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januar måned gjorde jeg her i OZ nogle be
tragtninger vedrørende det nye år og EDRs
økonomiske stilling tremover. Det var måske
nogle pessimistiske tanker fremsat i en tid,
hvor der var fremgang overalt også i EDR
og OZ.
Jeg pegede på den usikkerhed, der rådede
på grund af bebudede stigende udgifter på
alle punkter, og som måtte berøre EDRs øko
nomi i væsentlig grad. Og hvad har vi så ikke
oplevet siden. Det, der blev udtrykt som en
forsigtig ængstelse, er siden blevet en hård
realitet.
Nu lever vi i buketternes tidsalder, hvor
staten kræver flere og flere penge af os. Det
er naturligvis penge der ikke kan undværes.
Undervisning, boliger, hospitaler, sociale ud
gifter o.s.v. kræver hver sin part og vilkårene
i det gode og trykke samfund vi lever i må
ikke forringes, snarere tværtimod.
Lønmodtagerne ønsker kompensation for de
stigende udgifter og efterhånden går lavinen
i skred og alt bliver dyrere og dyrere. ..
For EDR ligger det sådan, at vi bliver sær
lig hårdt ramt af buketternes frodige indhold.
En 40 pct. portoforhøjelse, en stigende om
sætningsafgift og den almindelige stigning på
trykudgifter, papir, chlicheer der er en følge
af lønstigninger berører os temmelig hårdt.
Vi har alle fået de nye buketter at mærke,
og der kommer flere, derom er ingen tvivl.

I

Tænk f. eks. blot på meromsen, der er bebu
det til at træde i kraft til nytår. Ad denne
vej skal yderligere indgå flere milliarder i
statskassen, og de skal betales af os alle gen
nem stigende varepriser.
Nu skal denne artikel ikke være en jam
merklage over en dårlig økonomisk situation
i EDR, den er såmænd meget god i øjeblikket,
men den skal gøre opmærksom på, at billedet
kan vende utroligt hurtigt, og så står vi der,
hvis vi ikke i god tid har bragt orden i vort
hus.
EDRs hovedbestyrelse var for nylig samlet
for at diskutere fremtiden udfra ovennævnte
kendsgerninger.
En ting var vi enige om, hvis vi skal holde
vor OZ standard og iøvrigt gerne forbedre
denne, og hvis vi skal kunne påtage os yder
ligere forlagsvirksomhed, ja, så må vi have en
kontingentforhøjelse på 5 kr. fra det næste
regnskabsårs begyndelse.
Det er vor formening, at vi ikke skal søge
at dække et underskud, når det opstår, men i
god tid søge at forhindre at det overhovedet
komer.
Behøver vi at sige mere til vore læsere? —Næppe. Alle kan jo regne og lægge sammen.
Til gengæld mener vi at læserne fortsat kan
regne med et godt, interessant og fyldigt OZ.
OZ6PA
Poul Andersen
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Break-in
En fuldelektronisk nøgle
med gitterblokering
af sender og modtager,
efter DJ3UC i DL-QTC, feb. 1963

Af OZ3JR, Bent

Jensen,

Frisengårdsvej 90 A, Nyborg.

Strømskema. Nøglen tilsluttes det øverst til
venstre viste stik (den tredje kontakt skal

have forbindelse til + linien).

Hvad er en telegrafisender uden „fuld
break-in“? Ja, det får man først at vide, når
man, efter flere år at have kørt CW, en dag
får lejlighed til at prøve en BK-QSO. Dette
var årsag til, at jeg gik i gang med at lave
denne opstilling. I lang tid var OZ7EU’s el
bug (fra OZ juli 1958) i brug her på stationen,
og den kørte glimrende, men der manglede
lidt i, at det var helt perfekt, og et klaprende
relæ kan jo godt forstyrre XYL’s nattesøvn.
Den her beskrevne elbug er ganske uden lyde
og virker over al forventning.
En EF 80 kører som tegnfrembringer.
Spændingen over katodemodstanden er sav
takket og er bl. a. afhængig af anodespæn
dingen, hvorfor det må tilrådes at stabilisere
denne. Her blev dette dog undladt. Prik/
stregforholdet reguleres med trimmepoten
tiometret P2 i anodeledningen.
Hastigheden er vidtspændende over et om
råde fra ca. 25 til 150 tegn og reguleres med
potentiometret P1 i katoden. Hastighedsom
rådet fastlægges én gang for alle med Cl og
D1 ved at gøre disse henh. mindre eller stør
re, hvorefter P1 klarer resten, uden at det
går ud over prik/streg- eller prik/pausefor
holdet.
Den savtakkede spænding over katoden
udtages over en 1 Mohm modstand til gitte
ret på første halvdel af en ECC 81. I hvile
stillingen er røret spærret. Tastes nøglen, op
står der en negativ spænding over anode
modstanden, fordi der bruges omvendt spæn
ding. Denne spænding føres via den ene dio
de i EAA 91 til modtageren. Spændingens
størrelse tilpasses modtageren med trimme
potentiometer P4, så den netop blokerer.
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Fra anoden tilføres anden del af trioden
en spænding over spændingsdeleren på 5
Mohm og trimmepotentiometret P3. Hermed
reguleres også prik/pauseforholdet. Spæn
dingen over anode nr. 2 er omvendt af anode
1, hvorfor senderen blokeres i hvilestillingen.
Dette sker over den anden diode i EAA 91.
Dette rør har altså til opgave at holde de po
sitive spændinger væk fra gitrene i sender
og modtager.

Ensretteren. Plus er lagt til stel. Transformeren
skal kunne afgive 150V/50 mA og 6,3 V/2A.

Ved nøgling af en oscillator skal man passe
på, der ikke opstår chirp. Forsøg evt. at æn
dre modstandsværdien i gitteret. Nøgles i
buffer- eller doblertrin forekommer dette
sjældent, men hvis ose. er stadigt svingende
som for eks. i Geloso-VFO’en kan man ikke
køre BK, hvis den ikke svinger meget svagt
og er fuldstændig indkapslet. Ellers høres
ose. fint som en stødtone i modtageren. Dette
var tilfældet her på min Geloso-VFO, og et
mindre indgreb blev følgen. Osc.trin og dri
ver bliver nu blokeret, som det ses af dia
grammet. På 5763 loddes glødetråden til stel
sammen med katoden. Så spares også den ene

Af OZ-DR 1355,
Jørgen Dam-Johansen,
Slotslyngen 3, Århus V.

FIG.l

Måling af dæmpning i coaxialkabler
Ved anvendelse af coaxialkabler til UHFformål spiller dæmpningen en væsentlig
rolle, hvorfor det ville være rart, om man
kunne måle denne direkte ved hjælp af få
instrumenter.
Dette kan gøres ved hjælp af en signal
generator, et AC-rørvoltmeter og en coaxialT-konnektor. Disse instrumenter forbindes
som vist på fig. 1.
Signalgeneratorens frekvens justeres til at
give maksimum udslag på AC-rørvoltmetret,
Vmax. Denne frekvens skal ligge så nær

Blokering af VFO

glødevikling. Gittermodstandene loddes fra
stel og samles på en af de ledige loddeflige
og forbindes med et coaxkabel til elbuggen.
Jævnfør med diagrammet. Herefter kørte
det hele fint, og jeg har ikke fået én eneste
rapport på chirp eller klik, altid T9, så det
må jo være OK.
Den gode, gamle, slidte „gårdpumpe" er
dog ikke til salg. Den kan indsættes mellem
stel og via en 1 Mohm modstand til gitteret
på første triode. Så kan man stadig holde
træningen vedlige eller bruge den som eller
sammen med en omskifter til fone. Det er
vist på diagrammet også.
I stedet for den viste 1 : 1 transformer kan
også anvendes en push-pulltransformer, der

den nominelle test-frekvens som muligt. Sig
nalgeneratorens frekvens justeres derefter
gennem den nominelle testfrekvens til mini
mum udslag på AC-rørvoltmetret, V min,
også denne gang ved en frekvens, der ligger
så nær den nominelle frekvens som muligt.
Dæmpningen kan da udledes af følgende:

hvor
A = dæmpningskonstanten.
1 = kablets længde.

☆

Blokering af RX’ens
HF-eller blandingstrin

så forbindes som vist med tallene. Ellers er
opbygningen ikke kritisk. Kun skal der gø
res opmærksom på, at PLUS skal til STEL.
Ensretteren er også ganske normal og skal
kunne give ca. 200 V, 50 mA og 6,3 Y, 2 A
til glødetrådene. Og så skal der jo også bru
ges en slags antenneomskifter, hvis man vil
sikre sin antennespole i modtageren. Der
findes jo flere typer T/R-switches.
Og endnu en ting, som måske er den vig
tigste: Gå ikke i luften, før du har trænet
med elbuggen. Der er QRM nok i forvejen
på båndene. Og man kan fint køre langsomt
med en elbug, og der bliver fint medhør på
modtageren med denne type. Vel mødt til en
BK-QSO.
*
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Af OZ3Y, Hans Rossen,
Svenstrup pr. Korsør.

