det andet, før man begynder at 
råbe for højt. Helt kan „monkey chatter" i 
det undertrykte sidebånd vel ikke undgås 
ved så simple midler, men det kan sagtens 
blive godt nok, især hvis man ikke oversty
rer noget trin! Der vindes tilsyneladende en 
del ved at råbe i mikrofonen, men det er kun 
på outputmeteret, for i den modtagende ende 
gavner det intet som helst, at man udsender 
effekt, som ligger som blandingsprodukter, 
der både er uforståelige og tilmed i „bedste 
fald“ ikke ligger i modtagerens gennem
gangsområde.

I stedet for at puste i mikrofonen kan man 
lade en radio gå i nærheden med tale, eller 
man kan bruge en toneoscillator med fre
kvens ca. 1000 Hz for det viste netværk.

På 2 m er der endnu plads til, at vi kan 
tillade os at begå lidt fejljusteringer, inden vi 
når det optimale, så der er ikke noget at 
ængstes for. Er det trods alt ikke ret simpelt? 
I betragning af de små effekter i hovedpar
ten af opstillingen forekommer det værd at 
overveje, om hele exciteren kan laves fikst 
med transistorer.

RETTELSE

RC- GENERATOREN, FEBRUAR OZ

Vi har fra OZ8EV modtaget en tilføjelse 
til artiklen i OZ nr. 2/1964:

Elektrolytkondensatoren, der går fra ka
toden på EL 84 til termistoren skal have en 
arbejdsspænding på 125 V, ikke som angivet 
i diagrammet 25 V. Der vil være en positiv 
spænding på katoden lig med Vs af anode- 
spændingen, altså ca. 100 V. Bruger man der
for en ellyt med 25 V arbejdsspænding, er det 
næsten ensbetydende med overslag med en 
overbrændt termistor til følge.

Drejekondensatoren skal være en 3 X 500 
pF (Torotor ULB). Termistoren er en Philips 
type B8 320/03 P6K8, modstanden er 6,8 
kohm ved 25° C. Modstandene RA1-4 er 4,7, 
47, 470 kohm og 4,7 Mohm, RB1-8: 10, 100 
kohm, 1 og 10 Mohm. Overføringsblokken fra 
EF80 til EL84 er 0,25 μF/350 V. Ellytterne 
C2, C3 er μF/350 V.

Tag hellere de pågældende numre af OZ 
frem og ret med det samme - en dag får du 
måske brug for artiklerne, og så har du glemt 
at rettelserne findes her.

MÅNEDENS KONSTRUKTION - MARTS

I diagrammet øverst side 76 skal den ne
derste ende af L4 have forbindelse til +

I diagrammet side 77 skal antennelinken 
være en hårnål af 1 mm2 blank kobbertråd 
og ikke som angivet af PVC.

Tips
OZ6PA kom for nogen tid siden med en 

konstruktion af en loddepistol, som jeg har 
lavet. Det kneb dog med at få en loddespids, 
der var tilpas. OZ6PA’s var i kobber, jeg 
benyttede en stump hegnstråd, der blev bøjet, 
banket flad i spidsen, filet og spændt fast i 
et par muffer. Den virker efter hensigten, er 
varm i løbet af 2-3 sekunder, giver en geval
dig varme fra sig, tager ingen skade af at 
rødme, oxiderer ikke, og bøjer ikke „for et 
godt ord“. Den er i det hele taget FB. Prøv 
den, og du vil blive forbløffet over dens 
egenskaber.

OZ5RI.
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Balanceret blander for ESB på VHF
Af OZ9OR, H. O. Rasmussen.*)

I tilknytning til OZ7BR’s artikel om ESB- 
TX vil jeg gerne beskrive, hvordan man kan 
lave den balancerede modulator med 2 stk. 
ECC81.

Tegningerne er i halv størrelse, og chassis 
er lavet af messingplade, hvilket letter mon
teringen meget, fordi man kan lodde direkte 
og derved få kortest mulige tilledninger samt 
spare en masse plads.

ning A samt tegning B) og loddet på et hun- 
coaxstik, som forlænges lidt med et stykke 
messingrør.

To møtrikker er loddet på coaxstikket, så 
det er til at montere med 2 skruer fra over
siden af chassiset. I selve kassen skal monte
res (eventuelt limes) 2 stk. keramikrør til at 
føre tilledningerne til spolen igennem.

Efter monteringen af alle komponenter

LF LF

Blokskema for ESB-delen. Blokskema for senderens HF-del.

Balanceret Blander 
for fase ESB

Montering af balanceret 
modulator.

Rørskærm

Det er vigtigt for balancen at montere med 
korte ledninger, hele blanderen er lavet på 
en plade, som til sidst bliver skruet på en 
kasse, så hele herligheden bliver HF-tæt. 
Der må nemlig ikke kunne finde udstråling 
sted, da det vil kunne ødelægge resultatet, så 
derfor er LF-, gløde- og anodespænding ført 
ind gennem gennemføringskondensatorer, 
der kan være af typen til at lodde i. Lednin
gerne fra katoderne til de 2 stk. 1 kohm 
balancepotm. føres i skærmkabel.

Kassen til anodekredsen er lavet af 0,5 mm 
messing (størrelsen er vist punkteret på teg- 
(ikke anodekassen), sættes glød og HF på, og

*) Bogøvej 20, Fensmark, Holme, Olstrup-

man justerer spolerne til lige stor HF på 
gitrene, det kan måles på LF-tilslutningerne.

Der skal sikkert eksperimenteres med kon
densatorerne mellem spole og enderne af 
coax-HF-fasedrej, jeg brugte 10—20 pF; min
dre kondensator, mindre belastning af gitter
spole, større Q, mere HF.

Det er bedst at have flere ECC81 at prøve 
med, der er som regel forskel på halvdelene, 
så det kan være vanskeligt at få balance.

Til sidst skrues anodekassen på, og spolen 
loddes til rørernes anoder, der er koblet som 
vist på tegningerne.

Derefter afstemmes spolen med gitterdyk
meter og hiv-og-tryk-metoden, husk at sætte 
rørskærme på først, hi. *
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Vi pusler med transistor-oscillatorer
Af OZ7AQ

I transistortekniken træffer vi de samme 
oscillatoropstillinger, som vi (gamle) kender 
fra rørtekniken. Selve princippet har jo nem
lig ikke ændret sig siden tidernes morgen, og 
alle de mere eller mindre eksotisk udseende 
oscillatoropstillinger, der lanceres som epoke
gørende opfindelser, er alle varianter af nog
le få grundformer, som vi derfor lige så godt 
kan kigge på med det samme.

Fig. 1 a. Fig. 1 b.
Colpitts- og Hartley-oscillator.

Hartley og Colpitts
Fig. 1 viser trepunktskoblingen, som d’her

rer Colpitts (a) og Hartley (b) konstruerede 
den, tegnet uden hensyn til det fakum, at 
transistoren nødvendigvis skal have jævn
spændinger for at arbejde. I realiteten er op
stillingen en afstemt forstærker, hvis ud
gangssignal føres tilbage til indgangen i rig
tig fase og med så stor amplitude, at sving
ningerne, eengang startet, kan opretholdes. 
En vilkårlig af de tre elektroder, emitter, 
basis og kollektor, kan betragtes som fælles
punkt, der jordes, stelles, eller hvad man nu 
vil kalde det.

De tre koblingsmåder
Fig 2 viser colpitts-oscillatoren fra fig. 1, 

således som den kan udføres i praksis. I a 
har vi brugt basis som fælles stelpunkt, i b 
ses fælles-emitterkoblingen, og endelig viser 
c kollektorkoblingen, hvor transistoren, for
stærkermæssigt set, arbejder som emitter- 
følger. Som ovenfor nævnt er oscillatoren 
ligeglad med hvilken elektrode, der stelles, 
således at de tre opstillinger i praksis vil op
føre sig ens, også med hensyn til den maksi
male oscillatorfrekvens. Principielt har det 
således ingen mening at skelne mellem de tre 
koblingsformer, men i praksis er der allige
vel forskellige hensyn at tage, udelukkende 
fordi vi jo er nødt til at tilføre jævnspænding 
til transistoren. Dette vil vi helst gøre over 
ohmske modstande (det er det letteste og 
billigste), og disse modstande kan nu komme 
til at dæmpe afstemningskredsen på forskel

lig måde, alt efter hvilken af opstillingerne, 
vi vælger. Transistorens indgangsmodstand 
er i fælles-basiskoblingen (fig. 2 a) lav, såle
des at modstanden R1 godt kan have en helt 
normal værdi (1—5 kohm) uden at dæmpe 
noget af betydning. I fællesemitterkoblingen 
er indgangsimpedansen noget højere, den 
shuntes (fig. 2 b) af R2 i parallel med R3, men 
disse modstande er som regel så store, at de 
ingen betydning får for signalet.

Fig. 2 a. 
Colpitts- 

oscillatoren 
som fælles basis-

Fig. 2 b.
— som fælles 

emitter.

Fig. 2 c.
— og som fælles 

kollektor-

I fælles-kollektorkoblingen (fig. 2 c) ligger 
R2 og R3 imidlertid parallelt med svingnings
kredsen og vil normalt dæmpe denne for me
get. Yderligere ligger Ri over den mest høj- 
impedante del af kredsen og dæmper kraf
tigt. Denne kobling er således temmelig 
uhensigtsmæssig. For alle koblinger gælder, 
at transistorens indre kollektormodstand, der 
jo dæmper kredsen, er så stor, at den ingen 
betydning har.

Clapp-oscillatoren
(fig. 3) er en afart af colpitts-oscillatoren. 
Spolen er her erstattet af en serieafstem
ningskreds, hvor L og C4 kan have pæne,
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normale værdier, hvorved et godt Q kan op
nås. Oscillatoren kommer ikke til at svinge 
på serieresonansen tor L-C4, for her er im
pedansen jo en lav, ohmsk modstand, men 
på en lidt højere frekvens, hvor L-C4 op
træder som en lille selvinduktion, der gør 
det ud for L i fig. 2 a. Ci og C2 vælges så 
store som muligt, d. v. s. så store, at oscilla
toren netop kan svinge sikkert. Størrelsen 
af Ci og C2 afhænger af frekvensen, af tran
sistoren samt af L og C4 og disses godhed Q, 
hvorfor en beregning normalt ikke lader sig 
gennemføre — der er vist ikke mange ama
tører, der råder over et Q-meter! Men der 
skal jo også være noget at eksperimentere 
med. Forholdet mellem C1 og C2 er ikke over
vældende kritisk, mellem 1:3 og 1:10 vil være 
mest passende.

HFD 2,5mH

Fig. 3. 
Clapp-oscillator. 
HF-drosselspolen 
er nødvendig for at 

få jævnstrøms
forbindelse til 
kollektoren.

Ved konstruktion af en virkelig stabil VFO 
gælder det i første række om at fremskaffe 
en god spole med højt Q samt en virkelig 
stabil drejekondensator og at montere delene, 
fast og solidt i en stiv kasse. Faste konden
satorer bør være sølvglimmer, da de aller
fleste keramiske kondensatorer ikke er mi
krostabile, d. v. s. hele tiden vil ændre kapa
citeten i spring, hvorved frekvensen også 
kommer til at varierer springvis — som re
gel kun en 10 - 20 Hz på 3,5 MHz, men det 
er også for meget. Koblingen til transistoren 
skal ske over store shuntkondensatorer som i 
clapp-oscillatoren, hvorved transistorens ind- 
og udgangskapaciteter uskadeliggøres. Det er 
navnlig basis-emitterkapaciteten, der er far
lig, den er stærkt afhængig af arbejdspunkt 
og temperatur og er temmelig stor. Derfor 
skal C2 (fig. 3) være så stor som mulig.

Der er ingen fordele ved at bruge mere 
end een transistor i en oscillator (som i 
Franklin-oscillatoren, der var stærkt på mo
de en overgang). Til gengæld bør den, man 
vælger, være af de bedste (f. eks. AF 124 
eller tilsvarende). Emitterstrømmen kan pas
sende vælges til 1-2 mA.

Temperåturstabiliteten klares nemmest ved 
at sørge for, at der ingen temperatursving
ninger forekommer, og det er jo heller ikke 
så svært i en transistoropstilling, der ingen 
varme af betydning producerer! Forsynings
spændingen skal naturligvis stabiliseres (med 
en zenerdiode). Ofte vil man kunne kompen
sere for en lille temperaturdrift ved en 
spændingsændring, der jo kan gøres tempe
raturafhængig med en termistor (NTC-mod- 
stand). Her er noget for den eksperimente
rende amatør at pusle med!

Krystaloscillatorer
Fig. 4 viser en krystaloscillator uden re

sonanskredse (pierce-oscillator). Vi kan gå 
ud fra colpittsoscillatoren fig. 2 a eller 2 b 
og erstatte spolen med et kvartskrystal; der 
fremkommer på denne måde en anden slags 
clapp-oscillator. Krystallet svinger hverken

Fig. 4. Fig. 5.
Pierce-oscillator. Xtal-osc. med LC-kreds.

på serie- eller parallelresonansen, hvor dets 
impedans er rent ohmsk, men på en frekvens 
et sted imellem hvor impedansen er induktiv, 
og krystallets selvinduktion danner så en 
afstemningskreds med Ci og C2. Jo større, 
disse kondensatorer er, jo bedre bliver stabi
liteten, men jo svagere svinger oscillatoren. 
Oscillatoren i fig. 5 virker omtrent som 
pierce-oscillatoren, men kan give større ud
gangseffekt. Skal man imidlertid have en 
afstemningskreds, anbefales i stedet opstil
lingen fig. 6, denne oscillator kan bringes til 
at svinge med et hvilket som helst krystal, 
og den er ligeglad med, om det er overtone
krystaller. Uden C4 svinger den på krystal
lets serieresonans (bruges ved overtonetyper), 
men ønskes frekvensen højere, indskydes C4. 
For krystaller, der er slebet til at svinge på 
parallelresonansen, vælges C4 lig med den for 
krystallet angivne parallelkapacitet (som 
regel 32 pF), hvorved frekvensen bliver kor
rekt. Frekvensen kan godt nok trækkes noget 
med svingningskredsen, men dennes afstem
ning bør kun anvendes til at få oscillatoren 
til at svinge kraftigst muligt.
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Fig. 6. c 3
Standard

xtal-oscillator.

+ 12 V

Oscillatoren i fig. 6 er min standard kry
staloscillator, som aldrig har svigtet, selv 
ikke med meget træge krystaller, der ikke 
ville svinge i andre opstillinger. Forholdet 
C1 : C2 skal helst ligge på 1 :5 til 1 : 10, C1 kan 
være 50 - 200 pF i HF-området. C3 skal give 
en effektiv afkobling (0,1 μF polyester er FB).

Fig. 7.
BFO med to 

xtal-frekvenser 
med

diodeomskiftning.

Oscillatoren i fig. 7 er en variant af den 
1 fig. 6, men udført som hartley i stedet for 
som colpitts. Opstillingen kan anvendes som 
BFO i en modtager eller som bærebølgeos
cillator i en ESB-exciter efter filtermetoden. 
Når der skal kunne skiftes sidebånd, er det 
praktisk at skifte krystallerne blot ved at 
skifte en jævnspænding, således at oscillato
ren ikke nødvendigvis skal monteres lige ved 
forpladen. Der er derfor anvendt en diode
omskifter med to OA95 (D1, D2), der styres 
med transistorens emitterstrøm og spærres 
via 47 kohm til stel. Med de anvendte kry
staller (FT-241-A, ch. 351 og 354) har spolens 
kollektorvikling 3 X 25 vdg. 3 X 0,07 litze, 
emitterviklingen 15 vdg. og koblingsviklin- 
gen til den halve balancerede blander 2X5 
vdg. på en potkerne af karbonyljern, Radio 
Parts nr. 5932. Jerkemen indstilles således, 
at oscillatoren svinger villigt med begge kry
staller, frekvensen kan justeres med de viste 
trimmere, der dog i mange tilfælde vil kunne 
udelades.

