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1965
Ved det nye års begyndelse kan der være
grund til at se tilbage på året, der svandt, og
fremefter mod det år, vi lige er gået ind i.
Vi i EDR har kun grund til at glæde os
over det forgangne år. Det var præget af
fremgang og stabilitet. Vort medlemsantal
var fortsat stigende, og vort blad OZ blev
større og mere indholdsrigt end nogensinde.
Vi har fra medlemmernes side høstet me
gen ros og anerkendelse. Det har glædet os
i det daglige arbejde og været os en spore til
yderligere indsats.
Gik vi ud af det gamle år med stabilitet i
alle forhold, så står vi til gengæld over for et
nyt år, som på mange måder står i usikker
hedens og ængstelsens tegn.
De mange profetier om nye skatter og af
gifter fylder os med mismod og bange anel
ser.
Den forlængst indførte omsætningsafgift
og to efter hinanden følgende portoforhøjel
ser var ved at slå bunden ud af vor økonomi,
men ved medlemmernes hjælp fik vi det hele
rettet op, så vi fortsat kunne glæde os over
et større og bedre blad.
Nu tyder alt på, at nye byrder er på vej.
Der forudsiges en ny kraftig portoforhøjelse,
det er alvorligt for EDR. Der forudsiges nye

omsætningsskatter i alle led. Det giver sti
gende priser på papir, trykning, klicheer
o. s. v. o. s. v. Jo, sådan ser fremtiden ud ved
begyndelsen af det nye år 1965. Det er ikke
underligt, der er grund til ængstelse.
Vi, der leder og arbejder i EDR, får nok at
slås med. Naturligvis lader vi os ikke slå
ned. Først og fremmest vil vi fortsat gøre
vort arbejde fremover i idealismens tjeneste.
Vi vil gøre det med glæde, og så ved vi også,
at medlemmerne vil forstå vore kår og give
os det fornødne håndslag, om det skulle blive
nødvendigt.
Ved nytårstid er der grund til at sige tak.
Tak til alle som udfører en gerning i vor
forening. Det gælder i HB, det gælder alle
vore OZ-medarbejdere, og det gælder alle de
medlemmer, som landet over udfører et ar
bejde i lokalforeningernes tjeneste — et me
get vigtigt stykke arbejde.
Tak til alle i foreningen for godt samar
bejde i året, der svandt. Det nye år vil finde
os rede til endnu et „bette nøk“ til gavn og
glæde for unge og gamle inden for EDR.
Glædeligt nytår allesammen.
OZ6PA, Poul Andersen,
, formand for EDR.
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Af H. Tscherning Petersen
OZ7Z,
Thorupgårdsallé 6,
København, Vanløse.

En 5 bånds B-licens sender
Før eller senere kommer det tidspunkt,
da en B-amatør skal have en sender, der
kan give op til 100 watt input. Derved kom
mer det tidspunkt, da man enten går hen
og køber færdigt, hvad man har brug for —
eller man går i gang med at bygge selv. Det
er da muligt, at den her beskrevne sender
kan give et ord med på vejen, for den er let
at bygge af almindelige dele, og alt i alt
næsten helt uden problemer. Selve senderen
fylder ikke meget, og nogle af de vigtigste
fordele er følgende:
a. Kan sende på alle 5 HF-bånd med kun én
oscillator på 80 m.
b. Hurtigt skift fra bånd til bånd. Ingen ydre
spoler.
c. BK-nøgling (differential), plus pilotind
stilling af sendefrekvensen.
d. Kan bruges som sender eller som driver
enhed for et større rør.
Diagrammet.

Fig. 1 viser senderens diagram. Det består
af en indkapslet oscillator, en buffer/driver
og et udgangsrør. Intet rør skal stabiliseres,
ja hele senderen kan laves ved hjælp af et
universalmeter og en kalibreret modtager
plus det nødvendige værktøj. Det vigtigste er
måske selve opbygningen. Kan man lave
chassis og indbygningskassen helst også, er
man godt på vej. Nogle af delene, især VFO
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og PA-spolesættet, fremstilles først uden for
senderen og indsættes bagefter. Lad os be
gynde med VFO’en.
VFO’en.

Som sagt og skrevet er ingen sender bedre
end sin VFO. Jeg har, efter mange prøver
med både det ene og det andet, valgt en
ganske almindelig elektronkoblet oscillator.
Men det er ikke ligegyldigt hvilket rør, man
bruger. Røret skal jo afgive en vis effekt,
og EL41 har vist sig udmærket til formålet.
Den faste glimmerkondensator er en TCC
200 pF blok, 5%, men der findes andre gode
blokke til dette formål. Den samlede kapaci
tet over styrekredsen er ca. 250 pF og oscil
latoren svinger paa 80 meter området. Trim
meren er en Prahn FLM 30, og selve af
stemningskondensatoren
en
Wavemaster
(Bech-Hansen). Alle andre kondensatorer er
i øvrigt Ferroperm, hvor der er tale om HFgennemgang, type NPO. Andre kondensatorer
nævnes efterhånden. VFO’en er samlet i en
lille kasse, 60 mm høj og 110X80 set fra
oven. Den er lavet af 1,5 mm aluminium.
Der laves endestykker og bundstykke samlet
ved hjælp af vinkelmessing 2X10X10. I den
ene side anbringes en pertinaxliste med 5
loddeansatser, lige under chassiets overflade,
når enheden er sat på plads gennem et pas
sende hul i chassiset. I kassens ene side an

Senderens diagram.

bringes en MEC-omskifter, 1 dæk med 2X5
stillinger (kun den ene side bruges). Des
værre kan man ikke anvende en almindelig
omskifter til dette formål, da akslen på en
normal omskifter er alt for lille. Dette hin
drer dog ikke nogen i selv at fremstille en
forlængeraksel. Gennem en radioforhandler
kan man hos fabrikken få i alt to aksler på
ca. 110 mm, plus i alt 3 dæk til MEC type
KO-12, keramisk omskifter. Til udgangsspo
len skal nemlig bruges en omstiller med
to dæk, også her skal afstanden være lidt
mere end normalt. Resten af delene er gan
ske almindelige løsdele. På fig. 4 er VFOkassen set fra oven, og sammen med foto
grafiet skulle det ikke være svært at frem
stille. Rørfatningen plus de to huller til spo
lerne (Tage Schouboe nr. 6149, 9 riller) ses
ovenfra. De to spoler er fastgjort ved at
bore 10 mm huller og udvide dem med en
fil, så hullerne bliver lidt aflange, så kan
spolerne drejes fast. Derved kommer de til
at stikke op, så man ovenfra kan trimme dem
med ferritkerner, 20 mm lange, ligesom man
ovenfra kan betjene trimmeren. Ovenpå
kassen er afstemningskondensatoren anbragt
ved hjælp af en stump aluminium og vinkel
messing, således at omskifterdækket og
kondensatorens aksel ligger over hinanden.
Spolerne vikles på følgende måde: Katode
spolen påbegyndes i den ende, hvor spolens
tværsnit er mindst. Først stikkes ledningen
gennem spolens centrum, derefter vikles før
ste sektion med i alt 8 vindinger, der tages
et snoet udtag til katoden, og næste sektion
vikles med fem, næste med fire, næste med
fem vindinger o.s.v., til spolen er færdig
og nu i alt indeholder 44 vindinger (se i øv
rigt spoletabellen). Enden, hvor man begyn
der, fastgøres med Danalim, godt tykt. I den

anden ende fastgøres tråden, således at den
ikke kommer i klemme, når spolen sættes
fast i hullet i chassiset, idet katodespolen er
nærmest metallet. Anodespolen laves på
samme måde med 7 vindinger pr. sektion,
i alt 63 vindinger. Nu kan VFO’en forbindes,
og de korte forbindelser skulle gøre det let
at få alle dele fast og sikkert monteret, så
ingen del kan rokkes. Der bores et lille hul,
hvorigennem
gitterledningen
til
bufferen
føres.
Man kan nu afprøve VFO’en. Man kan
bruge en HF-indikator til at prøve, om den
overhovedet svinger, eller man kan bruge
modtagerens 80 meter område. Gør den det,
skrues ferritkernen i katodespolen ca. halvt
ned, og ved hjælp af trimmeren, med hånd
sætterkondensatoren helt inde, skulle man
nu kunne trimme til begyndelsen af 80 meter
området. Anodespolen indstilles først senere,
den har kun ringe indvirkning på frekven
sen, da den afstemmes til 2. harmoniske.
Nu kan VFO’en foreløbig sættes til side,
mens man tager fat på selve chassiset.
Chassis og indbygningskabinet.

Forpladen er 300 mm lang og 200 mm
høj, lavet i 2 mm legeret aluminium. Selve
chassisrammen er bukket af 1,5 mm blød
aluminium, det er i hvert fald bedst, hvis
man selv udfører arbejdet. Overfladen af
Spoletabel.

LI
L2
L3
L4
L5
L6

Spole

Spoleform

Vdg.tal

Tråd

Katodesp., 80
Anodesp., 80
Buffer, 80 m
Buffer, 40 m
Buffer, 20 m
Buffer, 15 m

TS nr. 6149, 9. s.
TS nr. 6149, 9. s.
TS nr. 6149, 9. s.
TS nr. 6149, 9. s.
TS nr. 6148, 25 r.
TS nr. 6148, 25 r.

44
63
153
117
18
10

0,6 mm lak
0,4 mm lak
0,4 mm lak
0,4 mm lak
0,4 mm lak
0,4 mm lak
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chassiset er lidt mindre end forpladen, nem
lig 290 bredt og 200 langt. Chassiset er skruet
på forpladen, og chassisets endeflader er
skruet på ved hjælp af 2X15X15 mm vinkel
messing. Både foroven og forneden er chassiet delt i 3 rum. De går så højt op, de kan,
uden direkte at komme i forbindelse med
indbygningskabinettet. Det er naturligvis
meningen, at chassiset kommer til at bestå af
disse 6 rum, der så vidt muligt adskiller sen
derens bestanddele, så ingen kobling finder
sted, hvor den ikke ønskes. Om man skal
købe et indbygningskabinet eller selv lave
det, afhænger af én selv. Jeg har selv bygget
mit af 2 mm legeret aluminium, det er jo
langt det billigste. Men kabinettet skal i hvert
fald være så stort, at der på chassiset bliver
plads til de viste dele. Ser man på fig. 7,
senderen set nede fra, ses VFO’en forneden
til venstre, uden bundpladen. Nederst til ven
stre ses også exciterkontrollen, et 50 k potme
ter, 4 watt (Colvern), over chassiset sidder
SW1-2, en firepolet omskifter (Tage Schou-

belt“ pladeafstand. Her ses udgangen for
senderens output, et 75 ohm coaxstik. Var
men i senderen afledes gennem et ca. 100 X
200 mm gitterplade, med de mindsf mulige

Den indbyggede ensretter.

huller. Et sådant findes både foroven i ka
binettet og forneden. Alle forbindelser, der
forlader kassen, er lige indenfor afkoblet til
chassiset. Desuden er de forbindelser, der fra
chassisets bagside går frem til forpladen, til
omstiller, exciterkontrol og mA-metret, alle
ført frem gennem afskærmet kabel, med
jordforbindelse gennem en alm. 5 nF afled
ningskondensator i hver ende. Under 500
volt bruges Ferroperm 4,7 nF, type K-6000/
500, i PA med spænding over 500 volt bruges
Ferroperm
sikkerhedskondensator,
prøve
spænding 5 kV. Alle modstande ikke nær
mere angivet er ½W.
Nølgemetoden.

Diagram over udgangsspolerne.

boe type 8502). Til venstre for VFO’en er
der netop plads til glimlampen, en af de små
lamper, der bl. a. anvendes til trappebelys
ning, derefter OA2. Ovenover ses anodedros
len (Liibcke DO-500) og en broensretter til
mindst 250 volt og 50 mA. Desuden udglat
ningskondensatoren samt tæt ved, lige bag
VFO’en, soklen til bufferen. Et lille stykke
pertinaxplade med bufferens 4 anodespoler
er også samlet uden for og sat fast med en
enkelt skrue. Herfra går gitterledningen gen
nem et lille hul i pladen ind til rummet med
PA-rørets sokkel. Den lille kondensator
(LTM 30 pF, Ptahn) afstemmer bufferens
anodespoler gennem en 300 pF kondensator,
helst en glimmertype. PA-røret sidder ned
sænket, hullet i chassiset er godt og vel så
stort som selve røret, så der kan komme luft
op om røret til afkøling. I sidste rum, under
PA-rørets anodespoler, sidder udgangstrin
nets afstemningskondensator. Det er en
gammel surplus på ca. 200 pF, med „dob
4

Senderen nøgles ved differentialmetoden.
Selve PA-røret nøgles ved gitterblokering og
VFO’en ved den sædvanlige blokeringsme
tode. Da bufferen ikke direkte nøgles, må
dette rør sættes ud af funktion, når der
lyttes. Derfor afbrydes anodestrømmen gen
nem en dobbeltafbryder, som diagrammet
viser. Når SW1-2 tilsluttes, og nøglen trykkes
ned, ophører spændingsfaldet gennem R3,
nøglen kobler gitterafledningen til jord, og
hele senderen svinger. Gitteraflederen skal
naturligvis tilpasses det PA-rør, man bruger.
Blokken Cl tildanner signalet. Jo større blok,
jo blødere signal. Jeg har selv valgt 0,1 nF
som passende. Det er nødvendigt, eller i
hvert fald en fordel, hvis anodespændingen
og gitterforspændingen tilsluttes gennem
samme stikkontakt, så man ikke tilslutter
uden også at have den negative forspænding
med.
PA-spolen.
Til spolen i udgangen skal bruges en om
stiller som allerede anvendt i VFO’en, nem
lig med 5 stillinger og 2 dæk. Hele enheden

Senderen set fra oven.

laves på et stykke aluminiumsplade, ca.
100X110 mm. De to dæk monteres på alumi
niumsstøtter med en afstand af ca. 30 mm, så
man kan komme ned og montere det forreste
dæk, nemlig udgangsspolerne. Der er ikke
én stor spole til alle områder, men to, nemlig
én til 80- og 40-meter områderne og en anden
til 20-, 15- og 10-meter områderne. Den

første består af et pertinaxrør, diameter 38
mm, længde ca. 80 mm. Anodeviklingen er
på i alt 20 vindinger, antennespolen paa i alt
8 vindinger, lagt så tæt, de kan komme, uden
direkte at stramme vindingerne tæt sam
men. Stik den ene ende tværs gennem spo
len gennem 2 huller, og derefter vikles de 20
vindinger. Da tråden er 1,5 mm laktråd, kan

Senderen set fra neden.
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det nok volde lidt besvær, men hvis man
er to om det, kan det lade sig gøre. Stik også
sidste ende gennem 2 huller og derefter vik
les antennevindingen på samme måde. Giv
derefter hele spolen en god gang celluloselak
og lad den tørre til næste dag. Ved hjælp
af en kniv kan man nu skrabe de to huller,
der på hver sin spole udgør udtagene for 40
meter båndet og pålodde udtag, som i dia
meter skal være som selve spolen. Spolen
til de tre sidste bånd vikles af bart 2 mm
kobbertråd på en dorn af et stykke 38 mm
pertinaxrør. Læg vindingerne tæt sammen
og lav en 13—14 vindinger. Dette stykke
spoletråd vil vikle sig ud til en diameter af
ca. 40 mm. Det skal opspændes i 3 pertinaxstrimler som vist i OZ nr. 1, jan. 1964, side
17, fig. 4 og 5. Den færdige spole spaces så
meget, at de 10 færdige vindinger kommer
til at fylde i alt 40 mm. Også denne spole
lakeres, og når den er tør, klippes spolen
over ved hjælp af en lille bidetang, således
at der fremkommer én spole på 6 og én spole
på fire vindinger. De 6 vindinger er anode
spolen til 20 m, til 15 m bruges 3 vindinger
og til 10 m 1½ vinding, alle talt fra „hullet"
1 spolen. Til modsat side fås antennevindin
gerne, nemlig 1 vinding til 10, 2 til 15 og 4
til 20 m. Udgangen er ført fra første dæk
gennem en stump coaxkabel ned til coaxstikket gennem et hul i chassiset. I selve kabi
nettet er der et hul, gennem hvilket man
kan føre stikket ind udefra. De anvendte
trådtykkelser er gode nok for de første 100
watt. Selve spoletuneren samles udenfor og
indsættes på chassiset ved hjælp af nogle
skruer, hvorefter de sidste ledninger mon
teres.
Hvis man ser på diagrammet over PA-spolen, kan man få det indtryk, at de to anode
spoler er permanent forbundne. I virkelig
heden skiftes begge sider ved hjælp af om
skifterens modtatte kontaktsæt, således at
2 kortsluttes til 40—80 m spolen og 3 til den
anden. Lavohmsvindingernes stelside behø
ver ikke at skiftes, alle de fem nederste kon
takter kortsluttes og forbindes til koakskab
lets skærmside.
Trimning og afstemning.

Når senderen er færdig og så vidt muligt
afprøvet med et universalmeter, kan i før
ste omgang VFO’en og bufferør indsættes
og strøm tilsluttes. Som afstemningskonden
sator er anført en 35 pF Wavemaster, og
med denne kapacitet kan 80 meter båndet
dækkes, idet katodespolens ferritkerne i før
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ste omgang skrues en ca. 5 omgange ned.
Desværre er der en ca. 10% variation i den
faste kondensator over kredsen, så dette kan
nødvendiggøre, at man eventuelt prøver med
en anden, men med det vindingstal, der er
opgivet på katodespolen, skulle man kunne

Skitse af VFO set fra oven.

trimme, så hele 80 meter båndet kommer
til at ligge inden for området, og man kan
trimme sig ind, så f. eks. hele båndet kom
mer til at ligge over 90 grader af en 100 gra
der skala. Dette vil afgjort tage nogen tid,

Den færdige VFO.

men man bør huske på, at jo større selv
induktionen bliver i spolen, jo tættere kom
mer delpunkterne til at ligge. Hvis man ta
ger hele 80 meter båndet med, vil bånd
spredningen på de højere frekvensområder
blive ringe. Personlig har jeg valgt at redu
cere afstemningskondensatoren til 2 faste og
én rotorplade, d. v. s. til ca. 15 pF. Med en
sådan kapacitet kommer de højere bånd ind

med meget passende båndspredning, f. eks.
kan 20 meter båndet trimmes til at ligge
over 70 grader, altså 5000 Hertz mellem to
grader. Dette giver samtidig god båndspred
ning på 10-, 15- og 40-meter områderne,
men til gengæld siger man farvel til det meste
af 80 meter fonebåndet og naturligvis også
til en del af 10 meter båndets fonebånd.
Hvis man i øvrigt ønsker fuld dækning for
alle bånd, er her en god opgave for den
foretagsomme amatør. Men dækning af
mellem hele 80 meter båndet og en tredjedel
kan i mit tilfælde foretages uden ændringer
af katodespolens vindingstal, kun med an
den afstemning af ferritkerne og trimmeren.
Anodespolen afstemmes til anden harmo
niske ved hjælp af modtager eller bedst med
en HF-indikator. Når jeg her har gjort noget
ud af denne sag, skyldes det, at i de fleste
(?) hjemmelavede sendere ta’r man båndet,
som det nu kan ligge, blot det er inden for
skalaen? Når ferritkernerne er endelig
afstemte, fastgøres de med lidt Danalim, det
kan let løsgøres igen, hvis det bliver nød
vendigt senere. I øvrigt foregår den videre
afstemning på mere sædvanlig måde: PArøret sættes i, samt glimlampen. Når sen
derens fulde anodespænding og den negative
gitterforspænding er tilsluttet, med SW1-2
tilsluttet til sending, må man ikke på noget
bånd kunne se nogen anodestrøm. Trykkes
nøglen ned, slår metret ud, dog højst til ca.
150 mA. Ved hjælp af trimmeren i bufferens
anodekreds trimmes til største dyk, derefter
gentages processen med udgangsrøret, så
dykket bliver størst muligt, hvilket skal være
ca. 50 mA. Denne prøve foretages på alle
bånd, og giver den positivt resultat, er sen
deren køreklar. Denne prøve foretages uden
nogen ydre tilslutning. Desuden må man se
på exciterkontrollen. Den skal på 80- og 20meter områderne stå på ca. Vs inde, på 40-,
15- og 10-meter områderne helt inde. Dia
grammet viser senderen med et 6146 i PA.
Bruger man et 807, skal der bruges lidt æn
drede modstande som gitterafleder og katode
modstand, også lidt mindre negativ forspæn
ding, alt efter forsøg.

Antennetuner.