ESB efter fasemetoden
Fasemetoden at frembringe ESB på er den
ældste. Dertil kommer, at den er opfundet
og udviklet af kortbølgeamatører. Systemet
bygger på en matematisk teori, som for os
amatører er vanskelig at forstå. Men hvad der
vel er nok så vigtigt for os: forståelsen af
teorien er ikke nogen forudsætning for, at
man benytter sig af fasesystemet i praksis.
Fase-ESB kan principielt fremstilles på den
frekvens, man ønsker at sende på. Et eksem
pel herpå er de fabriksfremstillede ESBadaptorer, som f. eks. Heathkit’s type SB 10.
En sådan har til "formål at udvide en bestå
ende senders virkefelt til også at omfatte
ESB. Der kræves dog en lille ombygning i
senderen, idet PA-trinet skal ændres således,
at der arbejdes lineært (klasse AB 1, AB 2
eller klasse B). Desuden må man „bryde ind“
i senderens kredsløb, sædvanligvis efter dri
verrøret, her udtages HF til adaptoren. Efter
at HF’en er ændret til ESB, føres dette ind
til PA-trinets gitterkreds. En korrekt juste
ring af en sådan adaptor er imidlertid en ret
vanskelig sag, fordi indgangs- og udgangs
frekvensen er den samme. Dertil kommer, at
fasedrejningen, der skal være nøjagtigt 90°,
ikke bliver nøjagtig, når senderen skal ar
bejde på et større område, jeg tænker her
nærmest pa 28—29,7 MHz. Fasedrejningen
bliver mere og mere ukorrekt, jo mere man
fjerner sig fra justeringsfrekvensen, hvilket
igen vil sige, at sidebåndsundertrykkelsen
bliver dårligere.
I det følgende beskrives imidlertid en sen
der, hvor ESB-signalet frembringes på en
fast frekvens. Denne er tilmed x-talstyret,
følgelig
kan
outputfrekvensens
stabilitet
henføres til VFX-kategorien. Af artiklens
foregående afsnit kan man også skønne, at
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justeringen er et job, som er til at overkom
me. Senderens data er følgende: Output ca.
3 watt. Sidebåndsundertrykkelsen er målt til
ca. 42 dB. Bærebølgeundertrykkelsen bedre
end 50 dB.
ESB-signalet fremstilles på den bekvem
me frekvens 9 MHz og „flyttes" i et blander
trin til det ønskede bånd. Hvis VFO’en for
eks, dækker et område nær 5 MHz, kan man
i blanderens anodekreds udtage 9 + 5 = 14
MHz. Eller 9 - 5,2 = 3,8 MHz. Andre VFOfrekvenser giver mulighed for at arbejde på
andre bånd. I den her beskrevne sender er
ikke medtaget en VFO, idet jeg sprang over,
hvor gærdet var lavest, og købte en VFO. Et
U.S. firma Lakeshore fremstiller (eller frem
stillede!) en VFO til denne ESB-frekvens,
den er af VFX-typen med betegnelsen „Band
Hopper" og kan fås „reconditioned" for ca.
59 dollars + fragt.
Af diagrammet fremgår, at mikeindgangen
er højimpedanset, det vil sige, at enhver
x-talmike kan tilsluttes, desuden andre ty
per, der er højimpedansede. Specielt veleg
nede dynamiske mikrofoner findes nu i han
delen. Disse har tonefrekvensområdet be
grænset til ca. 300 til 3000 Hz og er derfor
særlig egnet, fordi man i fasesenderen allige
vel må reducere LF-spektret. til dette, om
råde på grund af, at LF-fasedrejningsenheden kun kan behandle det nævnte område
korrekt.
Dobbelttrioden ECC 83 bringer mikrofon
spændingen op på et brugeligt niveau. Stør
relsen af såvel overføringskondensator som
katodeafkoblinger tager sigte på omtalte be
grænsning af talefrekvensområdet. Som LFdriverrør fungerer ½ ECC 82. I dettes anode
kreds ses en transformer med primærimpe-

Senderen set forfra. Funktionerne, nederst fra ven
stre til højre: Volumen m. afb. for indb. tonegene
rator. LF volumen. VOX volumen. Mikrofon. Side
båndsomskifter.
Balancepotentiometer,
do.
(begge
bærebølgebalance). Afst. for gitterkreds. Omskif
ter for do. VFO (5 volt HF) indgang. Øverst fra ven
stre til højre: MOX-afbryder. Anode mA-meter.
Outputindikator. 6AG7 anodekreds. Pi-filteromskifter. Coaxdåse, HF output.

dans 19 kohin ved 10 mA, sekundærens impe
dans er 600 ohm. Denne vikling er tilsluttet
et LP-filter bestående af 2 stk. 26 mH spo
ler samt 2 stk. 0,1 μF blokke. Dette filter af
skærer frekvenser over ca. 3000 Hz. Spolerne
kan tages fra ældre BCL-modtagere, hvori
findes en 9 kHz sugekreds, kun selve spolen
anvendes, og dens jernkerne kan justeres til
26 mH. Eller man kan justere disse på plads
ved at parallelforbinde en 0,1 uF blok over
spolerne (enkeltvis), sætte kredsen i serie
med en tonegenerator afgivende frkv. 3200
Hz, og med et rørvoltmeter justere jernet til
max. udslag. Smelt lidt vox på således at ju
steringen holder, og færdig, disse skal efter
indbygningen aldrig mere røres.
Over filterets udgang sidder et potentio
meter på 500 ohm, dette skal være af kulstof
typen (semivariabelt). Det indstilles med et
ohmmeter (inden tilslutningen til transfor
meren!) i forholdet 2 : 7, hvilket er ca. 390
ohm til den ene side og ca. 110 ohm til den
anden side. Her i landet fremstilles potmetre
med en mindsteværdi på 1000 ohm. Sagen kan
også klares med sådan en størrelse ved at
forbinde et par faste modstande fra midter
kontakten til hver sin side. Den ene på 220
ohm, den anden på 780 ohm. Potentiometret
har til opgave at dele LF-spændingen i det
rigtige forhold for domefiltret. Jeg har benyt
tet et fabriksfremstillet domefilter, dels fordi
komponenternes størrelser er „sjove", dels
fordi nøjagtigheden skal være meget stor. Fa
brikatet er Barker & Williamson type 2Q4,
og det passer i en octalfatning (prisen er om
kring 45 kr.). Filterets output går til gitrene
på første balancerede modulator (ECC 81), og
der må ikke sættes gitterafledere på (disse
er i enheden). I rørets katoder ses et (tråd
viklet) balancepotentiometer (semivariabelt),
dette benyttes til at korrigere amplituderne,
således at disse er helt ens. Outputtet fra
denne balancerede modulator tilføres næste
balancerede modulator, der er forsynet med
2 stk. 7360, de såkaldte „beam-deflection“rør.
Denne tilføres LF til hvert rørs beamplade,
tillige er der indskudt en 2-polet omskifter i
den ene LF-ledning, dette er den, man kan
skifte til „øvre" eller „nedre" sidebånd med.
De to trådviklede potentiometre i 7360-røre-

nes strømforsyning er dem, man udbalancerer
bærebølgen med. Imidlertid fremgår det, at
rørene også bliver tilført HF, til styregitrene.
Højfrekvensen fremstilles af anden halvdel
af før omtalte ECC 82 koblet som alm. x-taloscillator (9 MHz), en 3 vindings link på spo
lens „kolde" ende fører via en stump coax
HF til en såkaldt HF-fasedrejningsenhed.
Denne fremstiller vi selv. Modstandene er
kullagstypen (2 watt Philips) og skal være
nøjagtig ens. Kapaciteten udgøres af kerami
ske 150 pF med en Philips 30 pF rørtrimmer
parallelt. Den nøjagtige kapacitet er ca. 174
pF færdigjusteret (i hver gren). HF’en bliver
i denne enhed fasedrejet ± 90° og tilføres
gennem 1000 pF silver-mica kondensatorer
gitrene på 7360. Det er af betydning, at op
bygningen foretages symmetrisk, både med
hensyn til indgang som udgang, desuden må
afsnittene adskilles med skærmkasser. Beamdeflection-rørene er følsomme overfor mag
netisk påvirkning, undgå f. eks. at montere et
måleinstrument eller en transformer i nær
heden af rørene. Anodekredsen er afstemt til
9 MHz og udført balanceret, en differens
kondensator på 2X25 pF sørger for fase
balancen. Linken på spolen har kun een vin
ding, og den er anbragt på spolemidte med
5 mm luft. Herfra tages det færdige ESBsignal af størrelsesordenen 1 a 2 volt gennem
en stump coax til endnu en afstemningskreds
(9 MHz), her har linken 2 vindinger anbragt
over den „kolde" ende. Kredsens HF kobles
over en spændingsdeler til et blandertrin, en
dobbelttriode ECC 81. Spændingsdeleren ju
steres permanent således, at en overstyring
af ½ ECC 81 undgås. Den viste blander har
den egenskab, at man til en vis grad udba
lancerer VFO-signalet, i anodekredsen er
denne dæmpet med ca. 25 dB, hvilket er en
stor fordel i forhold til de sædvanlige blan
deropstillinger, hvor VFO-signalet optræder
i anodekredsen på lige fod med det ønskede
signal.
Blanderrørets apodekreds kan afstemmes
til de respektive bånd, en lille lufttrimmer
(30 pF) er ført til forpladen, med denne kan
gitterkredsene til enhver tid holde resonans
på den ønskede frekvens. Vindingstal og
parallelkondensatorers størrelse fremgår af
nedenstående tabel. Udgangsrøret kører i
klasse AB og leverer omkring 4 watt HF-output. Denne størrelsesorden er meget passende
for de fleste større PA-rør af tetrodetypen,
når man vil køre det i klasse AB 1 eller AB 2.
6AG7 har en meget lille Cagl, og ved en
velafskærmet opbygning kører trinet brand
stabilt, Udgangskredsen er en pi-kreds, hvor
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jeg anvender en modificeret Gelosospole, 10
—15 og 20 m udtaget flyttes een vinding
mod den „varme" ende. Omskifteren forsynes
med en kontakt, der giver rotorforbindelse,
når denne står på „80“, kontakten forbindes
til en silver-mica på 150 pF, hvis anden ende
går til stel. På denne måde opnås en output
impedans passende for direkte tilkobling af
styregitter på en PA-tetrode (813). Foruden
kapaciteten i ca. ½ m coaxkabel ligger der
en glimmerkondensator anbragt direkte på
PA-rørets gitter til stel (50 pF). Disse udgør
tilsammen pi-filterets belastningskondensa
tor.
Der er flere måder, hvormed man kan ju
stere denne ESB sender på, Én ting er imid
lertid fælles, man skal bruge en tonegenera
tor, der leverer et signal med frekvens 1000
Hz. Dertil kommer, at et gitterdykmeter er
så at sige uundværligt. Det første, man ju
sterer, er samtlige afstemningskredse, såle
des at disse ligger nogenlunde, hvor de skal.
Sæt derpå glødestrøm på og se efter, om alle
rør er „med", er dette ikke tilfældet, er der
stor sandsynlighed for, at man har fået for
bundet ikke alene glødestrømstilførsel til på
gældende rør forkert, men også det øvrige!
Sæt derpå anodespænding til og se, om
noget begynder at „dufte". Er alt normalt,
sættes en 1000 Hz tone på mikeindgangen,
og der åbnes lidt for LF-volumen. VOX-potentiometeret åbnes også, og derved skal sen
deren starte, VOX-relæet trækker til. Når
dette er sket, vil udgangsrøret trække ano
destrøm, den skal ligge på ca. 30 mA — er
dette ikke tilfældet, må 10 kohm modstanden
i gitterspændingskredsløbet ændres. Gitter-