Der kommer en del
godt stof, heriblandt slet ikke så lidt om VHF 
og UHF, som vi skal glæde os over i de kom
mende numre. Selvom det altså lige nu ser 
lyst ud med hensyn til stof, er der skam alli
gevel stadig behov for navnlig konstruktio
ner, så hold dig ikke tilbage! Til de forfattere, 
der måske kommer til at vente nogle måne 
der på at se deres artikler i OZ: lad os alle 
være glade for, at der snarere er tale om 
pladsmangel end om stofmangel — og vær 
med til at de „gode tider" kan fortsætte!

ØNSKESEDLEN
Tak til dem, der har reageret på min op

fordring i martsnummeret til at skrive og 
fremsætte ønsker angående OZ’s indhold. 
Men der må være mange flere, der har noget 
at ønske!

En læser vil meget gerne have en artikel 
om radiofjernstyring. Såfremt der blandt 
læserne skulle være en, der kan skrive 
en instruktiv og ikke altfor langstrakt arti
kel om emnet, hører jeg gerne derom. Af an
dre emner, der er ønsket behandlet, og hvor 
jeg må appellerer til læserne om hjælp, er 
VHF- og UHF-antenner. Øvrige fremsatte 
ønsker vil blive forsøgt imødekommet efter
hånden. Vy 73, TR.

Kalibreringsudsendelser 
fra OZ7AQ

Udsendelse af kalibreringssignaler på 80 
meter båndet finder indtil videre sted een 
gang om måneden fra OZ7AQ i Farum. Tider: 
hver fjerde søndag i måneden, næste gang 
d. 26. april 1964, som følger:

QTR 0900Z (1000 DNT) QRG 3500 kHz.
QTR 0905Z (1005 DNT) QRG 3550 kHz.
QTR 0910Z (1010 DNT) QRG 3600 kHz.
QTR 0915Z (1015 DNT) QRG 3650 kHz.
QTR 0920Z (1020 DNT) QRG 3700 kHz.
QTR 0925Z (1025 DNT) QRG 3750 kHz.
QTR 0930Z (1030 DNT) QRG 3800 kHz.

De angivne frekvenser vil blive overholdt 
med en nøjagtighed på 100 Hz eller bedre. 
For at alle interesserede kan få glæde af ud
sendelserne bedes frekvenserne så vidt mu
ligt ikke benyttet til QSO på de angivne 
tidspunkter! Udsendelserne foretages med 
CW, og rapporter modtages gerne.
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Ændring
af grundmodtageren 3-4 MHz,

OZ juli 1963

Da denne modtager blev beskrevet i OZ, var 
blokeringssystemet til hurtig og klikfri om
skiftning mellem sending og modtagning 
endnu ikke gennemprøvet i praksis, fordi der 
på det tidspunkt ikke fandtes nogen sender på 
stationen. Naturligvis skulle dette punkt vise 
sig at give vanskeligheder, og da mange 
amatører i mellemtiden har bygget eller er 
ved at efterbygge modtageren, skal det i det 
følgende vises, hvorledes dette klares.

Når nøglens bagkontakt eller nøglerelæets 
brydekontakt åbnes, får 2. MF-rør pludselig 
en stor negativ gitterforspænding, hvorved 
røret blokeres. Tidskonstanten er imidlertid 
så lille, at rørets anodekreds slås an, hvorved 
der frembringes MF-signal nok til at akti
vere AVC-kredsløbet. Det samme sker, når 
kontakten lukker igen, og modtageren har 
derfor ikke sin fulde følsomhed før lidt efter, 
at der er skiftet til modtagning. Med det op
rindelige kredsløb er det derfor ikke muligt 
at lytte igennem sine egne prikker ved CW 
eller at få de første af modpartens ord med 
ved fone. Samtidig giver S-meteret nogle 
vældige hop, når der skiftes.

Ved at nøgle 2. MF-rør mere blødt kan 
disse ulemper fjernes. Se diagrammet, der 
skal sammenlignes med strømskemaet af 
MF-forstærkeren side 219, OZ juli 63, og 
AVC-kredsløbet side 220 til højre, samme nr. 
Der er tilføjet et RC-lavpasfilter (nøglefilter), 
dioden skal sørge for, at røret spærres hur
tigt, så senderens signal med sikkerhed ude
lukkes fra at nå frem til AVC-detektoren, 
men det er meget sandsynligt, at den kan 
undværes. Skift til modtagning sker lang
sommere, da dioden her er uvirksom.

Afkoblingskondensatoren på 6,8 nF, vist 
på strømskemaet over HF-delen side 218 (OZ 
juli 63) blev udskiftet med 100 pF, hvorved 
AVC-linien aflades væsentlig hurtigere gen
nem de 27 Mohm end tidligere. Herved op
nås, at modtagerens følsomhed springer hur
tigere op, når hang-røret kobler fra, samt når 
der skiftes til modtagning. Tidskonstanterne 
er valgt således, at S-meteret bevæger sig 
mindst muligt ved nøglingen, indregulerin- 
gen fandt sted ved at ændre på kondensato
ren på 40 nF. Er denne for lille, gives S-me- 
teret et „positivt" hop, når der blokeres, er 
den for stor, bliver hoppet „negativt".

Modtageren er nu klar, øjeblikkeligt nøg
len slippes, og der kan køres fuldt BK med 
lytning imellem egne prikker. Der dannes 
ikke klik fra egne signaler i modtageren, og 
disse lyder fuldstændig som et almindeligt 
modtaget signal. Ved hjælp af blokerings
potentiometeret kan modtageren dæmpes 
helt ned, når der sendes (ved fone), eller der 
kan opnås medhør med en styrke op til den 
for modtagne signaler sædvanlige. Potentio
meteret skrues simpelthen op, til lige før 
egne signaler får S-meteret til at slå ud.

7AQ.
*     *     *

Tips
ELEKTRONISK ANTENNEOMSKIFTER

En elektronisk antenneomskifter (TR- 
switch) må man ha’! Den kan jo laves billigt 
af rodekassedele, her er brugt en dobbelt- 
triode (med de to halvdele i parallel), men 
rørtypen er ikke kritisk. Den indkobles i sen
derens koaksialkabel (50 eller 75 ohm) så tæt 
ved senderen som muligt og skulle sagtens

kunne holde til de her i landet tilladte sende
effekter. De to halvlederdioder kan være 
ganske alm. germaniumdioder (f. eks. OA81), 
de begrænser den HF-spænding, der tilføres 
under sendingen.

OZ-DR 1261, Palle Nielsen, 
Humlebækgade 13, 3., Kbhvn. N.
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Rørmodtager for begynderen
Af OZ-DR 1274, Orla Larsen.*)

Når en begynder står overfor at skulle 
bygge sin første kortbølgemodtager, er det 
ikke altid let at finde et diagram, der ikke 
er for svært, men her er et.

Det er en såkaldt regenerativ detekormod- 
tager, l-V-2, med tre rør.

Modtagerens opbygning.
Det er en almindelig regenerativ detektor 

uden speciel tilbagekoblingsspole, men spo
len er forsynet med et katodeudtag. Før 
denne er imidlertid et jordet gitter HF-trin 
indkoblet, som isolerer detektoren fra anten
nen og gør denne mindre kritisk for variatio
ner i antennelængden og desuden formind
sker eventuel udstråling, hvis detektoren 
kommer for nær svingningsgrænsen.

Gitterkondensatoren på 100 pF er også kera
misk. Tilbagekoblingsgraden er afhængig af 
katodeudtagets afstand fra den kolde ende 
og af gitteraflederens størrelse, hvorfor man 
kan forsøge at ændre på disse værdier såle
des, at man opnår en blødt virkende tilbage
kobling, når skærmgitterpotentiometeret på 
50 kohm varieres. Detektorrøret er af typen 
EF89. Signalet, der nu er lavfrekvent, går 
fra detektorrørets anode gennem en konden
sator på 10 nF til LF-forstærkeren.

LF-forstærkeren er hugget fra en modtager 
tegnet af 7AQ.

Den består af et dobbeltrør ECL82, hvor 
trioden arbejder som spændingsforstærker 
og pentoden som udgangstrin. Der er ind
ført nogen modkobling fra pentodens anode

Strømskemaet.

Det indkomne signal går fra antennen via 
en keramisk kondensator på 1 nF og over en 
modstand på 1 kohm ind på katoden på HF- 
trinet, som er en triode af typen EC92. Fra 
dennes anode går signalet videre via en lille 
keramisk kondensator på omkring 5 pF til 
detektorens signalkreds, hvor afstemningen 
sker med en svingningskreds L-C. Spolerne 
vikles på pertinaxrør eller lignende med en 
diameter på 25 mm, og vindingerne spredes 
så meget, at de fylder ca. 40 mm. Data for 
spolerne kan ses i spoletabellen. Spolerne kan 
eventuelt laves udskiftelige. Den variable 
kondensator, som er forsynet med udveks
ling (f. eks. en LK-skala), har værdien 150 
pF. Her kan bruges en af Radio Magasinets 
type R på ca. 200 pF eller en Prahn FLT 180. 
Hvis der er stor udveksling på skalaen, kan 
den lille fintrimmer på 5—10 pF undværes.

*) Fiskergade 4, Vejle.

Spoletabel.

Bånd
MHz

Vindings
tal

Katodeudt. 
Vdg. fra 

kolde ende
Tråd

mm

3— 5 23 3 0,5
5—10 13 1,5 0,5

10—20 7 0,75 1,00
15—35 4 0,5 1,00

til triodens katode, hvorved forvrængningen 
reduceres, og man opnår, at udgangsrøret 
kan tåle at arbejde ubelastet med fuld ud
styring, uden at der er fare for hverken rør 
eller udgangstrafo. Højttaleren kan afbrydes 
på forpladen, medens hovedtelefonen er til
sluttet hele tiden.

Hvis lavfrekvensen skulle blive ustabil, 
kan jeg give følgende råd:

Pas på ikke at få for lang ledning fra ud
gangsrørets anode til udgangstrafoen. Og 
anbring altid en blok på nogle tusinde pF 
over denne trafo eller også direkte fra anode

25pF 
25 V
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Spørgsmål: Kan du hjælpe mig med et diagram 
til en „Handie Talkie“ med transistorer til 2 meter 
båndet? Eller opgive mig hvor jeg kan få et sådant 
diagram?

Svar: Nej, desværre. Kan læserne?
Spørgsmål: Kan du sige mig, hvilke transistorer 

jeg kan bruge til ovenstående diagram (ikke med
taget, viser en O-T-2). Jeg har nogle stykker OC45, 
OC139 og OC40. Drejekondensatoren mener jeg 
skal være 30 pF, kan det passe?

Spørgsmål sendes til OZ6NF, G. Juul-Nyholm, 
Tingskrivervej 14, 4., København NV. Sammen med 
spørgsmålene skal altid opgives EDR-medlemsnum- 
mer og evt. kaldesignal, men spørgerne forbliver 
anonyme overfor alle andre end OZ6NF.

Svar: Brug OC45 som første transistor. De to 
andre steder kan OC45 også anvendes, men sik
kert også de to andre typer. Jeg ville i det hele 
taget prøve mig frem alle tre steder med alle tre 
typer. — Den omtalte kondensator kan udmærket 
være 30 pF. Jeg ville prøve også at sætte en varia
bel kondensator på 10—30 pF i serie med antennen. 
Endvidere må du nok eksperimentere noget med 
modstandsværdierne for at få modtageren til at 
spille, specielt i første trin.

til stel. Et andet lille men godt fif er i mange 
tilfælde at anbringe en lille og absolut god 
kondensator på en 10—25 pF fra anode til 
gitter på udgangsrøret. Det kan også hjælpe 
at give LF-røret en blok på et par hundrede 
pF fra anode til stel. Der skæres ganske lidt 
væk af de højeste frekvenser, men dem er 
der jo alligevel ikke brug for på en amatør- 
modtager. Selv en lavimpedanset højttaler
ledning kan, hvis den er lang og kommer i 
nærheden af foregående LF-trin, forårsage 
ustabilitet.

Ensretter delen.

Ensretteren er den almindelig kendte type, 
der vist ikke behøver mange kommentarer. 
Det kan betale sig at lave ensretteren som en 
separat enhed, så den kan bruges igen, når 
du slagter modtageren til fordel for en større 
og bedre.

Når du skal lave modtageren, så læg først 
alle stumperne op på et stykke pap af samme 
størrelse som det chassis, du har valgt at 
bruge. Se på diagrammet og anbring nu 
delene i logisk rækkefølge og således, at du 
får så få krydsede ledninger som muligt. Drej 
så rørfatningerne således at gitter- og kato
deledning kommer så langt fra hinanden som 
muligt. Fra rørfabrikanternes side er disse 
to elektroder altid forbundet til diametralt 
modsatte punkter på rørsoklen (her tænkes 
på de moderne rørtyper). Sørg for så korte 
ledninger som muligt i HF-trinet.

Hvor intet andet er anført, er modstandene 
½ W.

Modtageren kører godt på 80—40—20 me
ter. På de højere frekvenser har jeg ikke 
prøvet den. Modtageren kan også køre i 
skibsbåndet og på mellembølge. Spolerne til 
disse bånd kan regnes ud efter Vejen til Sen
detilladelsen.

Og så rigtig god arbejdslyst.

Tips
Spoler til W3DZZ-antennen
Man køber et par „Pyrex“ rilleisolatorer, 80 
mm lange, og i rillerne lægges spoletråden 
sektionsvis. Ovenpå isolatoren lægges af
stemningskondensatoren, der f. eks. kan være 
50 pF keramisk, 5 kV prøvespænding, som 
bruges i TV-linieafbøjningskredsløb. Efter at 
man med et gitterdykmeter (der passer!) har 
lagt kredsen på 7 eller 14 MHz, efter hvad 
man nu har brug for, limes alt til, f. eks. 
med araldit, så det bliver upåvirkeligt af 
vejrliget, og så er kredsene parat til at sæt
tes på antennetråden.

Da jeg startede med at lave en W3DZZ, 
tog jeg i min ukyndighed 2 X 20 meter tråd 
og anbragte kredsene i 10 m punkterne, idet 
jeg ønskede antennen til 80 og 40 m. Det 
viste sig da, at den ikke trak på 80 m, men 
derimod fint på 40 m, den var blevet alt for 
lang til 80 m. Jeg klippede så ½ m af ad 
gangen, og da jeg kom ned på 2 X 16 m, pas
sede den lige i midten af 80 m-båndet!