Som allerede omtalt kan senderen bruges
som exciterenhed for et større PA-rør, an
bragt i andet kabinet, eller den kan bruges
som sender, som den er. I sidstnævnte til
fælde er det nødvendigt med én eller anden
form for antennetuner. Det letteste er en
LW-antenne, som jeg selv bruger, og den

kobles på følgende måde: Fra koaxialstikket
på senderen føres et stik til tuneren, som
bør sidde nær vinduet, hvor antennen kom
mer ind. I antennetuneren sidder et aggre
gat, ganske som senderens udgangsspolesæt,
dog med den undtagelse, at antennespolen af
stemmes af en ca. 500 pF, nemlig en Torotor
type UGB. Med antenne på gnistrer den ikke
over. Selve antennen kobles på, hvor der i
fig 3 står „Anode". Læg mærke til, at der
ikke skal jord på selve antennespolen. Her
til kommer, at sekundærudtagene til 10-1520 m spolen anbringes anderledes, end når
spolen bruges som PA-spole. Til 10 m bruges
4 a 5 vindinger efter prøve, til 15 og 20 alle
6 vindinger. Selve afstemningen foregår
på følgende måde: Bring senderen i resonans
på det ønskede bånd som allerede beskrevet,
idet dog antennetunerens kondensator sæt
tes på nul. Med nøglen nede føres tunerens
kondensator langsomt hen over skalaen, til
man finder et sted, hvor en lommelampepære, koblet ind mellem antenne og spole,
lyser. Når pæren lyser mest, skal udgangs
trinnets anodestrøm stige til det normale
input for røret, i dette tilfælde mellem 110
og 130 mA.

Sending paa 10 meter området.

Hvis senderen laves efter diagrammet, kan
den bruges på de fire laveste bånd. Ønskes
10 m-området med, kan dette lade sig gøre
på følgende måde: I VFO’en indsættes et
ekstra omskifterdæk. Hvis man studerer fig.
7, vil man se dette dæk på plads midt i VFOkassen. Ved siden af 40m-anodespolen instal
leres endnu en spole af samme type, men med
ca. 33 vindinger. Denne spole afstemmes til
20 m ved hjælp af en 20 mm ferritkerne, idet
anodeforbindelsen føres gennem det ene kon
taktsæt med 4 kortsluttet til de fire laveste
bånd og 20 m spolen til 10 m kontakten. løv
rigt kan spolerne let udtages og justeres,
hvis det viser sig, at vindingstallet må ju
steres for at opnå resonans. I bufferens anode
indsættes foruden de fire endnu en spole,
type 6148, med ialt 7 vindinger, efter at for
bindelsen til 20 m-kontakten er fjernet. Med
omstilleren i 10 m-stilling skulle det nu være
muligt at finde „dykket" for 10 m. Det ju
steres til maximum dyk ved hjælp af ferritkernen i VFO’ens 20 m spole. Dykket er ikke
så kraftigt som på de andre bånd, men der er
rigeligt til praktisk brug.
Hvad TVI angår, så er den harmoniske
dæmpning med den beskrevne antennetuner
iøvrigt på højde med pi-led udgang.
*
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BK, RX’er,

nende, da sådanne dioder har den laveste
indre modstand. På modtagere med højere
indgangsimpedans kan man bruge en ganske
almindelig type som OA70, OA91 eller lign.

lommelampepærer og dioder
Aj Poul Kr. Olesen, OZ7OX.
Bakkevej 64, Virum.

Hvis man står over for at skulle bygge en
ny RX, må man naturligvis indrette den, så
ledes at man kan bruge den også ved breakin1), uden at indgangskredsen beskadiges, el
ler ens trommehinder bliver sprængt, når
man trykker på nøglen til ens egen TX. Det
kan ske ved at bruge en god TR-switch (au
tomatisk sende-modtage omskifter) i anten
nekredsen, og evt. kan man tillige samtidig
med nøglingen af senderen påtrykke modta
geren passende blokeringsspændinger.
Imidlertid kan det jo hænde, at man gerne
vil klare sig med en forhåndenværende mod
tager uden at gøre indgreb i den. Hvis man
bruger en separat modtagerantenne, kan en
god beskyttelse af modtagerens indgangs
kreds klares som vist på fig. 1. Når senderen
er i gang, vil strømmene i sendeantennen
(desværre!) inducere strømme i modtagean
tennen. Tæt ved modtagerens antennebøs
ning indskydes nu en lommelampepære, der
vælges så lille som muligt, uden at den
brænder af (f. eks. 50 mA, 6 volt. Hvis den
ikke lyser, kan man glæde sig over, at det
ikke er så slemt med koblingen mellem de
to antenner). Allerede lampen vil beskytte
RX, men hvis modtagerens antenneindgangs
impedans ikke er meget høj eller meget lav,
kan en yderligere beskyttelse uden gener
opnås ved at forbinde to germaniumdioder
helt ind mod antenne-jord klemmerne. Ved
meget små spændinger er diodernes indre
modstand meget stor, men ved større spæn
dinger er den lav.
Dioderne vil derfor frembyde langt større
modstand over for fremmede (svage) signaler
end over for de særdeles meget kraftigere
signaler fra ens egen sender. Hvis modtage
rens indgangsimpedans er lav, f. eks. 50 eller
100 ohm, bør man bruge dioder, som er sær
lig egnet for høj strøm, f. eks. OA7 eller lig

i)

BK

eller

break-in:

En

CW-QSO

teknik,

modtageren er i fuld
nøglen ikke er trykket

normal funktion,
til egen sender.

kan

og

herved

„bryde

ophold mellem tegnene.
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Fig. 1.

Også i modtagerens LF-udgangskreds kan
man opnå fordele ved hjælp af dioder. F. eks.
kan man lave en udvendig støjbegrænser
med et par siliciumdioder forbundet paral
lelt med hovedtelefonen som vist i fig. 2.

Fig. 2.

Klippere med siliciumdioder har været om
talt flere gange i OZ, men opstillingen er i
sin simpelhed så god, at den godt kan tåle
at blive nævnt igen. Virkningen skyldes, at
dioderne kun leder ganske svagt ved spæn
dinger under 0,6 volt, men kraftigt ved høje
re spændinger. Ved break-in er det meget
væsentligt, at man er fri for egne nøgleklik,
og det bliver man effektivt på den viste

Fig. 3.

måde. Niveauet er ganske passende til lyt
ning med hovedtelefon, men ønsker man det
højere, kan man jo fordoble det ved at' bruge
fire dioder som vist på fig. 3, og således kan
man blive ved, om det ønskes. Det er ikke
kritisk, hvilken siliciumdiode type man bru
ger. Kun skal den naturligvis kunne tåle at
bære den strøm, som klipningen giver anled
ning til.

Start på RTTY
Af OZ5JT, J. E. Thomsen,
Brinken 4, Viby J.,

og OZ5EL, E. Larsen,
Ved Bellahøj 1, 8. th., Brønshøj.

Skriver m. m.

Vi vil her forsøge at give interesserede et
lille indblik i, hvad man må se i øjnene, når
man vil starte på RTTY. Måske burde det
have været skrevet for længe siden — men
bedre sent end aldrig.
Der er ikke megen spekulation med valg af
skrivemaskine. Der findes naturligvis en del
maskiner på det tyske og amerikanske mar
ked. Da disse maskiner koster fra 500 til
1000 kr. og endog mere, alt efter om det er en
strimmelskriver eller bladskriver og natur
ligvis også afhængigt af den stand, maskinen
er i, vil de fleste nok vælge at købe en af de
Creed 7 B bladskrivere, som P. & T. så vel
villigt har overladt EDR, så de kan erhverves
for 100 kr., hvilket er meget billigt!
Der skal her refereres til tidligere notater
i OZ angående RTTY (august 1963), og her
udover kan oplyses, at på Creed 7 B løber
motoren 3000 o/m ved 50 baud, og vi husker,
at der til 50 baud svarer en karakterpuls på
20 ms og ved 45,45 en karakterpuls på 22 ms.
Endvidere husker vi, at den totale impuls
længde varierer for de forskellige typer af
maskiner udelukkende afhængig af stopim
pulsens længde.
Vi vil her gøre opmærksom på en typebe
tegnelse, hvoraf man direkte kan aflæse
pulssammensætningen, idet et tegn består af
enten 7 ens impulser eller 6 ens plus 1 for
længet impuls; følgende eksempel vil tyde
liggøre dette:
7,0: 7 ens impulser.
7,42: 6 ens plus en forlænget impuls af
42 % længere varighed.
7,5: 6 ens plus en forlænget impuls af
50 % længere varighed.
Creed 7 B har betegnelsen: 7,5 enheder, og
vi ved nu, at dette betyder 6 ens plus 1 puls
forlænget 50 l°/o, hvilket ved disse maskiner
for 50 baud betyder
6 X 20 + (20 4- 10) == 150 ms,
for 45,45 baud betyder det
6 X 22 + (22 + 11) = 165 ms.
Da man ønsker at kunne køre både 50 og
45,45 baud, vil vi se på, hvordan dette kan
lade sig gøre.
Skift fra en hastighed til en anden foregår
efter omsætningsforholdet

Det er en nødvendighed at kende motorens
omdrejningstal ved enten 50 eller 45,45 baud,
hvis man selv vil lave midler til bestemmelse
af hastighederne.
Det har tidligere været omtalt, at det kan
gøres ved hjælp af en stemmegaffel og en
stroboskopskive. For dem, som ikke har en
sådan, lades håbet dog ikke ude. Der skal
blot laves et par „stroboskopskiver". I stedet
for stemmegaflen bruges et lysstofrør eller
en glimlampe (f. eks. Philips GL 42 M). Her
ved har man en „lysgaffel". Antallet af felt
par (sorte + hvide felter) kan beregnes af
følgende formel:

Heri er
A = antal feltpar (1 feltpar = 1 sort +
1 hvid).
F = frekvens (stemmegaffel eller netfre
kvens).
N = motorens omdrejningstal.
Enhver kan så selv lave de kombinationer,
man ønsker.
Et eksempel skal gives:
N = 3000 o/m ved 50 baud.
F = 50 Hz (netfrekvens).
Antal feltpar:

Altså 2 sorte og 2 hvide felter. Det er na
turligvis lidt upraktisk. Men sagen klares
ved at gange med et helt tal f. eks. med 5, og
herved fås 10 feltpar.
Ved 45,45 baud fås på samme måde, idet
N = 3000 X 0,91 = 2730.

Ganget med fem igen fås 11 sorte og 11
hvide felter.
Dette elektriske diagram for Creed 7 B vi
ses i fig. 1 og kræver ikke nøjere forklaring
udover, at det er vigtigt, at man forbinder
stikket som vist.
Det vil sikkert også være rart at have
fjernskriver alfabetet 1932, som omtales i
P. & T.’s bestemmelser, se fig. 2.
Så meget om skriveren. Det vil være til
strækkeligt, men der er nu også mulighed
for at erhverve en såkaldt perforator. Det er
dog et ret begrænset antal, der er på det dan
ske marked, og foreløbig er man henvist til
udenlandsk marked. De perforatorer, der
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Foran tegnimpulserne kommer altid en startimpuls (ingen
strøm eller negativ) og bagefter kommer altid en stop
impuls (strøm eller positiv), ingen af dem markeres på
strimmel.

indtil nu er kommet på markedet fra P. &T.,
er Siemens T Lock 1 M. En papirstrimmel
passerer her et stanseværk, som kodes fra et
klaviatur og perforerer strimlen med huller.
Visse maskiner skriver samtidig det tegn,
som perforeres. Den perforerede strimmel
kan dernæst sættes i en strimmelsender, også
kaldet distributer. Vi må her igen ty til Tysk
land eller Amerika, hvor man — hvis man er
heldig, kan erhverve en sådan fra 250 kr. og
opefter. Distributøren sættes ind i „loopen“
i serie med skrivemaskinen.
Det er klart, at det er en fordel at have
hele „maskineriet". Man er på den måde i
stand til at besvare en meddelelse, medens
denne modtages, og kan straks besvare den
med „fuld speed". Der spares altså tid, og
man kan i et bestemt tidsrum få skrevet be
tydeligt mere, end hvis man kun har én skri
ver.

Modtageren.

Den typiske amatør RTTY station består
af skriver, modtager, sender, TU eller con
verter til ændring af LF-toner fra modtage
ren til elektriske impulser til skriveren samt
et antennesystem.
Som sådan er det vigtigt at vælge en god
modtager, og der findes et stort udvalg af
udmærkede modtagere på markedet.
Ved RTTY er den vigtigste overvejelse må
ske modtagerens stabilitet, og her må en
modtager som Drake 2 B fremhæves, idet
fabrikken lover mindre end 100 Hz efter op
varmning. Noget af det mest irriterende ved
en RTTY-station er en modtager, som ikke
kan „falde til ro". Kort sagt bør man her
følge rådet med krystalstyret første oscilla
tor. Det må antages, at enhver moderne mod
tager har tilstrækkelig følsomhed, og vi vil
gå let hen over denne side af sagen.
En anden vigtig ting ved valg af modtager
er dens selektivitet. På AM regnes med 5—6
kHz, ved ESB 2—3 kHz. Ved RTTY vil man
være bedst tjent med ca. 1,2 kHz ved det
normale 850 Hz skift. En god ting er det at
have et notch-filter i MF’en, som kan bestry
ge gennemgangsområdet, så man kan fjerne
evt. stødtoner imellem mark og space, toner
som kan ødelægge en RTTY-QSO. Produkt
detektoren, som findes på alle gode ESBmodtagere i dag, gør det bl. a. muligt at
have AGC’en på hele tiden — og det er jo en
egenskab, som vi er glade for, ikke mindst
når man kører RTTY.
Til sidst bør bemærkes, at den tid, hvor
den såkaldte „anden standard" — 170 Hz

skift — vil blive dominerende, måske ikke
er så fjern. Derfor bør en RTTY-modtager
have en selektivitetsstilling mindre end de
1,2 kHz — f. eks. 250—500 Hz — under for
udsætning af, at der ingen „ringning" fore
kommer.
Vi kan nu konkludere derhen, at man bør
se på følgende 3 ting:
1. God stabilitet.
2. Selektivitet 1,2 kHz og 0,5 kHz, evt.
mindre.
3. Produktdetektor.
ad. 1. Stabilitet kan naturligvis fås ved at
have en termostatstyret ovn, hvori ose. sid
der. —• Men systemet med krystalstyret 1.
ose. er tilstrækkeligt og giver tilnærmet sam
me stabilitet på alle bånd.
ad. 2. Vi ønsker 1,2 kHz båndbredde for
850 Hz skift. 2,1 kHz er godt nok, men det
giver større muligheder for forstyrrelser.
Endvidere 0,5 kHz for 170 Hz skift. Denne
stilling findes på de fleste moderne modta
gere (som f. eks. Drake 2 B).
ad. 3. De fleste kommercielle og hjemme
byggede modtagere har produktdetektor.
Til slut kan her indskydes, at tonerne 2125
og 2975 Hz ved 850 Hz skift er valgt som
5. og 7. harmoniske af 425 — halvdelen af de
850 Hz. Der kan dog lige så vel arbejdes
med 3. og 5. — 1275 og 2125 Hz.

Senderen.

Vi vil herefter se på senderen. Hvad må
man kræve af den? Ja, for den „kræsne"
amatør er der intet problem af betydning,
idet hans sender har de fleste af de egen
skaber, som må kræves af en RTTY-sender.
Det vil dog være vanskeligt at finde en sen
der, som opfylder alle ønsker. Lad os op
remse ting, som må tages i betragtning:
1. Stabilitet.
2. Let omstilling til frekvensskiftnøgling
(FSK).
3. Rent signal på ca. 200 W kontinuerlig
drift.
4. Prisbillig.
5. Driftsikker.
6. Nem at ændre og reparere i enhver ret
ning.
7. Tilfældige ting såsom størrelse, vægt,
udseende, handelsværdi (ved senere
salg).
Faktisk findes der vel ikke en sender, som
har positiv besvarelse af alle 7 punkter. Nu
vil ingen dansk amatør vælge sender alene
af hensyn til RTTY, og herved lettes valget
i realiteten.
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Vi har tre ting at tænke på ved valget —
nemlig
frekvensoscillatoren,
mellemtrinene
med udgangsrør og strømforsyningen.
Der er mange gode sendere, såvel fabriks
fremstillede som konstruktioner i amatør
litteratur, så det må være tilstrækkeligt at
sige, at en 12 BY 7 eller EL 83 til styring af
et par 6146 samt en lige-ud-af-landevejen
strømforsyning vil være, hvad man kan an
befale.
Med hensyn til VFO’en må man advare
mod det gamle system med en VFO på 160 m,
evt. 80 m, og efterfølgende doblere. Det kan
give generende drift på de højere frekvenser,
idet driften jo også multipliceres op. Her må
man anbefale det i ESB-teknikken anvendte
såkaldte heterodynprincip, der anvender en
stabil oscillator med et var. område på ca.
500 kHz. Oscillatorsignalet blandes dernæst
med krystalstyrede oscillatorer til de øvrige
bånd. Et meget anvendt område for den
variable er 5-—5,5 MHz. Man opnår herved
s mme båndspredning på alle bånd. Hvis
man er heldig og har råd, kan det anbefales
at anskaffe en „PTO“. Derved vil man opnå
en fordel — nemlig en lineær skala — og
selvfølgelig en stabil sender. Der er intet så
irriterende for den modtagende part som
„hånd-på-modtager-teknikken“.
Derfor
bør
man være varsom med at købe AM/CW sen
dere!!
Den næste ting, man bør tænke på, er: Er
der, eller kan der påbygges FSK uden at fo
retage alt for voldsomme indgreb. Her kom
mer heterodynprincippet igen ind som et
plus, idet skiftet er ens på alle bånd. Der
sker normalt en lille ændring, når man skif
ter frekvens på VFO’en, idet VFO’en normalt
skifter kapacitans, mens FSK er konstant.
Men da VFO’en normalt kører i det samme
område på FSK-båndene ved rigtigt valg af
blandingskrystaller, vil denne ændring være
uvæsentlig.
Der er jo mange problemer, som hver især
må overveje — for eks. skal nævnes her:
Faseexciteren med 9 MHz x-tal-osc. og 5 MHz
VFO. Her kan man komme ud for, at de på
80 m ophæver hinandens drift — hvorimod
det går dobbelt stærkt på 20 m eller om
vendt. Der bør også tænkes på AM-senderen
med doblerprincippet. Frekvensskiftet dobles
jo også, og en nødløsning her er et FSK-system for hvert bånd!'
Punkt 3 burde i dag være selvfølgeligt, så
det skulle ikke være nødvendigt at dvæle
ved det.
Med hensyn til punkt 4 må enhver gøre op
med sig selv. Er man i besiddelse af en ESB12

sender, er dette punkt opfyldt — i de fleste
tilfælde.
Punkt 5. Det er straks noget vanskeligere
at råde her. Men en gylden regel er: Jo mere
simpel, jo mere driftsikker. Men de amatø
rer, som kommer i gang med RTTY, vil sik
kert have gjort deres erfaringer i den ret
ning.
Punkt 6. Her kommer det jo kun an på
opbygningen. Det bør altid være let at skifte
et rør i en fart. Der må her indgås et kom
promis med „tæthed" og „let adgang" til de
ædlere dele.
Punkt 7. Det kan måske synes mærkeligt
at skulle tage størrelsen og vægten i betragt
ning, når man ved, hvilke „maskiner" der
indgår på et RTTY-station. Det bør man dog.
ikke mindst i betragtning af punkt 6. De sid
ste 2 punkter, udseendet og handelsværdien,
er gamle velkendte ting. Vi vil jo alle gerne
„skifte ud" engang imellem, og da er det af
stor betydning, såvel for sælger som køber,
at der er noget for øjnene.
Konklusionen af dette afsnit må blive:
ad 1. PTO, VFO i temperaturstabiliseret
kasse.
ad 2. Heterodynprincippet, HT 37, HT 32,
HX 50, HX 10, HX 20 m. fl.
ad 3. Ingen kommentarer.
ad 4. Hvad siger tegnebogen?
ad 5. Så simpel som muligt.
ad 6. God overskuelig opbygning.
ad 7. Lille, let og pæn, så den kan sælges
igen.
FSK.