spændingen ligger, med VOX-relæet truk
ket, på 10 å 11 V. Dernæst undersøges, om
9 MHz xtaloscillatoren svinger. Indskyd mid
lertidigt et mA-meter (25 mA) i - til ose., og
ved at variere på jernkærnen vil man kon
statere, at til den ene side stiger strømmen
brat, dette markerer, at xtallet går ud af
sving, jernet drejes derpå til anden retning,
strømmen falder brat, xtallet svinger nu, og
man drejer en anelse mere i samme retning.
Lidt voks smeltes på kærnen, og oscillatoren
skal ikke røres mere.
Efter at en VFO er tilsluttet, kommer det
spændende tidspunkt, hvor man kan starte
sin modtager og se, om man kan høre et sig
nal, når VFO’en drejes hen over det pågæl
dende bånd. Kan man det, er sagen klar, i
hvert fald noget af senderen virker! — men
der er endnu et stykke arbejde tilbage. Først
må udgangstrinets anode- og gitterkreds ju
steres således, at der ses størst mulig udslag
på modtagerens S-meter. Husk i denne for
bindelse på, at den her viste udgangskreds
først er komplet, når tilslutningen til PA-rø
rets gitter er sat på. Hvis man vil justere
sidebåndsdæmpning ved hjælp af modtage
ren, skal denne have den fornødne selektivi
tet, således at man er i stand til at indstille
på enten det ene eller dét andet sidebånd.
En modtager med et simpelt enkelt-xtalfilter er dog brugbar. Lad være med at åbne
mere for LF-volumen end nødvendigt, der
ved er intet overstyret (i senderen). Se på
S-meteret og juster 9 MHz-kredsene i bal.
modulator og blanderindgang til max. signal.
Slut derpå „MOX“ afbryderen (senderen
starter), tonegenerator fjernes midlertidigt,

Diagrammet.
Diagrammet viser den komplette ESB-sender, in
klusive VOX og antitrip, hvilket vil sige, at sende
ren kan arbejde med talestyring, samt at der kan
benyttes højttaler, uden at denne starter senderen.
Angående VFO henvises til teksten. Som strøm
forsyning kræves en ensretter, der kan afgive 300
volt ca. 150 mA. Over bleederen udtages 250 volt
til blanderrøret. Desuden tages fra + 300 volt også
210 volt spændingen, der stabiliseres. Yderligere
skal ensretteren kunne give - 100 volt ved 10 mA
samt 6,3 V, 4 amp. AC.

Spoletabel.
LI Prahn 5013 m. jk., 14 vdg. Link. 3, 0,5 mm tråd,
150 pF parallel C.
L2 Prahn 5013 m. jk-, 19 vdg. Link. 1, 0,4 mm tråd,
55 pF (+ dreko) parallel C.
L3 Prahn 5013 m. jk., 20 vdg. Link. 2, 0,4 mm tråd,
100 pF parallel C.
L4 Prahn 5013 m. 80 m filet glat, fyldt, 0,3 mm tråd,
150 pF parallel C.
Prahn 5013 m. 40 m, 22 vdg., 0,4 mm tråd, 100 pF
parallel C.
Prahn 5013 m. 20 m, 11 vdg., 0,4 mm tråd, 40 pF
parallel C.
Prahn 5013 m. 15 m, 10 vdg., 0,4 mm tråd, 10 pF
parallel C.
Prahn 5013 m. 10 m, 6 vdg. uden jk.., 0,4 mm
tråd, ingen parallel C.
L5 Geloso 111, pi filter, ændring se tekst.
L6 Prahn 5013 m. jk., 25 vdg. (15) MHz), 0,2 mm tråd,
25 pF parallel C.
HDF = Prahn HF drosler nr. 1531.
Parasitstopper i 6AG7 styregitter = 56 ohm 1 W
med 6 vdg., 0,3 mm tråd.
26 mH spoler i LF lavpasfilteret, se tekst.

Modstande uden anden betegnelse er af ½ watts
typen, undtagen de to 100 ohm i fasedrejningsledet,
disse er af kullagstypen (1 %). Hvor der efter tal
let er anført „k“, betyder det kilo (1000). Kondensa
torer på 1000 pF og derunder er alle af silver-micaeller NPO-typen, undtagen fire 10 nF i 7360 røre
nes anoder, disse er Philips’ keramiske. Øvrige
kondensatorer er af polyestertypen. Elektrolytblok
ke i katoder har 25 volt arb.sp. Øvrige do. 450 volt.
Angående spoledata: Se omstående spoletabel.
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Senderen set fra bunden.
Nederste
venstre
hjørne
viser bundmonteringen af
en LF-driver for en klasse
B- modulator. Denne er
ikke omtalt i teksten og
har intet med ESB+senderen at gøre.

og med de to potentiometre i 7360 rørenes
strømforsyning justeres, skiftevis på det ene
og det andet, indtil signalet fra senderen bli
ver så svagt som muligt, dermed er bære
bølgen udbalanceret.
MOX-afbryderen brydes igen, og tonegene
ratoren tilsluttes igen mikeindgang. Luk ikke
for meget op for LF-volumen. På modtage
ren indstilles nu nøjagtigt på det kraftigste
af sidebåndene, skift derpå til det andet side
bånd med omskifteren, S-meteret skulle ger
ne falde en del, og man justerer derpå potmeteret i ECC81’s katoder således, at signalets
styrke er det mindst mulige; med sidebånds
omskifteren kan man tillige konstatere, at
det andet sidebånd er blevet tilsvarende kraf
tigere. Omskifteren igen over på det svage
sidebånd, og man drejer meget småt på potmeteret i domefilterets indgang. Til den ene
eller den anden side vil signalet blive endnu
svagere. Dette svageste punkt er meget nær
den korrekte indstilling. Man vil dog gøre
den erfaring, at den fuldendte indstilling for
sidebåndsundertrykkelse ikke er helt den
samme for begge sidebånd. I praksis må man
derfor indgå på et kompromis, hvor begge er
OK, medmindre man alene interesserer sig
for eet bånd. Sidebåndsomskifteren står i den
ene stilling for 10-—15—80 meter og i den
anden stilling for 20—40 meter. Men vi var
ikke helt færdige med sidebåndsjusteringen;
bemærk, at man indstiller modtageren på det
ønskede sidebånd, hvorefter sidebåndsom
skifteren på senderen skiftes til det andet,
det vil således altid være det uønskede side
bånd, man forsøger at dæmpe mest muligt.
I denne indstilling forsøges nu at reducere
det uønskede sidebånd endnu mere ved hjælp
af trimmerne på HF-fasedrejningsledet. Det
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er muligt, at den ene trimmer skal stå en del
uddrejet p. g. a. kapacitiv skævhed. Det vil
formentlig fremgå af ovenstående, at juste
ringen er en proces, som kræver stor omhyg
gelighed og en hel del tid. Men det betaler sig
at lægge et stykke arbejde i den sag, idet
hele senderens brugsværdi står og falder
med den omhu, der er udvist ved justerin
gen. Men det er til gengæld et meget fornøje
ligt stykke arbejde, hvor belønningen er et
godt signal, der fylder så lidt som muligt.
Sidste hånd på værket bliver indstillingen
af spændingsdeleren foran blanderrøret. Har
man ikke et „skop“ til rådighed, så prøv alli
gevel at stille den lidt svagere, end du me
ner, den skal være; ECC81 skal ikke have ret
meget mere ind på gitteret end 0,1 volt, før
lineariteten er sat over styr. En kæde er som
bekendt ikke stærkere end det svageste led,
vi kan sig det lidt omskrevet således: en sen
der er ikke bedre end det dårligste trin.
Af fotos vil fremgå, at opstillingen er fore
taget på et sædvanligt rack-chassis. Der er
ca. dobbelt så meget plads som nødvendigt,
hvilket har været en stor fordel under tal
rige eksperimenter. Jeg vil dog anbefale, at
man ikke prøver at kopiere men i stedet an
vender et mindre chassis med tilhørende
kasse. Men sørg for at der kan komme rige
ligt med ventilation, ikke mindst til bunden.
Hos mig er chassiset anbragt i et panel, som
er konstant ventileret af en lille blæser, på
denne måde holdes temperaturen nogenlunde
konstant selv efter mange timers aktivitet.
En temperaturforøgelse i visse af komponen
terne kan medføre, at en nok så omhyggelig
justering intet er værd, så snart temperatu
ren kravler op over den arbejdstemperatur,
hvorved den er justeret.