Hos mig var det nødvendigt med 29½ vdg. 
i rillerne med 50 pF for at ramme 7 MHz. 
Jeg har brugt 70 ohms coax som nedføring, 
af god kvalitet, og har på 3 uger haft 300 
fone-QSOs på 80 m. Gerne til tjeneste med 
yderliger oplysninger! Vy 73, OZ1A, Svend.
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Spørgsmål: Jeg mangler et godt råd af dig, jeg 
påtænker at bygge en ny sender, til rådighed har 
jeg følgende rør til PA-trinet 807 — PE 06/40, jeg 
havde tænkt mig 2 stk. i parallel i pi-led even
tuelt, da jeg er B-amatør, er jeg afskåret fra høje
re effekt, men lidt mere effekt kan man vel godt 
snyde sig til, jeg har en 600 V 300 mA ensretter 
med nødvendig glødespænding, da jeg er mest in
teresseret i AM, og jeg har en god modulator med 
2 stk. 807 i push pull, og så har jeg en god nøgle, 
så lidt telegrafi skulle også med. Som forkreds 
havde jeg tænkt mig ECO eller Colpitts med EF80— 
EF85 og drivertrin EL83—86, gitterspænding kan 
tages fra ensretteren, der er jo strøm nok at tage 
af. Jeg har keramiske spoleforme i små dimen
sioner og 20 mm ø spoleforme i pertinax, og til 
PA 70 mm ø tråd har jeg i dimensioner 0,25, 0,3, 
0,5, 1,2 mm, hvad mener du, har det brevkassens 
interesse, ser jeg gerne et forslag i brevkassen. Og 
så skulle senderen anvendes til 15, 20, 40 og 80 m.

Svar: For at starte i VFO-enden, så er både ECO 
og Colpitts oscillatorerne udmærket egnede til sty
reoscillator, blot de bygges mekanisk stabilt op og 
svinger ganske svagt. EF80 og EF85 er fortrinlige 
til det brug. Til drivertrinet er både EL83 og EL86 
anvendelige, man kan få mest ud af EL86, men det 
skal nok neutraliseres. Fast gitterspænding til både 
driver og PA-rør gør det hele lidt nemmere at 
holde styr på, det hele futter ikke af i røg, hvis 
styringen svigter. I PA vil jeg foreslå to stk. 
PE 06/40 i parallel, de plejer at give 20—30 % mere 
end 807 ved samme spænding og styring. PA-kred- 
sen kan udmærket laves som et pi-led, det er jo 
dejlig nemt, men kun hvis drivertrinet kører „lige 
ud“, altså ikke virker som frekvensfordobler eller 
-tripler. I modsat fald vil du opleve, at mange sta
tioner svarer dit CQ på 40 m, selv om du mener 
at sende det ud på 20 m. Din ensretter er velegnet 
i spænding som anodespændingsforsyning og kan 
måske også trække modulatoren, hvis filterblok
kene er store nok, jeg vil skyde på, at 10 μF er 
påkrævet. — Det er mange gange mere vanskeligt 
at bygge en sender til mange bånd end en sender 
til eet eller to bånd, især hvis man ikke vil bruge 
udskiftelige spoler. Jeg vil derfor foreslå dig at 
lave senderen til eet, højst to bånd, det indebærer 
også den fordel, at du måske får den lavet fær
dig (!). Hvordan du skal udforme de enkelte kreds
løb, kan du se eksempler på i Håndbogen og OZ. 
Vælg fortrinsvis de enkle kredsløb i stedet for de 
helt geniale. De er tilsvarende vanskeligere at få 
tæmmet.

Spørgsmål: Kan du på nogen måde hjælpe mig 
med et diagram over 2 m modtageren BC624—C? 
Jeg har prøvet at få fat i den amerikanske surplus
håndbog, hvor jeg ved, at diagrammet findes, men 
det lod sig ikke gøre.

Svar: Desværre ikke. Er der en læser, som måtte 
have et. der vil låne det til mig for en fotokopi?

Spørgsmål: Jeg har — jeg havde — jeg har haft 
en glimrende 20 m Quad beam; den, jeg har nu, 
virker ikke, og det er jo en noget kedelig ting ved 
en antenne, hvorfor jeg appellerer til dig. — Den, 
jeg har nu, er lavet efter målene i OZ 59 side 129. 
Armene, der bærer tråden (alm. antennetråd), er 
i min konstruktion blot aluminium helt ud i spid
sen, og tråden er sat fast på porcelænsisolatorer. 
Feeder til ant. er 75 ohm coax direkte til ant. Re
flektorens stub har jeg ikke afstemt, da det ville

være ret vanskeligt at gøre dette (ant. sidder på 
et 20 m højt tårn), derfor tillod jeg mig at indstille 
stublængden efter OZ 59 side 129, 60 cm? Feeder
ens tilkobling til PA-kredsen foregår med en link 
på 2 vindinger med en parallelkoblet kondensator 
på 500 pF til afstemning af linken, og med en pære 
i serie med coax feederen til indikering af afstem
ningen. Når jeg stemmer PA-kredsen til resonans, 
og derefter sætter coax-feederen til linken, så skal 
PA-kredsen have 7 % mere kapacitet for igen at 
have resonans. Det var lidt oplysning om „unikum
met". Og så virkningen — ja, den er ikke frem
ragende, hvilket vil sige minus ca. 2 S-grader både 
på sender- og modtagerside sammenlignet med 
min 40 m longwire. Jeg kan lige bemærke, at kob
lingen til modtageren sker fra coax-feederen di
rekte til modtagerens ant.indgang via et ant.relæ. 
— Den første Quad-beam, jeg havde< var lavet med 
bambusstænger og med sidelængde 514 cm og ellers 
de samme koblinger, og resultatet med denne var 
lige modsat den nye, altså ca. 2 S-grader mere end 
long-wiren, en virkelig effektiv DX-ant., når den 
virker altså!

Sp. 1. Er stubben kritisk i justering?
Sp. 2. Hvilken koblingsmetode vil du anse for 

bedst med coax-feeder?
Sp. 3. Er max. lys i omtalte ant.pære kriterium 

for afstemningen?
Sp. 4. Til min long-wire har jeg et pi-filter, ville 

det være bedre at koble coax-feederen hertil og i 
bekræftende fald så hvorledes?

Sp. 5. Kan jeg ikke godt koble feederen til mod
tageren som nævnt?

Svar: Jeg er ked af det på dine vegne, OM, men 
metalarme duer ikke i den antennetype. Jeg tror, 
at hele miséren ligger der, hvilket jeg fik bekræf
tet forleden dag, da jeg sludrede med 7G. Bambus
pindene holder ikke helt så længe, men til gengæld 
synes ant. at virke. For at svare kort: Skift dine 
al.-arme ud med bambus, kør videre som du iøv- 
rigt gør, og du kører noget nær bedst muligt. — 
Stublængden synes ikke at være overkritisk, hvis 
man ikke er opsat på størst mulig gain eller størst 
mulig F/B forhold, ant. skal nok virke med de 
60 cm. Det var ad 1). Ad 2) Det er god latin at 
koble en coax-feeder til PA-kredsen v. h. a. en 
serieafstemt link. Men hvis PA belastes til pas
sende dyk med din opstilling, er sagen jo i orden, 
det er jo mere målet end midlet, det drejer sig 
om. Ad 3) Ja. Men nu har du ikke en 50 W pære 
siddende der, vel? De 50 W lys skulle jo også gerne 
ud i antennen, og hvis du tager en lommelampe
pære, som kortsluttes med en passende længde 
tråd (5—20 cm), bruger du kun ganske lidt af effek
ten til indikationen. Men det er du sikkert klar 
over. Ad 4) Nej. Erfaringsmæssigt risikerer man 
en smule mere tab i et pi-led end i en alm. kreds 
med link. Pi-leddets marginale fordel m. h. t. TVI 
er ikke spørgsmålet for dig, vel? Ad 5) Jo, det er 
en udmærket metode. — Forresten, når du skal 
eftertune PA, når feederen kobles til, er der enten 
ikke resonans i ant., eller også går der antenne
strøm i feederskærmen. Jeg gætter på det første 
i forbindelse med al.-armene.

Jeg takker for de tilsendte data og oplysninger 
ang. katodestrålerøret 3DP1A fra martsnummeret. 
De er videresendt til spørgeren.

Vy 73 de OZ6NF.
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Fra industri og videnskab

Kondensatormikrofonen som støjmåler 

Ved OZ6PA, Poul Andersen.

Støjplagen er blevet et stort problem tor vor 
generation, og bekæmpelse af denne plage noget 
vigtigt vi alle må tage del i.

Selve bekæmpelse af støj ligger uden for denne 
artikels rammer, men hvordan støjen måles og 
registreres, ja, herom handler det følgende, som 
amatører vil have nemt ved at forstå, idet udtryk 
og formler er gamle kendinge fra vort arbejde 
med lavfrekvensteknik.

På fig. 1 ser vi et resultat af sådanne målinger, 
de såkaldte hørekurver, udført på forsøgspersoner 
for at klarlægge deres opfattelse af lydstyrken ved 
forskellig frekvens. Som udgangspunkt er taget 
lydtrykket af en tone på 1000 Hz. Alle toner, der 
har en sådan lydintensitet, at de ligger på samme 
kurve, har samme værdi i Phon, et standardiseret 
udtryk.

Nedenfor ses hvordan forskellige lyde fra det 
daglige er udtrykt i Phon:
Sus i blade ved svag vind 10 Phon
Bladraslen 20 Phon
Dæmpet samtale 40 Phon
Enkelt skrivemaskine, scenisk underholdn. 60 Phon 
Høj radiomusik indendørs 80 Phon
Motorlarm, uden støjdæmper 100 Phon
Flyvemaskine i ringe afstand 120 Phon
Jetjager i ringe afstand 130 Phon

Store lydstyrker kan have skadelige indvirknin
ger på den menneskelige organisme. 120 Phon kan 
modtages som smerte, og 130 Phon ødelægger trom
mehinderne.

Det er en kendsgerning, at man må bekæmpe 
støj på alle arbejdspladser og beskytte de ansatte 
for støj, der overstiger 80 Phon.

Her gælder det så i første instans om at måle 
støjen, bestemme støjens tryk.

Først må vi gøre os klart, at vort høreorgan ikke 
opfatter lydstyrkeforandring lineært men logarit
misk. Det vil sige, at en forhøjelse for eks. af ud
gangseffekten på en forstærker til det dobbelte, af 
vort øre kun opfattes som en ubetydelig forhøjelse 
af lydstyrken. Derfor må den enhed, der angiver 
lydstyrkevariationerne, være logaritmisk. Den for
højelse af lydintensiteten, der fremkommer ved en 
tifoldig forhøjelse af lydstyrkekildens energi, kal
des en bel, opkaldt efter telefonens opfinder, Gra- 
ham Bell.

Fig. 1.

Lad os først slå fast, at lyd er bevægelser i luft, 
og at disse bevægelser eller svingninger sætter vor 
trommehinde i funktion, og at trommehindens 
svingninger overføres til hjernen, hvor vi opfatter 
dem som lyd.

Skal vi måle lyd, er det altså luftrykforandrin- 
ger, vi skal registrere, og med sådanne lydregistre
rende apparater vil vi erfare, at vort øre er et føl
somt instrument, der optager lydforandringer eller 
rettere trykforandringer fra 1/10.000 del af en 
mikrobar og op til 100 mikrobar.

De nævnte udtryk giver en forestilling om, hvilke 
små trykforandringer det drejer sig om. Vi ken
der jo fra meteorologien millibar, og da en bar er 
lig en atmosfæres tryk (nøjagtig 0,98 kg pr. cm2), 
ja så fornemmer vi, hvor uhyre små trykforan
dringer eller svingninger vort følsomme øre er 
i stand til at registrere.

Hvad vi ikke bør glemme i denne forbindelse, 
er at øret kun er følsomt i et ganske bestemt om
råde, hvor de harmoniske frekvenser er dem, vi 
opfatter som lyd og tone, medens pludselige tryk- 
forandringer opfattes som støj.

Det omtalte harmoniske frekvensområde ligger 
fra ca. 15 Hz og op til ca. 18.090 Hz, og indenfor 
dette område opfatter vi igen de forskellige fre
kvenser med meget varierende lydtryk.

a

Fig. 2.

Forstærkningen kan i overensstemmelse hermed 
defineres som titalslogaritmen for forholdet mel
lem udgangseffekten P2 og indgangseffekten P1
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Hvordan foregår så målingen:
Man benytter hertil den kendte kondensator

mikrofon. Fig. 2. Membranen danner sammen med 
hulpladen en elektrisk kondensator, hvis kapacitet 
er omvendt proportional med afstanden d. På den 
anden side er d omvendt proportional med trykket 
p, og dermed er kapaciteten et mål for trykket. 
For det område, der angår den hørlige lyd, er det 
altså tilstrækkeligt at registrere trykforandringer
ne, og dette gør man som vist i fig. 3. Kondensato
rens (mikrofonens) opladning føres gennem en 
spændingsdeler 0,5 Ω + 0,5 Ω, og således opståede 
spændingsvariationer får videre forstærkning gen
nem et elektronrør.

Kondensatormikrofonen anbringes fast på måle
apparatet, og de nødvendige kabler skærmes grun
digt, et forhold radioamatører, der har med mikro
foner at gøre, ikke står fremmed overfor.

Målespændingen bestemmes med et vekselstrøms- 
voltmeter, og meterets udslag giver et mål for det 
tilstedeværende lydtryk.

Fig. 4.

Målinger har vist, at størrelsen af lydtrykket ikke 
alene karakteriserer lydstyrkens skadelige indvirk
ning. Frekvenser i områret 3000—5000 Hz er skade
ligere end andre frekvenser. Dette fremgår af 
fig. 4, hvor man ser en indtegnet skadelighedskurve 
samt to optagne støj spektre. Den ene kurve viser en

mere gunstig frekvensgang end den anden på 
grund af dens mindre indhold af frekvenser mel
lem 3000 og 5000 Hz,

Fig. 5.

Ved måling af støj skal dette forhold tages i be
tragtning. Derfor forsynes støjmåleapparatet med 
filtre, der fører de forskellige spektre ud til særlig 
aflæsning; man analyserer støjen.

Et moderne støjmåleapparat indeholder båndop
tageranordning. Man kan altså tage støjen med 
hjem og analysere den. I det i fig. 5 viste appa
rat er der yderligere indført en skriveanordning.

Såvidt apparater for registrering af støj i det 
daglige liv på gader og arbejdspladser, men man 
må ikke glemme, at de her gengivne principper 
også kan bruges til undersøgelse af støj i maski
ner, vibrationer der skyldes uhensigtsmæssig af
balancering eller fejl i materialer og lignende.

Her undersøges støjen for at finde frem til årsag 
og virkning. Der er også fremstillet specielle støj
findere til brug i automobiler. Både udvendig og 
indvendig sættes kondensatormikrofoner, og den 
modtagne støj analyseres grundigt. Dette gælder 
særligt, når nye biltyper prøvekøres. En god bil 
skal gå lydløst under alle forhold.

OZ6PA.

RADARKONTAKT MED JUPITER
(International Instrument Review)

I slutningen af 1963 lykkedes det videnskabs- 
mænd fra „Institute of Radio Engineering and Elec
tronics) i Sovjet at opnå radarkontakt med plane
ten Jupiter.

Til formålet valgte man en stilling af Jupiter, 
som kun er mulig hver 13. måned, og hvor afstan
den til jorden er mellem 590 og 660 millioner km. 
Den anvendte frekvens var ca. 700 Mc, og der gik 
ca. 66 minutter, før man kunne modtage det reflek
terede signal.

Formålet med forsøget var at undersøge dels 
reflektionsforholdene på planetens overflade og 
dels at undersøge udbredelsesforholdene på super
lange distancer.

En frekvensanalyse af de modtagne signaler 
viste, at signalerne var mere diffuserede end re- 
flektioner fra f. eks. Mars og Merkur, dette skyldes, 
at Jupiter har en større rotationshastighed om sin 
akse, nemlig ca. 10 timer pr. rotation.

OZ6BP.
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.

med bidrag af 

OZ3FN og OZ4QV

Lidt om skrift på skalaer, diagrammer, 
navneplader, tegninger o. s. v.