Vi har i det foregående omtalt FSK •—
frekvensskiftnøgling. Der er her, som ordet
siger, tale om at skifte frekvensen, i stedet
for som ved CW at afbryde bærebølgen. Her
ved forhindres, at man skal „høre på støjen"
i en del af perioderne, og konverteren får
rene signaler at behandle.
Inden vi fortsætter, vil vi lige se på det
såkaldte „loop-supply". Ordet „loop" refere
rer til et lukket kredsløb, og en gennem
snitsstation har tre „loops", modtager, sen
der og lokal. Undertiden er disse kombine
ret; det er her den sidstnævnte, vi vil be
skæftige os med, nemlig „lokal loop".
Fig. 3 viser et typisk eksempel.
Størrelsen af R retter sig efter, hvilken
skrivestrøm, der er nødvendig. Ved 60 mA
og den viste opstilling skal

Det kan i første omgang synes mærkeligt,

at man laver den høje DC-spænding på 100—
150 V. Årsagen er, at man, uanset der kun er
brug for ca. 5 V, ønsker en hurtig „accelera
tion" og derfor poster den høje spænding på
magneten. Så snart der løber strøm, drop
per spændingen til det normale niveau over
magneten.
Nå, tilbage til FSK. Hvis man anbringer
en lille kondensator mellem katode og jord
på en Clapp-VFO, vil frekvensen blive lidt
lavere. Dette er princippet for vort FSK,
idet den normale frekvens er „mark" og den
ændrede (lavere) er „space". (Se OZ august
1963).
Der er naturligvis flere måder at gøre det
på; men for ikke at forvirre begreberne mere
end højst nødvendigt, vil vi nøjes med dette.

Fig. 4 viser grundkredsløbet, og alle andre
systemer er varianter heraf.
Vi anvender en krystaldiode til at koble
kondensatoren ind og ud, i stedet for som
tidligere en rørdiode, da krystaldioden ikke
fylder så meget og er langt bedre egnet.
Når dioden er forspændt med en høj spær
respænding og derfor overhovedet ikke leder,
optræder den som en meget lille kapacitet
(0,5—1 pF) parallelt med en stor modstand,
trimmeren er derfor effektivt koblet ud.
Sendes en kraftig DC-strøm gennem dioden
i dennes lederetning, optræder den som en
meget lille modstand (20—100 ohm), således
at trimmeren i praksis kan regnes for at
være jordet. Når klemmerne x-y er åbne, har
vi meget nær den førstnævnte tilstand, idet
dioden ved ensretning af HF-signalet selv
danner en passende høj spærrespænding.
Kortsluttes x-y, vil dioden lede i den ene
halvperiode
af
HF-spændingen,
hvorved
trimmeren i praksis kobles delvis til. Resul
tatet bliver en frekvensændring (nedad), som
dog er en del mindre end den, der opnås,
når dioden udefra påtrykkes en kraftig DCstrøm („mættes").
Ved at slutte nøglen til x-y kunne man
godt nøgle senderen ved hjælp af skrivema
skinen — men nøglingen bliver blot „om
vendt".
Vi kunne også variere spændingen over
x-y og opnå frekvensskift. Disse to systemer

er de grundlæggende for FSK nu tildags,
og vi kalder den „kontrolleret spænding" og
„mættet diode" systemer, og man anvender
„KS“ til AM/CW-sendere og „MD“ til ESBsendere. Hvis man har en AM/CW-sender
uden doblertrin, anvendes også her „MD“.

AM/CW.

Hvis man vil lave FSK på en sender med
doblertrin, er det klart, at skiftet vil ændre
sig, når der skiftes bånd. Man kunne skifte
kondensatoren med og klare problemet på
denne måde. Man kan imidlertid klare sig på
anden vis, idet man kan bruge en stabiliseret
spænding fra senderen, en modstand og et
potmeter.
Det ses ved A, at med .potmetret åbent og
diode tilsluttet, vil vi få ca. 0,5 V ved X, og
denne spænding er tilstrækkeligt til at give
det ønskede frekvensskift på 850 Hz.
Ved at sætte maskinens nøgle på ved N,
fig. 5 b, vil vi så, idet nøglen normalt er luk
ket, få „mark", og ved åben få „space", idet
lukket nøgle giver DC-jord og åben giver
spænding til dioden.

Fig. 5.

Nu er det jo en lille spænding at arbejde
med over maskinens kontakter. Derfor ses
på fig. 5 c, hvorledes man ved en opdeling
af de 47 kohm til 35 kohm + 12 kohm opnår
at få en større spænding på kontakterne
(ca. 30 V).
Altså fig. 5 c er løsningen her.
ESB.

Ved sendere efter heterodynprincippet kan
man have problemer med skiftet, når man
blander til andre frekvenser, idet skiftet kan
blive „vendt", afhængig af om man blander
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ved addition eller subtraktion. VFO’en bestryger her det samme område på alle bånd,
så er skiftet én gang indstillet, skal det ikke
røres mere. En lille ændring, som intet bety
der i praksis, får man ved at tune fra den
ene ende af et bånd til den anden.
Her kan vi altså helt hellige os systemet,
hvor en spændingsændring ikke vil have
væsentlig betydning — ud over den tilsig
tede.
Ved at mætte dioden rigeligt vil selv en
stor spændingsændring ikke give frekvens
skift. Vi vil nu bruge vor „lokal loop", idet
vi ikke mere behøver en stabiliseret spæn
ding. Vi kan ligeledes sætte maskinens sen
dekontakter og modtagemagnet i serie og
ikke længere være afhængig af konverteren
for at få medskrift ved sending, ligesom man
får mulighed for let og smertefrit at sende
CW med et skift på ca. 100 Hz, så maskinen
ikke løber løbsk, når man giver kaldesignalet
på CW som påbudt af P. & T. Vi vil i det en
delige diagram vise, hvordan dette gøres.
Samtidig vil der ikke være noget problem
med skiftet, idet dioden tvinges til at åbne
og lukke omgående. Vi ser på fig. 6 og gen
kender udgangen af vor „lokal loop".

0 til 25 V, må vi tilføje en isolationskonden
sator, så man ikke får „lokal loopet" jordet
under „mark". Endvidere rummer vor kob
ling den fordel, at det er ligegyldigt, hvor
dan vi vender dioden. Vender den ikke rig
tigt, vender vi blot tilledningerne ved X-Y.
Vort endelige diagram ses nu på fig. 8, og
dette diagram vil passe til praktisk talt alle
maskiner og sendere herhjemme.
Det på diagrammet viste 1 kohm potmeter
benyttes ved den omtalte måde at give sin
CW-indifikation med så lille skift, at mod
partens maskine ikke aktiveres derved.
Størrelsen på skiftet reguleres med 1 kohm
potmetret, og en værdi på ikke over 100 Hz
vil i de fleste tilfælde være passende.

Fig. 6.

Konvertere.

Vi tænker os sendekontakt og modtage
magnet i serie med MN. Ved „mark" vil der
være et spændingsfald på ca. 25 V over
kredsløbsmodstanden. Under „space" (åbent
kredsløb) vil der ikke være spænding over
denne, altså N skifter fra + 25 V til 0. Går
vi tilbage til fig. 2 og sætter udtaget C på
12½V, vil det vedblive at være 12½ V uan
set „mark" eller „space". Ved nu at koble
fig. 3 sammen med fig. 4 får vi udsnittet
fig. 7.
Vi vil her altid have X på + 12½ V, mens
Y vil være positiv i forhold til X for „mark"
og negativ for „space". Dette vil altså give os
cut-off for „mark" og gennemgang for
„space". Vi har altså det endelige ønskede
diagram. Vi justerer udtag C til ca. 5 mA
ved gennemgang. Da pkt. Y vil variere fra
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En radio-fjernskriver-konverter (ofte be
nævnt „terminal unit", forkortet til TU) er
et apparat, som forandrer indkomne radio
signaler til DC-pulser, som kan aktivere
skriveudstyret.
Disse TU’s kan opdeles i to grundtyper:
de der arbejder på MF-basis på modtageren
og ændrer HF-frekvensskift til DC-pulser.
Der findes en del på surplusmarkedet, disse
har ofte en MF på ca. 450 kHz. MF-TU er
gerne noget mere komplicerede og vanskeli
gere at justere end LF-TU. Den anden type
går ind på LF-udgangen — normalt 500 ohm
udtaget, hvis der er et. Disse TU bruger nor
malt tonerne 2125 Hz og 2975 Hz for stan
dard 850 Hz skift.
I erkendelse af dette vil vi i det følgende
udelukkende beskæftige os med LF-TU.
Inden vi går i krig med LF-konverteren,
vil vi lige omtale „dobbelt diversity modtag
ning". Da selektiv fading ofte giver dårlig
skrivning som resultat, anvender de kom
mercielle stationer ofte flerantenne-installa-

tioner. Disse systemer er ofte anbragt langt
fra hinanden, idet man derved forventer, at
fading på en antenne udlignes af et andet
antennesystem. Antennerne er så koblet til
forskellige RX-TU’s, og disses output sam
menkobles således, at det endelige signal
ligger på et mere konstant niveau.
For gennemsnitsamatøren må denne mu
lighed vel nok udelades, men det skal be
mærkes, at brug af en horisontal antenne i
forbindelse med en vertikal kan have betyd
ning.
LF-TU’en anvendes vel nok af 90 % af
amatørerne. Den har den fordel at kunne
tilsluttes enhver modtager. Det må dog be
mærkes, at enkelte modtagere ikke kan gen
give de 2975 Hz, hvorfor man evt. må an
vende andre frekvenser, for eks. 1275 og 2125
Hz, hvis man ikke vil modificere modtageren.
Da FSK i virkeligheden er en form for FM,
anvendes mange af udtrykkene fra FM-teknikken i forbindelse med TU.
I en FM Hi-Fi modtager bruges en „lineær
diskriminator“, og enkelte TU-konstruktioner har gjort brug af denne, som især har
interesse, hvis man kører med mindre skift
(f. eks. 170 Hz).
Imidlertid har den lineære diskriminator
visse ulemper ved standardskiftet (850 Hz),
hvorfor vi vil gå over til omtale af den mest
almindelige TU — nemlig „to-filter konver
teren". I en del diagrammer kaldes filter
sektionen for diskriminator. Dette er faktisk
ikke korrekt, idet vi med kun to toner i vir
keligheden slet ikke gør brug af FM-diskriminatoren. Man må gøre sig klart, at adskil
lelsen af de to LF-toner foregår i filtersek
tionen.
Der burde være en bedre terminologi her,
men vi vil alligevel referere til „filtersektio
nen".
Opbygning af den typiske TU.

Afhængig af signalstyrke — fading — LFkontrollens stilling — AVC inde eller ude, vil
inputtet til TU variere meget. Vi vil se på,
hvorfor „halen" af konverteren skal have en
konstant spænding for at arbejde korrekt. Af
denne grund anvendes en hel del begræns
ning i indgangen på TU — ca. 30 dB. Det
skal påpeges, at det er vigtigt at have den
største selektivitet, inden vi når til begrænserne. Der har været skrevet og talt en del
om filtre, men vi vil ikke komme nærmere
ind på dette emne — blot referere til en arti
kel i november 1962 af „73“.
Efter begrænsertrinene kommer filtersek
tionen, hvor de to toner adskilles. Dernæst

kommer detektortrinet, hvor, som i enhver
modtager) bærebølgen demoduleres. Her er
det, at forskellige ideer kommer frem. Nogle
af konverterne bruger to rør på en sådan
måde, at „mark“-signalet vil køre det ene
rør til cut-off, og det andet rør være leden
de, mens det omvendte vil ske, når „space“signalet („mark“-signalet er nu væk) viser
sig. Herved vil et polariseret relæ med to
viklinger, en indskudt i hvert rørs anode
kreds, skifte til den ene eller anden side, af
hængigt af, om der er „mark"- eller „space"signal på TU.
Et andet system bruger et enkelt rør og
forskellige spændinger til at drive røret helt
til mætning ved „mark" og til cut-off ved
„space".
Endelig findes en type, hvor man anvender
en flip-flop, som det f. eks. anvendes i OZ7T’s
konverter, beskrevet i OZ sept. 1964. Flipfloppen giver formodentlig den bedste fir
kantspænding af de hidtil nævnte metoder
— den bliver i sin sidste stilling, til den mod
tager en skiftepuls. Den driver et nøglerelæ,
som kobles på skrivemaskinen.
Eftersom fjernskrivere arbejder med DCpulser, skal disse være firkantformede for at
opnå max. område. Da pulslængden er ca.
20 ms, og maskinen kun behøver ca. 4 ms,
er det altså ikke nødvendigt at have perfekt
firkantfacon — men det er givet, at med et
stort område kan man tillade mere „bias" og
„distortion" fra et modtaget signal end med
en mindre god firkantform — så det gælder
altså om at have et så perfekt spændingsfor
løb som muligt.
W 2 PAT-konverteren, som var beskrevet
i OZ august 1963, er uden tvivl den mest
kendte. Den kan sammenlignes med en Ford
A — idet den har meget lidt at give, ud over
at den kan virke. Vi vil også nævne W 2 J
AV-konverteren, idet den er meget populær
og nok den konstruktion, der i dag er den
mest anvendte. I de senere år har der også
vist sig transistoriserede konstruktioner. Det
vil føre for vidt her at komme ind på nær
mere omtale af amatør- og kommercielt
fremstillede TU’s, men der vil tid efter anden
her i OZ fremkomme konstruktioner og ny
heder, som kan have interesse for RTTYfolkene. Ved først givne lejlighed vil der
blive beskrevet LF-TU’s dels med rør og dels
med transistorer.
Det er vort håb, at denne artikel sammen
med den i OZ august 1963 har udført sin
mission — nemlig at give interesserede ind
sigt i de betragtninger, der ligger til grund
for valg af RTTY-udstyr.
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Filter kontra fase
eller
Eine grausame Salbe
Nogle kommentarer til OZ6AFs artikel
i OZ december 1964
Af Bo Brøndum Nielsen, OZ7BO.
6AI’s forståelige begejstring over sin nye
ESB-exciter forleder ham til nogle lidt vel
flotte bemærkninger om faseexciteres for
træffelighed på bekostning af filterdito, som
jeg forstår er faldet adskillige for brystet.
Nogle kommentarer vil derfor være på sin
plads, inden den kategoriske dom får lov at
påvirke ubefæstede sjæle.
6AI skriver:
„løvrigt er det jo sådan, at men ved ESB
efter filtermetoden kun kan høre, at der
snakkes, medens man ved ESB efter fase
metoden både kan høre, at der snakkes og
hvem, der snakker. Af disse (?) årsager siger
det sig selv, at fasemetoden må være den
bedste, hvis man er i stand til at modulere
sin stemme således, at det udsendte frekvens
spektrum hiiver så smalt som muligt. Ved
filterteknikken bestemmes toneområdet af
bærebølgens placering i forhold til filterets
båndpas, og her er der jo som bekendt ikke
frit valg“. (Fremhævelsen er min).
Det, 6AI formbdentlig mener, er, at filterexciteren principielt har et mindre frekvens
område end faseexciteren, eller at LF-responsen af det detekterede signal er mindre
jævn, end når det frembringes af en faseexciter.
Lad os først se på frekvensområdet. An
vendes et kommercielt filter (mekanisk eller
krystal), er båndbredden sædvanligvis 2,5
kHz mellem 6 dB punkterne, og bærefre
kvensen placeres oftest 300—500 Hz udenfor
dette område. Det vil sige, at der opnås en
LF-response, der er nogenlunde ret fra 400
til 2900 Hz (± 3 dB) med god dæmpning til
begge sider. Altså et frekvensområde, der
ikke blot giver uindskrænket forståelighed,
men desuden er helt tilstrækkeligt til at gen
give den individuelle stemmeklang.
Retfærdigvis må det siges, at ikke alle
amatørfremstillede filtre er korrekt juste
rede. De kan være for smalle, have for store
dyk i gennemgangsområdet, eller bærefre
kvensen kan være uheldigt placeret i forhold
til båndpasset. Det burde dog være indlysen
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de, at dette ikke principielt kan lastes filter
princippet. Man kan højst tillade sig at kon
kludere, at en filtersender med dårligt eller
forkert justeret filter lyder mindre godt.
At en forkert justeret faseexciter også kan
producere et dårligt signal, kan man let over
bevise sig om ved at lytte på båndene. Hyp
pigst ytrer „dårligheden" sig imidlertid på
anden vis. Passive LF-fasenetværk, således
som de anvendes i amatørgrej, er karakteri
stiske ved kun at arbejde korrekt indenfor
et begrænset frekvensområde — almindelig
vis fra 300 til knap 3000 Hz. Udenfor dette
område er fasedrejningen ikke længere 90°,
hvilket medfører dårlig sidebåndsundertryk
kelse, medmindre man sørger for kraftig
dæmpning af alle frekvenser under 300 og
over 3000 Hz. Undlader man dette, bliver
LF-kvaliteten naturligvis ikke dårlig, men
det bliver til gengæld sidebåndsundertryk
kelsen af den simple grund, at fasenetværket
ikke kan behandle det større frekvensom
råde.
I faseexciteren må man altså også anvende
filtermetoden — bare på LF—basis, således
at det i praksis opnåelige frekvensområde er
præcis det samme for de to metoder. Med
mindre man da er ligeglad med, hvor bredt
ens signal er. ESB’s berettigelse er jo ikke
blot effektgevinsten, men vel i lige så høj
grad den frekvensbesparelse, der opnås med
denne modulationsart.
Man fristes til at spørge 6AI, om han bru
ger retmodtager eller super på sin station.
Mon dog ikke en super? Jamen er det da ikke
filtermetoden, der bruges her? Og er LFkvaliteten ikke her betinget af, at filteret er
i orden, og beaten korrekt placeret i forhold
hertil??
6AI’s bemærkning om, at man blot skal
sørge for at modulere sin stemme til smalle
ste frekvensområde, vil jeg, som det pæne
menneske jeg er — og så er det jo jul — for
bigå i stilhed.
Til alle brugere af filterexcitere vil jeg
slutte med at sige: Fortvivler ikke. I behø
ver ikke at lade senderen gå under damp
hammeren lige med det samme. Trøst jer
med, at I har en sender, der med hensyn til
sidebånds- og bærebølgeundertrykkelse er de
fleste fasesendere overlegne, og som — spe
cielt hvad langtidsstabilitet anbelanger —
kan sige spar to til enhver faseexciter.
Alene det faktum, at der til kommercielt
brug mig bekendt udelukkende anvendes fil
tersendere, turde overbevise selv 6AI om, at
helt ringe kan de nok ikke være.
(Se svaret næste side).