Radiobølgernes
udbredelsesforhold
Af W3MBW.
Oversat fra RCA HAM TIPS, vol. 25, no. 1.

Lang-distance (DX) forbindelser på ama
tørbåndene under 30 MHz er mulige på grund
af, at radiobølgerne reflekteres af nogle om
råder
med
fællesbetegnelsen
ionosfæren,
der befinder sig i en højde over jordens over
flade på 50 til 350 km. Det er vigtigt at have
en forestilling om ionsfærens struktur for at
kunne forstå, hvorledes amatørsignalerne når
frem til deres bestemmelsessted, herunder
hvorledes de forskellige områder i ionosfæ
ren opfører sig ved forskellige frekvenser, og
for derved at kunne gøre bedst mulig brug
af denne udbredelsesform.
Ionosfærens sammensætning.

Solens ultraviolette udstråling antages at
levere den nødvendige energi til at ionisere
luften i de fem forskellige lag i ionosfæren.
Antagelsen støttes. af det faktum, at ionise
ringen tiltager kraftigt i perioder, hvor an
tallet af solpletter er stort, idet den ultra
violette stråling da er kraftigst.
De to ionosfærelag nærmest jorden, D- og
E-laget, eksisterer kun i dagtimerne. I disse
lags forholdsvis lave højde over jorden rekombinerer luftionerne så hurtigt, at der
kræves en konstant strålingskilde for at op
retholde ioniseringen. D-laget findes 50—90
km over jordoverfladen, E-laget i 90—140
km højde. Såvel højden som ionisationsgra
den af disse lag er forskellig fra sted til sted
og ændrer sig efter solens højde over hori
sonten ved middagstid. Ionisationsgraden af
hænger også af tidspunktet på dagen, den er
maksimum kl. 12 middag lokal tid. Ændrin
gerne i ionisationsgrad er særligt mærkbare
for E-lagets vedkommende, hvor betydende
forskelle kan bemærkes fra time til time.
I D-laget er atmosfæren ret tæt, således
at de ioniserede partikler hyppigt vil støde
sammen. Dette er årsag til en dæmpning af
de signaler, der passerer laget, og da D-laget
er tættere end de andre lag, er dæmpningen
størst her. Også i E-laget sker sammenstød
mellem partiklerne ret hyppigt, hvorfor dette
ligeledes har relativt stor dæmpende virk
ning. E-laget reflekterer (tilbagekaster) imid

Det er længe siden, vi her i OZ har set
en artikel om de korte bølgers udbre
delsesforhold. Denne bringes for at hjæl
pe både nye og gamle amatører til at
vælge de rigtige amatørbånd og derved
opnå bedre og sikrere forbindelser.

lertid radiobølger meget sikrere, når de ret
tes lodret imod det (indfaldsvinkel nul), end
D-laget, og er derfor langt mere anvendeligt
til radiokommunikation.
Es -laget (det såkaldte sporadiske E-lag)
er det mest ualmindelige og uberegnelige af
ionosfærelagene. Dette lag, der kan eksistere
på alle tidspunkter af døgnet og på alle bred
degrader, må man forestille sig som en slags
kortvarigt eksisterende skyer af ioniserede
partikler lidt højere oppe end E-laget, og
hvori ionisationsgraden kan ændres fuld
stændigt fra time til time. Årsagen til, at
Es -laget dannes, er stadig noget af et my
sterium; nogle teorier går ud på, at laget dan
nes af partikler udsendt af solen, altså ikke
på grund af ultraviolet stråling. Andre teo
rier går ud på, at laget dannes af ioniserede
partikler, der indfanges af jordens magneti
ske felt.
Almindeligvis er det helt uberegneligt,
hvornår Es -laget kommer og forsvinder,
men på nordlige breddegrader kan man fin
de en nær sammenhæng med tilstedeværel
sen af nordlys. De „short-skips“, der fore
kommer sent om aftenen, hænger ofte sam
men med dette fænomen, og det sporadiske
E-lag er i hvert fald af stor betydning ved
radioforbindelser.
De øverste lag i ionosfæren er de mest
nyttige ved langdistanceforbindelser. I dag
timerne er disse lag opdelt i to adskilte lag,
Fi-laget 140—250 km over jorden og F2-laget
200—350 km oppe. Om natten smelter disse
to lag sammen til eet F-lag, der strækker
sig fra 140—250 km i højden. Som i alle ioni
serede lag følger ionisationsgraden solen. Den
når et maksimum lidt over middag lokal tid
og falder herefter langsomt indtil solopgang.
Da atmosfæren er meget tynd i F-lagets
højde, sker sammenstød mellem luftpartik
lerne (og dermed rekombination) forholdsvis
sjældent, hvorfor ionisationen kan holde sig
hele natten. Dette betyder også, at absorp
tionen af elektromagnetisk energi er lille,
således at signaler, der reflekteres fra F-lagene, kun dæmpes ganske lidt.
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Kritisk frekvens.

One Terminal
N. Lat and

Both Terminals

De forskellige ionosfærelags evne til at
reflektere radiobølgerne er ikke alene af
hængig af lagenes ionisationsgrad, men også
af den anvendte frekvens. Ved målinger til
bestemmelse af lagenes struktur og ionisa
tionsgrad benytter man ofte radiobølger, der
sendes lodret op mod laget (indfaldsvinkel
0°). Hvis laget da skal reflektere, må signa
lets frekvens ligge under en kritisk værdi.
Denne kritiske frekvens defineres som den,
hvor halvdelen af energien trænger gennem
laget, og halvdelen reflekteres
De signaler, der reflekteres ved et sådant
forsøg, bliver svagere, både når frekvensen
øges, og når den formindskes. Under den kri
tiske frekvens indtræder en gradvis svæk
kelse af signalstyrken på grund af stigende
absorption, over den kritiske frekvens sker
faldet i reflekteret signalstyrke meget hurti
gere. Blot en ringe forøgelse af frekvensen
kan betyde, at radiobølgen slet ikke bliver
reflekteret, men i stedet trænger lige igen
nem laget.
Den kritiske frekvens er forskellig for
hvert lag og vokser almindeligvis med la
gets højde over jorden. Den kritiske fre
kvens er f. eks. sædvanligvis højere for F-laget end for E-laget. Hvis signalets frekvens
derfor overstiger E-lagets kritiske frekvens,
er det muligt for signalet at passere dette og
at blive reflekteret fra F-laget. Ved passage
af E-laget vil signalet imidlertid blive no
get dæmpet.
Højeste brugbare
og optimums-frekvenser.

Den højeste brugbare frekvens (MUF =
maximum usable frequency) hænger nøje
sammen med den kritiske frekvens. MUF’en
er i realiteten et mål for et ionosfærelags
evne til at reflektere radiobølger fra et punkt
til et andet. For en vilkårlig forbindelse fra
et sted på jorden til et andet findes MUF’en
som den frekvens, hvor 50 %> af signalet re
flekteres og 50 Vo trænger gennem det re
flekterende lag. Ved indfaldsvinklen 0° (lod
ret op og ned) er MUF’en således lig med
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Fig. Ib.
Korrektionsfaktoren for årstiden.

den kritiske frekvens. Ved andre indfalds
vinkler bliver MUF’en en anden.
Det amerikanske National Bureau of Stan
dards udsender månedlige forudsigelser for
MUF’en for E- og F2-lagene som gennem
snitsværdier for den pågældende måned, be
regnet for indfaldsvinkel nul samt for for
bindelse mellem to stationer med 6000 km
afstand. Når disse to værdier kendes, er det
muligt ved interpolation at finde MUF’en
for en hvilken som helst forbindelse mellem
to punkter på jorden. Optimums-frekven
sen (FOT = Frequency Optimum for Traffic) er 85 °/o af MUF. For en radiobølge med
frekvens lig med FOT gælder, at 90 '%> af
signalet reflekteres, og kun 10 fl/o går gennem
laget.
Absorption.

Når en radiobølge passerer et ioniseret lag,
omsættes noget af energien til varme. Dæmp
ningen er ligefrem proportional med den
såkaldte absorptionsfaktor K, der findes af
følgende udtryk:
K = T • M • S,
hvor T er en korrektionsfaktor, der afhæn
ger af tidspunktet på dagen, M korrigerer for

SOLAR ACTIVITY FACTOR

SUNSPOT MUMBER Solpletsfaktoren som funktion af solpletantallet.
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Fig. 2.
Disse kurver giver klokkeslets-faktoren. De gæl
der for april måned.

LOCAL TIME

FREQUENCY

Fig. 3. (herunder).
Typiske feltstyrkekurver for indfaldende, reflekte
rede radiobølger. Absorptionsfaktoren K benyttes
til at finde den modtagne feltstyrke i μV/m. Kur
verne gælder for 1 kW udstrålet effekt fra en di
pol og skal korrigeres for den virkelige effekt og
for antenneforholdene.
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Fig. 4.
Typiske feltstyrkekurver for jordbølgesignal. Ud
strålet effekt er 1 kW, antennen en kort vertikal.
Kurverne gælder for udbredelse over en godt
ledende jord.