Det er en kendsgerning, at den smukkeste teg
ning oftest ødelægges af en grim og uhjælpelig 
skrift, og en amatør har spurgt mig til råds angå
ende hans mange „uhjælpsomme forsøg" med at 
få den nøjagtigt kalibrerede og meget iøjnefal
dende skala til at præsentere sig.

Det at kunne skrive en smuk bogstavskrift er 
som regel noget, der ligger til én, men der findes 
flere genveje eller „fiduser", som de fleste ikke 
kender, og disse skal jeg komme ind på i det føl
gende.

Først er der tegning ved hjælp af skriftskabelon. 
Skriftskabeloner er systemer af udskårne tal og 
bogstaver, i reglen fremstillet af klar trolitul, og 
der findes skabeloner for skrivning af alverdens 
alfabeter, latin, russisk, græsk arabisk o. s. v. 
Inden for vort eget alfabet, det latinske, er der 
alle mulige varianter i højder og tykkelser. Bog
staverne kan være fede og magre, lodretstående 
eller skrå. Bogstavhøjden varierer normalt fra 2 
til 40—50 mm. Et kendt skriftsystem er det så
kaldte „Dansk Standard".

Fig. 1. 
Skriftskabelonen i brug

Skriftskabelonen, fig. 1, lægges an mod en fast
liggende lineal, og den køres nu frem og tilbage, 
til det bogstav, man vil tegne, er rigtigt placeret.

En rørpen tegner bogstavet, når den føres rundt 
i udskæringen. Da skriftskabelonen på grund af 
smalle sidelister ligger en til to millimeter over 
papirfladen, bliver det tegnede, våde bogstav ikke 
smurt ud.

Rørpennen, fig. 2, anbringes i en særlig holder, 
et skaft, men der findes også billigere typer, som 
blot stikkes ind i et gammeldags penneskaft. Fyld
ningen af rørpennen sker ved hjælp af en tusch
patron, en tubelignende lille plastikflaske med 
gummibund. Trykker man på bunden, kan man få 
tuschdråberne ud gennem mundingen, og man skal 
aldrig bruge mere end nogle få dråber til en fyld
ning.

Med lidt øvelse kan man ved hjælp af skrift
skabeloner få en meget smuk og ensartet skrift, og 
det er naturligvis hensigtsmæssigt at have skabe
loner af forskellig størrelse, men det er jo altid et

spørgsmål om, hvad man har råd til. Rørpenne fås 
i mange størrelser og stregtykkelser, fra 0,25 mm 
og op til 5 mm, og der findes naturligvis en rørpen 
til hver eneste skriftskabelon.

En rørpen må efter brugen vaskes meget om
hyggeligt, tørrer den først ind, er den ikke let at 
få funktionsdygtig igen.

Der findes også en slags tuschfyldepen i handelen, 
som kan gøre det ud for rørpenne. Det er de så
kaldte tintenkuli penne eller, som de hedder i dag, 
Normoskript. De har form som almindelige fylde
penne og fyldes med en særlig slags sort blæk, 
som skal gøre det ud for tusch. Gennem et lille rør 
i mundingen løber blækket ud til papiret. Pennen 
er faktisk en særlig form for en rørpen. Disse fyl
depenne findes til forskellige stregtykkelser, og 
denne tykkelse er altid ens. Almindeligvis fore
kommer penne med stregtykkelser fra 0,2 til 1,2 
mm; og skriftskabelonerne kan så være nogen
lunde tilsvarende. Med en sådan pen kombinerer 
man almindeligt tuschtegnearbejde og skriftteg
ning.

Ved tegning af skrift gælder det om, at det skrift
tegnede har samme retning og står på samme 
linie. Afstanden mellem bogstaverne skal være 
ensartet, harmonisk. Det er dog ikke alle bogsta
ver, der har samme afstand, f. eks. er der fra 
foden af et A mindre afstand til næste bogstav 
end mellem f. eks. R og K. Variationerne er ikke

Fig. 3.
Udsnit af bogstavark

store, men er man først gjort opmærksom på dette 
forhold og studerer det lidt, kommer man hurtigt 
efter det.

Såvidt tegning af bogstaver. Mindre kendt er 
overføring af trykte bogstaver fra særlige ark,
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som kan købes i handelen under særlige navne 
som Transotype, Letraset o. s. v. Bogstaverne fås 
i et utal af forskellige typer og størrelser, og fig. 3 
viser lidt af udvalget. løvrigt vil jeg anbefale et 
besøg hos tegnerekvisitforhandleren.

Der findes også ark, der udelukkende indeholder 
tal, dette kan have betydning ved fremstilling af 
diagrammer og kalibreringsskalaer.

Man gnider typens bagside med en afrundet glat 
blyant eller lign. Forsigtig løftes typearket, og ty
pen er nu overført Anbring beskyttelsespapiret 
over den afsatte type og gnid en ekstra gang for at 
opnaa fuld klæbeevne.

Skriftarkene er i reglen gennemsigtige, og nogle 
fabrikater har klæbemiddel på den ene side, så 
bogstaverne blot skal trykkes fast mod stedet, hvor 
de så bliver siddende lige som et stykke tape. Bog
stavet skæres forsigtigt ud af arket med en spids 
kniv og anbringes på den tiltænkte plads.

Andre fabrikater er indrettet sådan, at man blot 
lægger det bogstav i arket, man skal bruge, over 
fastklæbningsstedet, hvorefter man gnider med 
en flad pind eller lignende. Bogstavet sidder nu 
fast på papiret og er løsgjort fra arket. Her behø
ver man altså ikke udskæring.

Drejer det sig om hele skrifter, der skal over
føres, tegnes blyantlinie, og bogstav efter bogstav 
overføres i rækkefølge. Sådanne trykte og knald
sorte bogstaver giver tegningen eller skiltet et 
meget smukt fagligt præg, og det pynter vældigt 
op som afslutning på tegnearbejdet.

Desværre er disse bogstavark temmelig dyre, 
men da der står mange bogstaver på et ark, kan 
man få glæde af et ark lang tid fremover.

Antallet af bogstaver og tegn varierer i overens
stemmelse med bogstavets type og størrelse. Der 
kan være fra 1600 typer pr. ark til 80 (40 mm høje). 
Antallet af de enkelte bogstaver er bestemt efter 
den såkaldte bogstavhyppighed, som angiver, hvor 
ofte de enkelte bogstaver anvendes i forhold til 
hinanden. For eks. er der på et standardark 20 
E’er og 15 A’er, hvergang der er 10 D’er eller 
5 B’er o. s. v.

Og så held med arbejdet. Nogle vil nok nikke 
genkendende til, hvad her er beskrevet, men de 
fleste vil få adskillige impulser til nytte og gavn 
ud over amatørarbejdet, og det er meningen med 
„Værkstedsteknik".

OZ3FN og OZ6PA.

En billig og smuk skala

Som et beskedent bidrag til „Værkstedsteknik" 
fremsender jeg arbejdstegninger til en skala. Denne 
kan fremstilles for ca. 10 kr. Ophavsmanden til 
denne „fine" skala var et „polardrev", som kan 
erhverves for en rund femmer. Dette er dog lidt 
for langt og files lidt i bageste ende.. Som det 
bærende i hele skalaen anvendes E-profil i alumi
nium. Den er oprindelig beregnet til skydedøre i 
køkkenskabe. Den er 20X10 mm. Skalaen er 170x 
120 mm, og man begynder med at afsætte de fire 
sider i forlængelse af hinanden på profilen. Man 
skærer nu to snit ved hvert „hjørne" på 45° og 
filer, til det passer fint. Pas på ikke at skære i 
bunden af profilen; se fig. 1. Når man er færdig 
med at skære og file, bukker man profilen til en 
firkant.

Nu skal vi lave forpladen, der er et stykke 2 mm 
al-plade. Målene ses i fig. 2. „Ruden" skæres ud 
med løvsav. Man filer kanten ren og passer forpla
den til med rammen. De to dele spændes sammen 
med „galopskruer". Bagpladen laves enten af tykt 
pap eller al-plade. Jeg har lavet den af „10“ pap, 
som jeg fik hos en bogbinder. Selve skalaen er 
tegnet på et stykke hvidt karton, som er klæbet på 
bagpladen. Ovenpå er der sat filmolux.

Fig. 2.

Ramme og forplade er malet med sort Visielak 
og smidt ind i en gasovn ved 75° C i en time. „Alt 
lykkes i en gasovn", skalaen var tør og klar til 
brug. Hele herligheden skrues til forpladen, hvor 
den anvendes, med lange messingskruer. Som' viser 
er et stykke halvandenkvadrat loddet til en af de 
to pinolskruer i polardrevet. Det hele fungerer fb.

73 og god arbejdslyst
4OV Ole.
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HOVEDBESTYRELSESMØDE

EDRs hovedbestyrelse afholdt møde søndag den
15. marts.

EDRs formand havde forhandlet med myndighe
derne om evt. bortfald af OMS og papirafgift på 
papiret til OZ i lighed med visse andre blade og 
tidsskrifter. HB pålagde 6PA at føre forhandlin
gerne videre.

6PA og 9SH havde været til møde hos Post- og 
Telegrafvæsenet med kontorchef Børge Nielsen. 
Der var ikke på sidste møde i Geneve fremkom
men ønsker om begrænsning af amatørernes nu
værende bånd. Danske amatører ville få lov til 
efter nærmere angivne retningslinier at deltage i 
OSCAR III projektet.

6PA synes at kunne se en lysning i forhandlin
gerne om OZ MARITIM: OZ7EDR har fået tilla
delse til at udsende visse meddelelser over OZ2NUS 
station på Al tilladelse, altså CW.

Hovedbestyrelsen drøftede meget indgående de 
af Post- og Telegrafvæsenet udleverede RTTY 
maskiner. Den første fordeling var efter flertallet 
af HB-medlemmers mening ikke foregået efter 
retfærdige retningslinier. OZ9SN, OZ4AO, OZ5RO 
og formanden havde dog ikke fra København og 
Sjælland hørt nogen kritik af fordelingsmåden.

En ny fremgangsmåde, der fulgte formandens 
ønske om, at RTTY licensindehavere skulle have 
fortrinsret ved fordelingen, blev vedtaget. Det blev 
vedtaget, at der skulle indkaldes nye ansøgninger 
om at komme i betragtning, og at eventuel lod
trækning skulle foregå den 15. juni. Herimod pro
testerede den københavnske HB, det var menings
løst at gemme apparaterne så længe, når der var 
nok af interesserede. (Se andet steds i dette OZ).

6PA og 9SH foreviste de første resultater af sam
arbejdet med Danmarks Fysiklærer-forening. 6PA 
havde fået bygget de på sidste HB-møde vedtagne 
forslag til prototyper, bl. a. krystalapparat, transi
storiseret LF forstærker med højttalere og et sam
taleanlæg, alt indbygget i pæne kasser, OZ8PV 
havde på 6PAs opfordring fremstillet disse appa
rater og gjort det smukt og godt. 9SH ville nu fore
vise disse ting for FLs hovedbestyrelse og for
handle videre efter de af de to hovedbestyrelser 
vedtagne retningslinier.

OZ3FM, EDRs kasserer, kunne fremvise et regn
skab, som, hvis det viste sig at EDR kunne holde 
medlemstallet, ville kunne balancere, og budget
tet for det komne år kunne holdes inden for de 
afstukne rammer. Den nye VTS var nu på trap
perne, der var kun 19 ekspl. tilbage af den gamle.

6PA kunne om OZ sige, at vi nu måtte holde bla
dets sideantal inden for mere faste rammer, man 
kunne dog ønske en bedre trykning af OZ, om
brydningen ville også gennemgå en revision.

OZ2NU forelagde de af OZ5LD indsendte nye 
forslag til ensartede rævejagtsregler, 4AO, 7KV, 
5LD og 3XA havde også arbejdet meget med stof
fet, og 2NU mente, at når regler kunne sendes ud 
til den praktiske anvendelse, ville der sikkert vise 
sig visse fejl, der så måtte rettes på, efter ny be
handling.

OZ2NU kunne endvidere oplyse, at alle præ
mier og diplomer for testerne var udleverede, kun 
et par enkelte til SM stationer manglede.

9SH forelagde de på sidste HB-møde behandlede 
regler for afholdelse af morseprøver, det blev efter 
en del forhandling vedtaget at indføje følgende på 
de nye morseattester: Prøven aflægges for to med
lemmer af EDR, der begge har sendetilladelse, og 
hvoraf mindst den ene er hovedbestyrelsesmedlem

eller den lokale afdelingsformand. Der tilføjes, at
testen udstedes gratis og kun til medlemmer af 
EDR.

4AO oplyste HB om det efterhånden meget om
fattende VHF arbejde, og at man gerne ville have 
alle VHF interesserede i provinsen med i dette.

HB fastsatte næste HB-møde til den 31. maj 1964.
Vy 73 de OZ5RO, sekretær.

Til medlemmer af EDR med sendetilladelse.
Mellem Generaldirektoratet for Post- og Tele

grafvæsenet og foreningen EDR er der truffet af
tale om, at EDR indtil videre til fordeling blandt 
interesserede radioamatører kan overtage en del 
udrangerede fjernskrivermaskiner incl. motor og 
dækkasse.

P&T fremhæver i sin skrivelse til EDR, at de 
pågældende fjernskrivermaskiner kun må anvendes 
i forbindelse med amatørstationer, samt at der 
yderligere for hver enkelt station må indhentes 
særlig tilladelse i Generaldirektoratet til at fore
tage forsøg med overføring af fjernskriversignaler.

Endvidere bemærker P&T, at de pågældende ma
skiner er af ældre typer, som efterhånden helt 
udgår af Post- og Telegrafvæsenets beholdninger, 
og som iøvrigt også er udgået eller vil udgå af de 
pågældende fabrikers produktionsprogrammer. 
P&T kan derfor ikke påtage sig at levere reserve
dele til eller foretage reparationer på det bort
solgte materiel, og at man har noteret sig, at for
eningen vil påpege overfor sine medlemmer, at der 
ikke må ske henvendelse til P&T’s værksteder om 
reservedele etc.

P&T kan heller ikke påtage sig nogen garanti 
for, at det pågældende materiel er i perfekt stand 
ved leveringen, og man må derfor forudsætte, at 
radioamatørerne i givet fald selv bringer fjern
skrivemaskinerne i en sådan stand, at de for radio
amatørstationer i almindelighed gældende bestem
melser overholdes, samt at maskinerne er effektivt 
støjdæmpede.

EDR har allerede modtaget de første 22 anlæg 
og fordelt disse overvejende til radioamatører m'ed 
RTTY licens. Salg og fordeling af de anlæg, som 
senere periodisk vil tilgå foreningen, vil fremtidig 
ske på følgende måde:

Ønsker man at komme i betragtning ved fordeling 
af fjernskriveranlægene, meddeler man dette til 
kassereren (OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 
15, Horsens), idet man opgiver medlemsnummer, 
kaldesignal samt navn og adresse. Sidste frist er 
fastsat til 1/6 1964. Viser det sig, at bestillernes 
antal overstiger det antal anlæg, som tilgår for
eningen, vil der ved leverancen blive foretaget 
lodtrækning blandt samtlige opførte bestillere, som 
pr. 15/6 1964 er opført på P&T’s fortegnelse over 
RTTY-licenserede.

Det bemærkes, at denne licens udstedes gratis 
af P&T til de radioamatørstationer, som anmoder 
herom.

Prisen for et anlæg er 100 kr., og et lic. medlem 
kan kun erhverve eet fjernskriveranlæg.

Når et anlæg er klar til levering, vil der tilgå 
de enkelte besked direkte. Beløbet skal være betalt 
til EDR’s kasserer, inden maskinen må udleveres. 
Prisen gælder på afhentningsstedet, der vil være 
angivet i forannævnte underretning.