Svar på 7BO’s indlæg „FILTER KONTRA FASE"
Det er dejligt at se din reaktion angående mine
betragtninger over fase- og filterexcitere. Dog burde
du have lagt mærke til andet end lige netop det
afsnit, dit indlæg hentyder til.
Jeg skal her forsøge at gøre mine synspunkter
lidt klarere.
Din første formodning er ganske rigtig; det, jeg
mener, er, at generelt har filterexciteren et betyde
ligt smallere frekvensområde end faseexciteren. Jeg
er ikke enig med dig i, at normalbredden for kom
mercielle filtre er 2,5 kHz ved 6 dB punkterne, mon
ikke den normalt er lidt mindre, nemlig 2,1 kHz.
Det bruger Collins overvejende i deres amatør
udstyr, og da samme firma har været brugt som
vægtig reference i OZ førhen, hvorfor så ikke nu?
I øvrigt sammenholdt jeg i min egen artikel en
faseexciter med en KWM-2 (Collins). Således bliver
det til rådighed værende frekvensområde 2,1 kHz,
og med korrekt placering af bærebølgen giver det
en LF-response fra ca. 400 til 2500 Hz.
I OZ nr. 4, 1962, skriver 7AQ i artiklen „Modula
tionskvalitet og effektivitet" følgende: „Rigtig form
givning af frekvensgangen kan let betyde en for
bedring svarende til en fordobling af bærebølge
effekten". Hvis dette overføres på ESB, kan det
vel udtrykkes som en fordobling af effektiviteten.
Rigtig formgivning svarer til en LF-response med
en stigning på 10 dB fra 300 til 3000 Hz, samt et
fald hhv. ned fra 300 og op fra 3000 på 12 dB/oktav
(i følge CCIF er det midterste område endda fra
300 til 3400 Hz). Heraf må da tydeligt fremgå, at de
frekvenser, der ligger umiddelbart under 3000 Hz,
må være de vigtigste (ellers ville man vel ikke
fremhæve
dem)
for
effektiviteten,
og
yderligere,
at en indsnævring af dette område vil nedsætte
denne, især hvis det er de øverste 500 Hz, der fjer
nes. Hvis man i en filterexciter med 2,1 kHz filter
ønsker frekvenser op til 3000 Hz med, kan det lade
sig gøre ved at flytte bærebølgen ud på filterflan
ken. Herved bliver LF-responsen fra 900 til 3000 Hz.
Dette
forbedrer
effektiviteten
lidt,
men
samtidig
vil modulationen lyde „metallisk". Der er dog en
fordel ved at flytte bærebølgen længere ud på flan
ken, nemlig den at undertrykkelsen bliver meget
større. Alt for mange opnår deres gode bærebølge
undertrykkelse på denne måde.
Hvorfor dog ikke tilstræbe en LF-response fra
300 til 3000 Hz (som de fleste faseexcitere har), i
stedet for at forsøge at genvinde det, der er ødelagt
i et for selektivt filter ved hjælp af klippeanord
ninger o. s. v. Jeg sidder i den ende af bussen,
der mener, at klipning har større indflydelse på
kvantiteten end på kvaliteten. Det kan være endog
meget vanskeligt at vinde, hvad man engang har
tabt.
X mine betragtninger går jeg ud fra en modtager,
der er ideel over for modulationsmetoden, således
at vi ikke skal ende ved Arthur H. Bende, der siger
noget i retning af: „det, der høres, er afhængigt af
øret, der hører, mere end af stemmen, der siger
det". Omsat svarer det til, at det, der modtages,
afhænger af modtageren, ikke af senderen. Derfor
er jeg lidt ked af at svare dig på spørgsmålet
angående
modtager.
Jeg
anvender
en
DRAKE-2B
med 3.6 kHz båndbredde — — — jeg tog den i øvrigt
i bytte på en KWM-2 med 2,1 kHz båndbredde.
Med hensyn til udtrykket at „modulere sin stem
me o. s. v.“, så kan det vitterligt lade sig gøre, selv
om du i dit overstadige julehumør ikke vil ind på
det. I dagliglivet træffer man ofte folk, der fuld

stændig „lægger deres stemme om“ (ændrer modu
lationen), når de taler i telefon. Radiooperatører i
RAF bliver alle skolet med henblik på at fastlægge
stemmeføringen
til
størst
effektivitet
inden
for
frekvensområdet 300 til 3000 Hz. I øvrigt findes der
talekurser, der bl. a. tager sigte på at fastlægge
et bestemt toneområde for talen, som er så lidt
trættende som muligt for stemmen (talere, salgsfolk,
lærere o. s. v.).
Med dit indlæg har du ikke fået mig til at ændre
standpunkt, jeg har stadig min gamle log fra Grøn
land, som i praksis til fulde understøtter mine
teorier.
Sluttelig vil jeg gerne spørge: Hvorfor bruger du
3,6
kHz mellem dine X-taller i dine filterexciter
i Håndbogen, når orginalen anvender 1,8 kHz? Med
1,8
kHz opnås nøjagtigt en båndbredde på 2,5 kHz
mellem 6 dB-punkterne.
Vy 73 de OZ6AI, Asbjørn Jørgensen,
Holstebrovej 129, Viborg.
TR’s kommentarer:
Det er noget vanskeligt at komme udenom at give
7BO ret i, at en filtersender i princippet sagtens
kan bringes til at gengive et ligeså stort LF-spektrum som en fasesender. Ja, med et passende filter
ville det endda være muligt at udsende tale med
Hi-Fi kvalitet, 40—15000 Hz, hvis man var inter
esseret i det — en mulighed, som ikke foreligger
ved fasesenderen, da fasenetværket ikke med rime
ligt opbud af materiel kan bringes til at dække
dette frekvensområde.
6AI’s kritik skyder således ved siden af, når han
angriber filtersenderen for refit principielt at være
„dårlig" på grund af et for smalt frekvensområde.
Formgivning af frekvensgangen, klipning etc. må
vi vist hellere holde udenfor. Disse ting har jo intet
med det principielle at gøre og kan forøvrigt an
vendes til begge sendertyper med samme resultat.
Hvis det skulle være en almindelig erfaring, at
man hører flere dårlige filtersendere end fase-do.,
er årsagen nok, dels at der er flest filtersendere, og
dels at sådanne er langt mere følsomme på det
omdiskuterede
punkt
overfor
fejljusteringer
end
fasesenderne,
hvis
fejl
man
ikke
bemærker
ved
normal lytning på en moderne modtager, som jo
selv skærer bærebølgerest og det andet sidebånd
bort.
Tilbage bliver, at der måske nok alligevel er lidt
om snakken — bare af en helt anden grund! Der
er vist noget om, at erfarne folk kan kende en
Collins-sender
på
klangen.
Især
mekaniske
filtre
har nemlig ofte en helt forrygende fasekarakteri
stik, selvom amplitudekarakteristikken ser ret pæn
ud. Det hænger populært sagt sammen med de
stejle flanker, som således ikke udelukkende er et
gode. Det er derfor nok heller ikke udelukkende
på grund af den større båndbredde, hvis 6AI bedre
kan lide at lytte på sin Drake 2B end på KWM-2’en.
7AQ.

RETTELSE
til Et stationsur, s. 393 i OZ for dec. 64.
Der er desværre kommet kludder i polariteterne
på tegningerne. I strømforsyningen fig. 5 skal der
ved udgangene til venstre stå minus 6 og 12 V, og
zenerdioderne skal vende den anden vej (katoden
til fælles + eller 0). På fig. 2 skal så stå 0 på
øverste og 4- 6 V på nederste tilslutning til højre.
Endelig skal dioden OA90 (fejlagtigt mærket AO90)
i fig. 3 vendes.
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Regnestokken
(Sluttet)

Af N. G. Dausell.

RETTELSE
til 8. Kvadratrod i sidste nr.:
Nederst på side 403 mangler, 4 linier over
I skema på side 403 nederst skal nr. og eks.
være adskilt.
9. KUBIKROD

Hvis radikanten ikke er et kubiktal, kan
roden kun findes tilnærmelsesvis. Ved udreg
ning af kubikroden bruger vi skala K, hvor
radikanten opsøges, resultatet, roden, aflæses
på skala D. Tungen skal altså ikke bruges.
Som vi ved potensopløftning har bemærket,
er skala K opdelt i 3 ens skalaer. For nu at
afgøre, hvilken af skalaerne vi skal bruge,
inddeler vi radikanten i grupper med 3 cifre
i hver.
1) Er radikanten større end 1, deles den
fra kommaet mod venstre i grupper på 3
cifre.
Resultatet, roden, får da lige så mange
cifre foran kommaet, som radikanten har
grupper.
2) Er radikanten derimod mindre end 1,
deles den fra kommaet mod højre i grupper
på 3 cifre.
Resultatet, roden, får da et nul mellem
kommaet og første ciffer for hver „ren“
nulgruppe, radikanten har foran første bety
dende gruppe.
Skala K’s 1ste, 2den eller 3die del benyttes,
eftersom første betydende gruppe har 1, 2
eller 3 cifre.

i den sammentrukne formel. Resten af reg
ningen kan nu foretages på regnestokken.
C’s 84 skydes hen over D’s 42. Skyderen
skydes hen over 1h på C, og 99 på C skydes
ind under stregen, vi mangler nu kun at mul
tiplicere med 12. Skyd skyderen hen på C’s
lh og skyd C’s lv ind under skyderstregen,
under C’s 12 på D aflæses nu resultatet 606.
Kommaet sættes ved i den sammentrukne
formel at erstatte tallene med afrundede tal
og i hovedet udregne kommaets plads. Resul
tatet er 6,06.
Vi ser, at til sidste udregning måtte vi
trække tungens lv helt hen, hvor tungens
lh var før, det er en „tidsrøvende" operation,
og derfor er nogle regnestokke på tungen
mellem C og B skalaen forsynet med en rød
skala Cl. Denne skala er inddelt som C, men
vendt sådan at hvor C har sin 1, har Cl sin
10. Denne skala kombineres sammen med
udregningerne på C, således at vi undgår at
trække i tungen mere end højst nødvendigt.
Prøver vi at løse eks. ved hjælp af skala
Cl, kan det foregå sådan:
C’s 84 skydes hen over D’s 42. Skydes sky
deren hen over C’s 1h, C1’s 12 ind under
skyderstregen og skyderen hen over C’s lh,
har vi multipliceret med 12 og mangler nu
kun at skyde C’s 99 ind under skyderstregen
og aflæse på D, under C’s 1h. Resultatet er
da: 6.06.
Løs selv de nedenfor angivne opgaver. Det
gælder om at løse de sammensatte regninger
først.

10. BLANDEDE EKSEMPLER

Vi vil ikke her tage notits af formlers be
tydning, ligesom resultatet ingen benævnelse
får, idet det ikke er opstilling af formler, vi
skal lære, men løsning af formler.

Parentesen udregnes først og skrives op;
12 findes på D, og C’s 21 skydes hen over,
under C’s lh aflæses nu 57, resultatet er da
0,57. D. v. s. 0,57 + 0,27 = 0,84, der skrives
18

De her viste eks. skal kun give et vist ind
blik i, hvad der kan regnes ud med regne-
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TEKNISKE ARTIKLER

Antenner m. v.
En kunstantenne (OZ7AQ)
En svingbar antenneholder (OZ3WP)
En DX-antenne (OZ7AQ)
Spoler til W3DZZ-antennen
(OZ1A)
Antennefiduser — og fidusantenner
(OZ7AQ)
En „Skeleton Slot“-antenne
(OZ7IF)
En simpel vertikal antenne
(OZ5RM) . . . .
„Swiss Quad“-antennen
(OZ7AQ efter HB9CV)
Nikke-antenne med landkort
(OZ7NH) . . . .

32
35
103
120

2
2
4
4

207 7
209 7
364 11
366 11
369 11

Begynderstof
Lidt pusleri med transistorer — en morsesummer (OZ7AQ)
En forforstærker for krystalmikrofon
(OZ7AQ)
En LF-udgangsforstærker (OZ7AQ)
Vi pusler med transistor-oscillatorer
(OZ7AQ)
Rørmodtager for begynderen (OZ-DR
QRP CW- og fonesender (OZ-DR 1316)
„Gyldne regler" ved bygning af LF-forstærkere med rør (OZ3AZ)
En monitor (OZ3JR)
Oscillatorer for lave frekvenser
(ex-OZ60H)
Enkel converter (OZ4RH)
En absorptions-bølgemåler (OZ-DR
Fiskebølgeforsats (Lars Feddersen)
En multivibrator (Harry Larsen)
2-V-l — en modtager for begynderen
(OZ9CV)
Diverse tekniske artikler
Et blingearrangement (OZ7KH)
Antenneomskifter med dioder (OZ7AQ)
Data for bølgefælder (OZ5U)
Senderrøret TT21
Letbygget FM-detektor
En dørklokkeautomat
Jævnspændingsomformer (Orla Hansen)
Halvleder-nyt
Brug båndoptageren i CW-arbejdet
(OZ7BF)
Enkelt sidebånd
ESB på 2 meter (OZ7BR)
Balanceret blander for ESB på VHF
(OZ9OR)

6 1
29 2
70 3

1274)
....

115 4
119 4
139 5
151 5
185 6

Klipning i ESB-senderen (W2PUL) ...............................
80 meter ESB-transceiver med transisto
rer (OZ1QM)
Klipning i ESB-senderen (OZ7AQ) ................................
Simpelt VOX-kredsløb (OZ1FB) .....................................
Klipning i ESB-senderen (OZ1QM) ...............................
Transistoriseret fase-exciter (OZ6AI) . . . .

282 9
289
315
329
352
397

9
10
10
11
12

Fjernskrivere (RTTY)
RTTY — støjdæmpning af motoren
(OZ7OU)
180 6
En omsætter for fjernskriver (OZ7T) ------------------------ 280 9
Industriel elektronik
(fra industri og videnskab) (OZ6PA)
Elektronstråle-tællerøret .................................................. 12 1
Ferrit ................................................................................... 49 2
Gnistundertrykkelse og kontaktbeskyttelse 86
3
Kondensatormikrofonen som støjmåler ..
122 4
Permanente magneter ..................................................... 156 5
Radioteleskopet i Jodrell Bank ....................................... 194 6
Solenergi og solbatterier ................................................. 225 7
Elektroluminiscens .......................................................... 261 8
Kontakter og kontaktmaterialer .................................... 297 9
Mikrominiature kredse ................................................... 333 10
Termoelektricitet ............................................................. 371 11
Nye veje i elektronikundervisningen . . . .
405 12
Lavfrekvens

1316)

210 7
219 7
223 7
331 10
332 10
368 11

..

..

36
36
72
73
84
150
174
213

2
2
3
3
3
5
6
7

321 10

109 4
114 4

En morsesummer (OZ7AQ) ................................................. 6
En forforstærker for krystalmikrofon
(OZ7AQ)
29
En LF-udgangsforstærker (OZ7AQ) ................................ 70
Gyldne regler ved bygning af LF-forstærkere med rør (OZ3AZ)
151
Oscillatorer for lave frekvenser
(ex-OZ60H)
210
Tonegenerator for fast frekvens (OZ7AQ) 215
Simpelt VOX-kredsløb (OZ1FB) ..................................... 329

1
2
3
5
7
7
10

Modtagere
Amatørmodtager med mekanisk filter
(OZ1BP)
Rørmodtager for begynderen (OZ-DR 1274)
Convertere til 432—434 MHz-båndet
(OZ9AC)
Grundmodtager 3,5—4 MHz med mekanisk
filter (OZ1FB)
UHF-converter for TV (J. R. Nielsen) . . . .
Enkel converter (OZ4RH) ...............................................
Fiskebølgeforsats (Lars Feddersen)
Top-converteren til HF-båndene (OZ6NF) 354 11
2-V-l — en modtager for begynderen
(OZ9CV) ........................................................................

37 2
119 4
141

5

175
190
219
331

6
6
7
10

368 11

Modtagerteknik
En transistoriseret AVC-forstærker
- (OZ7BQ)
Letbygget FM-detektor (Henning
Andersen)
Ændring af grundmodtageren 3—4 MHz,
juli ’63 (OZ7AQ)
Topmodtagerens dimensionering I
do.
do.
II
do.
do.
III
do.
do.
IV

34 2
84 3

(OZ6NF)
(OZ6NF)
(OZ6NF)
(OZ6NF)

118 4
246 8
285 9
32510
38712

Heathkit HX20 (OZ9TI)
En lineær forstærker (OZ7BQ)
Transistoriseret fase-exciter ( O Z 6 A I )
Senderteknik
Antenneomskifter med dioder (OZ7AQ) ..
8 stk. 6L6 i PA (OZ2BB)
Senderrøret TT21
ESB på 2 meter (OZ7BR) .................................................
Balanceret blander for ESB på VHF
(OZ9OR)
Elektronisk antenneomskifter (OZ-DR 1261)

359 11
390 12
57912

362
67 3
73 3
109 4
114 4
118 .4

Modulation
Controlled carrier modulation (OZ3AZ) ..
Klipning i ESB-senderen (W2PUL)
do.
(OZ7AQ)
do.
(OZ1QM) . . . . . .

42 2
282 9
315 10
35211

Måleteknik og måleinstrumenter
Standbølgemåling (OZ7AQ)
RC-generator-gitterdykmeter (OZ8EV) . .
Bredbåndsoscillograf (OZ1BP)
Oscillatorer for lave frekvenser
(ex-OZ6OH)
En kombineret wobbler og tonetrimmegenerator (OZ2PV)
Tonegenerator for fast frekvens (OZ7AQ)
En absorptionsbølgemåler (OZ-DR 1316)..
En signalgenerator med flere funktioner
(OZ3LT)
Mere om transistor-dykmeteret (OZ7BO)
Et stationsur, der også er frekvensnormal
(ex-OZ6OH)

2 1
44 2
186 6
210

7

214 7
215 7
223 7
317 10
36211
393 12

Nøgling
Et BK-nøglesystem (OZ7AQ)
En break-in fidus (OZ7OX)

82 3
221 7

Regnestokken
Kortfattet kursus i brug af regnestok I
(N. G. Dausell)
Kortfattet kursus i brug af regnestok II
(N. G. Dausell)
Kortfattet kursus i brug af regnestok III
(N. G. Dausell)
Kortfattet kursus i brug af regnestok IV
(N. G. Dausell)

191

6

222

7

330 10
402 12

Rørteknik
PA-rør til 70 cm
Senderrøret TT21
7360 —• et ganske særligt rør (OZ7KV)
Miniature PA-trin (OZ4RH)

....

11
73
182
244

1
3
6
8

Strømforsyning
Elektronisk stabilisator (Gregers Hansen)
472
Spændingsreguleret strømforsyning
(OZ5WK) ........................................................................ 216 7
SM19 og SMJ-ensrettere (OZ8AZ) .................................. 242 8
1.3 kV ensretter (OZ8KX) ................................................ 323 10
Strømforsyning for Heathkit HX20 (OZ9TI)
35911
Teknisk brevkasse (OZ6NF)
side (nr.): 48 (2), 85 (3), 120 (4), 154 (5). 192 (6),
224 (7), 260 (8), 295 (9), 332 (10), 370 (11),
404 (12).
Teknisk prøve
Skriftlig teknisk prøve for radioamatører,
30. november 1963
Skriftlig teknisk prøve for radioamatører,
30. maj 1964
Tips
Om ESB (OZ3Y)
En pålidelig oscillator (Chr. Svendsen) ..
Det fonetiske alfabet
For jævnstrømsamatører (OZ5NU)
Spids til loddepistol (OZ5R.I)
Elektronisk antenneomskifter (OZ-DR 1261) 118
Spoler til W3DZZ-antennen (OZ1A)
Justering af rørvoltmeter (OZ6LI)
Tegning på printplade .....................................................

9 1
252 8

9
33
48
82
113

1
2
2
3
4
4
120 4
368 11
396 12

UHF og VHF
30 W VHF-UHF sender (OZ2ME)
ESB på 2 meter (OZ7BR)
Balanceret blander for ESB på VHF
(OZ9OR)
2 m walkie-talkie (OZ2PV)
Convertere til 432—434 MHz-båndet
(OZ9AC) ........................................................................
UHF-converter for TV (J. R. Nielsen) . . . .

74 3
109 4
114 4
138 5
141 5
190 6

Værkstedsteknik (OZ6PA)
Sende-modtagere
2 m walkie-talkie (OZ2PV)
SM19 (OZ7AQ)
80 meter transceiver med rør (OZ1BP)
80 meter ESB-transceiver med transistorer
(OZ1QM)
Sendere
30 W VHF-UHF sender (OZ2ME)
QRP CW- og fonesender (OZDR 1316)
Miniature PA-trin (OZ4RH)

..

138 5
241 8
250 8
289

....

9

74 3
139 5
244 8

Eetlagspoler ........................................................................ 15 1
Bukning af chassiser ......................................................... 52 2
Akrylplader ......................................................................... 88 3
Skrift på skalaer m. v....................................................... 124 4
Silikoner til indstøbning .................................................. 158 5
En lavspændingsloddekolbe ............................................ 196 6
Vero Board systemet ........................................................ 228 7
En holder til loddekolben ................................................ 263 8
Smukt møbelskab
299 9
Plug-in kasser ................................................................... 336 10
En fiks og enkel skala ...................................................... 373 11
Orden i ledningerne, i OZ
408 12

ANDRE ARTIKLER

Nekrologer

Foreningsmeddelelser
HB-mødereferat ............................................................... 227 7
EDR’s årsregnskab .......................................................... 266 8
HB-valget .......................................................................... 267 8
Indkaldelse til generalforsamling .................................. 268 8
EDR’s generalforsamling 1964, referat . . . .
338 10
do.
do.
fortsat 375 11
HB-møde 20. september 1964, referat . . . .
410 12
HB-møde 25. oktober 1964, referat ................................ 410 12

OZ3U .................................................................................. 268 8
OZ1CH ............................................................................... 268 8
OZ5L .................................................................................. 301 9
OZ7EH ............................................................................... 338 10
OZ7TZ ................................................................................ 338 10
OZ2AF ................................................................................ 338 10
OZIOK ............................................................................... 375 11
P & T meddeler

Ledende artikler m. v.
Nytår 1964 (OZ7AQ)
OZ som lærebog? (OZ7AQ)
Om at skrive i OZ (OZ7AQ)
Hvor længe skal vi vente? (OZ6PA) ...............................
Vejen til sendetilladelsen (OZ6PA)

1
137
173
279
351

1
5
6
9
11

Litteraturnyt
Fejlfindingsbogen

363 11

Brug af fjernskriver .......................................................... 199 6
Forstyrrelser på 80 m ...................................................... 199 6
Maritime mobile .............................................................. 341 10
Faste rubrikker
Traffic Department beretter ....................................... (OZ2NU)
DX-jægeren ................................................................... (OZ7BQ)
Forudsigelser for DX .................................................... (OZ9SN)
VHF-amatøren ........................ ,.................................... (OZ9AC)

Spørgsmål
Hirsevænget

sendes
til
OZ6NF,
G.
7, Måløv. Sammen med

skal

opgives

altid

kaldesignal,

men

Juul-Nyholm,
spørgsmålene

EDR-medlemsnummer
spørgerne

forbliver

og

evt.

anonyme

overfor alle andre end OZ6NF.