ændringer i ionisationsgraden med årstider
nes skiften, og S er en solpletfaktor. Disse
faktorer kan findes af tabeller og kort, der
udarbejdes hver måned af National Bureau
of Standards. Fig. 1 viser et typisk eksempel
på sådanne tabeller over solpletfaktoren S og
årstidsfaktoren M. Klokkeslet-faktoren T kan
bestemmes udfra kurverne i fig. 2.
Når absorptionsfaktoren K benyttes i for
bindelse med kurverne fig. 3, der siger noget
om den modtagne signalstyrke, og når der
herefter korrigeres for antennekarakteristik
kerne og den udsendte effekt, er det muligt
ret nøje at forudsige udbredelsesforholdene
(sådanne „Forudsigelser for DX“, baseret på
materiale fra National Bureau af Standards,
offentliggøres også her i OZ. Red).
é

De forskellige lags egenskaber.

D-laget kan af og til bruges til at reflek
tere radiosignaler; det er dog sjældent, at det
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kan bruges ved små indfaldsvinkler. D-laget
absorberer kraftigt og kan kun bruges til
forholdsvis korte afstande.
E-laget kan benyttes på højere frekvenser
end D-laget, men signalet dæmpes ved pas
sage begge veje gennem D-laget. Da D-laget
ikke er så „holdbart" som E-laget, er der
som regel et par timer om dagen, hvor E-laget kan reflektere, men hvor D-laget ikke
giver dæmpning. Dette sker ved solopgang,
før D-laget når at blive fuldt ioniseret, samt
ved solnedgang, hvor D-laget er ved at for
svinde.
Es -laget har samme egenskaber som E-la
get, bortset fra at dets tilstedeværelse er ube
regnelig.
Fi- og F2-lagene er brugbare både om nat
ten og om dagen, men i dagtimerne er der
normalt temmelig stor dæmpning ved bølger
nes passage gennem D- og E-lagene. Om nat
ten er DX-forbindelser mulige med lille
dæmpning og god pålidelighed.

Forskellige udbredelsesmåder.

En. elektronmagnetisk bølge, der udstråles
fra en antenne, kan udbredes via jordbølgen
eller via reflektioner fra ionosfæren. Begge
udbredelsesmåder kan bruges ved radio
forbindelser, evt. samtidig. Ofte er udbre
delse via ionosfæren ikke mulig på grund af
en uheldig MUF-værdi.
Jordbølgen følger jordoverfladen, og ud
bredelsesforholdene er derfor stærkt afhæn
gige af det terræn, signalet skal passere.
Størst dæmpning fås over strækninger med
dårligt ledende jordoverflade, mindst dæmp
ning fås over havvand. Fig. 4 viser feltstyr
ken som funktion af afstanden fra en sender,
der udstråler 1 kW fra en kort, lodret anten
ne ved jordoverfladen, ved anvendelse af
jordbølgen over godt ledende jord. Stort set
er rækkevidden begrænset til den elektriske
„synsvidde". Rækkevidden kan dog begræn
ses kraftigt ved skyggevirkningen af bygnin
ger og bjerge.
Udover de to her beskrevne udbredelses
måder findes nogle mere usædvanlige, der
kort skal omtales.
På nordlige breddegrader har nordlyset en
betydelig indvirkning på udbredelsen af ra
diobølger. Frekvenser i HF-båndene (under
30 MHz) dæmpes kraftigt udover den sæd
vanlige dæmpning i ionosfærelagene. I de
områder, hvor nordlyset er kraftigst, kan
dæmpningsfaktoren stige til omkring 5 stør
relsesordener over det normale.
De nordlys, der bevirker, at båndene under
30 MHz bliver totalt døde, kan ofte bruges
til forbedring af udbredelsesforholdene for
frekvenser over 30 MHz. Som regel er VHFsignaler, der udbredes via nordlyset, imidler
tid behæftet med hurtig-fading og „flutter“
i så høj grad, at kun CW-signaler kan over
føres. Som regel fås bedst modtagelse ved at
rette beam-antennen direkte mod nordlyset
i stedet for mod senderen — uanset retnin
gen!
Når meteorer passerer gennem den yderste
del af atmosfæren, efterlader de et spor af
kraftigt ioniseret luft, som kan reflektere
VHF-signaler. Denne teknik er kun brugbar
under meteor-„byger“, og der kan kun over
føres CW-signaler.
En teknik, der benyttes mere og mere ved
kommercielle
radioforbindelser,
er
troposcatter. Radiobølger med VHF- og især UHFfrekvens har en tendens til at spredes i atmo
sfæren (troposfæren), hvorved forbindelser
langt ud over horisonten kan etableres med
stabile signaler. Dæmpningen ved denne
spredningsproces er imidlertid meget stor,

Nogle rettelser til

Vejen til sendetilladelsen
Det skulle jo være mærkeligt, hvis man
ikke kunne finde nogle fejl af forskellig art
i en bog som VTS, der typografisk slet ikke
er så helt let at lave. Det hænder jo også, at
man overser et og andet i korrekturen. Be
klageligt, men desværre uundgåeligt — det
er jo menneskeværk! Vi skal prøve at få
rettet fejlene, efterhånden som de opdages.
Side 33: Øverst i venstre spalte står en for
mel for selvinduktionen af parallelforbindel
sen af to spoler. Desværre er tæller og næv
ner i brøken byttet om, der skal naturligvis
st.å

Side 35, eksempel 4.11: Udregningen pas
ser, hvis spolens selvinduktion rettes fra 200
til 20 mH.
Ovenstående er jeg blevet gjort opmærk
som på af en omhyggelig læser. Lad os tage
en til, som jeg selv har opdaget, nu da prop
pen er a’:
Side 39: Afsnittet om impedanstransforma
tion med seriekreds. Her er tæller og næv
ner også ombyttet i formlen for Xc , der skal
være således:

Der kan sikkert findes flere fejl. Oplysnin
ger derom er velkomne!
7AQ.

således at senderen må have høj effekt, an
tennerne stor forstærkning og modtagerne
meget lave støj tal.
VHF-udbredelse over DX-afstande sker
ved afbøjning af bølgerne i troposfæren. Bøj
ningen sker ved overgangen mellem luftmas
ser med forskellig temperatur og fugtighedsgrad, og bølgerne kan følge et sådant lag over
flere hundrede km og derefter „slå ned" på
jorden igen.
— aq.
Litteratur.
Supplerende læsning om radiobølgernes
delsesforhold: Vejen til sendetilladelsen, 4.
kap. 13 (OZ7CH).
OZ februar 1960, marts 1960 (OZ1QM).

udbre
udgave,

195

Udgangstransformer anvendt som
nettransformer.
Der er sikkert mange, der ligesom jeg, har fået
den idé, at man ved hjælp af to viklinger på en
transformer kan opnå ialt fire forskellige spæn
dinger, forudsat at de to forhåndenværende vik
linger giver forskellige spændinger.
Man har for det første de to grundspændinger,
men endvidere har man summen af spændingerne
ved at koble viklingerne i serie i medfase, og
differensen
mellem
spændingerne,
når
viklin
gerne er koblet i modfase.
Ud fra dette princip byggede jeg en strømfor
syning med to udgangstransformere, der med 220
volt på primæren gav henholdsvis 9 og 12 volt.
Det var så meningen senere at tilkoble en ens
retter m. m., således at jeg havde forskellige
spændinger til drift af transistorkonstruktioner.
Før man anvender en udgangstransformer som
nettransformer, er der lige et par ting, man først
må undersøge. For det første om isolationen kan
stå for 2000 volt vekselspænding mellem primær
og sekundær, samt mellem primær og kerne. Det
er nemlig de krav, der stilles til et D-mærket
apparat. Men mest af hensyn til ens egen sikker
hed bør man lige undersøge spørgsmålet.
Hvis de anvendte transformere stammer fra en
universalradio, hvor højttalerledningerne er ført
ud til et ekstra højttalerstik på bagsiden, vil det
være i orden. Idet transformeren som type i alle'
tilfælde har været prøvet ved de nævnte 2000 volt
veksel.
En anden ting, man må undersøge, er, at in
duktionen i jernet ikke bliver for stor, når trans
formeren tilsluttes 220 volt.
Hvis transformeren ikke har været anvendt til
en push-pull forstærker, vil den normalt være
forsynet
med
luftspalte,
for
at
jævnstrømmen
ikke skal skabe mætning i jernkernen. Indførelse
af luftspalte giyer samtidig mere konstant værdi
af permeabiliteten og dermed en mere konstant
værdi
af selve selvinduktionen. Men samtidig
sker der det, at spredningen bliver større, d. v. s.
at en ret stor del af den magnetiske flux løber i
luften og altså ikke bidrager til at inducere spæn
ding over i sekundæren.
Dette betyder, at når vi skal anvende transfor
meren til nettet, vil spændingen på sekundæren
være stærkt afhængig af belastningen. For at
undgå dette, blader vi transformeren om, således
at jernblikkene vendes hveranden gang.
På denne måde vil det ækvivalente luftgab
blive mindre og som følge deraf spredningen også
blive mindre.
Nu er der blot tilbage at undersøge, om induk
tionen i jernet er for stor, dette vil nemlig betyde
overdreven hysteresetab.
Til det formål kan man naturligvis måle den
optagne effekt ved tomgang. Der kan så ses bort
fra kobbertabene, og den målte effekt vil være
summen
af
hvirvelstrømstabene
og
hysteresetabene. Da transformeren har været anvendt som
udgangstransformer,
vil
hvirvelstrømtabene
ikke
være for store, idet de hovedsagelig afhænger af
den påtrykte spændings frekvens og iøvrigt sti
ger ved voksende frekvens.
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Bliver den målte tomgangseffekt større end en
mindre del af den effekt, transformeren er i stand
til at overføre (sædvanligvis mellem 1 og 5°/o), så
vil det sige, at induktionen er for stor. De 220 volt
på primæren er for meget.
Ønsker man at måle watt-tabet i transforme
ren, kræver det et wattmeter. Det er nemlig ikke
nok at måle spændingen og strømmen og multi
plicere værdierne; der må også tages hensyn til
fasedreiningen. Der skal med andre ord ganges
med effektfaktoren cos φ, hvor φ er fasevinklen
mellem spænding og strøm.
I praksis kan man imidlertid klare problemet
på en noget nemmere måde, idet transformeren
normalt vil kunne tilsluttes uden videre. Man
bør dog holde øje med temperaturen. Har den så
ledes været tilsluttet to timer i tomgang, skal det
ikke være muligt at konsatere en temperatur
stigning med et alm. termometer.
Men nu tilbage til det, der gav stødet til disse
teoretiske betragtninger.
pe to transformere, jeg nævnte i begyndelsen
(den ene mærket CL4), blev anbragt i en kasse,
og det hele blev monteret. Ved afprøvningen af
spændingen på de 3 volt tilsluttede jeg en lille
glødelampe (1,5 volt 0,15 ampere) i serie med en
modstand på 10 ohm til at tage den resterende
spænding. Og her viste det sig, at når jeg tændte
for kontakten i transformens primærside, lyste
lampen voldsomt op. Først efter nogle voldsom
me blink lyste den normalt.