Man kan få anlæget tilsendt, men i så tilfælde 
bliver det på købers regning og risiko, og en fjern
skriver er et uhyre sart stykke mekanik. Direkte 
afhentning anbefales.

Hovedbestyrelsen.
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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

I. Q. s. y.
Under henvisning til artiklen i sidste OZ ved

rørende amatørernes forskning af vilkårene under 
„International ’Quiet Sun Year“ — IQSY — skal 
det oplyses, at de til disse undersøgelser nødven
dige logblade kan fås gennem Tr. Dept, og at 
OZ2NU indtil videre repræsenterer EDR overfor 
den tyske arbejdsgruppe indenfor DARC.

„HF-Aurora-Diplom“.
„HF-Aurora-10-Award“ er indstiftet af D.A.R.C. 

på foranledning af „Institute for Ionospheric Phy- 
sics“, et department af „Institute for Aeronomi" 
i det tyske „Max-Planck Gesellschaft", Lindau ved 
Northeim, Hannover.

„HF-Aurora-10-Award“ vil blive tildelt de ama
tører, som i tilslutning til deres normale amatør
aktivitet har stillet dem selv og deres stationer til 
rådighed for videnskabelige undersøgelser. Som 
anerkendelse for dette bærer diplomet underskrif
terne fra både præsidenten for D.A.R.C. og præ
sidenten for det nævnte „Institute for Ionosperic 
Physic". Diplomet er afgiftsfrit.

Diplomet er tilgængeligt for enhver tysk eller 
udenlandsk radioamatør efter følgende betingelser:

1. Komplet gennemførelse af 10 radiokontakter 
(CW) ved hjælp af Aurora-udbredelser på 21 eller 
28 Mc/s med 3 forskellige lande (indbefattet ansø
gerens eget land). Bevis på disse forbindelser vil

blive godkendt i form af QSL-kort. (Aurora-for
bindelser er kendte for deres typiske ru tonekva
litet. Retningsantenner er almindeligvis rettede 
mod nord under virkelige „Aurora-forhold“. Kun 
forbindelser med stationer mindre end 2000 km 
borte kan accepteres. RST-rapporten på QSL-kor- 
tene skal bære den særlige bemærkning „aurora 
note“ eller ganske enkelt bogstavet „A“ i stedet for 
tone-rapporten (f. eks. RST 57A). Aurora-forbin- 
delser er individuelt tællende for 21 og 28 Mc/s, 
således at amatøren står frit for at ansøge om 
diplomet for hvert af de to bånd.

2. QSL-kortene krævede under stk. 1 ovenfor 
skal være ledsaget af en ekstrakt fra stationens 
logbog. Til denne ekstrakt skal benyttes et spe
cielt skema „AB 021“, som kan fås gennem Tr. 
Dept. På dette skema skal for det første de ti 
aurora-forbindelser på 21 eller 28 Mc/s noteres. 
I tilslutning til ovenstående skal yderligere 10 
aurora-kontakter eller lytterrapporter noteres for 
10 forskellige stationer under aurora-forhold (også 
CW). Disse forbindelser eller lytter-rapporter må 
være fra samme bånd, for hvilket diplomet søges. 
Der skal ikke fremlægges QSL-kort for disse ti 
tillægsrapporter, ligesom der ikke er nogen mini
mumsgrænse med hensyn til antal af lande. Af
stand som ovenfor ikke over 2000 km.

Ansøgningen om diplomet ledsaget af de 10 
QSL-kort og udskriften fra logbogen skal sendes 
til DARC via EDR’s Tr. Department. Ansøgnin
gerne vil blive omhyggeligt granskede af såvel 
DARC som af ovennævnte institut, hvis afgørelse 
om forbindelsernes aurorale ægthed er afgørende 
for diplomets udstedelse. OZ2NU.

Amatørstationen DL0HM
vil være i gang fra „Hannover-Messen" mellem 
den 26. april og 5. maj.

RTTY-frekvenser i Østrig.
Under henvisning til den stigende interesse for 

RTTY-udsendelser kan vi i dag give oplysning om, 
at østrigske amatører kan opnå licens for udsen
delser på følgende frekvensområder: 3575—3600
kc/s, 7025—7050 kc/s, 14075—14100 ks/s. (Dette sidste 
desværre ikke i overensstemmelse med Malmø- 
konferencens anbefalinger). Endvidere: følgende 
områder: 21075—21125 kc/s og 145,8—145,9 Mc/s.

Kun International Telegraph Alphabeth no. 2 
eller Hell-nøgling må benyttes.

Chagos Isl.
I henhold til de sidste meddelelser, der er tilgået 

os, skal det være afgjort, at VQ9HB er dukket op 
på Chagos Isl. omkring den 6. april, og han vil 
blive der i ca. 3 uger. Hans kaldesignal på øen vil 
blive VQ9BFC. 'QSL via G8KS.

Wake Isl.
KW6ED var let at kontakte for europæiske sta

tioner ved månedens begyndelse. Sædvanligvis kan 
han findes kl. ca. 8,00z mellem 14250 og 14270 kc/s. 
QSL via APO 518, Wake Isl.

PACC-contesten 1964.
Den 8. PACC-contest afholdes i dagene den 25. 

april kl. 12,00 GMT til søndag den 26. april kl. 18,00 
GMT.

Alle bånd mellem 1,6 og 30 Mc/s må benyttes.
Der afgives 6-cifrede koder, der for de holland

ske stationers vedkommende efterfølges af to bog
staver, der angiver i hvilken provins, den pågæl
dende station er beliggende.
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Udsendelser over OZ7EDR genoptaget.
I skrivelse af 10. marts 1964 meddeler General

direktoratet for Post- og Telegrafvæsenet, at man 
er indforstået med, at der indtil videre over for
eningens amatør-radiostation OZ7EDR foretages 
rundsendinger af meddelelser til foreningens med
lemmer, sådanne sendinger skal være begrænsede 
til meddelelser af samme art som de, der i henhold 
til de gældende bestemmelser må udveksles ved 
egentlige forbindelser mellem amatør-radiostatio
ner.

Endvidere hedder det, at man er indforstået med, 
at udsendelserne finder sted over OZ2NU’s sta
tion på adressen „Dybrogaard“, Gl. Hasseris, 
Ålborg, under kaldesignalet OZ7EDR/P.

På grundlag heraf skal det herved bringes til 
medlemmernes kendskab, at nævnte udsendelser 
fra EDR til medlemmerne er genoptaget, og så
fremt intet andet forud er meddelt finder sted 
hver søndag morgen kl. 9.00 DNT på ca. 3600 kc/s.

Udsendelserne begynder så betids, at der ikke 
vil være nogen vanskelighed med at konstatere 
frekvensen, der benyttes den pågældende dag. — 
Ændringer i programmet vil blive meddelt i løbet 
af den forudgående udsendelse.

Som ved tidligere lejlighed modtages rapporter 
over udsendelsens forløb meget gerne, enten på 
frekvensen efter udsendelsen eller ved indsen
delse til EDR’s Traffic Department, Box 335, Al
borg, hvortil også egnet stof til udsendelserne bedes
sendt. OZ2NU.



Disse provinser er følgende:
GR Groningen. ZH Zuid-Holland.
OV Overijssel. NB Noord-Brabant.
NH Noord-Holland. DR Drente.
ZL Zeeland. UT Utrecht.
FR Friesland. LB Limburg.
GD Gelderland.

Hver bekræftet 'QSO giver 3 points. Hver station 
må kontaktes een gang pr. bånd på CW eller fone.

For udenlandske stationer bliver slutresultatet 
summen af de opnåede points multipliceret med 
antallet af kontaktede provinser på alle bånd 
(maksimalt 66).

Almindelige logs skal indsendes senest den 15. 
juni 1964 til Mr. P. v. d. Berg. PAOVB. Keizer- 
straat 54. Gouda. The Netherlands.

NORDISK VHF-TEST
SSA har hårmed åran inbjuda licensierade ama- 

torer i LA, OH, 0!Z och SM till en VHF-test enligt 
nedanstående regler.

BAND: 144 och 420 MHz i enlighet med de tra- 
fikbeståmmelser, som vederborande lands myn- 
digheter utfardat for dessa band.

TID: Lordagen den 2. maj kl. 2100—2400 GMT 
och sondagen den 3. maj kl. 0700—1000 GMT.

KONTROLLKOD: Till RS- eller RST-rapporten 
fogas en 3-stållig siffergrupp, som samtidigt anger 
QSO’ets lopande nr., t. ex. 579009. Om annat QTH 
ån det ordinarie anvånds under testen, skall detta 
anges i QSO’et.

POÅNGBERAKNING: Varje motstation får
QSO’as en gång per band och testperiod och kan 
således kontaktas maximalt fyra gånger under 
testen.

'QSO med amatorstation utanfor Skandinavien 
får raknas, åven om sådan station inte insånder 
logg: dock har tåvlingsledaren rått att i vissa fali 
(t. ex. då två tåvlande uppnår samma poångsumma) 
begåra verifikation for dylikt utomskandinaviskt 
QSO. Varje godkåndt QSO poångsattes enligt ne
danstående:

Avstånd i km 144 420

0—10 1 2
11—40 2 5
41—90 3 10
91—160 4 20

161—250 5 25
251—350 6 30
351—450 7 35
451—550 8 40
551—650 9 45
651— 10 50

TÅVLINGSLOGG skall innehålla anteckning om 
dag samt klockslag i GMT for varje QSO’s borjan, 
motstation, avsånd och mottagen kod, uppskattat 
avstånd i km till motstationen samt den lavlandes 
egen poångberåkning. Den tåvlandes QRA Locator 
skall finnas angiven på loggen men behover inte 
såndas under testkontakterna. Ofullståndigt ford 
logg råknas som checklogg.

Loggen sandes till SM5MN, Abborrvågen 4, Lin- 
koping, INOM EN VECKA efter testen. Logg, som 
avsånts senare, deltar utom tåvlan.

Vålkomna till en fredlig kamp i god amatoranda!
SM5MN, SSA VHF Manager.

Samtidig med at jeg i den sidste månedstid har 
arbejdet på at finde en fejl i min sender på 15 me
ter, har jeg haft lejlighed til at lytte en hel del til, 
hvad der foregår på dette bånd. Det er mærkeligt, 
at så få amatører er i gang her, for båndet synes 
at have alle muligheder for at blive det ideelle 
DX-bånd. Der er langt mindre forstyrrelse fra 
kommercielle stationer og fra atmosfærisk støj, 
og man kan derfor klare sig med langt mindre 
effekt end på de lavere frekvenser. Desværre er 
aktiviteten ikke altid lige stor, så det kræver tål
modighed at arbejde på 15 meter. Hvad kan man 
nu vente at høre? Jo, først og fremmest er der 
stationerne i Afrika, der er næsten altid åbent 
syd over i dagtimerne og de første aftentimer, der
næst er der ofte meget fine åbninger til den ame
rikanske østkyst. Særligt i week-ends er der noget 
at lave heroppe, så tag og gør noget mere ved 
15 meter. TVI, nå ja, det siges jo, at der er meget 
besvær med TVI, når man kører 15, mon ikke 
det var en idé at få lavet det low-pass filter, det 
er dog den dårligste løsning på TVI problemer 
bare at standse senderen.

Nu vi er i gang med de højere frekvenser, så kan 
det også nævnes, at der fra tid til anden er gan
ske gode åbninger sydover på 10 meter, men det 
kræver temmelig megen tålmodighed at køre her
oppe.

Inden længe vil man i West Malaysia begynde 
at udstede licenser med prefixet 9M1 i stedet for 
det nuværende VS1. VS1LU er for tiden meget 
aktiv på 7 Mc, hvor han er interesseret i at få 
flere QSO’er med europæiske stationer. Han op
fordrer de europæiske stationer til at lytte bedre 
efter på frekvensen efter et CQ opkald.

For 80 meter DX-folkene er der en her; VU2GG 
er aktiv på 3,5 Mc torsdag og lørdag omkring 1900z 
og søndag mellem 05 og 07z, han vil lytte for op
kald mellem 3500 og 3520 kc og svare oppe mellem 
3895 kc og 3900 kc. Den mærkelige fordeling af 
frekvenserne skyldes, at inderne kun har 10 kc 
til at sende i på 80 meter.

Den 15. april og ca. 14 dage frem vil VK2AGH 
være aktiv fra Lord Howe Island. Der vil blive 
aktivitet på både CW og SSB, de faste SSB fre
kvenser vil være 14120, 14300, 7095 og 3695 kc, op
kald lægges 5 kc ved siden af sendefrekvensen. 
QSL sendes til hans hjemmeadresse.

CR4AD er fra tid til anden i luften med SSB på 
en af de følgende frekvenser 14105, 14121 og 14127 kc. 
Senderen er af type HB9TD, men desværre synes 
der ikke at være så stor aktivitet, som man kunne 
ønske.

Fra Mongoliet er følgende stationer rapporteret 
i luften med CW først og fremmest på 14 Mc, 
JT1KAA - 1KAG - 2KAA - 4KAA - JT1AD - 1AE 
- 1AG. De skulle ikke være så vanskelige at få QSO 
med, da der er stor aktivitet.

HZ2AMS har licenser fra de neutrale zoner som 
hhv. 7Z2 og 8Z2AMS, samtidig med at han har en 
yeminitisk licens som 4WXZ, stationen er en KWM 
1, og som antenne anvendes en 14-AVS ground 
plane eller to i fase. I løbet af sommeren vil der 
sikkert være aktivitet fra flere af områderne plus 
alle de små araberstater langs Den persiske Golf.

Burmeserne hører vi ikke meget til her på disse 
breddegrader, men der er dog aktivitet fra blandt 
andet XZ2AD - 2SY på SSB og 2BB - KN - KH og
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KT på CW, der er nok størst chance for at få QSO 
på 20 meter.

Inden Gus tog tilbage til staterne fik han lige 
lejlighed til at komme i luften som XW8AW/BY!!, 
så kan man jo have sine egne tanker om, hvorledes 
en amerikaner har kunnet få tilladelse til at rejse 
ind i det kommunistiske Kina, der kan jo også nok 
blive nogle spekulationer i ARRL’s DXCC com- 
mitte, når de skal til at tage stilling til legaliteten 
af disse forbindelser. Nogle lignende betragtninger 
kan man jo gøre sig om hans „aktivitet" fra Tibet, 
men vi får se.

Og så over til 
båndrapporterne:
7 Mc CW:

OZ4DX: UA9 - UD6GF—6KAB—6BD UF6DD -
- UL7KDT—7NU - UG6AV - LA1PH/MM—Yemen - 
4X4DH—4NPW.

14 Mc CW:
OZ1TL: VS9ART 18 - YS10 13 - LU8DLK 06 -

VS1LV 13 - LA9PI/P—J Mayen 13 - 5 R 8 AM 18
- KC6BO—W Carolines 12 - XW8AW/BY - FB8XX
16.

14 Mc AM:
OZ4DX: F3EG/P YU7LAJ - LU7AEK/MM - 

5 A 5 TP - Wl, 2, 3, 9.

14 Mc CW:
OZ4DX: AP5HQ - HZ1BF via DJ4CJ - VOIDX - 

4X4 LS plus UA’s og W’s-

14 Mc SSB:
OZ9SL: CE8AO 22 - HZ1AB 11 - YV5BWP 10 -

VK2WD 16 - J Al ANG 16 - 5 N 2 CKH 07 - VE6AMX
/SU 07 - OX3KW 15 - KL7BJC 18 - VS9AE 18 - 
ZS1RK 16 - VQ9HB 18 - ZD6PBD 16 - VQ9HJB 16 - 
CR7GF 17 - ZE5JS 15 - VP2KJ 21 samt W’s.