Spørgsmål: Jeg har fået fat i en tysk sendermodtager, HA5K39b, og har afprøvet den på en
lånt strømforsyning, og den kørte fint. Nu vil jeg
lave en strømforsyning og ønsker derfor at vide,
hvilke spændinger og strømme, der skal på de for
skellige stik (1—10) i indgangen. Eventuelt hvis der
kan fremskaffes et diagram?
Svar: Jeg beklager. Kan du ikke få det at vide
af ejeren af den lånte strømforsyning? Eller af en
surplusforhandler?
Med
he'nsyn
til
diagrammet
henviser jeg til sidste nummers brevkasse, hvor
jeg opgav en adresse for sligt. — I et brev fra LAland fik jeg endnu en adresse:
Henry Dahl,
Norsk Radio Surplus,
Solveien 52,
Nordstrand,
Oslo.
Spørgsmål:
Diagrammet viser oscillatoren til
min nye auto-BCL. Men desværre vil den ikke
svinge. Jeg har forsøgt at erstatte de to basismod
stande med et 50 kohm potmeter: Nul resultat.
Emittermodstanden er forsøgt skiftet til et 2 kohm
potmeter: Nul resultat. Kredsen har jeg beregnet
som en Clapp-Franklin, og jeg er bange for, at fej
len ligger i impedanstilpasningen til transistoren.

Svar: Det er jeg også. 20 pF er sikkert for lille
en værdi til at give tilstrækkelig tilbagekobling,
men jeg er udmærket klar over, at frekvensområ
det vil indskrænkes, dersom den bliver større, da
det jo vil øge minimumskapaciteten over kredsen.
Jeg foreslår, at du i stedet bruger en Hartley-oscillator. Stabiliteten bliver alt god nok til dit formål,
selv ved en kraftig tilbagekobling, så jeg foreslår,
at du placerer spoleudtaget på 1/10—1/5 af den
samlede spole. Samtidig kan du slippe for kollektormodstanden,
og
de
andre
modstandes
værdier
synes OK. Hov forresten, har du plus på stel, slip
per du vist alligevel ikke for kollektormodstanden.
Vy 73 de OZ6NF.

Bemærk brevkassens nye adresse!
stokke. Som øvelseseks. vil jeg fremhæve de
i håndbogen 1950 og 1960 viste formler, prøv
at udregne dem, de giver mere fornemmelsen
af, hvad vi kan komme til at udregne for at
finde de rigtige komponenter i konstruktio
nerne.
Nu vil jeg håbe, at nogen har fået lært lidt

af, hvad artiklerne her har bragt. Bedre er
det med dem, der er blevet nysgerrige efter
at lære mere og selv studere emnet, for som
før sagt er det ikke meningen med disse
artikler at gøre alle til eksperter i brug af
regnestok. Men en god ting at få med på
vejen er: Det er den daglige dosis, der gør
det.
&

Øvelseseksempler til 9. Kubikrod:
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Fra INDUSTRI OG
Ved OZ6PA VIDENSKAB

Meteorologiske radiosonderc.
Den meget interessante forsøgsrække, som køben
havnske 2-meter amatører med assistance fra pro
vinsen har indledt vedrørende opsendelse af bal
loner som forsøgsobjekt i anledning af den kom
mende Oscar satellit, har givet mig anledning til
denne artikel om radiosondeballoner, sådan som de
bruges i meteorologiens tjeneste. Ved De iøvrigt,
at navnet Oscar står for „Orbital Satellite Carrying Amateur Radio"?
Til
brug
for
vejrtjenesten
opsendes radiosonde
balloner med en vægt af fra 300 til 2000 gram. En
fransk
fabrik
Darex,
som
fremstiller
Neopren
balloner, der vejer fra 1000 gram, og som bærer en
last på 1700 gram, har i oppustet stand ved opsen
delsen én diameter på to meter. Ballonhylstret er
0,1 mm tykt. Om dagen opnår denne ballon i 80 %
af tilfældene og med en stigehastighed af 350 meter
i minuttet en højde af 30 kilometer. Nu er imidler
tid diameteren vokset til 8 meter, og ballontykkel
sen er helt nede på 0,006 mm. Det er indlysende,
at den ringeste ændring i godstykkelsen er en fejl
kilde, der fører til brud, længe før maximumshøjden er nået.
I denne forbindelse kan man ikke lade være med
at tænke deltagende på de københavnske amatø
rer, som udfra tesen „riget fattes penge" selv må
fremstille deres balloner. OZ4AO har klaret pro
blemet
ved
anvendelse
af
polyætylen,
men
når
man ved, hvor uelastisk dette stof er i forhold til
kunstgummien neopren?’ så forstår man vanskelig
hederne og undres over det gode resultat. Til gen
gæld synes det, som om den rent radiomæssige
side af sagen, hvad vel også er naturligt, byder på
gode muligheder for amatørerne til at ligge i for
reste linie. Udviklingen med transistorer, krystal
ler, trykte kredsløb, relæer etc. er fuldt ud taget
i brug og varsler om nye perspektiver. Ikke under
ligt at udenlandske amatører er begyndt at tage
forsøgene op.
Men tilbage til radiosonderne. Her er der gennem
årene udviklet mange forskellige typer. Ja, ethvert
af de store lande har næsten deres specielle type.
Én radiosonde, der arbejder fortrinligt, men som
hovedsagelig kun bruges i Vesttyskland, er radiosonden H50. Den er konstruktionsmæssigt ikke sær
lig indviklet, i hvert fald hvad senderen angår,
den grunder sig på det gode gamle militærrør
P700, men da militærrør jo har bestået deres prøve
under alle mulige og umulige forhold, er der vel
ikke noget at sige til, at man ikke ønsker at gøre
nye eksperimenter på dette punkt. Sonden H50
kommer under begrebet en mekanisk sonde, og den
udfører de tre hovedformål, nemlig registrering af
tryk,
temperatur
og
luftfugtighed.
De
forskellige
mekaniske registreringer overføres til en roterende
valse, der omsætter udslagene i morsetegn.
Trykmålingen sker ved hjælp af de almindelige
trykdåser, som man ser dem i barometre. Dog er
trykdåsen dobbelt. Den er udført af en legering
af berylliumbronce.
Trykvariationerne
overføres
via
et
vægtstangs
system til en kontaktviser. Udslaget er lineært, og
et morsetegn svarer til 2 millibar. En indbygget
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kompensationsordning
gør
trykmålingen
uafhængig
af temperaturforandringer.
Til
temperaturmålingen
anvendes
en
bimetal
strimmel af 0,2 mm tykkelse lagt op i cylindrisk
form og fast anbragt på en kontaktviser. Et morse
tegn fremgået af variationer på viseren svarer til
0,2 grader.
Som fugtighedsmåler bruges et „Pernixhår", der
i en sløjfe af 10 cm længde er anbragt i en strå
lingsbeskyttet kanal. Dette hår er opspændt i en
spiralfjeder med en belastning på 1,5 gram. Et
morsetegn fra denne anordning tilsvarer 1 % fug
tighed.
De tre visere er rumlig forsat 90 grader fra hin
anden, og de aftastes gennem en kontaktvalse. Da

viserne frit kan indstilles, er kontaktvalsen ikke
udarbejdet som fuld valse men i segmenter i 80
graders vinkel. På denne kontaktvalse af 60 mm
bredde er der indpræget 480 riller. Ved eloxering
og udætsning indeholder hver rille to morsesignaler. Det første morsesignal er ens for 10 riller, me
dens det andet morsesignal veksler fra rille til rille.
Ved anvendelse af tallene fra 1—10 som morse
tegn får man et dual-talsystem, som gentager sig
hver hundrede gang.
Ved drejning af kontaktvalsen indføres kontakt
viseren med sit meget lille lejetryk i den til måle
værdien svarende rille og kan derfor ikke skride
til siden. Således fremkommer et upåklageligt kon
taktsystem. Kontaktvalsen drejer en omgang på 8
til 10 sekunder. Gennem morsekontakten lukkes et
kontaktrelæ, som taster senderen.
Senderen er en trepunktsender med 10,7 meters
bølgelængde, der moduleres ved hjælp af en „hak
kemaskine", som har omdannet jævnstrømmen til
en lavfrekvens på 800 Hz.
Kontaktvalsen drives af en elektromotor, og det
er samtidig denne elektromotor, der danner hakke
ren, idet strømmen åbnes og brydes de ovennævnte
800 gange i sekundet. Det er også denne hakkende
funktion, der gør det muligt ved hjælp af et lav
spændingsbatteri (lommebatteri), der sørger for den

samlede strømforsyning, at få den fornødne anode
spænding,
idet
hakkerens
gennemflydende
strøm
optransformeres i en særlig transformator.
Radiosonden er indbygget i et hus, der er omgi
vet
af
højglanset
kacheret
aluminiumpapir.
Til
temperaturelement bruges en dobbelt iklædning af
højglanset
aluminiumblik,
som
er
sværtet
sort
indvendigt.
Senderdel
og
batteri
er
varmeisoleret
med kunststofskum. Vægten af den færdige radio
sonde andrager 800 gram.
For at kunne modtage signalerne fra sonde H50
skal man kun bruge en ganske normal kortbølge
modtager, der indeholder båndet 10,7 meter. Morsesignalerne modtages akustisk og nedskrives. Af de
opfangede signaler, der i rækkefølge giver tempe
ratur, tryk, fugtighed og pause, optegnes de færdige
resultatkurver. Dete sker straks fra opstigningens
begyndelse,
så
der
fremkommer
resultater
uaf
brudt indtil opstigningens afslutning. De målefejl,
de opstår på grund af bimetallets træghed, korri
geres ved hjælp af tabeller.
I de nordiske lande benyttes den finske Våisåla
sonde. Den er udviklet stærkt gennem de seneste
år og regnes vedblivende for den billigste og bed
ste. Princippet i den finske sonde er, at vejrfunk
tionernes
ændringer
ændrer
radiosondens
bølge
længde. Dette princip har i praksis vist sig at inde
holde store fordele, ikke blot til prisbillighed og
bekvemmelighed, men også hvad stabilitet og nøj
agtighed angår. Det er også en fordel, at radioson
den er af meget ringe vægt, oprindelig var den
365 gram, men nu er den ende på 300 gram.
Den finske sonde benytter sig af følgende prin
cip: 3 kondensatorer styres ved hjælp af de regi
strerende
anordninger,
og
to
sammenligningskon
densatorer sættes ved hjælp af en vinddrevet om
bryder ind i radiosondens svingningskreds. Herved
ændres sondens frekvens, og frekvensskiftet note
res på modtageren.
En membranstyret fjeder varierer afstanden mel
lem
kondensatorplader
i
overensstemmelse
med
trykmålingens
resultat.
Det
samme
gøres
ved
hjælp af bimetallet, hvad angår temperaturmåling,
og med hensyn til fugtighedsmåling så er det også
her en hårstreng, der er det virksomme styreled
mellem to kondensatorplader.
Overføring af signalerne til jord sker via en om
skifter, der direkte er indsat på vingehjulets akse.
Der
skiftes
i
rækkefølge
over
målekondensatorer
og
sammenligningskondensatorer.
Forandringerne

registreres i frekvens på bærebølgen. En omdrej
ningsperiode varer 0,2 sek.
Til gløde- og anodestrøm er benyttet blyoxydzink batterier, som fyldes med svovlsyre lige før
starten. Hele senderen er indbygget i et plastikhus,
strålingsbeskyttede dele i poleret aluminiumblik.
Som modtagestation benyttes en specialmodtager.
Til
modtagerens
afstemningshåndtag
er
forbundet
en markeringsviser, der igen virker ind på en med
urværk drevet registreringstromle.
Ved
gennemdrejning
af
frekvensbåndet
høres
senderens tegn på 5 forskellige steder. Så snart et
sådant
karakteristisk
sendesignal
høres,
indslås
ved hjælp af markeringsanordningen et punkt på
registreringstromlen. Nu vil der på den gennem
urværket drevne tromle optegnes 5 kurver, som
fremstiller tryk, temperatur og fugtighed og sam
tidig de to sammenligningskurver. Ved hjælp af en
skabelon kan der allerede fra opstigningens begyn
delse udarbejdes de forskellige resultater.
Pilotballoner.
Udmålingen af vindens styrke og retning i den
frie
atmosfære
besørges
af
pilotballoner.
Det
er
blot
almindelige
balloner
uden
ledsagerinstrumen
ter, som man blot sender til vejrs for at få kend
skab til vindforholdene.
Desværre forsvinder sådanne balloner straks ud
af synsvidde i usigtbart vejr og i mørke, og det er
jo netop deres færden over et længere stræk, man
har brug for at få noget at vide om. Ved nattetid
kan man naturligvis sætte lys i disse balloner, men
heller ikke dette giver nogen oplysning om forhol
dene over skyerne, som det kan være vigtigt at
studere. Derfor har det Isenge været et ønske at
kunne sende balloner af sted med radiostationer,
som pejles nede fra jorden.
Til disse forhold er kun høje frekvenser egnet.
Pilotballoner kan derfor bedst udnyttes i forbin
delse med ultrakorte bølger fra 10 til 75 cm. Det
må dog siges, at vanskelighederne hermed langtfra
er overvundne. Det skorter stadig på små og fikse
sendere
og
særligt
egnede
modtagestationer,
der
fremskaffer nøjagtig pejling og stedbestemmelse.
Her træder radar nu ind i billedet. Da radar
modtagning beror på reflektion, går man nu den
vej,
at
man
udstyrer
pilotballonen
med
særligt
metallisk netværk, som kan reflektere radarstatio
nens bølger.
Poul Andersen.

Den finske radiosonde Våisalå.
Sonden fastgøres under ballonen. De
tre „skovle“ er vingehjulet, som træk
ker en omskifter, der kobler målere-,
sultaterne ind på senderen.
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.
Stålrør kan bruges
til mange ting

De amatører, der bygger antenner, antennemaster
og beslag til befæstigelse af disse dele, burde vide
mere
om,
hvilket
godt
konstruktionsmateriale,
de
her har for hånden..

Denne antenne er i et. og alt af stålrør. Hvordan
dette kan gøres fremgår af nedenstående artikel.

Rør kan fås alle vegne, de giver stærke kon
struktioner, der er lette i opbygning og ikke fylder
ret meget.
I det følgende skal jeg give nogle bearbejdnings
anvisninger og eksempler på konstruktioner, hvor
til man kan benytte rør.
I almindelighed er det de forholdsvis svære vand
rør, der kan fås overalt, man benytter sig af, men
der findes også de lette, sømløse stålrør. Disse er
kommet
meget
frem
til
konstruktionsarbejde
de
senere år, men de er sværere at fremskaffe udenfor
de større byer. Prisen på disse sømløse stålrør er
meget rimelig, for rør på en tommes diameter er
prisen ca. 2 kr.
Når
man
saver
tyndvæggede
stålrør,
vil
man
altid gøre den erfaring, at lige idet saven går igen
nem rørets øverste flade, overkanten, så er det
saven, der bestemmer retningen og ikke den, der
saver. Man får altså et skævt snit, og er man ude
for at lave noget pænt arbejde, bliver man ikke
synderlig tilfreds med resultatet. Et godt middel
herimod ved renskæring er at stikke en træprop ind
i røret. Så saver man lige og ubesværet gennem
det hele. Sidder træproppen for fast, når man skal
have den ud, er der den udvej at sætte en skrue i
og trække til. En anden god forholdsregel er den
at sætte to savklinger i saven. Den ene af disse
klinger skal imidlertid vendes således, at tænderne
sidder
modsat
den
almindelige
tandstilling.
Så
modarbejder det ene blad det andet blads løbsk
kørende tendenser, og snittet bliver lige og smukt.
Ofte betaler det sig ved opmærkning af rør at
bruge gummieret papir, som man vikler omkring
skærestedet.
At skære rør i smig forekommer ofte, og det
kan være en vanskelig proces, hvis' resultatet skal
være blot nogenlunde.
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En fremgangsmåde ser man på tegningen num
mer 1.
Her ser man to træstykker side om side, de er
forsynet med en hulning i midten, som svarer til
rørets diameter. Denne hulning skal laves med et
huljern, eller klodserne kan i opspændt tilstand
bores med et snedkerbor, der har diameteren. Bo
ringen
skal
naturligvis
foregå
fra
enden.
Synes
man, det er for svært, kan man gøre som i 2, hvor
formen er samlet af flere stykker, hvoraf de inder
ste har skrå flader. Hvad enten man gør det ene
eller det andet, vil det hurtigt ses, at spændes
klodserne op i en skruestik med et rør imellem sig,
så vil røret ligge fast opspændt. Har man så for
inden savet nogle snit på samme måde som i en
rammekasse, ja så er man i stand til at give røret
netop de profiler på 90, 60 eller 45 grader, som
man kan få brug for. I fig. 2 på tegningen ser man
et lige snit i rørets længderetning. Det kan nemlig
ofte forekomme, at røret skal deles op omkring
sin akse.
Ofte skal røret ikke saves helt over, man kan
nemlig, som man ser det på tegningens nr. 3, lade
en del af væggen stå og bukke op omkring denne.
På denne måde fremkommer skarpe bukninger.
Har man sin „skærekasse“, kan der laves mange
fikse og stærke konstruktioner. Et eksempel er vist
i fig. 4. Her ser man tre rørstykker skåret i 60 gra
ders
vinkler.
Disse
kan
slagloddes
eller
svejses
sammen, men tager man, som figuren viser det,
og lægger tynde trekantede plader ind i hjørnerne,
så fremkommer der efter svejsning en meget stærk
konstruktion. For eks. er den viste trekantforbin
delse velegnet som bærende bord for en ovenover
liggende drejbar flerelemeritantenne. I så tilfælde
påsvejses
på
undersiden
en
vinkelretgående
rør
muffe til drejningsmekanismen.
På samme måde kan to rør svejses sammen i
vinkelforbindelse, fig. 5. Eller i T-forbindelse. I så
tilfælde kan det lange T-stykke bores til indstik
ning af antenneelementerne, og det andet lodret
stående benyttes til fastgørelse på den drejelige
lodrette stander (ses i fig. 7, snit).
Desværre er det jo ikke alle, der har slaglod
ningsapparatur i huset, eller som kan svejse; men
der må jeg stadig vende tilbage til tidligere: Gå
hen til smeden med de tilskårne ting, anvis ham,
hvor han skal svejse, og det hele koster kun en
bagatel på den måde.
Når man borer i stålrør, skal man gøre, som det
fremgår af fig. 6. Røret er mærket op og kørnet
dybt — det sidste er meget vigtigt, for at boret
kan fange. Man ser røret lagt ned i en vilkelformet boreklods, denne gør, at røret ligger fast under
boringen, og at alle huller kan komme til at ligge
på linie og bores i samme retning.
Ovenstående har stor betydning, når man laver
en antenne med et større antal reflektorer og di
rektorer. Lad os for eks. tage eksemplet i fig. 7.
Her ser vi i snit en meget billig og effektiv an
tenne. Der er benyttet 3/4" galvaniseret vandrør
(21 mm udv.), heri er så boret en række 11 mm hul
ler, der svarer til 1/8” rør. Disse udgør nu elemen
terne, idet de kan gå let igennem. De fæstnes
ovenfra med tynde jernskruer eller gennemgående
stifter (lange tynde nitter). Er der så påsvejst en
muffe til befæstigelse på den lodrette bærestang,
har man fået sig en stabil og billig antenne. Her
kan jeg ikke lade være med at stikke til de dyre
aluminiumsantenner. Det kan godt blive dyrt, når
man skal til radio- eller antenneforhandleren for
at købe de nødvendige rør og beslag i dette mate

riale. Tager man jernrør og slaglodder eller svej
ser tingene, eller får dette gjort, så koster dette
intet i forhold.
Ofte får man brug for at forbinde rør med flad
jern. Det kan være til hylder, borde, beslag etc.
Her kan man gøre som i fig. 8. Røret klemmes
sammen i en skruestik og bukkes derefter op i den
vinkel, som er fornøden. Så kan der bores hul til
bolt, og røret kan fastgøres til fladjern eller andet
bærestykke. Ved tykkere rør vil jeg anbefale, inden
man begynder bukningen, da at stikke røret ind i
en flamme, og lade det få en gang rødhede. Det
bliver da meget nemmere at udføre fladning og
bukning, og man behøver ikke frygte et eventuelt
brud.

Antenner og lignende opgaver, man udfører i rør,
er ikke holdbare for vejr og vind. De skal males,
først med mønjemaling og derefter en god svær
maling. Begge dele to gange. Jeg kan anbefale
2 gange wash primer og to gange maling med
hammerlak. Det går hurtigt med tørringen og ma
lingen. Det hele kan foregå inden for 3 til 4 timer.
Når jeg så udførligt har omtalt jernrørene, behø
ver man jo ikke glemme, at både aluminiumsrør
og messingrør er råmaterialer, der også kan benyt
tes efter de samme principper. Dog er det svært
med
lodning
eller
svejsning
af
aluminium, men
tynde
aluminiumsrør
kan
jo
udmærket
bruges
som
dipolantenner
i
forbindelse
med
sværere
jernrør, som for eks. i fig. 10.