Det var ganske uventet og tilsyneladende højst
ejendommeligt.
Grunden til, at det sker, er den, at der ved ind
kobling ikke øjeblikkelig kommer til at gå den
strøm, der går under stationære forhold. Og på
grund
af
forskelle
i
transformerne
kommer
spændingerne ved indkobling ikke til at ligge
nøjagtigt i modfase, men vil antage alle værdier
mellem med- og modfase.
Det er nu tydeligt, at hvis man anvender dette
princip, vil der opstå en spænding på op til 21
volt i dette tilfælde, nemlig summen af delspæn
dingerne. At det virkelig betyder noget, kan man
se deraf, at den før omtalte glødelampe brændte
af, da jeg havde tændt et ret begrænset antal
gange for afbryderen.
Det ses jo også tydeligt, hvad skade denne stød
spænding kan forårsage på tilkoblet transistor-

Spørgsmål sendes til OZ6NF, G. Juul-Nyholm,
Hirsebakken 7, Måløv. Sammen med spørgsmålene
skal altid opgives EDR-medlemsnummer og evt.
kaldesignal,
men
spørgerne
forbliver
anonyme
overfor alle andre end OZ6NF.

Spørgsmål: Jeg håber, at du kan hjælpe mig med
et par problemer. Jeg skal til at lave en ny sender
med AG 2 modulation. I modulatoren skal bruges
2 stk. 6146. Jeg har desværre ingen databøger til
rådighed. Derfor vil jeg gerne vide, hvilken impe
dans modulationstransformeren skal have, og hvilke
strømme mod.-rørene bruger, når der på sekundæ
ren skal være et QQE06/40 med Va: 600 V, la: 200
mA, Za: 3 kohmt Vg : 250 V. Modulatorrørerne
skal også køre på 600 V. Jeg vil også være tak
nemmelig, om du vil sige mig, om modulatorrørene
skal have deres egen vikling på transformeren?
Svar: Datablade for QQE06/40 siger max. 164 mA
anodestrøm ved Ag 2 modulation. Derfor skal Za
være 3,65 kohm, men både 3 og 4 kohm vil sikkert
være udmærket. 164 mA svarer lige til 100 W input,
og modulatoren skal derfor aflevere 50 W LF, og
så trækker den nok 75 W i input, eller 125 mA på
600 V. Jeg tror, at 6 kohm impedans mellem ano
derne på 6146 på modulationstransformeren vil
være passende, eller der omkring. Det kommer sig
jo ikke så nøje, om du kun kan modulere PA op til
1/4 dB under de 100%! —- Skærmgitrene skal ikke
have deres egen vikling; eller rettere: til dette
brug er det bestemt ikke umagen værd at skulle
finde det helt rigtige vindingsforhold for at bringe
forvrængningen ned under 1%.
Spørgsmål: Under bygningen af en modtager er
jeg stødt på nogle problemer, som jeg håber, at du
kan hjælpe mig med. 1). Modtageren indeholder et
HF-trin og to MF-trin, som skal arbejde med den
samme variable katodemodstand. Problemet er nu
at tilslutte et S-meter, så katodemodstanden ingen
indflydelse har på udslaget. Kan det lade sig gøre
eller kan det gøres ved at nøjes med en fast katode
modstand i ét af MF-rørene, og tilslutte S-metret
der? (Meter: 100 fj,A). — 2). Jeg vil anvende et
krystalfilter med fire krystaller på ca 3347 kHz ef
ter OZ6NFs opskrift i OZ nr. 10, 1960 (!), og jeg
har fået lavet MF-transformere på den frekvens
også. Nu er der imidlertid nogen, der har fortalt
mig, at det ikke er nødvendigt at transformerne har
samme frekvens som krystallerne. Er det virkelig
rigtigt?
Svar: Hvis S-metret skal kobles til en katode,
skal katodemodstanden være fast, hvis metret ikke
er indskudt med en shunt direkte i katodedelingen,
så det måler katodestrømmen. Men S-metret kan jo
også kobles i en brokobling i anodekredsløbet på
et MF-rør, som f. eks. vist i håndbogen, side 79. —
At sige, at MF-transformerne ikke behøver at ligge
på filterfrekvensen, er lidt vildledende. Når filtret
er tunet op, ligger de godt nok et lille stykke ved

kredsløb eller en ensretter, der ikke er dimen
sioneret til den høje spænding. Nu kan man, når
man er klar herover naturligvis undgå
uheldige forhold ved først at tilslutte primæren
og senere belastningen.
Vil man helt undgå denne besværlige proce
dure, må man anvende een transformer, hvorpå
begge viklingerne er anbragt.
OZ3AZ, Arne Bech Jensen, Kirkegårdsv. 7, Kbh. S.