21 Mc SSB:
OZ7BQ: W 1, 2, 3, 8 13—17.
OZ9SL: 5 A 5 TE 09 - 9 Q 5 RK 14 - VQ2WR 10 - 

5 Z 4 ET 10 - KP4BCL 15. 5 N 2 JKO 16 - ZS6RB 17
- ZP6BB/5 18 - CP1DN 18 - PY2CQ 19.

28 Mc SSB:
OZ9SL: ZE1AV.

Det var det hele for denne gang, men inden vi 
slutter, kunne jeg godt tænke mig at undfange et 
par bemærkninger om de mange formodede pirater 
og misbrugen af kaldesignaler. Det kræver ikke 
megen aktivitet for at finde ud af, at man normalt 
modtager en del QSL kort fra stationer og folk, 
man aldrig har haft forbindelse med. Ved nu at 
kigge lidt nærmere på disse kort, vil man næsten 
altid kunne se, at de kommer fra østeuropæiske 
klubstationer. På disse stationer sidder mange unge 
operatører, der er meget ivrige efter at få for
bindelser og få nogle QSL kort hjem. Alt, hvad 
der derfor kan formodes at være en QSO, vil blive 
præmieret med et QSL med en Volga flodpram
o. s. v. Inden du derfor farer i blækhuset for at 
beklage dig over misbrug af dit kaldesignal, prøv 
så lige at finde ud af, om det let kan forveksles 
med en anden aktiv amatørs. På side 541 i Hånd
bogen findes der et morsealfabet, ved at studere 
det nøje kan man se, at en del af tegnene minder 
om hinanden, dette kunne være grunden til et par 
blinde QSL kort. Og inden vi slutter, har du nogen 
sinde været i tvivl om kaldesignalet på en station,

du har været i forbindelse med??? Nå ja, det kunne 
jo også ske for gode amatører, at de sender QSL 
til en helt forkert mand, for tænk hvilken panik 
og krigsstemning det kan føre til, når KB6CB og 
K6BCB en dag må se sandheden i øjnene, at der er 
nogle, der misbruger deres kaldesignaler. Disse 
dybsindige tanker for at berolige de, der i den 
sidste tid har måttet haft svært ved at falde i søvn.

Nuvel, så nåede vi til vejs ende. Tak for rap
porterne og på genhør.

73 best DX OZ7BQ/Joe,
Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

2 meter klubbens mede den 19. marts 1964
formede sig som en redegørelse for opsendelsen 
af den såkaldte lille Oscar fra OZ7HB’s grund i 
Farum søndag den 15. marts. OZ9AC fortalte de 27 
fremmødte om opsendelsen og viste på et med
bragt kort den rute, som ballonen iflg. pejlingerne 
havde fulgt. Dernæst gav OZ1PL en teknisk over
sigt over den sender, han havde bygget til ballo
nen. Senderen, der i alle trin var bestykket med 
transistorer af typen AF102, var krystalstyret med 
et 18 Mc krystal, og kunne præstere en udgangs
effekt på 20 mW. Senderen var umoduleret, d.v.s. 
den udsendte en konstant bærebølge. Fremtidige 
ballonsendere vil blive impulsmoduleret, dels kræ
ver P&T dette, og dels vil det herved blive muligt 
at telemetrere visse data ned til jorden (måling af 
den øjeblikkelige batterispænding, ballonens højde 
over jorden o. s. v.). Ballonsenderens antenne var 
en „Halo“-antenne ophængt umiddelbart under 
senderen og fødet med et kort stykke 70 ohms led
ning. Næste punkt på programmet var aflytning 
af 6WJ’s båndoptagelse af de spændende minutter 
omkring opsendelsestidspunktet. Til slut var der 
almindelig diskussion omkring kaffebordet.

Vedr. VHF-fyret LA1VHF.-
Vil med dette få meddele at vi endelig har satt 

igang det første fyret på 2 m bandet.
Fyret startet offesielt sine sendinger 29/2 64.
Frekvens inntil vidre: 145,150 MHz.
Effekt: 28 watt inpt.
QTH: Gaustatoppen 1820 m o. h. QRA: ET14J.
Code: LA1VHF 12 sek. — Lang tone 30 sek. — 

pause 3 sek.
Fyret er igang 24 timer i døgnet, uten stopp.
Antenne inntil videre: 7 elm. yagi rettet øst. 

Denne vil bli utskiftet snarest med horisontal pola- 
risert rundstråler.

Dette fyret er det første i rekken på 3 stk., hvor 
det neste vil bli plassert i Nord-Norge med signa
tur LA3VHF, og videre 1 stk. i nærheten av Trond
heim med signaturen LA2VHF.

Vi er takknemlig for å motta rapporter for 
LA1VHF, som venligst bes sendt til: Henning Theg, 
LA4YG, Ph. Pedersens vei 15, Lysaker.

Vy 73 fra LA4YG, Henning.

TESTKALENDEREN
Må jeg endnu en gang minde om testkalenderen 

— den koster stadig kun et frimærke klæbet på en 
svarkuvert sendt til:

OZ6BP, B. Eggert Pedersen,
Brydegårdsvej 31,
Måløv.
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Kommentarer till jultesten på 2 m 1963.
Följande stationer hade inte insändt någon log: 
DM2 AT A - 2BLB.
SM4COK - 4CWY - 5CTX/5 - 5CWV - 6CTP

- 6DTC - 7AWN - 7BE - 7BLO - 7CJZ - 7DTE. 
OZ1EO - 1EP - 1LN/P - 20T - 2PE - 4EV - 4PA

- 5CG - 5DE - 6VF - 6WJ - 7BY - 7DX - 8BO - 
8NH - 9AD.

SM4- och SM5-stationerne hade endast haft QSO 
med SM4KL.

OZ7DX har enligt senare mottaget brev sänt in 
log, men denna har beklagligt nog inte kommit 
fram än. I förteckningen över stationer, som sänt 
in checklog, figurerar OZ8UP, vilket i stället skall 
vara OZ8OP.

De saknade loggarna har inte haft något infly
tande på testresutatet.

73 SM7AED, Arne Nilsson.

TV Dresden:
Pr. 15. maj 1964 indstiller TV Dresden sine ud

sendelser på 145,25 Mc. Herved forsvinder en af 
vore mest aflyttede stationer i 2 m båndet — her
efter er vi henvist til aflytning af de forskellige 
landes beacon sendere på 2 m båndet, når vi ønsker 
orientering om båndåbninger og ditto aurora.

I næste OZ vil der komme en liste over de i drift 
værende beacon sendere i 28 Mc, 144 Mc og 432 Mc 
områderne.

9AC. 

OSCAR arbejdet:
Ifølge I. Q. S. Y. Mittelungen nr. 4 er opsendelsen 

af OSCAR III beregnet til at ske i marts eller april 
måned 1964 — dette lyder jo godt, men det kan op
lyses at E. D. R.’s OSCAR komite intet har hørt 
fra USA, om disse tidsterminer er endelige — så 
indtil der er realiteter bag oplysningerne, må vi 
væbne os med tålmodighed og dygtiggøre OSCAR 
grupperne ved at disse deltager i aflytning og 
pejling af de balloner, der opsendes ved 7 HB og 
1 PL’s store indsats.

Seneste tekniske oplysninger om OSCAR III: 
sporingssender på 145,85 Mc. med et output på 10

mW — hovedsenderens peak output er ca. 1 w, der 
deles mellem det antal signaler, der passerer gen
nem satellitten. Med et signal fra jorden fås maxi
mum satellit output, når jordsignalet er på 500 w og 
udstråles af en antenne med 13 db forstærkning, 
dette signal vil producere 40 db over 1,78 mikro
volt i satellittens modtager på en distance af 1000 
km (20db over satellittens egenstøj).

Ovenstående vil sige, at „normale" amatørsta
tioner på vore breddegrader ikke løber nogen risiko 
for at overstyre satellitten.

Når der foreliggger nyt om OSCAR III’s opsen
delse, vil grupperne blive underrettet omgående.

Ballonopsendelsen d. 15. marts:
7 HB og 1 PL meldte, at de var klar til opsen

delse af den første ballon d. 15 marts kl. 1200 — 
på grund af vanskeligheder med ballonnens bære
evne blev „nedtællingen" først afsluttet kl. 1320.

Den med ballonen opsendte 2 mtr. sender udstrå
lede konstant bærebølge — som følge heraf, blev 
der med passende mellemrum foretaget opkald på 
dens frekvens for at meddele, hvad der foregik på 
frekvensen 145,460 Mc.

OSCAR grupperne var underrettet om, hvad der 
skulle foregå — fra grupperne var der givet med- 
delse til andre interesserede om begivenheden.

Der er modtaget er stort antal logs som OSCAR 
komiten takker meget for — ved bearbejdning af 
disse logs kan ballonens flyvning beregnes til at 
have været følgende: opsendt kl. 1320 fra Farum/ 
frekvens 145,460 Mc. — kl. 1350 over Uggeløse/fre- 
kvens 145,447Mc. — kl. 1435 over Lumsaas/frekvens 
145,424 Mc. — kl. 1500 over Sejerø/frekvens 145,413 
Mc. — kl. 1600 mellem Samsø og Jylland/frekvens 
145,389 Mc. — kl. 1637 over området mellem Hor
sens og Århus/frekvens 145,376 Mc., dette er det 
sidste, der er hørt til ballonen.

Frekvensdriften må tilskrives, at temperaturen 
i transportkassen er faldet stærkt — dette tempera
turfald indvirker både på styrekrystallet og batteri
spændingen — når batterispændingen er under en 
vis størrelse, falder outputtet fra et af drivertri
nene i senderen og dermed outputtet. Batteriets 
størrelse var afpasset således, at der var en effek
tiv sendetid på 3-4 timer.

Der fyldes brint i ballonen af 7YK, 7HB og 2AF. Senderen fcestnes til ballonen af 1PL, 7HB og 1YK.
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Ballonopsendelsen d. 27. marts:
Den anden ballonopsendelse forløb uden vanske

ligheder — der blev denne gang sendt på frekven
sen 145,15 Mc. med en impulsmoduleret sender.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at 
oplyse om, hvilken rute ballonen har fulgt — der 
vil i næste „OZ“ komme nærmere om dette.

Næste ballon:
Lørdag d. 25. april kl. 2000 DNT vil der fra Fa

rum blive opsendt en ballon — frekvensen bliver 
145,864 Mc. — der ønskes rapporter om kurs, både 
vandret og lodret — om hvor mange impulser, der 
udsendes pr. 30 sek. — samt om evt. frekvensdrift — 
det forventes, at ballonen kan „leve“ indtil søndag 
eftermiddag.

Station 5AB vil være aktiv på 2 mtr. for ind
samling af øjeblikkelige rapporter m. h. t. hørbar- 
hed af ballonsenderen.

Skriftlige logs ang. dette forsøg bedes venligst 
sendt til 4UB snarest efter forsøgets afslutning.

Videreudvikling af ballonudstyr:
Impulserne> der udsendes, kan indikere flere for

hold i senderens bærekasse — bl. a. indvendig tem
peratur og batteriets spænding.

Det er ikke muligt nu at sige, hvad der måles 
med den til d. 25 april berammede opsendelse — 
det beror på teknikkens løsning af problemerne.

Programmet forventes afsluttet med en aktiv 
„satellit" — d. v. s. at den både kan modtage og 
sende — der tænkes på at anvende en modtager i 
28 M. området, samt at lade dens modtagne sig
naler udsende med FM i 2 mtr.-båndet. Dette vil 
give muligheder for at lave forbindelser over 
længere strækninger end normalt på 2 mtr.-båndet, 
men hele dette projekt ligger på begyndelsessta
diet. OZ9AC.

2 meter klubbens næste møde
holdes torsdag den 23. april, og der vil denne gang 
blive talt om et emne, ingen radioamatør med 
respekt for sig selv (og andre) bør undlade at 
interessere sig for, idet OZ6I har lovet at komme 
og fortælle om udstråling fra oscillatorer i almin
delighed og 2 meter convertere i særdeleshed. Der
for, mød talstærkt op til dette foredrag, der uden 
tvivl vil mane til eftertanke.

Sidste nyt om OSCAR III:
Fra QST’s VHF redaktør W1HDQ har jeg netop 

modtaget følgende om OSCAR III: Opsendelsen 
vil ikke ske førend til sommer, juli vil blive det 
tidligste. W1HDQ har lovet mig, at vi vil blive 
underrettet i god tid, om hvornår opsendelsen sker.

FRA AFDELINGERNE

Afd. holder møde 
hver mandag kl. 20,00 
i lokalerne Frederiks
sundsvej 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 QSL- 
kort.

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 1902v, postgiro 59765.

Sekretær: OZ3WQ, Peter Lynggaard, postbox 198, 
København K.

Programmet:
20. april:

Som meddelt i sidste nummer af OZ afholder vi 
i aften afslutningsfest for deltagerne på morse- 
kursus samt teknisk kursus, hvorunder attesterne 
vil blive overrakt. Kursusdeltagerne er afdelingens 
gæster i aften.

27. april:
Som meddelt på de sidste mødeaftener har vi byt

tet programmet for den 13. og den 27. april om, 
således at det er i aften, vi får besøg af Coca Cola. 
Farvefilmen „Den vidunderlige verden" vil blive 
forevist, og vi håber, at vi kan fornøje medlem
merne med at fortælle, at der nu er skabt vished 
for, at der også er smagsprøver til stede i aften!

4. maj:
Så afholder vi igen auktion. Medlemmer, der har 

noget godt grej at sælge, kan melde sig til besty
relsen efter den 20. april.

11. maj:
Klubaften. Selv om bøgen er sprunget ud, og 

aftenerne er ved at blive lyse, håber vi, at I allige
vel kan finde vej ud til os — det kan altid være 
godt med en hyggelig sludder.

18. maj:
Det er 2, pinsedag i dag, hvorfor der i k k e  er 

møde.

25. maj:
I aften har vi det 2. foredrag i rækken om måle

instrumenter, idet OZ9SN denne gang vil tale om 
rørvoltmeteret. Foredraget henvender sig i første 
række til de yngre amatører, men m'on der ikke 
alligevel er nogle af „de gamle rotter", der havde 
nogle problemer i den retning?
Vy 73! P. b. v. OZ4WQ, Peter Lynggaard, sekretær.

Iflg. hovedbestyrelsens vedtagelse på mødet den 
10. november 1963 må der ikke mere i afdelings- 
meddelelserne indsendes og trykkes rubriken 
S i d e n  s i d s t .  Altså hvad der s k a l  ske frem
over i afdelingerne sættes stadigvæk i OZ, men 
altså ikke hvad der e r sket.

OZ5RO, sekretær.

Træningsudsendelse af morsetelegrafi
Tid: Alle hverdage 19,00—19,30 (lørdag und

taget).
Frekvens: 3853 kHz.
Bølgetype: Al.
Call: XPU9.
Speed: 19,00—19,15: 60 tegn pr. min. 19,15— 

19,30: 80 tegn pr. min.
Tekst: Tages fra „OZ“, nr. og side opgives 

ved afslutning af udsendelsen.
QSL: Modtages gerne af OZ5GB.