Rør kan også kobles til fladjern som vist i fig. 9.
Her er i røret indstukket et stykke rundjern, der
ender i gevind. Rundjernet er fastgjort med kraf
tige tværgående nitter. Dette system kan bruges,
hvor røret skal bruges som bærende søjle.
Jeg ved godt, at man, når man tænker på rørarbejde, forestiller sig nogle drøje tykkelser, som
det er svært at arbejde med. Dette er ingenlunde
tilfældet.
Læg
derfor
mærke
til
dipoludsnittet
i
fig. 10. Her er det øverste rør ½” rør og det nederste 1/8” rør (ca. 10,6 mm). Hvis man kan få fat
i sømløse stålrør, kommer formaterne meget læn
gere ned, de findes nemlig i tykkelser fra 8—10 og
12 mm med tynde vægge. Dipolenden i fig. 10 skal
vise, hvordan man kan sammentrykke rørene og
bruge dem til samling ved indstik. Dipolen er ½
bølgelængde. Stykket forneden må tænkes at bestå
af to halvdele samlet på midten i et isolerende led.

Lidt om beregning af antennemaster.
Jeg ligger inde med nogle forespørgsler fra ama
tører vedrørende beregning af antennemaster. Det
vil føre alt for vidt at komme ind på beregning af
de almindelige gitterkonstruktioner i OZ, og jeg
føler mig slet ikke kvalificeret til den slags proble
mer. Derimod kan jeg svare en enkelt læser, der
har ønsket at vide noget om, hvor tykke stålrør
skal være, der kun bærer en enkelt 4 elements
beam til 2 meter. Nu da jeg lige har beskæftiget
mig med rørkonstruktioner, finder jeg det på sin
plads at tage denne forespørgsel frem fra arkivet
til besvarelse.
Først må man stille sig det spørgsmål, hvor høj
masten skal være, dernæst det tryk der hviler på
mastens top. Det kan være træk fra et kabel eller
blot vindens tryk. Formlen for vindens tryk er
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gennem forsøg fastsat til 125 kg pr. m2. Nu da
.ieg slet ikke har nogen forespørgsel udfra spe
cielle forhold, må det kun blive en formel i al
mindelighed, men da en sådan helst skal under
støttes. af et par eksempler for forståelsens skyld,
stiller jeg mig selv følgende spørgsmål:: „I toppen
af en 5 meter høj mast af stålrør er anbragt en
foldet dipol til 100 MHz. Sætter jeg røret til 2” =
5 cm udvendig diameter, vil jeg gerne vide rørets
vægtykkelse?"
En foldet dipol til dette bånd er i udrettet til
stand = 300 cm og 1 cm diameter. Vindtrykket
bliver da på denne lille antenneform

Så går vi over til beregningen, idet vi benytter
følgende formel:

Her betyder
Di rørets indre diameter i cm.
Da rørets udvendige diameter i cm.
I mastens længde i m.
Pz vindtrykket på antennetoppen,
δb jernets tilladelige bøjningsmoment
(800 kg. cm).
Indsætter vi nu disse tal i formlen,
tatet følgende:

Pris
kr.
24,50

4. udgave
bliver

resul

men en helt ny bog er nu udkommet
Skrevet af teknisk redaktør OZ7AQ.

4,26 cm giver en vægtykkelse på 3,72 mm, som vi
runder opefter til 4 mm. Denne vægtykkelse svarer
til et almindeligt 2” vand- eller damprør. Dog skal
det siges, at den udvendige diameter på et sådant
rør er noget større erfd de 2”, men det kan ikke
skade men kun gavne, thi overdimensionering er i
sådanne tilfælde kun af det gode.
Rørets højde betyder uendeligt meget for dimen
sioneringen. Indsætter vi i et nyt tilfælde en rør
højde af 10 meter, bliver resultatet negativt, det
vil sige, at selv et massivt rør havde ikke gods nok
til den nødvendige styrke.
Indsætter vi rørets udvendige diameter lig 10 cm,
får vi efter samme formel en indvendig diameter
på 8,8 cm eller en vægtykkelse på 6 mm. Sådanne
rør findes dog ikke almindeligvis i handelen men
kan
fremskaffes
under
betegnelsen
sværvæggede
stålrør med godstykkelser på ca. 10 mm. Det bli
ver dog en dyr løsning. Mere rimeligt bliver det
at bibeholde 2” røret i 10 meters højde, men at
fastgøre barduner 5 meter oppe. Sådanne bardu
ner skal være meget stramme og trække ligeligt
i alle retninger, man ser jo af beregningsresulta
tet, at det er bardunerne, der skal. bære, sin del af
byrden. Endelig må man ikke glemme, at vi har
regnet med et vindtryk på 1,87 kg, og at det kun
er i få tilfælde, man kan nøjes med så lidt. De
store antenner har et anderledes stort vindtryk.
Som man ser, er beregning af master en vanske-;
lig sag, og selv. om man nok kan skønne sig til,
hvad den fjerde rod af et resultat kan blive, så
bliver det meget vanskeligt i vort: tilfælde, thi det
tal, hvoraf den fjerde rod skal uddrages, bliver en
brøk, og så skal man have fat i logaritmetabellen.
Men nu kan de matematisk kyndige operere lidt
med tallene og glæde sig over, at de ikke skal i
gang med gitterkonstruktioner.
Poul Andersen.
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En værdifuld bog for alle amatører og
kortbølgeinteresserede.
Bogen kan bestilles ved indbetaling af be
løbet på foreningens girokonto 22116. (Ekspe
rimenterende Danske Radioamatører, postbox 79, Kbhvn. K.), hvorefter den tilsendes
portofrit.
Benyt denne fremgangsmåde, som er den
billigste og letteste for alle parter.
Såfremt bogen ønskes sendt pr. efterkrav,
må porto (2,40 kr.) betales ekstra Bestilling
afgives i så tilfælde direkte til kassereren.
Afdelinger får rabat ved samlet bestilling
på mindst 10 bøger.
Med venlig hilsen
kassereren, Emil Frederiksen, OZ3FM,
Nørretorv 15, tlf. 2 20 96, Horsens.
Anmeldelse.
Boghandler Ahrent Flensborg i Ringsted (OZ1D)*
har sendt os en prøve på det store, farverige ver
denskort
med
alle
prefixer,
pejlelinier
og
zonegrænser.
Kortet, der er en pryd for øjet, vil være en hur
tig hjælp for radioamatøren, når det gælder orien
tering
om
kaldesignalernes
hjemsted
og
beliggen
hed.
Kortet koster
12,85. Ahrent Flensborg fører
også et lille prefixkort i sort-hvidt, hvor pejlelinierne
går
gennem
København.
Dette
kort
koster,
kun 3,85.
6PA.
*Ahrent Flensborg i Ringsted (OZ1D)..

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

Traffic Department takker for de mange hilsner
og gode ønsker, der er fremsendt enten direkte
eller i forbindelse med juletestens logs, og kvit
terer med ønsket om et indholdsrigt nytår for alle
aktive danske amatører.
Traffic Department står også i det nye år til
jeres tjeneste.
OZ2NU.
En juletest på det jævne.
Det kan roligt siges, at årets juletest holdt sig på
det jævne både hvad deltagerantal og indsats angik.
Dette ses bl. a. også derved, at CW-afdelingen for
en gangs skyld byder på flest indgåede logs. Det
skal dog i denne forbindelse nævnes, at der er ude
blevet flere fone-logs.
Glædeligt er det i fone-afdelingen at se de mange
relativt nye calls i toppen af listen.
Det er rart at se, at der er reserver for de gamle
navne, der tilsyneladende falder fra.
Det hjælper med hensyn til anvendelsen af de
anerkendte logblade, men til gengæld er der denne
gang forbavsende mange fejl i logføringen, hvilket
i nogle tilfælde har haft betydning for rækkeføl
gen. Dette gælder ikke mindst i den øverste halv
del af fone-listen.
Rart var det at se, at der indløb ikke mindre end
12 lytterrapporter. Desværre må vi som sædvanlig
udsætte offentliggørelsen af denne del af resultat
listen til næste OZ.
Nedenfor følger resultatlisterne:

1.
2.
3.
4.

CW-afdelingen.
Drake 2 B
Drake
12 r. S.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

OZ1LO
OZ7FP
OZ7GI
OZ1W
OZ7YH
OZ4DX
OZ5RM
OZ9N
OZ4FF
OZ7MA
OZ7AQ
OZ7GW
OZ7OG
OZ7BG
OZ2NU
OZ4SJ
OZ7TF
OZ5EU
OZ1JV
OZ4FA
OZ4FT
OZ8BZ
OZ4HF
OZ8WH
OZ1HX
OZ9CM
OZ8BN
OZ1QM
OZ8JT
OZ2HW
OZ4EDR
OZ8E

Hårlev
Hørsholm
Oxbøl
Odense
Silkeborg
Hvidovre
Søborg
Frederiksh.
Rønne
Allerød
Farum
Hvam
Juelsminde
Søborg
Ålborg
København
Tofterup
Hvidovre
Assens
Haderslev
Virum
Vojens
Åkirkeby
Nordborg
Nr.sundby
Lyngby
Råby/Møn
København
Tjæreborg
København
Åkirkeby
Esbjerg

1.
2.
3.
4.
5.
6.

OZ7YH
OZ2WS
OZ1QM
OZ5KF
OZ5VY
OZ4LK

Silkeborg
Ødis
København
Nyk. Mors
Kolding
Vestermarie

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
21.

17 r. S.
Super Pro modf.
11 r. S.
BC 348.
5 r. S.
OZ juli 63.
8. r. S.
Dobb. S.
HQ 170 C.
Drake 2 B
BC 312
7 r. S.
9 r. S.
2vl
G 209.
HRO 7
6 r. S.
Dobb. S.
9 r. S.
13 r. S.
14 r. S„
27 r. S.
15 r. S.
11 r. S.
Canad.
tank.
yr

,

89 p.
87 p.
84 p.
78 p.
78 p.
72 p.
70 p.
65 p.
64 p.
61 p.
60 p.
58 p.
55 p.
53 p.
50 p.
50 p.
48 p.
44 p.
42 p.
37 p.
35 p.
35 p.
33 p.
30 p.
28 p.
27 p.
24 p.
22 p.
19 p.
14 p.
9 p.
4 p.

Fone-afdelingen.
17 r. S.
HB 6012
27 r. S.
G 209
SH 8.
8 r. DS.

82 p.
80 p.
79 p.
77 p.
69 p.
66 p.

(Fortsættes næste side).

Det er sikkert ARRL’s nyligt overståede jubilæ
um, der har gjort sit til, at det amerikanske post
væsen på denne måde bringer en hyldest til og
anerkendelse af radioamatøren som sådan.
Mon P. & T. kommer med et lignende frimærke
her i Danmark den 15. august 1977?
OZ5RB.

Amatør-frimærker — i USA.
Det er med særlig stor glæde, man modtager de
obligate nytårshilsener fra radiovenner i USA i år.
I hvert fald når hilsenen kommer pr. brev, for som
vedlagte illustration viser, har amatørerne nu deres
eget frimærke.
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7. OZ5JT
8. OZ4JU
9. OZ3KE
11. OZ4DX
10. OZ4FA
12. OZ5FR
13. OZ6EG
14. OZ7GW
15. OZ1CM
16. OZ9QQ
17. OZ2JT
18. OZ3RR
19. OZ7CS
OZ8BG
21. OZ5EU
22. OZ5JK
OZ6TK
24. OZ3GK
25. OZ3NS
26. OZ1EM
27. OZ4SJ
OZ9HO

64 p.
63 p.
62 p.
61 p.
60 p.
59 p.
58 p.
57 p.
47 p.
45 p.
44 p.
38 p.
34 p.
34 p.
32 p.
31 p.
31 p.
25 p.
24 p.
18 p.
13 p.
13 p.

Viby J.
Sæby
6. r. S.
Randers
8 r. S.
G 209
Haderslev
Hvidovre
10 r. S.
Skovlunde
G 214.
Haderslev
Hvam
8 r. S.
Hammerum
Stevning/Als
9 r. DS.
Superhet
Haderslev
Randers
NC 120
Klejtrup
5Vs r. BCL
Århus
Super
Hvidovre
9. r. S.
Randers
12 r. S.
Super Pro
København
Rødkj ærsbro
8 r. DS.
Silkeborg
10 r. S.
Viborg
10 r. DS.
København
BC 312
Ingstrup
Drake 2 B
Checklog: 7BG.

4000 ord på tysk og engelsk — og allesammen nogle,
der har med kortbølgeradio at gøre. Prisen er
ialt 9 IRC’s.
Tr. Dept. modtager bestillinger indtil 15. febr.
1965.

EDR’s 13. OZ-CCA Contest 1964.
Results:
(Fortsat fra forrige nummer).
Europ. Russia.
1. UW4HW
2. UW3QP
3. UA3BK
4. UA3UH
5. UW3BX
6. UA100
7. UA1HH
8. UA3XS
9. UA1RU
10. UA3WU
11. UA3QV
12. UW3DR
13. UA1TL
14. UA1NZ
15. UA1ZW
16. UA3WZ
17. UA4ZA
18. UW3XX
19. UW3XF
20. UA1BQ
21. UA4CQ
22. UA4QJ
23. UA4QN
24. UA1FJ

173
177
100
81
60
100
67
76
50
52
44
51
41
43
57
35
24
27
25
19
13
8
5
7

540
535
324
264
189
300
210
246
156
159
135
156
147
138
174
108
132
84
75
57
39
24
15
42

62
55
39
27
35
20
-24
19
26
25
28
23
21
21
16
22
12
15
10
9
9
7
4
1

points
33.480
29.425
12.636
7.128
6.615
6.000
5.040
4.674
4.056
3.975
3.780
3.588
3.087
2.898
2.784
2.376
1.584
1.260
750
513
351
168
60
42

Clubstations.
1. UA1KCU
2. UA1KBX
3. UA1KDY

135
50
42

426
150
135

26
20
21

points
11.076
3.000
2.835

24

141

12

points
1.692

Asiat. Russia.
1. UA9WS
2. UA9XG
3. UW90U
4. UA9TP
5. UA9JU
6. UA9MR

115
81
65
46
69
28

354
255
195
141
210
87

40
26
26
28
12
15

points
14.160
6.630
5.070
3.848
2.520
1.305

Ukraine
1. UB5YN
2. UB5JE
3. UT5EW
4. UB5HP
5. UT5BW
6. UT5TC
7. UT5IM
8. UB5E!U
9. UB5QA
10. UB5QK

111
91
73
75
69
65
58
44
11
8

342
288
225
228
222,
204
180
138
39
30

42
34
40
34
34
27
25
20
6
6

points
14.364
9.792
9.000
7.752
7.548
5.508
4.500
2.760
234
180

GMT

Clubstations
1. UB5KUJ
2. UB5KHQ

349
162

855
477

37
20

points
31.635
9.540

OE9CZI
har sendt os nogle papirer, der fortæller, at han har
ladet fremstille en praktisk ordbog, der indeholder

White Russia
1. UC2WP
2. UC2IG

132
107

417
339

41
14

points
17.097
4.746

Resultaterne fra
„CQ“ World Wide DX 1963.
Idet vi takker OZ3Y for de tilsendte resultater
fra forrige års „CQ“-test, bringer vi nedenstående
de danske stationers resultater:

OZ4RT A
OZ7YH A
OZ2NU A
OZ1LO A
OZ4H A
OZ4DX
OZ3LI 21
OZ6HS 14
OZ3LR 14
OZ4PM 14
OZ8BZ 3,5

OZ4RT A
OZ3KE A
OZ7FH A
OZ4DX A
OZ4WR A
OZ3Y 14
OZ5BW 14
OZ6WJ 14
OZ3SK 3,8

Telegrafi:
112.047
106.134
28.700
28.028
11.970
8.968
' 96
6.400
2.013
1.040
240

405
441
254
251
116
134
12
99
44
22
24

Telefoni:
54.825
222
8.294
91
1.350
48
570
28
220
17
60.160
262
41.082
205
1.800
52
3.296
95

53
37
21
22
22
16
4
10
11
9
3

116
110
61
69
41
43
4
22
22
17
7

39
18
7
4
7
30
27
8
6

90
40
19
15
30
64
55
22
26

AERL’s Intern. DX-test 1965.
Til oplysning for de interesserede skal vi
dele, at ARRL’s internationale DX-test i år
sted på følgende tidspunkter:

med
finder

Fone:
Februar 13. og 14.
Marts 13. og 14.
CW:
Februar 27. og 28.
Marts 27. og 28.
I alle perioder startes der fredag
og sluttes søndag kl. 2400 GMT.
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kl.

2400

Estonia.
1. UA2WJ

Azerbaijan
1. U06BW
2. UD6BA
3. UD6FA

129
61
21

390
189
63

45
35
10

points
17.650
6.615
630

Armenia
1. UG6DL

150-

462

25

podntsi
11.550

Turkoman
1. UH8BO'

125

363

29'

points
9.927

Clubstation
1. UH8KAA

220

678

38

points
25.764

41

123

13

points
1.599

Uzbek
1. UI8CX
Kazahk
Clubstation:
1. UL7KBF
Kirghiz
1. UM8DZ
Clubstation:
1. UM8KAA
Lithuania
Clubotations:
1. UP2KBC
2. UP2KCF1
3. UP2KMU
4. UP2KDA
Canada
1. VE2IL
Australia
VR2:
1. VK2APK
VK3:
1. VK3TL

. .points
28

9

316

84

27

966

12

1.008

6

points
162

50

points
48.300
points

397
332
125
123

9

1200
1032
381
396

30

727
465
321

225
145
104

56
48
31

40.712
22.320
9.951

Results Phone Section.
Morocco
1. CN8AW

91

297

31

points
9.207

Portugal
1. CT1KH

4

18

3

points
54

W. Germany
1. DL8GP

40

156

16

points
2.496

E. Germany
1. DM3BL

32

117

22

points
2.570

3

1

points
3

279

32

points
8.928

N. Ireiand
1. GI4RY
Italy
1. I1LCF

1

81

USA
WL:
1. K1DII

14

42

8

336

Luxembourg
1. LX1JE

56

173

13

points
2.249

1

^6

1

points
6

14

45

7

points
315

45

150

20

3.000

40
18
12
10
11
5
5
5
2
1
1
1
1
1
1

points
13.440
1.944
792
600
561
195
150
150
72
18
6
6
6
3
3

75
71
36
32

90.000
73.272
13.716
12.672

Austria
1. OE6RP

7

points
210

Czechoslovakia
1. OK1AFB.
Clubstation:
1. OK3KAG

points

points
161

486

59

28.674

76

219

49

10.731

New Foundland
1. K5YAA/VOE:

63

198

23

points
4.554

Hong-Kong
1. VS6FF

54

163

22

points
3.564

USA
Wl:
1. W1CKA
2. K.DII
W3:
1. W3MSR
W4:
1. W4HKJ
2, W4HOS
W6:
1. WA6SBO
2. WA6WTD

Clubstations:
1. YU2AAU
2. YU1DYW
3. YU1ABH

points
100
49

321
156

37
18

11.877
2.808

84

255

27

6.885

75
25

237
75

35
21

8.295
1.475

60
43

180
129'

29
23

5.220
2.967

Romania
1. YG3JW
2. YOSBP

159
130

483
393

46
26

points
22.218
10.218

Yugoslavia
1. YU4LW
2. YU3WP
3. YU1NGO
4. YU1SF

180
140
83
30

613
456
258
96

63
30
27
17

points
38.619
13.680
6.966
1.632

Denmark
1. OZ5KF
2. OZ7FH
3. OZ4DX
4. OZl'MR.
5. OZ3KE
6. OZ5FU
7. OZ8DX
OZ5VK
9'. OZ9HO
10. OZ SDK
11. OZ1SZ
OZ8JN
OZ6DG
14. OZ3SK
OZ8BG

90
33
21
20
16
9
7
5
7
3
1
1
1
1
1
Cheeklog:

336
108
66
60
51
39
30
30
36
18
6
6
6
3
3
OZ3SK.