siden af, men det er så lidt, at man behøver en lup
til at se det med, der er tale om nogle få kHz. I
praksis laver man dem til at kunne tunes over et
lille område omkring filterfrekvensen, og trimmekernens stilling vil til slut være meget lidt for
skellig fra den nøjagtige centerfrekvens. Hov, for
resten; du spøfger jo også, om EF184 kan gøres
stabil nok som HF-rør. — Ja, det kan det godt,
det kommer an på, om man holder sine kredse lavimpedante nok, altså med lille L/C- forhold. Men
EF89 er nemmere at holde styr på, og EF93/6BA6 er
favorit til det brug hos mange fabrikanter af
kommunikationsmodtagere, også i 15.000 kr.-klassen.
Modtageren bliver faktisk ikke bedre at lytte på
med EF184 istedet for 6BA6.
Spørgsmål: Jeg ville gerne bygge en 2-meter sta
tion, men det kniber med diagrammer og beskri
velser. Derfor ville jeg spørge dig, om du lå inde
med nogle af de ting, jeg mangler, for da ville jeg
godt låne dem. På forhånd tak.
Svar: Jeg har ikke noget liggende, men i OZ, nr. 3
og 4 for 1963 kan du finde de sidst beskrevne hele
konstruktioner, du efterlyser, hhv. en sender og en
modtager. Det er store mundfulde for folk uden
særlig erfaring på VHF, så jeg ville anbefale dig
at forsøge noget mindre først. Blad de 3-4 sidste
årgange af OZ igennem.
Spørgsmål: Jeg har en modtager type R1155, men
ingen diagrammer. Kan du oplyse mig om hvor jeg
kan få et, evt. lystryk?
Svar: Nej, desværre. Prøv der, hvor du har købt
modtageren.
Spørgsmål: Jeg har puttet en produktdetektor ef
ter OZ3Y af OZ marts 63 i min spille. Beatspolen er
ikke mage til den, som 3Y har benyttet, men en
Prahn 180/110. Den virker godt på AM og på 20 m
ESB, men ikke på 80 m ESB, som jeg ikke kan få
noget forståeligt ud af. Hvad vil du tip~e der er
galt?
Svar: Det var vist en af dem med tyk skal! — HFtrin i amatørmodtagere har en vis tilbøjelighed til
at have større forstærkning, jo lavere frekvensen
er. Og signalerne på 80 m er gennemgående også
kraftigere end 20 m signalerne. Derfor tror jeg, at
din detektor bliver overstyret af 80 m signalerne.
Eller har du glemt, at man bruger øvre sidebånd
på 20, og det nedre på 80 m? — Det har du nok
næppe, for 3Y gør jo opmærksom på det, men
check det lige. Hvis der er tale om overstyring,
må man dreje LF’en helt op, og regulere HFstyrkereguleringen så langt ned som muligt.
Spørgsmål: En venlig sjæl har foræret mig et stk.
4X250B. Jeg har læst artiklen i OZ, august 64, men
er ikke 100‘lo sk ker på sokkelforbindelserne. Vil du
hjælpe mig med dem? — Det eksemplar, jeg har,
ligner det til højre på billedet nederst side 244,
altså med keramik i stedet for glas i soklen.
Svar: Alle rørene i den familig har ens forbin
delser. Fra nøglen, der for øvrigt har forbindelse
med styregitret, og med uret, set mod bunden, er
forbindelserne: g2, k, f, k, ingenting, k, f, k. Ano
den sidder på kølefinnen, og skærmgitret er ført
ud til en ring om rørets mave. Vy 73 de OZ6NF.
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Single Sideband Principles and Circuits. Af
Pappenfus,
Bruene
og
Schoenicke.
382
sider.
McGraw-Hill Book Company, New York 1964.
Pris: 137 kr.
Bogen
repeterer
indledningsvis
ganske
kort
grundprincipperne for AM, FM og ESB og giver
en
historisk
oversigt
over
ESB’s
anvendelse,
hvorefter der i et — lovlig kortfattet — kapitel
om radiobølgers udbredelse via ionosfæren gives
en kvalitativ forklaring af ESB’s fordele under
fading. I de følgende kapitler omtales principper
for ESB-sendere og -modtagere samt nogle vig
tige kredsløb i disse, såsom filtre og balancerede
modulatorer, inden der fortsættes med excitere.
Et langt kapitel er viet senderens (eller mod
tagerens)
frekvensbestemmende
enhed,
lige
fra
amatørsenderens
ét-rørs
oscillator
til
frekvens
syntese i kommercielle mange-kanal sendere.
Lineære HF-effekforstærkere får 70 siders ret
grundig behandling, herunder beregning af forvrængningskomposanter
samt
brug
af
HF-modkobling til nedsættelse af forvrængningen. Des
værre bliver kun rørforstærkere behandlet, skønt
der dog nu kan fås transistorer til udgangstrin i
mindre sendere. Et kapitel om krav til strømfor
syninger afslutter afsnittet om sendere, idet der
dog bagest i bogen følger et kapitel om måleme
toder for ESB-sendere.
Modtager-afsnittet
indledes
med
blokdiagram
mer for en række kommercielle modtagere, hvor
efter støjproblemer får en ret grundig behand
ling, der dog også, kan findes i mange andre bø
ger. I samme kapitel diskuteres bl. a. blandings
trin, kryds- og intermodulation, medens MF-forstærkere og detektorer — herunder AGC og støjbegrænsere — får et kapitel for sig, hvilket også
gælder måleteknik for modtagere.
Endelig findes et meget interessant kapitel om
»Signal Processing« d. v. s. klipning og kompres
sion samt metoder til formindskelse af båndbred
den ved transmission af tale.
Forfatterne er ledende udviklingsingeniører hos
Collins Radio Co. og har derfra stor erfaring med
ESB. Bogen er først og fremmest skrevet for pro
fessionelle, men med tydelig skelen til amatører;
således er matematik undgået alle steder, hvor
kvalitative forklaringer og illustrationer kan gøre
lige så god fyldest, medens matematikken er ta
get i brug de steder, hvor eksakte talværdier er
ønskelige, hvilket den professionelle er taknem
melig for.
Når bogen i sin titel angiver at ville behandle
ikke alene principper, men også kredsløb, undrer
det én, at den praktisk talt ikke bringer transi
storkredsløb. Dette burde ikke være tilfældet for
en bog af dene type, udgivet i 1964.
Bogens pris vil nok være en hindring for ud
bredelse blandt ESB-amatører. Måske var det
en idé, om EDR-afdelinger eller flere amatører
i forening købte den. For alvorligt arbejdende
ESB folk er den sin pris værd. Sammen med sine
litteraturreferencer er den et længe savnet stan
dardværk for ESB.
OZ7MA.
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Skal OZ skrives af vismænd for tåber eller af amatører for amatører?
Kære 7 AQ!
Efter nøje at have studeret dine artikler i OZ
maj 65, side 147-150, føler jeg lyst til i al ven
skabelighed at fremkomme med mine kommen
tarer til dine tanker og ideer om standardisering
og samarbejde. Der er nemlig visse af dine syns
punkter, som foruroliger mig, og som jeg mener,
vi bør diskutere, medens tid er. I modsat fald er
jeg bange for, at OZ vil blive tyndere og tyndere,
og det ville sandelig være en skam, nu hvor vi
— ikke mindst i kraft af din indsats — har fået et
fyldigt og læseværdigt OZ.
Du spørger i en af dine artikler: ER DET SLUT
MED EKSPERIMENTERNE? Hertil må man vist
svare, at det er der ingen, der rigtigt ved. Men
hvis vi allesammen giver os til at købe færdig
grej eller kit, så bliver det i hvert fald hurtigt
slut. At anvende standardkredsløb eller bygge
klodser kan man vist ikke kalde at eksperimen
tere, idet samlingen jo af TR og teknisk stab
(hvem det så er) skal gøres så idiotsikker, at en
hver, der blot kan anvende en bidetang og en
loddekolbe, skal kunne samle tingene. Det er
altså blevet kritiseret for, om man er eksnerimenterende amatør, at man kan anvende disse red
skaber. Det vil sikkert forekomme mange uende
ligt uinteressant og kun lidet spændende at an
vende idiotsikrede byggeklodser. Nuvel, man får
et stykke grej, som sikkert virker perfekt — men
har man lært noget? NEJ. Har det virket inspi
rerende på konstruktøren? NEJ.
Og her kommer vi så til de punkter, som jeg
synes, vi bør overveje alvorligt. Kære 7AQ —du som har ydet så glimrende en indsats for OZ
— du skriver nederst på side 148 under MO
DERNE BYGGETEKNIK, at vi nu går og venter
på en kædereaktion, som skal komme rigtig
igang. Vi venter på artikler om alt muligt, for
folk er endnu ikke blevet inspireret, skriver du.
Jamen giver vi os til at lege med byggeklodser,
så er jeg bange for, at du får lov til at vente læn
ge, for der ligger ingen inspiration gemt i at lege
med idiotsikrede byggeklodser. Og bygningen af
standardkonstruktioner giver da ikke konstruk
tøren stof til nye artikler til OZ — hvad nyt skulle
han kunne skrive? Konstruktionen har jo alle
rede fået det blå stempel af teknisk stab.
Du skriver, at hvis det skitserede forslag kan
gennemføres, så vil der fremtidig i OZ komme
to slags konstruktioner. Den ene type har fået
teknisk stabs blå stempel som værende en tookonstruktion,
idiotsikker,
problemløs,
standardi
seret, uinspirerende, — den anden type kan TR
ikke garantere for, og man må være forberedt
på, at der vil komme mange problemer, men til
gengæld skal de altså betragtes som »inspira
tions-artikler«.
Så er det, jeg gerne vil spørge: Hvem i alver
den tror du vil skrive disse inspirationsartikler
om konstruktioner, muligvis baseret på normalt
utilgængelige komponenter, hvorom man véd, at
de mangler det blå stempel fra teknisk stab?

Hvem tror du vil skrive konstruktionsartikler,
som læserne vil møde med den største skepsis,
fordi de mangler det famøse blå stempel. Alene
denne tanke vil virke aldeles u-inspirerende på
enhver
vordende
konstruktionsbeskriver.
Hvor
for skrive, når alligevel ingen gider læse din ar
tikel, fordi den ikke er fremstillet af teknisk stab
og mærket med det blå stempel. Tilbage til at
skrive har vi så teknisk stab og muligvis særligt
godkendte
konstruktører,
som
kan
overkomme
at lave tre eksemplarer, hver gang de bygger no
get. Så har vi fået et OZ, som skrives af de VI
SES RÅD, medens vi andre holder mund eller
aber efter. OZ skulle nødig blive et blad, skrevet
af vismænd — for tåber. OZ er endnu et blad,
skrevet af amatører — for amatører, og det skulle
det gerne blive ved med at være. Men hvis de
læge forfattere skal diskrimineres i større eller
mindre grad, så holder de sig væk fra skrive
maskinen.
Og gør det i grunden noget, om vore resultater
kun er middelmådige, målt med professionelle
alen? Er det ikke langt mere væsentligt, at vi
lærer af vore eksperimenter, end at vi med bind
for
hjernen
samler
nogle
idiotsikrede
bygge
klodser til perfekte apparater? Efter min mening
bør OZ inspirere os til at eksperimentere og ud
dybe vort kendskab til det, vi eksperimenterer
med — i stedet for at opgive ånden og gå ind for,
at vi blot skal plagiere. OZ’s tekniske spalter har
som sin fornemste opgave at lære os at eksperi
mentere, at opfordre os til at eksperimentere,
helhjertet at gå ind for at så mange som muligt
får lært at eksperimentere. De tekniske spalter
bør være et talerør for så mange som muligt af
de
amatører
herhjemme,
som
eksperimenterer,
og det er jeg alvorligt bange for, at de ikke bli
ver, hvis nogle artikler skal blåtstemples (i over
ført betydning) som problemløse, optimerede top
konstruktioner,
medens
»amatørens«
konstruk
tioner offentliggøres med åbenlys skepsis.
VY 73 de OZ 1 QM
Kai A. Nielsen.
Foranlediget af TR’s artikler moderne bygge
teknik og standardisering i OZ maj 1965 skal jeg
herved komme med et par bemærkninger om de
ideer 7AQ fremkommer med.
Allerførst vil jeg gerne kommentere udtrykket
»standardisering«. Jeg forstår, at det er 7AQ’s
idé, at vi allesammen skal være en lille del af et
samlebånd, hvor de forskellige »moduler« frem
stilles efter grundig vejledning af f. eks. lokal
forening København.
Jeg kan allerede høre en QSO mellem to ama
tører, hvor man udveksler tekniske informationer
som følger: »Som HF forstærker benytter jeg
modul nr. 219 og som PA print nr. 86.«
Det er ganske klart, at det vil ødelægge en del
af glæden ved eksperimenterne, hvis noget så
dant skal til at være toneangivende blandt ama
tørerne. Jeg har altid anset individualismen i
amatørbevægelsen som een af de ting, der gør
den til noget for sig.
Skal vi nu til at bygge efter standardkredsløb,
»som een gang for alle er færdigudviklet«, har
vi for det første bremset det frie initiativ, og for
det andet er vi kommet ind i et kommercielt svstem, der ganske givet har fordele for en fabrik,
men absolut ikke for den enkelte amatør. Hvor
er vi henne, hvis »alle, der kan benytte en bide