OZ5GB.
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AMAGER
Mødeaften: Hver onsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 

17, S. Linie 37 til stoppested Lergravsvej.
Formand: OZ9JB, J. Badstue, Kastrupvej 168, S., 

tlf. 55 25 01.
Kasserer: OZ2XU, M. Schou Nielsen, Mjøsens- 

gade 6, S., tlf. AM 3812v.
Sekretær: OZ6MC, M. Henning, Spidslodden 11, 

Kastrup, tlf. 51 03 85.
Siden sidst:
Torsdag den 5. marts
afholdtes den årlige generalforsamling, og det var 
ikke mange medlemmer, den samlede. Der savne
des mange af de, der ved den sidste generalforsam
ling lovede den nye bestyrelse den støtte og inter
esse, der skal til for at tilrettelægge et ordentlig 
program. Det ringe antal til trods blev der disku
teret meget efter formandens og kassererens be
retning. Desværre måtte 8ME p. g. a. manglende 
tid holde op i bestyrelsen. Tak for den tid du har 
været med 8ME. I stedet valgtes 80L som nyt 
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen forblev ellers ufor
andret.
Torsdag den 12. marts
havde vi besøg af 7A<Q, som indviede os i transi
storenes mysterium, og ved gennemgang af dimen
sionering af et simpelt forstærkertrin fik os over
bevist om, at dette mysterium slet ikke er så stort 
endda. Der skal nok komme gang i transistorerne 
på Amager.
Program:
Torsdag den 23. april
er det store bededagsaften. Mød op til en hyggelig 
aften med te og varme hveder.
Torsdag den 30. april
holder vi auktion. Har du noget at sælge eller købe, 
er det i aften, du skal komme.
Torsdag den 7. maj
intet møde.
Torsdag den 14. maj
holder vi igen foredrag. Vy 73 6MC.

Arhus
Formand: OZ5JT, Jens E. Thomsen, Brinken 4, 

Viby J., tlf. 4 23 53.
Kasserer: OZ6CW, Jørgen Cramer, Østergade 8, 

Århus C, tlf. 2 59 85.
Sekretær: OZ2WO, Elart Hauptmann, Gyvelvej 

16, Brabrand, tlf. 6 08 15.
Når disse linier læses, har vi afholdt vor ordinære 

generalforsamling — og ovenstående passer måske 
ikke mere.
Møder.
Ræveudvalget
er nu gået i aktion igen og havde møde den 14. 
april som annonceret i X-QTC. Programmet var 
den kommende sæsons arrangementer.
Begynderudvalget
får nu igen lejlighed til at lave mødeaftener, efter 
at undervisningen under OZ4EV’s gode ledelse er 
afsluttet. Der lægges ud tirsdag den 28. april, og 
emnet er: Hvorledes afvikles en QSO.
Auktionsudvalget
har igen fuldt hus på lageret og kalder til samling 
af købelystne og nysgerrige onsdag den 6. maj.

Alle arrangementer afholdes kl. 20,00 i „Ung
domsgården".

73 OZ2WO/5JT.

DET SØNDERJYDSKE MESTERSKAB 
I RÆVEJAGT 1964.

Jagten afholdes Kristi Himmelfartsdag den 7. maj 
1964. Der udlægges 3 ræve, der kan opsøges i den 
for jægeren mest gunstige rækkefølge.

REGLER:
Kort: Atlasblad 1 : 40.000 særkort Haderslev.
Call: OZ7RÆV.
Frekvens: 1825 kHz (krystal).
Mødested: Thomashus Kro ved hovedvej 10 mel

lem Christiansfeld og Haderslev (omtrent midt i 
kortet), hvor jægerne skal være samlet senest kl. 
12,30. Afslutning med præmieuddeling samme sted 
kl. 17,30.

Startkort: å 10 kr. udleveres på mødestedet. 
Holdet: må bestå af jæger, observatør og evt. en 

chauffør, sidstnævnte m'å deltage i opsøgning af 
ræven. Der må kun medbringes eet sæt hovedtele
foner pr. hold. Enhver form for samarbejde mel
lem holdene medfører diskvalifikation.

Rævene: ligger ikke i byer, huse eller afspær
rede områder. Ved ankomst til ræven må dennes 
anvisninger nøje følges. Rævens afgørelse af point 
er afgørende.

Bemærk: Jagten foregår på jægerens eget ansvar 
og risiko, så i egen interesse, overhold færdsels
reglerne og tag hensyn til privat ejendom.
SENDETIDER:

Udsendelsens varighed 1 minut.
Ræv nr. 1: 13,15 — 13,45 — 14,00, derefter hvert 

kvarter, sidste udsendelse kl. 16,45.
Ræv nr. 2: 13,16 — 13,46 — 14,01, derefter hvert 

kvarter, sidst kl. 16,46.
Ræv nr. 3: 13,17 — 13,47 — 14,02, derefter hvert 

kvarter, sidst kl. 16,47.
Tilmelding til ræven før 2. udsendelse er afslut

tet medfører diskvalifikation. Den absolut eneste 
gyldige tilmelding til ræven er aflevering af start
kort.

Placering: Tidspunktet ved sidste ræv.
Præmier: Vandrepokaler til mester og observatør. 

Pokalen er ejendom, når den er vundet 3 år i træk 
eller 4 gange 1 alt. Endvidere præmier til de 3 bed
ste hold for såvel jæger som observatør.

GOD JAGT

Tilmelding bedes såvidt muligt foretaget inden 
den 3. maj til OZ5WK K. Wagner, Kolstrup 44, 1., 
Åbenrå, tlf. (046) 2 13 11.

Lad jagten fortsat blive en succes, tag modtage
ren under armen og mød frem, der ligger også et 
startkort og venter på DIG.

ÅLBORG
Formand: OZ3PS.
Kasserer: OZ6SM.
Sekretær: OZ1BD.

Siden sidst
og medens dette skrives befinder vi os i „Ålborg- 
Hallen“, hvor vi deltager i udstillingen „VEJEN", 
og hvorfra vi er 'QRV med OZ8JYL på 80 meter. 
Vi havde håbet, at det også skulle lykkes at komme 
i gang på 2 meter, men antenneforholdene satte en 
stopper der for, idet at vi for at få 80 meter anten
nen i fri luft måtte bruge 65 meter coaxkabel.

Vi har allerede i den halve tid, der er gået af 
påsken, haft en masse gode forbindelser med OZ,

132



LA, SM, DL og SP stationer og håber på endnu 
flere i resten af påsken, og samtidig benytter vi 
lejligheden til at takke for besøgene på vores lille 
stand, tak for kontakterne i æteren og tak til ud
valget for udstillingen „VEJEN" for, at vi måtte 
være med, tak for de hyggelige timer og tak for de 
medlemmer, som I har været medvirkende til at 
skaffe os, tak.

Generalforsamling.
Der indkaldes herved til ordinær generalforsam

ling den 21. maj 1964 kl. 20,00 i klublokalet, Van
drehjemmet, Kornblomstvej 18. Dagsorden ifølge 
lovene.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam
lingen, bedes indsendt til bestyrelsen senest 8 dage 
før generalforsamlingen. P b v Vy 73 de OZ3PS.

ÅBENRÅ
Den årlige generalforsamling blev afholdt den

12. marts på Ungdomshjemmet. Som sædvanlig var 
fremmødet over al forventning. Det er dog glæde
ligt, at man i hvert fald en gang årligt ser de fle
ste medlemmer! Efter at formanden havde budt 
velkommen, blev det af revisorerne godkendte 
regnskab forelagt af kassereren.

Derefter var der valg af bestyrelse. Der blev, 
ligesom tidligere år, stemt for genvalg, altså for
mand OZ8JV J. Rossen, kasserer og sekretær 
OZ5WK K. Wagner. Til revisorer blev valgt Chr. 
Schmidt og J. Rossen.

Efter valget var der lagt op til den helt store 
diskussion om, hvordan næste vinters program 
skulle tilrettelægges. Der var forskellige ideer 
fremme om evt. opdeling af mødeaftenerne, først 
1 time for nybegyndere, derefter stof for old
timers. Desforuden var der interesse for bygge- 
aftener. Alle ideer er taget op til overvejelse af 
bestyrelsen. Resultatet foreligger efter sommer
ferien.

Årets sidste mødeaften er som omtalt den 30. 
april, så lukker Ungdomshjemmet for i sommer.

Dette er signalet til, at rævesæsonen starter, og 
det sker i år mandag den 20. april kl. 19.30 prc.

Reglerne er i år væsentlig indskrænket, men 
der er dog bibeholdt enkelte, disse ser således ud:

Der jages h v e r  mandag aften fra den 20. april 
til og med 21. september.

Kort: 1 : 40000 A 4008 Åbenrå.
Området er i n d s k r æ n k e t ,  ræven vil be

finde sig indenfor et område, der begrænses af føl
gende veje og kortkanter, mod øst: kortkanten, 
mod syd: kortkanten, mod vest: oksevejen fra den 
sydlige kortkant til Rødekro, mod nord: Rise— 
Hjarup—Bodum—Løjt Kirkeby ud til kortkanten 
mod øst. Hver t r e d i e mandag udlægges to ræve, 
ellers kun een. Sendetidernes varighed eet minut.

Sendetiderne for jagterne: kl. 19,30 — 19,45 — 
20,00 — 20,10 — 20,20 — 20,30 og fremdeles hvert 
-10. minut indtil kl. 22. Sendingen afsluttes dog 
kl. 21,00, når kun een ræv er udlagt. Når der ud
lægges to ræve, sender anden ræv umiddelbart 
efter første ræv. Melding til ræven kan tidligst 
finde sted, når anden udsendelse er afsluttet.

Den eneste gyldige tilmelding til ræven er afle
vering af deltagerkort, der købes hos kassereren 
OZ5WK for 0,50 kr. pr. stk. Holdet må bestå af 
jæger, observatør og evt. en chauffør. Sidstnævnte 
må deltage i opsøgning af ræven. Der må kun med
bringes eet sæt hovedtelefoner pr. hold. Enhver 
form for samarbejde mellem holdene medfører 
diskvalifikation.

Sæsonen opdeles i 7 etaper med tre jagter på 
følgende måde:

1. etape: 20. april, 27. april, 4. maj.
2. etape: 11. maj, 18. maj, 25. maj.
3. etape: 1. juni, 8. juni, 15. juni.
4. etape: 22. juni, 29. juni, 6. juli.
5. etape: 13. juli, 20. juli, 27. juli.
6. etape: 3. august, 10. august, 17. august.
7. etape: 24. august, 31. august, 7. september.
Pointberegningen begynder efter afsluttet anden

udsendelse med 150 point ved to ræve og 90 point 
ved een ræv, faldende med eet point pr. minut.

Pointene lægges sammen for de to bedste jagter 
i hver etape, og den jæger, der har flest points, har 
vundet etapen.

Når alle 7 etaper er afsluttet, udkæmpes slut
spurten mellem' vinderne af disse. Denne slutspurt 
foregår den 14. sept. med een ræv og den 21. sept. 
med to ræve. Pointene i slutspurten bliver lagt 
sammen, og den, der har de fleste points, er 
„ÅBENRÅMESTER 1964".

Foruden mesterpræmie til jæger og observatør 
bliver der også præmie til de to efterfølgende 
bedste hold.

Udlægning af ræven foregår på skift mellem del
tagerne på den måde, at disse udlægger ræven i en 
hel etape, d. v. s. 3 gange i træk, hvoraf den sidste 
med 2 ræve.

Det er deltagernes pligt selv at holde sig under
rettet om, hvornår det er deres tur til at være ræv.

De i Danmark normalt gældende regler for ræve
jagt s k a l  overholdes. Alle tvivlsspørgsmål med 
hensyn til overtrædelse af regler afgøres af et 
tremandsudvalg, der består af følgende jægere:

Søren Adolfsen, Anton Johannsen og C. Andersen.
Udvalgets afgørelse er endelig. I tilfælde af at et 

af udvalgets medlemmer er ræv, må han midlerti
dig udgå af udvalget, og en anden jæger indtræde, 
således at ræven aldrig er repræsenteret i udval
get.

Det var alt vedrørende de lokale rævejagter.
„Det sønderjydske mesterskab" i rævejagt afhol

des traditionen tro Kristi Himmelfartsdag den 7. 
maj, hvor det burde være en selvfølge, at alle 
afdelingens rævejægere møder op.

Se nærmere angående denne jagt andet steds 
i bladet.

På gensyn ved møderne den 16. og 30. april samt 
ved ræven hver mandag aften fra og med den 
20. april. Vy 73 5WK.

BORNHOLM
Som afslutning på vinterens foredragsrække ar

rangeredes VHF og UHF foredrag og demonstra
tion ved 9AC den 25. april kl. 15 i klubhuset.

Alle VHF interesserede på Bornholm indbydes. 
(Læs VHF amatøren 1 denne måneds OZ).

Husk klubaften i huset hver torsdag kl. 20.
Vy 73 4HF. 

LOLLAND-FALSTER
Afdelingens besøg på Industri- og håndværker

skolen i Nykøbing F. var godt besøgt. Efter rund
visning ved OZ4AR på den store skole var der 
gratis kaffebord. Derefter var der film.

Hermed indvarsles til generalforsamling søndag 
den 24. maj. Evt. forslag skal være formanden i 
hænde senest d. 15. maj. (Mere ang. gf. i næste OZ).

Mødet i denne måned, den 21. bliver på Ebsens 
Hotel i Maribo kl. 20. Programmet er transistori
serede modtagere samt fejlfinding ved Ole Bjerre- 
gård (Walbom). yy 73 OZ1BG.
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HERNING
Formand: OZ5HF, Børge Frederiksen, Birkvej, 

Birk pr. Herning, tlf. 91.
Næstformand: Erik Thomasen, FLD Lundebakke, 

Ilskov, tlf Karup 386.
Kasserer: Frej Holm, Niels Bohrsvej 6, Herning.
Lokale: Kælderen Niels Bohrsvej 6, Herning.
Præmieuddeling for rævejagtssæsonen 1963 den

17. marts var velbesøgt, og efter det indledende 
„Andespil" uddeltes præmierne således:

Nr. 1: Chris og Buller (også vinder af DM 1963).
Nr. 2: OZ9SW og Harry Jensen.
Nr. 3: Kriller og Sangill.
Nr. 4: OZ5HF og Mathiassen.
Nr. 5: Frej Holm og Erik Jensen.
Også generalforsamlingen den 23. marts havde 

stor tilslutning, og den nye bestyrelse orienterede 
sig grundigt hos de fremmødte om ønsker for 
såvel sommerens rævejagter som vinterarbejdet.

Rævejagtsprogram 1964:
Prøvejagter: 13., 20. og 27. april på atlasblad Her

ning (A 2406).
Lokalturnering på 10 jagter på samme kort: 11. 

maj, 1., 8., 22. og 29. juni, 17. og 31. august, 7., 21. 
og 28. september.

Endvidere en fællesturnering på 6 jagter sammen 
med Viborg — se særlig annonce herom: Disse jag
ter er alle med 2 ræve.

Program med alle oplysninger udsendes til alle 
gamle jægere.

STORE MIDTJYDSKE RÆVEJAGT
SMR 64 afvikles i week-end’en 29.—30. august på 

samme kort som sidst, nemlig A 2808 Kollemorten, 
som sidste års deltagere vil indrømme os er alle 
tiders kort med den jydske højderyg (Den gamle 
hærvej) tværs ned igennem.

Såvel natjagt som dagjagt gennemføres som sæd
vanligt med 3 ræve. Vi beder jægere fra hele Dan
mark reservere denne week-end —- nærmere pro
gram følger i et senere nummer af OZ.

Vy 73 de bestyrelsen.

HOLBÆK
Næste møde bliver mandag den 20. april kl. 20,00
Generalforsamling afholdes mandag den 25. maj. 

Husk denne dato.
Begge møder afholdes i Klosterskolen.