Sweden
1. SM7CRW
2. SM5CAK
3. SM5DKH

66
4
2

249
12
9

19
4
2

points
4.731
48
18

Poland
1. SP9AHA

23

84

15

points
1.260

Armenia
1. UG6DL

3

9

2

points
18

Lithuania
1. UP2NO

7

21

6

points
126

25

78

11

points
858

Asiat. Russia
1. UW9AF

27

Hong-Kong
1. VS6FF

6

18

3

points
54

Yuguslavia
1. YU7LAJ

2

12

1

points
12

Nye prefixer er 9M6, der skal erstatte ZC5, 9M8
der skal erstatte VS4.
Ukraine har fået endnu et nyt prefix, nemlig
UY5.
CR3 og CR5 ventes inden længe at blive prefixer
for hhv. Port. Guinea og Sao Thome.
VE3D(Sx er om bord på Cape Scott ankommet til
Påskeøen og er kommet i luften med callet CEØAG,
han ventes at ville blive der til engang i midten
af februar. Han anvender mest følgende frekven
ser: CW på 14005, SSB på 3800, 14120, 21245 kc.
Forholdene til Europa er på 20 meter bedst først
og sidst på dagen, og for 15 meter er forholdene
bedst midt på dagen. QSL sendes til hans hjemmeadresse: 3156 Bruce Ave. South Windsor, Ontario,
Canada.
Kerguelen Isl. vil i den kommende tid være ud
gangspunkt for en stor fransk ekspedition i det
antarktiske område, der vil på øen blive bygget
en helt ny ionosfærestation, og det forventes i for
bindelse med denne, at der vil komme en betydelig
amatøraktivitet dernede fra.
Forlydender om at der muligvis herhjemme vil
blive åbnet en lille del af 160 meter båndet, er
meget interessante, og kan nok få en og anden til
at spekulere på nog^t. egnet grej. For dem, der
skulle være interesserede i at lytte lidt først, skal
der her gives nogle oplysninger. Der afholdes i
årets løb en serie af såkaldte transatlantiske tests,
de løber søndag morgen fra 0500 til 0730 z, og føl
gende dage kan blive aktuelle: 17 januar og 7. og
21.
februar.
Der
anvendes
forskellige
frekvenser
i de forskellige dele af verden, således at VE/W
(øst) anvender 1800—1825 kc, VE/W (vest) 1975—
2000 ks, Europa mest 1825—1830 kc, Japan kun
1880 kc, VK 1800—1860 kc og ZL 1875—1900 kc. Da
frekvensområderne er smalle, og da der for alle
stationer også W, kun gives tilladelser til at an
vende små effekter, er det nødvendigt at have
godt
modtagerudstyr.
Det
forlyder
iøvrigt
alle
rede, at OX3DL er i gang på 1826 kc med 10 watt
til en 14 meter lodret antenne.
OZ5BW oplyser, at der ofte er meget fine forhold
til OX-land på 80 meter SSB. Forholdene er bedst
mellem 17 og 21 z med de kraftigste signaler mellem
19 og 20 z. OX3WX har således enkelte gange været
oppe på S9 + 15 dB. 3JV—3XU høres også en del
på 80 meter.
WA2WUV venter i de kommende 6—7 måneder
at komme i luften fra 7GI i hver week-end med
callet WA2WUX/7GI eller evt. et 7GI call. Han er
om
bord
på
det
amerikanske
hospitalsskib
S/S
Hope, der er ankret op ud for Conakry Guinea.
K9BPO tager sig af QSL-kortene.
Gus og hans XYL er stadig på rejse rundt i Eu
ropa, og de sidste nyheder vil vide, at han regner
med at komme i luften omkring den 10. januar fra
AC5A og AC7A. Derfra skulle han en uges tid
senere til AC3PT, og efter et længere ophold her
skulle han videre til 9N1, YA, AP2 og AP5.
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Midt i januar vil HZ3TYQ og OD5CL tage på en
tur til den Iraqiske neutrale zone. De vil køre
/8Z4 og anvende følgende frekvenser: 3501, 7003,
14005, 21005 kc på CW, de lytter + 5 kc. På SSB
vil de fortrinsvis anvende 14110 kc og give nærmere
oplysninger om, hvor de lytter.
Båndrapporterne
tager sig således ud:
3,8 Mc SSB:
OZ5BW: TI2SS - YS1JJG—1IM - XE1EH—1NNN
—2HM - VP7NS - YV5BPJ—5ANS—5AY—5BWP Wl-2-3-4-5-8-9-0
og
VE1-2-3
VOl
alle
mellem
06 og 07 z - OD5AX 18 - 5N2CKH 21 - CN8AQ 21 EP2AZ 21 - 4X4AS 21 - KG1FR 22 - OX3WX—3JV
—3XU 17—21 z. På 3,6 Mc SSB UF6UB 18 UW9AF 19.
3.5 Mc CW:
OZ4JV: PAØCKD—NX - ON5UP—DP - UP2NG
- SP6—9 - OK2BAW—1YY m. m. - GI3TLT
mange skandinaver.

plus

3.6 Mc AM:
OZ4JU: F3CG - SP3AJY - UR2KAX - UP2KAAF
- UB5WJ - LX1BW - HB9AFN m. m.
14 Mc CW:
OZ7BF: 4X4RW 22—4QA 15 - C02JB 17 - CR4BB
23 - K8MEG/MM 0 - KP4BPG 22 - SVØWS 18 UH8AD 18 - YV5ACP 23 plus W’s.
OZ DR 1309: VK2-4-5 - VK9RB (Norfolk) 09 JA2-4-5-6 09 - UAØNB (Vladivostok) 09 - CE5 09 KL7 09 - PZ1 09 - EL2 19 - AP5HQ 09 - C02 12 9L1 12 - VU2 12 - VP7 12 - YA3 08.
21 Mc CW:
OZ7BF: 4X4NT 10 - CR6GS 13 - LA2PH/MM 11 LU8DLK 09 - OZ4H 11 - PZ1CP 20 - UW9CP 10 VK2HO 08—3AHQ 10—5GV 10 - VQ8BY 16 - YA4A
10 - ZC4AK 09 - ZB1J 11 - ZE1BL 11.
73, god jagt og på genhør i næste måned.
OZ7BQ/Joe,
Hans Jørgen Rasmusen, P. O. Pedersens Kollegium,
vær. 145, Haraldslundsvej 38, Lyngby.

Nu er vi gået ind i 1965, og det er spændende
hvad det nye år vil bringe af oplevelser på VHF/
UHF-området. Den begivenhed, der ses frem til
med
størst
interesse,
må
være
opsendelsen
af
OSCAR III, samt hvordan vi kan løse kommuni
kationsproblemerne via den. Kan vi løse disse pro
blemer og opnå gode resultater med vore spæde
forsøg på rumkommunikation, kan det med stor ret
siges, at amatørerne er med i rumalderen, men
vi har en hård tid foran os, førend vi er rede til at
deltage i dette projekt. Ved nytårstid plejer man
at fremsætte nytårsønsker, og dette vil jeg ikke
afstå fra — jeg vil ønske, at vi i det kommende år
får aktiviteten øget på både 2 meter og 70 cm,
samt får en landsfrekvens indført, desuden vil jeg
håbe, at amatørerne vil leve i fordragelighed og
stå sammen om løsningen af de foreliggende opga
ver.
Godt nytår og tak for det gamle.

Fælles frekvens:
I den østlige del af landet har det i sidste OZ
fremkomne forslag om en fælles lytte- og kaldefrekvens været debatteret ret livligt. Der har væ
ret talt om, at 145,980 Mc ikke var så heldig, da det
ville være vanskeligt for flere amatører at få deres
sendere til at fungere på denne frekvens uden
trimning af alle kredse — derfor vil jeg foreslå, at
der anvendes frekvensen 145,00 Mc. Jeg er i gang
med at undersøge, om der blandt OZ’s annoncører
er
muligheder
for
at
fremskaffe
krystaller
til
denne frekvens til en overkommelig pris. Frekven
sen vil jeg foreslå kaldes landsfrekvensen, da den
jo er beregnet til hele landet samt de nordiske
lande, der vil være med.
Der er desværre kun kommet få tilkendegivelser
om, hvordan der ses på sådan en frekvens — ama
tører vest for Valby bakke: lad mig høre jeres
mening om dette, samt om I vil være med.
Rettelse:
I diagrammet over PM modulatoren i sidste OZ
mangler der en gitterafleder i oscillatoren — den
kan være på 27—47 kohm. Tak for tilsendte gitter
afleder 9FR!
Resultatet fra 70 cm testen i dec. 1964:
1. 1FF
2. 9AC

182 points
135 points

3. 9CR

90 points

4. 9FR
5. 8HV
Manglende
og -7BCX.

logs

fra:

86 points
80 points
6AF, 6OL, SM7BE,

-7BAE

OZ6BP.
Testregler:
1. De i testkalenderen omtalte tester er skandi
naviske og arrangeres af UK7 og 2 meter klubben.
(Dog ikke testerne i maj og september).
2. Testkomiteen udgøres af de to klubbers besty
relser.
3. Direkte deltagere er alle licenserede amatører
i Danmark, Finland, Norge og Sverige. QSO med
stationer i andre lande er tilladt, men disse statio
ner deltager ikke i testerne.
4. Effekt og bølgetype i følge de deltagende landes
licensbestemmelser.
5. Hver station må kontaktes en gang pr. bånd og'
test. Rrydsbånds-QSO gælder ikke.
6. Pointberegning: 1 point pr. km, resultatet fra
144 og 432 lægges sammen.
7. Under hver QSO skal koder af typen „559014
GP34a“ udveksles. Koden betyder, at modstationen
høres RST 559, og at det er afsenderens QSO nr. 14,
og
at
positionen
er
GP34a.
QTH-opgivelse
med
QRA locatorsystemet er obligatorisk.
8. Deltagere, der skifter QTH under testen, dis
kvalificeres.
9.
Testloggen
skal
indeholde
følgende
kolonner
fra venstre mod højre: tid (GMT), modstations kaldesignal, afsendt kode, modtagen kode, distance i
km samt en tom kolonne for testkomiteens bemærk
ninger. Deltagerne sammenregner selv de krævede
points. Loggene skal føres på standard logblade
eller maskinskrives i format A4 og underskrives af
operatøren. Loggen skal indsendes senest 14 dage
efter testens afslutning. Poststemplets dato gælder.
10. Stationer, der ikke indsender log efter en
test, kan få sit kaldesignal offentliggjort i respek

tive lands arøatørblad. For at deltagerne ikke skal
miste point i sådanne tilfælde, drager testkomiteen
omsorg for at undersøge en QSO’s rigtighed.
11.
Log indsendes til respektive klubbers sekre
tær, marts, juli og november til UK7 og juni og
december til 2 meter klubben.
I det kommende år vil der i denne spalte blive
bragt en fast afdeling — testkalenderen — der op
lyser om, hvornår der afholdes tester i Europa,
men det kræver, at jeg modtager de nødvendige
oplysninger desangående. I det forgangne år er der
ikke tilgået mig nogen oplysninger om dette — så
jeg håber, det bedres i 1965.
OSCAR III:
Sidste telegram fra USA siger: „Official launch
date between 15 febr and 15 apr. Tests nearly complete“.
Det lyder godt — så O-III grupper, lad mig høre
fra jer, hvordan det står til, og om I stadig vil
være med.
Dem, som venligst meldte sig til at være behjæl
pelig med HF forbindelserne, har jeg ikke hørt fra
i lange tider — var den stillede opgave for svær
at løse? Jeg har nu netfrekvenserne og tiderne, så
jer, der vil hjælpe, pse skriv til mig. Tidspunkterne
er pt tidligt om morgenen og sent om eftermidda
gen.
Aktivitetstesterne:
Følgende aktivitetstester løber for tiden:
I SM: første tirsdag hver måned, kl.
alle bølgetyper.
I SM: tredie tirsdag hver måned, kl.
kun CW.
I OZ: første tirsdag hver måned, kl.
alle bølgetyper.
I SM/OZ: 70 cm aktivitetstime hver
1100—1200, alle bølgetyper.
Stillingen
i
aktivitetstesten
er
efter
omgangen:
OZ9CR — 21 points
8HV — 19 points
3NH — 15 points
6AF —

13 points

2FD —

13 points

9BS —

10 points

4HZ —
4RM —

8 points
6 points

1PQ —
5 points
Der er ikke i den forløbne måned
vitetsrapporter,
så
derfor
er
der
over, hvordan forholdene har været,
det mest har været julen, der har
ten med lokal snak etc.

1900—2400,
1900—2400,
2000—2400,
søndag

kl.

december

modtaget akti
ingen
oversigt
men mon ikke
præget aktivite

70 cm:
OZ7SP i Spandet er indehaver af den første OZ
—GM og OZ—ON forbindelse på 70 cm.
Aktiviteten på 70 cm er jævnt voksende ude i
provinsen — så vi glæder os her i den østlige del
af landet til at høre jer under testerne og i aktivi
tetstimen.
Jeg har færdiggjort en fuldtransistoriseret con
verter til 70 cm båndet, dens MF ligger i området
144—146 Mc — når den er fotograferet, og jeg har
lavet en beskrivelse, håber jeg, den bliver bragt
her i OZ sammen med en beskrivelse af 9BS’ 70 cm
converter.
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25. januar:
I aften skal
delelse følger.

FRA AFDELINGERNE
Afd.
holder
møde
hver mandag kl. 2000
i
lokalerne
Frederikssundsvej
123,
under
etagen,
nedgang
til
venstre
for
„ABC-cafeteriet“.
QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ5IS udle
verer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke QSLkort.
Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 9,
2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902v, postgiro 57965.
Sekretær: OZ3WQ, Peter Lynggaard, postbox 198,
København K.
Med fremkomsten af dette nummer af OZ i det
nye år vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske
alle vore medlemmer et rigtigt godt nytår. Den
samme hilsen sender vi til alle vore venner og
støtter i nær og fjern.
Det gamle år har for afdelingen været præget af
fremgang og en meget stor aktivitet på alle fron
ter. Denne aktivitet har da også båret frugt. Her
ved
årsskiftet
havde
den
københavnske
afdeling
det største antal medlemmer, som den nogensinde
har haft: 704 medlemmer.
Lad os i det nye år stå sammen, således at fort
sat fremgang og stadig stigende aktivitet og initia
tivudfoldelse i EDR og vor afdeling vil være ken
detegnet også i det nye år. Godt nytår!
Programmet:
18. januar:
Klubaften. Som sædvanlig er
dre foredrag og demonstrationer.

ordet

frit

for

min

(Fortsat fra forrige side).
Testkalender for 1965:
Marts test:
144 og 432 Mc. 6. marts kl. 2000 GMT. 7. marts
kl. 1100 GMT.
Maj:
SSA-test.
Junitest:
144 og 432 Mc. 12. juni kl. 2000 GMT. 13. juni
kl. 1100 GMT.
Julitest:
144 og 432 Mc. 3. juli kl. 2000 GMT. 4. juli kl. 1100
GMT.
September:
EDR’s VHF-dag. 4. september kl. 1800 GMT.
september lk. 1200 GMT. Region I’s store test
september kl. 1800 GMT. 5. september kl. 1800 GMT.

5.
4.

Novembertest:
144 og 432 Mc. 6. november kl. 2000 GMT. 7. no
vember kl. 1100 GMT.
Juletest:
144 Mc. 26. december kl. 0700—1000 GMT.
OZ9AC.
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vi

1. februar:
Klubaften med
og en god snak!

have

kaffe,

et

foredrag.

ostemad

og

Nærmere

med

wienerbrød

—

8. februar:
I aften afholder vi atter stor AUKTION. Even
tuelle sælgere bedes snarest muligt rette henven
delse til OZ5RO. Som en nyskabelse vil vi henlede
opmærksomheden på, at eventuelle sælgere ved til
meldingen må aflevere en skriftlig fortegnelse over
alle de effekter, der ønskes afsat på auktionen.
15. februar:
Klubaften — den kan
tilfælde ikke old-tlmerne!

vi

ikke

undvære;

i

hvert

22. februar:
I november måned sidste år holdt OZ7T, Steen
Hasselbalch, et fortræffeligt foredrag om filtertek
nik (mere end 90 medlemmer var til stede!!). Emnet
er imidlertid så stort, at OZ7T ikke nåede at få
sagt alt det, han gerne ville. Derfor har OZ7T lovet
at reservere denne aften for at komme og fortælle
videre om det interessante emne, der har bud til
a l l e aktive amatører. Vi kan derfor kun anbefale,
at også DU allerede nu reserverer denne aften.
Vy 73! P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.

VHF-mødet den 18. december, refereret af OZ5RO:
Fredag den 18. december 1964 afholdt Københavns-afdelingens
VHF-gruppe
atter
møde,
hvor
ialt 38 EDR-medlemmer var til stede.
Afdelingens formand OZ5RO indledte mødet med
at byde alle tilstedeværende, herunder også de nye
VHF-folk samt gæsterne fra andre afdelinger, vel
kommen.
Man havde indtil nu kun modtaget eet brev angå
ende den eventuelle kaldefrekvens på 2 meter-bån
det. Efter nogen diskussion enedes man om for
søgsvis at anvende 145 Mc/s som kaldefrekvens.
Som motivering herfor anførtes, at det ville billig
gøre senderne og desuden lette optuning efter til
bagevenden
til
sin
egen
frekvens.
I
forbindelse
hermed foreslog OZ2ME, at man lavede en omskif
ter til de to krystaller.
OZ4AO ville gerne høre, hvilken converter man
anså for bedst egnet for øjeblikket, idet den kø
benhavnske
afdeling
omgås
med
planer
om
at
bygge
en
sådan
på
byggeaftenerne
efter
nytår.
Man anbefalede fra flere sider en converter, som
OZ4HX har, og som er tilstrækkelig stabil og alli
gevel ret enkel i opbygningen. OZ4AO agter at tale
med OZ4HX herom.
OZ7LX havde foretaget en statistik over aktivite
ten på 2 meter-båndet i årene 1963/64. Det fremgik
heraf, at der i denne periode havde været 321 for
skellige danske amatører aktive på 2 meter, hvil
ket viser, at der endnu kan gøres meget, og at der
skal gøres meget, for at 2 meter-båndet bliver et
mere brugt bånd.
OZ9AC,
EDR’s
VHF-manager,
havde
ikke
nået
at undersøge priserne på krystaller til kaldefrekvensen. Ca. 30 af de tilstedeværende ville gerne
købe disse krystaller, nogle ville endda købe 2 stk.

OZ9AC ville til det næste møde medbringe en over
sigt over dette indkøb.
OZ7HB havde fra Bornholm modtaget den sidste
ballonsender retur. OZ7HB gav en redegørelse for
de erfaringer, som man -nu havde efter en kritisk
gennemgang af sender og modtager fra kapslen.
Den næste ballon ville blive opsendt den 3. jan.
fra Cap Herluf i Farum. OZ7HB efterlyste nogle
hjælpere
til
forarbejdet
inden
for
de
forskellige
grene af arbejdet. OZ1PL og OZ7HB ville som sæd
vanlig tage sig af bygning af grejet.
På det næste møde, som finder sted fredag den
22. januar kl. 2000 i afdelingens lokaler, vil de sene
ste
resultater
blive
forelagt,
ligesom
spørgsmålet
om bygning af en fasesender vil blive taget op.
Som sidste punkt på aftenens program foreviste
OZ9AC en 70 cm transconverter, som derefter gik
rundt blandt mødedeltagerne.
2 meter klubben
afholder sit januar-møde i andre lokaler end de
sædvanlige, idet vi skal på gæstevisit. På grund
heraf
må
deltagerantallet
desværre
begrænses,
hvorfor der vil blive udsendt meddelelse direkte
til medlemmerne.
Vy 73 og glædeligt nytår!
Mogens Kunst, OZ5MK.

AMAGER
Mødeaften:
Hver
torsdag
kl.
1930,
Helikonsvej
10, kid.
Formand:
OZ9JB,
J.
Badstue,
Kastrupvej
168,
til 55 25 01.
Kasserer: OZ8OL, H. Olsen, Parnasvej 5, telefon
55 10 85.
Sekretær: Bent Yt, Vogtervej 3.
Sidste måned afholdte vi auktion, det var den
helt store aften, der var gang i hammeren, og over
skuddet er det største, der nogensinde har været.
Tak til alle, som skænkede materiale til klubben.
Vor sidste aften før jul var annonceret som en
hyggeaften, men det blev det langt fra, det blev
en rigtig julefest, hele 2 meter-klubben og afdelin
gen arrangerede festen i fællesskab, og der kom
ikke til at mangle noget af nogen art. Det var
2 m-folkene, der fik ideen, derfor kom den ikke
med i programmet, men de, som ikke var til stede,
gik virkelig glip af en morsom aften.
Program:
Torsdag den 21. og 28. har vi klubaftener. Det
er ikke fordi, vi ikke har ideer, men vi skal jo
være helt klar med vort nye lokale.
Torsdag d. 4. februar får vi besøg af Willy Lau
ridsen. Han er ikke kendt i større kredse, da han
ikke har nogen licens, men radio har han så san
delig forstand på. Han vil fortælle os om transi
storer. Vi har i forvejen haft flere foredrag om
dette emne, men det er langt fra udtømt, det vil
erfares, hvis man møder op den 4. februar.
Torsdag den 11. februar skal vi arbejde med
chassis værktøj. Dette er en helt ny idé. Der vil
blive demonstreret forskellige brændere, og OZ9JB
har lovet at tage sin egen brænder med, den er
hjemmelavet og kører på bygas + mors støvsuger.
Efter denne aften er der sikkert nogle, der ikke
mere vil samle chassis med skruer, de vil svejse
dem.
Vy 73 Bent Yt.

ÅBENRÅ
Efter al den gode julemad og nytårshalløj er vi
så klar til at starte med frisk halm i træskoene.
Det vil sige, at vi starter med kursus, og det bliver
med interessant tema, nemlig transistorer, idet vi
er kommet igennem den tørre elementære del, der
jo desværre er nødvendig for forståelsen af radio
teknikkens mange interessante områder. Selv den,
som ikke har fået 100 °/o forståelse af det gennem
gåede stof, skal ikke tabe hovedet, for der vil blive
rig lejlighed til at komme det hele igennem mange
gange i forbindelse med de nye kapitler.
2 m byggeprogrammet vil også blive fortsat, idet
den
korte
stilstandsperiode
skyldes
manglende
komponenter.
Altså på gensyn hver torsdag kl. 1930 prc. på
Ungdomshj emmet.
5WK.
ÅLBORG OG OMEGN
Formand: Henry Sørensen, Nykærvej 1, Nørre
sundby.
Kaserer: Mogens Jensen, Nørregade 5, Ålborg.
Sekretær:
Erik
Hansen,
Himmerlandsgade
13,
Ålborg.
Klublokale:
Ungdomsgården,
Kornblomstvej
18,
(lokale 9, st.).
Så går vi ind i et nyt år, og vi vil ønske alle et
godt nytår.
Vi starter året med godt humør og håber i årets
løb at have haft noget af interesse for enhver.
Der er som sædvanlig klubmøde hver torsdag, og
vort kursus fortsætter, som det begyndte, om tirs
dagen.
Månedens foredrag: Stationsbetjening.
Traffic
Department’s
redaktør,
OZ2NU,
kommer
og fortæller om stationsbetjening og div. i forbin
delse med dette.
Så husk! Det er torsdag den 28. januar, det sker.
Noter det allerede nu på din kalender.
Der blev afholdt „EGF“ den 3. december 1964
over følgende punkter:
Lokaleudvalg.
Teknisk bibliotek.
Ræveudvalg.
Foredrags- og underholdningsudvalg.
Lejrudvalg.
Tidsskrift (lokalt blad).
Økonomi.
Lovændringer.
På de enkelte poster blev sat:
Lokaleudvalg: OZ6JS, OZ1BP, Jørgen Mølgård.
Teknisk bibliotek: OZ3TX, 5HP.
Ræveudvalg: OZ4X, OZ1MJ, Jørgen Mølgård.
Foredragsog
underholdningsudvalg:
1LG,
1BO,
9FL.
Lejrudvalg: Blev hensat under foredragsudvalg.
Tidsskrift: (Evt.) OZ6JS, 4X, 3TX.
Lovændringer:
Blev
diskuteret
og
planlagt
til
ændring på „GF“ maj 1965.
Denne „EGF“ var til hjælp for bestyrelsen.
Det var alt fra det hyggelige Ålborg. Vi ses på
„Bakken“ på torsdag. På gensyn.
73 de OZ4X.
HADERSLEV
Efter forhåbentlig en god jul og vel overståede
nytårsstrabadser håber vi, alle i afdelingen er pa
rate til igen at tage fat. Det er ikke længere nogen
hemmelighed, at afd. har vokset sig stor, ca. 40
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medlemmer. Det glæder alle gamle medlemmer i
afd., hver gang der dukker et „nyt hoved11 frem
i rækkerne, så derfor velkommen til alle nye med
lemmer af EDR Haderslev afd. Den store tilgang
til afd. er årsag til, at vi i øjeblikket må se os om
efter et større klublokale, da der med de nuvæ
rende lokaliteter kan knibe med at skaffe plads til
til alle på mødeaftenerne.
Efter planen skulle alle medlemmer have mod
taget program for sæsonen, så her vil vi nøjes med
at nævne et par af de ting, der blev gjort rede for
på den første mødeaften. For de nye medlemmer
starter vi et „byggehold", hvor det er planen på
print at lave en lille transistortranceiver af 2JT’s,
denne tranceiver regner vi med at kunne have klar
hen på foråret, for senere med denne som grundlag
at starte 2 m rævejagt til sommer. De af de gamle
amatører, der kender 2JT’s tranceiver og eventuelt
er interesseret i byggeplanerne, er også velkomne
til at være med i dette arbejde.
Af fastlagte foredrag har 3M lovet at fortælle om
antenner og udbredelsesforhold. 8BX har med sigte
til de af de nye medlemmer, der er ejere af SM19,
lovet at fortælle om ombygning af disse, så de kan
komme i brugbar stand. Endvidere fortæller 8BX
senere om fjernstyring. For at lette lidt af sløret
om transistores virkemåde vil der også blive holdt
et foredrag herom.
Som tidligere vil der fortsat være filmaftener og
morsekurser på programmet.
Af udflugter vil der blive arrangeret besøg på
Fuglsang samt besøg på TV-station Rangstrup. For
disse besøg er endnu ikke fastsat nogen endelig
dato.
For at lette kontingentsystemet blev der fra nytår
startet med et kuponsystem, så medlemmerne får
en
kupon
for
hver
månedlig
kontingentbetaling.
Dette skulle være et system, som skulle lette regn
skabet for alle partar. Så husk fremover, at hvis
nogen mangler deres kuponer, skyldes det sikkert
manglende indbetalt kontingent. Det var et lille
tips fra vor kasserer 5PG, som iøvrigt håber, at
nogle af medlemmerne har haft nye gode nytårs
fortsætter og hurtigt kommer til ham og får gjort
rent bord for kontingent.
Til slut vil vi til afdelingens medlemmer sige
velkommen til møderne i det nye år. Til vor store
glæde så vi jo til julefesten, hvor mange gamle
amatører, der er i byen. Jer glæder vi os særlig
til at se igen i afd., så mød op alle mand, når der
er noget på programmet, så vi alle kan få nogle
gode og fornøjelige timer ud af det.
Vy 73 de 2TV.
HELSINGØR
Vi fortsætter vintersæsonen med nogle afteners
snak
om
transistor-rævemodtagere,
nemlig
den
15. januar og 29. januar. Den 12. februar holder vi
bare møde — vi finder senere noget at snakke om,
og den 19. februar holder vi auktion.
Rævejagterne
fortsætter
også
vinteren
igennem.
Nærmere oplysninger hos ræveudvalget.
73 8NJ.
HOLBÆK
Alle afdelingens samt EDR’s medlemmer ønskes
et godt nytår.
Mandag den 21. december havde vi juleafslutning.
Første møde i det nye år bliver mandag den 25.
januar.
Best 73 de 6VF, Vagn. Tlf. tigerløse 128.
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HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Sundsvej 79,
tlf. 2 18 54.
Næstformand: OZ2SH, Søren Hansen, Kragsvej 49,
tlf. 215 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.
Det faste program ser således ud:
Mandag kl. 2015: Byggeaften for begyndere.
Tirsdag kl. 2015: Teknisk kursus.
Onsdag kl. 2015: Morsekursus.
Torsdag kl. 2015: Byggeaften for begyndere.
Søndag kl. 0825: Rævejagt.
Månedens arrangement, januar:
Torsdag den 21. januar kl. 2015: Foredrag med
klubbens projekterede ESB-sender som emne.
Vy 73 9ER.
KOLDING
Vi har haft møde på Borgerkroen den 4. decem
ber. Der var mødt 14 medlemmer til en hyggelig
aften, hvor 5LG fortalte om 2 meter-sendere og
modtagere. Efter kaffepausen viste 5LG os, hvor
let man laver en 2 meter-QSO med et stykke pla
stikledning som antenne. Vi håber, det har givet
en del medlemmer lyst til at komme i gang på
VHF.
Tidspunktet for vort næste møde er endnu ikke
fastlagt, men vil fremkomme skriftligt til medlem
merne.
Vy 73 de 5VY.
VIBORG
Medlemsmøde tirsdag
Ålkjærs Konditori.

den

26.

januar

kl.

2000

på

Vy 73 OZ5LD, Leo Dam.
KORSØR
Lokale: Svendstrup station.
Formand:
OZ4WI,
B.
Lykke
Frederiksen,
Frø
lunde, tlf. 168.
Kasserer: Niels Jørgen Bantz, Revvej 59, Korsør,
tlf. 57-1583.
Vi havde en hyggelig sammenkomst med vore
YL inden jul (håber vi kan få flere af samme
slags), og vi begynder det nye år med bygning af
gitterdykmeter og opstilling af klubstation.
Afdelingens
medlemmer
og
EDR’s
øvrige
med
lemmer ønskes et godt og lykkeligt nytår.
Vy 73 de OZ4WI.
LOLLAND-FALSTER
Vor sammenkomst i december hos 2MI forløb
under hyggelige former og var godt besøgt.
2MI havde i dagens anledning bagt en julekage,
man med garanti ikke har set større i Amerika
endsige
Rusland.
Arrangementet
var
vellykket
og
animerer til gentagelse næste jul, hvis nogen vil
tage ulejligheden.
Tirsdag den 19. januar kl. 2000 mødes vi hos Thal
Jensen (konditoriet på torvet i Nykøbing F.).
Bemærk dig datoen, da det er en uge tidligere
end normalt, og reserver dagen med det samme,
idet det er lykkedes os at få 4JW ned til os og
indvi
os
i
transistorens
mysterier.
Tilbuddet
er

enestående, for dette er lige, hvad vi mangler, så
det er lidt af en forbrydelse ikke at møde op denne
aften, da 4JW har en masse viden at øse af og til
med behersker evnen til at gøre stoffet levende og
forståeligt, selv om man aldrig har tænkt i andet
end „rør-baner“. Vel mødt.
Vy 73 OZ1BG.
NORDALS
Formand:
OZ6EI,
Eigild
Hougaard,
Havnbjerg,
Nordborg, tlf. (044) 5 11 60.
Kasserer:
OZ5CJ,
Chresten
Jørgensen,
Oksbøl,
Nordborg.
Sekretær:
OZ9ND,
Bernt
Damkjær,
Drejøvej
5,
Kirkeby, Nordborg, tlf. (044) 5 01 33.
Bestyrelsen
ønsker
medlemmerne
et
godt
nytår
og siger tak for det gamle.
Afdelingen havde en fin afslutning på året 1964,
idet Jens Axel Nissen bestod morseprøven den 2.
december, og den 8. december bestod to mand den
tekniske prøve hos P. & T. i Kolding. Det var Peter
Mai, OZ9GM, og undertegnede, OZ9ND.
Til CW-prøven havde vi besøg af en finsk inge
niørstuderende, OH1SL P. Dalstrøm, som skal være
her 4—5 måneder, så vi ser ham nok igen til vore
møder.
Det næste medlemsmøde er bestemt til den 20.
januar, altså få dage efter at OZ udkommer. Vi skal
høre fortsættelsen af den transistorsnak, som vi
begyndte på sidste gang, og selvfølgelig sludre lidt
om de nye ting vi har fået i julegave. Tag evt.
gaverne med.
Vel mødt i fysiksalen på Havnbjerg skole den
20. januar kl. 1930.
Vy 73 OZ9ND, Bernt Damkjær.
NYBORG
Lokale: Tårnvej 4, Nyborg.
Formand: OZ4WR, John

ROSKILDE
Tirsdag den 15. december 1964 afholdtes ordinær
generalforsamling.
Formand: OZ2UD, Ernst Olsen, Lejre, tlf. 53.
Kasserer: Gorm Helt-Hansen, Kildebrønde pr.
Tåstrup, tlf. 90 05 79.
Sekretær: H. D. Andersen, Egevej 1, Gadstrup,
tlf. 294.
Vi starter det nye år med et nyt morsekursus
tirsdag d. 12. januar kl. 1930 i bibliotekets kælder.
Klubaften
afholdes
den
sidste
tirsdag
i
hver
måned kl. 1930 samme sted.
Den 26. januar begynder vi med et byggepro
gram.
Vy 73 H. D. Andersen.
VIBORG
Medlemsmøde tirsdag
Ålkjærs Konditori.

den

26.

januar

kl.

2000

på

Kursus.
Alle interesserede indbydes til at deltage i et
kursus i radioteknik, hvor det stof, som er nødven
digt til opnåelse af sendetilladelse, vil blive gen
nemgået. Kurset begynder onsdag den 20. januar
kl. 2000 og afholdes i Kagebodens lokaler St. Set.
Hansgade 5, 1. sal, Viborg. Kurset er tilrettelagt
for begyndere og vil fortsætte de efterfølgende ons
dage. Hvis tilstrækkelig tilslutning opnås, vil der
også blive et morsekursus.
Vy 73 OZ5LD, Leo Dam.
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedrørende amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
OZ1ALS,
EDR
Nordals
afdeling,
Havnbjerg,
Nordborg. (Ansvarshavende: B — OZ6EI, E.
Hougaard, Havnbjerg, Nordborg).
B 6202, OZ3SI, Svend Lindstrøm Pedersen, Plan
tagevej 6, Hundige, Greve Strand.
(Genudstedelse. Tidligere adresse:
Jasmin
vej 12, Køge). (Tidligere OX3SL).
C 9164, OZ3UC, Børge Hansen, Felsted mejeri,
Felsted.
C 7048, OZ4KK, 616120 Erik Jakobsen, BATGKMP.
6. TGBTN, Langelandsgades Kaserne,
Århus C.
C 7148, OZ6DH, Hedin Hansson, Trekronergade 54,
Valby.
C 9507, OZ6EX, Erik Bergstrøm, Toftegårdsvej 23.
LI. Værløse.
C 8897, OZ6NO, Jens Jørgen Nielsen, Vindinge
Mark, Roskilde.
B 6237, OZ8TR, Tage Røy, Ellevang 7, Gjesten,
Vejle.
(Genudstedelse.
Tidligere
navn
og
adresse: Tage Røy Andersen, Valløesgade 13,
Vejle).
A 5356, OZ9KD, Knud Erik Dyddahl Dantoft,
S, P. Radio, Hobrovej, Ålborg.
(Har også OZ5KD).
C OY3M, Magnus Dahl Jacobsen, Våg, Suduroy.
B

Hansen,

Møllevænget

3.

Siden sidst:
Vi har afholdt en festlig juleafslutning med film,
kaffebord, lotteri m. m. Inden vi gik hjem, blev
der trakteret med øl og pølser.
Vi havde besøg af et par amatører fra Odense,
nemlig OZ9FR og OZ8HV. De havde taget 2 meter
grej med, så vi kunne studere det nærmere.
Alt i alt var det en dejlig aften, som alt for hur
tigt fik ende.
Program:
Hver onsdag
kl. 1900—2015: Morsetræning.
Torsdag den
21. januar: Klubaften.
Torsdag
den
28.
januar:
Stationsbetjening
ved
OZ4WR.
Torsdag den4. februar: Klubaften.
Torsdag den
11. februar: Ensrettere
ved OZ7KV.
Vy 73 de OZ6MI, Per.
SØNDERBORG
Ja, så er alle vel kommet godt ind i det nye år
og er parate til igen at tage fat, forhåbentlig med
en smule mere interesse end i det forløbne år.
1HU har tilbragt hele juleferien med at lave
nogle ganske udmærkede medlemskort, tak for det
1HU.
Næste mødeaften bliver mandag den 1. februar.
CW trænes den 2. og 3. onsdag i hver måned
ved 4LS & Co.
Held og lykke med arbejdet i 1965.
Vy 73 3SZ.

Inddragelse:
OZ1OK, Johannes Erik Hansen, Skansevej
Hillerød.
B OZ7EH, Einar Hansen, Rødegårdsvej 60, 1.,
Odense.
OX3SL, Svend Lindstrøm Pedersen, Umanak.
(Nu OZ3SI). .
B

59,

2.,
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NYE MEDLEMMER
9569 Jørgen M. Christensen, Stationsvejen, Ørslev.
9570 Per Sallingboe, GI. Østre Skole, Guldager.
9571 Villy Knudsen, Vesterbrogade 86, Holstebro.
9572 Knud Aa. Søndergaard, Bakkefaldet 4,
Lystrup.
9573 Vagn Haagensen, Møllervej 1, Nyborg.
9574 Erling Jensen, Ørum, Bedsted, Thy
9575 Hans Diirr, Nis Petersensvej 17, Holstebro.
9576 N. Erik Jensen, Nørregade 2 B, Sunds.
9577 Per Thrane, Herlufsholm, Næstved.
9578 Lars Thrane, Herlufsholm skole, Næstved.
9579 S. Chr. Jensen, Fabjerg, Lemvig.
9580 Fr. Winnie Olsen, Margrethevej 18, Rønne.
9581 Steen Hansen, Randtoftevej 2, Greve Strand.
9582 Claes Christensen, Konvalvej 20, Ålborg.
9583 Jan Helbo, Kløverbakken 1, Virum. (A)
9584 Aage Hansen, Farsøvej 20, Kastrup.
9585 J. Dam-Johansen, Roarsvej 30, Åbyhøj.
9586 Flemming Andersen, Almegade 26, Rønne.
9587 OZ6UU, Bent Jensen, Sverrigsvej 18,
Hjørring.
9588 Allan Kartin, Sigurtsgade 6, 4., Kbh. N. (A)
9589 Erik Christensen, Marselisborg Allé 5 A,
Århus C.
9590 OZ4SW, J. S. Woetmann, Christiansgade 16,
Ikast.
9591 Evan Josiasen, Baggesens Allé 432 D,
Esbjerg.
9592 Matthias M. Jacobsen, Ramsherred 47,
Åbenrå.
9593 I. L. Christoffersen, Brøddegade, Gudhjem.
9594 Kaj Damberg, gfrebrovej 5, Kolding.
9595
OZ7TX,
Evald
Seemann,
Svenskervej,
Nordby, Fanø.
9596 Karl Have, Grøndalsvej 16, Nykøbing Mors.
9597 OZ2TD, Torben Dyssegaard, Amager Lande
vej 279, Kastrup.
9598 Vagn Kjeldsen, Astrup, Kjellerup.
9599 Benny Sørensen, Mørkhøjvej 130, 2. th.,
Herlev.
9600
OZ7JR,
John
Raaskou
Rasmussen,
Åkandevej 3, Højene, Hjørring.
9601 Mogens Hansen, Duevej 8, 5., København F.
9602 Mikael Dencker, Rebekkavej 36, Hellerup. (A)
9603 Kim Jørgensen, Holsteinsgade 8, 2.,
København 0. (A)
9604 Frank Brødholt, Torvet 4, Jerslev J.
9605 Ole Jørgensen, Maglekær 27, 1. th., Valby. (A)
9606 OZ5JX, Jørgen Christensen, Arnum.
9607 Bent Lauritzen, Allégade 2, Holstebro.
9608 H. Skovgaard Hansen, Ellegårdsvej 16 D,
Ballerup.
9609 Gilbert Larsen, H/F Frederikshøj T 14, Wagnersvej 15, København SV.
Atter medlem.
1505 OZ7CH, C. U. Holten, Søllerød Park, Blok 16,
nr. 9, Holte.
1529 OZ5FY, Ib Schouw, Horsekildevej 49,
Valby. (A)
3749 OZ1AM, A. H. Mathiesen, Stokkebjerg Mark,
Jyderup.
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3804 OZ5MI, Bent Gudmundsen, Biersted.
4450 OZ3BP, H. Bjerre Petersen, Frøbels Allé 2,
3. th., København F. (A)
6363 OZ1CM, M. J. Christensen, Markvænget 5,
Hammerum.
9087 Karoly Biro, Virum Stationsvej 148,
Virum. (A)
9240 Finn Sæderup, Tagensvej 235, Kbh. NV. (A)

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 Lykkes
vej 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.
Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO, Sv. Åge Olsen, Folkvarsvej 9 F., GO. 1902v.
OZ2KP,
K.
Staack-Petersen,
Risbjerggårdsallé
63,
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 27, Nykø
bing F., tlf. 85 31 44.
OZ3Y, Hans Rossen, Svenstrup, Korsør, Frølunde 102.
OZ7KV, Kaj Andersen, Enebærvej 76, Hj allese,
tlf. 11 18 55.
OZ5JT, Jens Thomsen, Brinken 4, Viby, tlf. 4 23 53.
OZ1BP, Bernhard Pedersen, Bornholmsgade 66, st.,
Ålborg. Tlf. (081) — 34119.
OZ2NTJ, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg, tlf.
3 53 50.
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, dag
6111, aften 7652.
Landsafdelingsleder:
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(dag) 6111, (aften) 7652.
Traffic-manager
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg.
QSL-centralen:
EDRs QSL-central: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup, tlf. 6. (Drej 088) 5 75 11 — Saltum. QSL-centralens giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet ved enhver
indbetaling.
Annoncer:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf.
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lyk
kesvej 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. januar 1965.