Vy best 73 Vagn, 6VF.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Sundvej 79, 

tlf. 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. tlf. 2 71 71.
OZ9NK, Jørgen Nielsen, Strandpromenaden 46, 

tlf. 2 47 01.

Siden sidst:
Torsdag den 19. marts havde vi auktion med ikke 

mindre end 65 deltagere takket være tilslutningen 
fra alle vore naboafdelinger. Der var humør og fart 
over feltet hele aftenen, og vi omsatte for ikke 
mindre end 1400 kr., så det var Ikke så mærkeligt, 
9SH næsten ingen, stemme havde dagen efter.

Det faste ugentlige 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, april:
Torsdag den 23. april kl. 20,15. Vi mødes hos 9SH 

på Borgerskolen i Skolegade, hvad der foregår, 
skulle ingen være i tvivl om, ellers læs sidste OZ. 
Det er væsentligt, vi møder præcis. Bagefter laver 
Maleren kaffe til os i klubhuset.

Månedens arrangement, maj:
Torsdag den 21. og tillige torsdag den 28. maj 

kl. 18,30—19,30 har vi af P&T fået tilladelse til at 
bese TV stationen på Søsterhøj ved Århus. Vi har 
valgt at opdele besøget på to aftener, da der ellers 
vil blive for mange på een gang, og tiden er jo 
begrænset, vi skal være færdige, før udsendelsen 
begynder, og det vil jo sige, at præcis kl. 18,30 skal 
vi alle være samlet på stationen. Transporten me
ner vi at kunne klare i de forskellige medlemmers 
privatvogne. Vi ser gerne, at alle, der vil være 
med til at lægge vogn til, kommer i klubhuset 
torsdag den 14., så vi kan aftale, hvem der kan 
køre med hvem, og hvornår vi skal køre hjemme
fra, og i alle tilfælde må ingen give møde på 
Søsterhøj uden forinden at have meldt sig til be
styrelsen, da vi må kende besøgstallet.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Lokale: Præstøremisen, Skyttemarksvej.
Så er festen på 8SOR overstået, og vi kan vist 

godt være enige om at sige tak for husly og tak 
for selskabet, det var en god fest.

Auktionen og det amerikanske lotteri var til 
glæde for kassereren og forhåbentlig også for 
køberne. Tak til alle, der støttede os.

Vi samles fortsat hver tirsdag, og krofar brygger 
gerne en ekstra kop bjergmokka. Vel mødt!

Vy 73 OZ6ME

NORDALS
Formand: OZ6EI, Eigil Hougaard, Havnbjerg,

Nordborg, tlf. (044) 5 14 60.
Sekretær. Bernt Damkjær, Drejøvej 5, Kirkeby, 

Nordborg, tlf. (044) 5 01 33.
Kasserer: OZ5CJ, Chresten Jørgensen, Oksbøl, 

Nordborg. ,
Mødet den 18. marts på Havnbjerg skole var vel

lykket. Der mødte 21, og afdelingen tæller nu 25 
medlemmer.

Vi startede med et hold begyndere i CW og et 
hold for viderekomne. Begge hold kører CW hver 
onsdag fra kl. 19,30 til kl. 21,30 med undtagelse af 
de onsdage, hvor vi holder medlemsmøde.

Der blev kun lige tid til starten af CW-holdene, 
hvorefter 6EI gav en interessant og lærerig lektion 
i beregning og vikling af transformatorer. 6EI split
tede en af sine bedste hjemmestrikkede transfor
matorer ad, så vi også fik noget for øjet. Han viste 
os desforuden OZ5CJ’s hjemmegjorte viklemaskine, 
men undlod dog at spille på den.

Det næste møde bliver onsdag den 22, april kl. 
19,30 i fysiksalen på Havnbjerg skole, og vi håber 
på fortsat god tilslutning.

Vy 73 Bernt.
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HERNING — SILKEBORG — VIBORG 
Rævejagt.

Der køres fælles turnering i terrænet mellem 
de tre byer. Alle er velkomne, også jægere fra 
andre byer. Startkort fås ved bestyrelsen i de 
tre byer.
Kort A 2208 THORNING 1 : 40000.
Jagten.

Der udlægges to ræve, som kører 2½ time med 
1 min. sendetid ved hver udsendelse. Første udsen
delse for ræv 1 kl. 19,55, for ræv 2 kl. 19,56, anden 
udsendelse ½ time senere og derefter udsendelse 
hvert kvarter.

Ræv 1 Viborg sender OZ7RÆV A.
Ræv 2 Herning sender OZ7RÆV U.

Regler. E.D.R.s nye regler for rævejagt.
Points.

Af de ialt 6 jagter må de 4 bedste tælle med i 
pointberegningen. Præmier til 1., 2. og 3. pladsen. 
Tidspunkter.

Mandag den 4. maj kl. 19,55.
Mandag den 25. maj kl. 19,55.
Mandag den 15. juni kl. 19,55.
Mandag den 24. august kl. 19,55.
Mandag den 14. september kl. 19,55.
Mandag den 5. oktober kl. 19,55.

Vy 73 og godt jagt,
OZ5LD, Leo Dam, OZ5HF, Børge Frederiksen, 

OZ9PF, Poul H. Laursen.

NYBORG
Lokale: Tårnvej 4.
Formand: OZ4WR, Møllervænget 3, Nyborg.
Når disse linier læses, skulle det gerne være 

forår, og dermed skulle de, der vil være med til 
rævejagt, gerne være QRV med deres ræve-reck. 
Odense-afdelingen har jo rakt os en hjælpende 
hånd ved det, at de evt. vil arrangere nogle ræve
jagter sammen med os.

Nu er aftenskolen forbi både i Nyborg og for 
dem, der gik i Odense. Der var jo et ret stort 
mandefald i aftenskolen her i Nyborg, men jeg 
tror nu nok, det var dem, der havde brug for sko
len, der blev. Det er nu engang sådan, at vil man 
lære noget, så må der ofres nogen tid og vilje.

Det går vel også sådan med morsetræning. Vi vil 
endnu engang sige dig tak for de 2 aftenskoler, 
7KV, og vi håber, du vil komme til næste efterår 
igen. Også en tak til Nyborg aftenskole, fordi de 
tog et nyt kursus på programmet.

Afdelingen har fået et gulvtæppe af OZ6OP Erik 
og et forhæng til en dør af OZ9HG Hans Åge i 
Rynkeby, det skal I have mange tak for.

I forbindelse med en erhvervsudstilling Industri
huset på Frisengårdsvej har vi lovning på at sætte 
en stand op med en sender og modtager samt andet 
grej. Vi håber på at få nogle QSO’er over hele 
landet. Hvis vi får det arrangeret, skulle det være 
Store Bededag, lørdag og søndag. Frekvensen vil 
blive 80 m, ant, 2X20 m 70 ohm, evt. 20 m med. 
Programmet for den følgende måned:

Torsdag den 16. april kl. 19,15: Morse til kl. 20,15. 
Bygning af SWR og ræve-reck.

Torsdag den 23. april: Samme program.
Torsdag den 30. april: Dem, der endnu ikke er 

færdig med byggeriet, fortsætter. Til dem, der skal 
op til teknisk prøve, vil vi prøve at gennemgå 
afsnit i VTS.

Torsdag den 5. maj: Samme program.
Torsdag den 14. maj: Samme program.
Til slut god arbejdslyst. Vy 73 de OZ6MI/Per.

ODENSE
Formand: Kaj Andersen, OZ7KV, Enebærvej 76, 

Hjallese, tlf. 11 18 55.
I forbindelse med den øgede interesse for RTTY 

arrangeres der et foredrag over dette emne tors
dag den 23. april kl. 20,00. OZ5JT kommer herhid 
fra Århus og Indvier os i den specielle teknik, der 
anvendes ved RTTY korrespondance. OZ5JT tager 
det med af sit grej, han kan have i en almindelig 
personvogn til demonstration. Vel mødt!

Afdelingens Oscargruppe arbejder flittigt. Der 
tumles i øjeblikket med visse tekniske antennepro
blemer, som forhåbentlig snart er løst.

Der er stadig åbent hus i afdelingen hver mandag 
fra kl. 19,00 på Rasmindegården, Solbærvej, Hjal
lese.

Vy 73 de 2RH.
ROSKILDE

Det går støt fremad med morsekurset, som afhol
des hver tirsdag i biblioteket. Når dette engang 
hen ad sommer er færdigt, er det tanken at fort
sætte med teknisk kursus.
Onsdag den 29. april kl. 19,30
fortsætter 3PO sit glimrende foredrag om elemen
tær radioteknik.

Vy 73 de 2FN, F. Nielsen.
SILKEBORG

Lokale: I kælderen under „Lunden".
Formand: OZ9PF, Poul H. Laursen, Århusvej 56. 
Kasserer: OZ1AG, Arild G. Petersen, Godthåbs- 

vej 6.
Sekretær: OZ7YH, Finn Hoffmann, Borgergade 75. 
Siden sidst
har der været afholdt de sædvanlige 2 ugentlige 
mødeaftener onsdag og fredag, hvor vi er i gang 
med teknisk kursus og morsekursus, det sidste kan 
der spores en stigende interesse for.

Nu vil de lokale rævejagter snart blive påbe
gyndt, så det er på tide at få modtagerne fundet 
frem og få dem trimmet lidt op. Angående tid for 
den første træningsjagt se opslagstavlen.

I år vil der blive arrangeret fælles rævejagter 
med Herning og Viborg afd., første jagt bliver den
4. maj kl. 19,55.

Vy 73 de OZ9PF.
SLAGELSE:

Klublokale: Glentevej 6.
Formand: OZ4RH, Finding, Klostergade 36. 
Kasserer: Lindshauge, Glentevej 6, 

tlf. (03) 52 39 31.
Sekretær: OZ2RX, Bechmann, Klostergade 34,

tlf. (03) 52 06 60.
Klub- og byggeaften: Torsdag kl. 20—22.

Vy 73 de OZ2RI.
VIBORG

Generalforsamling mandag den 20. april kl. 20,00 
på Ålkjærs Konditori. Formand og sekretær på 
valg.

Begyndermøde mandag den 27. april samme sted. 
Der vil blive gennemgået en simpel 80 m sender 
med demonstration af den færdige sender. Dia
grammet vil kunne udleveres.

Foredrag. Søndag den 3. maj kl. 14,00 vil OZ9AC
holde    foredrag    om    VHF,    altså    2 m    og 70cm,     på
Ålkjærs Konditori „Kolonaden", Mathlasgade 62.
Der vil blive serveret kaffe a ca. 4,00 kr. Inter
esserede fra andre afdelinger er velkomne.

Rævejagt, se OZ marts, samt fællesannoncen fra 
Herning, Silkeborg og Viborg.

Husk kontingentet.
Vy 73 OZ5LD, Leo Dam.
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NYE MEDLEMMER

C 8095, OZ4NV, Niels Erik Frølich., Roskildevej 8, 
Tåstrup.

C 8535, OZ6MI, Per Mosegård Andersen, Mosegår
den, Avnslev.

C 8128, OZ6TM, Tom David Merklin, Tornskade- 
stien 10, København NV.

A OZ7HDR, E. D. R. Haderslev afdeling, Smede
gade 1, Haderslev.
(Ansvarshavende: OZ2JT, J. Thomsen, Sol
bakken 27, Haderslev).

A OZ7SAC, E, D. R. Silkeborg afdeling, „Lunden", 
Vestergade, Silkeborg.
(Ansvarshavende: OZ7OF, J. R. Hansen, Ve
stergade 161, Silkeborg).

C OZ9CV, Richard Christian Lau Christensen, 
Frisengårdsvej 59 B, Nyborg.

Inddragelser:
B OZ3RA, Rasmus Andersen, Søndergade 19, Sil

keborg.
B OZ4AM, Willy Cohn, Marievej 22, Vedbæk.
B OZ4KM, Knud Børge Madsen, „Solbakken", Sdr.

Nyrup, Skambæk, Kalundborg.
B OZ5LA, Christian Lange Petersen, Guderup.
B OZ8CH, Christian Høttges, Storegade 29, 

Åbenrå.

9257 Øjvind Bejstrup, Th. Brorsensvej 8, Nordborg.
9258 Tom Milter, Posthuset, Stege.
9259 Preben Hemmingsen, Ørnevej 10, st. tv., Næs

tved.
9260 Jørgen Lange, Guderup.
9261 Palle Jensen, Holmgade 11, Nordborg.
9262 Erik Berthelsen, Emilievej 14, Charlottenlund.
9263 Otto Bjørn Leth, Sønderbrogade 62 A, 2., 

Horsens.
9264 Ole Troels Møller, Iver Vindsvej 1, Hjallese.
9265 Karl Nicolaisen, Høstvej 4, Lyngby.
9266 Jørgen Klostergaard, Nyvangen 38, Silkeborg.
9267 Ole Bram, Frantz Hansens Allé 6, Fredericia.
9268 Poul-Erik Holm, Vægtergade 13, Neksø.
9269 Ole E. Olsen, Muldager 58, Brønshøj.
9270 Børge Hansen, Classensgade 16, Nykøbing F.
9271 Peter Mai, Holm, Nordborg.
9272 LA3DC, Olaf E. Barstad, Misjonsveien 50, Sta

vanger, Norge.
9273 Børge Holst Andersen, „Kana“, Kulsviervej, 

Hillerød.
9274 Frode Sørensen, Havnevej 11, Skagen.
9275 Gert Ravnholt, Lundgårdsvej 16, Viby J.
9276 Aren Jensen, Birthesvej 31, Hjørring.
9277 Thorvald Pedersen, Vognbjerg, Skjern.
9278 Kurt Appel, Enslev Mark, Grenå.
9279 Erik Weimar Olesen, V. Launkær, Skelund.
9280 Aksel Bruun, Vestre Strandvej, Tjæreborg.
9281 S. Gadgaard Nielsen, Blykobbevej 58, 1. tv., 

Kastrup (A).
9282 John Speedtberg, Sydbanegade 26, Kolding.
9283 Finn Grønning, Middelfartvej 181, Odense V.
9284 Ib Larsen, Otterup Elværk, Otterup.
9285 B. Skat Nørrevig, Korsørgade 34, 3., Køben

havn Ø (A).
9286 Claus Hansen, Skamlebæk Radio, Fårevejle.

Atter medlem:
1483 H. P. Hansen, Mariehøjvej 32, Holte.
3046 J. Axel Nissen, Guderup.
3719 Svend Kirk, Knøsgård, Åbybro.
4253 OZ2TO, S. R. V. Jensen, Snerlevej 6, Roskilde. 
4363 OZ1KG, Knud M. Gustafsen, Ærøvej 49, 

Frederikshavn.
5145 OZ9RD, Tim1 Bohus Telk, Rønningsvej 1, 3., 

København NV.
5581 Georg Justesen, Thurø.
5953 OZ6BA, H. Bratlund, Hørning.
6904 OZ3IC, Ivar E. Christensen, Benediktsgade 21, 

Odense.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:

B 7767, OZ1FF, Kjeld Bruno Biilov Thomsen, Dros
selvej 8, Haderslev.
(Har også am'atør-radiosendetilladelse med 
kaldesignalet OZ9KY).

B OZ3RV, Roland Viby, Galten fjerkræslagteri, 
Galten.
(Genudstedelse). (Tidligere adresse: Høver,
Galten).

OZ

Tidsskrift for kortbølgeamatører 
udgivet af landsforeningen 

Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 
stiftet 15. august 1927.

Adr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig) 
Giro-konto: 22116.

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof). 
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 
15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, 
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.

L andsafdelingsleder:
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(dag) 6111, (aften) 7652.

Traffic-manager:
OZ2NTT, 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. april 1964.
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