tang og loddekolbe«, skal kunne bygge hvad som
helst? Var det ikke bedre, at man, i stedet for at
stikke dem et »standardkredsløb« ud, gjorde de
nye (og for den sags skyld en del af de gamle
amatører) mere fortrolige med teknikken bag rø
rene og transistorene, således at de selv vil være
i stand til at udvikle kredsløbene?
Ifølge TR er rør forældet og halvledere det
eneste saliggørende i dag. Jeg er selv imponeret
af de små tingester, men derfra og til at sige, at
rør er forældet, er der et stort spring. Nu vil jeg
nok blive beskyldt for at »være en ældre ama
tør, der har svært ved at vende tilbage til begyn
derens stade,« men i sandhedens interesse må jeg
fortælle, at jeg har grundlæggende uddannelse
i såvel rørteknik som halvlederteknik og i dag i
mit arbejde er i kontakt med begge systemer
daglig. Så det er altså ikke en uvilje mod at lære
noget nyt, som får mig til at forsvare rørene. Men,
det er efter min mening tankevækkende at se de
store firmaer som OZ6AQ selv benytter som ba
rometer, netop benytter både rør og transistorer
og endog i samme konstruktion. Mon ikke det er
fordi rørene i visse kredsløb stadig har deres for
dele? Hvis vi forudsætter, at amatørerne stadig,
som de har gjort det indtil i dag, vil bevæge sig
højere og højere op af frekvensskalaen, vil de
nok stadig se fordelene ved rørene. Også mange
rævejægere har gjort den ubehagelige erfaring, at
det har været en ret vanskelig opgave at holde
oscillatoren i rævemodtageren stabil med transi
storer ved de store temperaturændringer, en så
dan modtager bliver udsat fof'. Også denne mod
tager, som TR har skitseret. Det er taget som en
selvfølge, at også denne skal være bestykket med
transistorer. Det er ikke dårlig idé, absolut ikke,
men det er i hvert fald en dyrere idé, end hvis
man benytter rør, da det meste surplus på mar
kedet i dag er beregnet for røropstillinger. Nej,
lad os få nogle gode konstruktioner for såvel rør
som transistorer, hvor amatøren selv kan bygge
videre på en god idé, i stedet for, som TR foreslår,
at give ham en færdigsyet opstilling i hånden.
Jeg er absolut enig med TR i, at konstruktio
nerne i OZ af og til ikke er så gennemprøvede,
men jeg ser ikke den store fare deri.
Lad os endelig følge med teknikken, men lad
os blive fri for standardopstillinger og færdig
syede produkter, der egner sig for et stort firma,
men ikke for den enkelte amatør, hvor der er
mange -individuelle krav og økonomiske grunde
at tage hensyn til.
E. Thomassen,
OZ 1 EX,
formand EDR, Herning afd.
Dr. om.
Angående artiklen i OZ om standardisering.
I deen med standardkredsløb er helt rigtig, og
jeg tegner mig for priset til den skitserede grund
modtager.
73, G. Christiansen, OZ7GC
Jeg vil hermed meddele TR, at jeg synes ideen
med standardkredsløbene er fortræffelig.
Selv er jeg forholdsvis nybegynder og har ikke
noget
ordentligt
modtagegrej.
Det
ville
derfor
være en stor fordel, om jeg kunne anvende så
danne byggeklodser til opbygning af en tidssva
rende modtager.
Vy 73, OZ1HU, Hans Knudsen.
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Dr. OM, OZ7AQ!
Jeg har lige læst din artikel om standardise
ring omhyggeligt igennem, og den tanke, du er
inde på, forekommer flere af mine kammerater
og mig at være den helt rigtige, hvis den blot kan
samle tilstrækkelig praktisk tilslutning, for det
må vel blive de lidt viderekomne, der skal holde
for, til vi unge er blevet lidt klogere og nogle
erfaringer rigere. Det første, der skal laves, bør
som sagt være en grundmodtager. Dernæst vil
jeg foreslå en CW-sender efter blandingsprin
cippet, som så senere, når man behersker CW’en,
skal kunne udvides til ESB. Vi skulle jo helst ikke
alle begynde med Geloso VFO og 6146, hi.
Til slut vil jeg på egne og andres vegne sige
mange tak for et godt (nej, virkelig fremragende)
OZ, og jeg er overbevist om, at hvis det skulle
knibe med finanserne, så vil vi så godt som alle
være villige til at putte en femmer mere i kassen.
Vy 73’ es gd luck,
OZ5DT, Ole Kaae Glitstrup,
Knagstrup, Hornslet, Jylland.
Kære OZ7AQ!
Det lyder fint, at der nu er tanker fremme om
en standardisering af kredsløb. Jeg tror, at mange
amatører, og især »grønne«, som jeg selv, ønsker
denne udvikling, og jeg håber, at de i så fald vil
tilkendegive det. Jeg er ikke tilhænger af chassis
arbejde (på grund af manglende værkstedsmu
lighed) og har derfor selv lavet printplader i så
vid udstrækning som muligt. Derfor synes det
mig OK med udformningen af byggeklodser.
Det er vældig smart med disse »connectors«,
men brug af printflige (spyd) bør ikke forkastes.
Det giver en lettere og mere hensigtsmæssig led
ningsføring. Til LF og lign. er det sikkert OK,
men til HF bør i hvert fald en kombination fore
trækkes.
Hvad angår polariteten af stelledninger synes
jeg godt om — på stel. Jeg har ganske vist altid
brugt +, men vænner mig gerne til andet.
Se, det var nu min mening.
Venligst Bjarne Jensen,
EDR. nr. 9234, OZ6LE
Dr. 7AQ!
Du
beder
om
meningstilkendegivelse
vedrø
rende din programerklæring i OZ maj. Den føl
ger hermed:
Jeg synes, det er en udmærket artikel! Lignende
tanker angående skelnen mellem egentlige kon
struktionsartikler og idé-artikler har været luf
tet i QST dec. 1963. Så det er afgjort et problem
for amatørerne. Dels bygger jeg meget selv, dels
har jeg kontakt med mange unge, der gerne vil
bygge selv. I reglen bliver det ved ønsket hos de
unge, fordi det koster ret mange penge, og resul
tatet er for usikkert. En opbygning i moduler ville
både pengemæssigt og fagligt være en stor for
del. Så vidste man, hvad man gik ind til.
Jeg deler ganske dine betragtninger om tran
sistorer - rør.
Men — for jeg synes også, der er et men, endnu
er transistorerne ikke så ens, trods nr. og beteg
nelse, så man kan slutte fra en opstilling til en
kopi. Det har jeg bittert måttet erkende, idet
bygning af en modtager fra OZ har kostet mig et
hav af tid. Det har kostet mig i hvert fald 100
timer efter selve montagen. Og det er for meget.
Problemerne var selvsving i MF og ikke nok AVC.
Det første er løst ved dæmpning af kredsene, det
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sidste er ikke løst endnu, og bliver det muligvis
heller ikke, da det sandsynligvis skyldes for lidt
MF signal. Dermed kommer næste problem. Jeg
kan ikke vide, om der er MF nok, medmindre jeg
får at vide, hvor meget der skal være, og der
næst skal jeg kunne måle, hvor meget MF jeg
har. Det har jeg ikke instrumenter til. Ved hen
vendelse til forfatteren har jeg fået at vide, hvor
meget der skal være, men det kunne lige så godt
have stået i artiklen. Og kunne der ikke komme
en opskrift på en forstærker - transistor - volt
meter? Ganske vist er vi »eksperimenterende«,
men jeg synes nu, eksperimenter er morsomst,
når man har noget at holde sig til; og måleinstru
menter kan efter min mening slet ikke undvæ
res i den forbindelse. Jeg véd godt, at man kan
låne sig frem, men forsøg skal gøres, når pro
blemerne brænder på, ikke ved en eller anden
lejlighed, hvor man støder på et hjælpsomt men
neske.
Endelig vil jeg rose artiklen om el-bug’en.
Den var strålende. For dels virker den med al
det surpus, der har kunnet puttes i den. Dels har
I beskrevet den godt. Jeg kan godt forstå, den
har fået succes. Jeg tror, min CW bliver reddet
med den. Men det var en slem en med BSY-10. Jeg
var lige ved at smide 60 kr.!! ud til BSY-10, hvis
jeg ikke havde mødt 6NF. Så var det sket. Jeg
klarede den med en »udklippet« OC140.
Fortsat særdeles tak for bladet. Bliv endelig
ved!
Vy 73 de OZ7AI, Annike.
Dr. OM Bent!
Tack for dina tekniska artiklar. Jag har lårt
mig mycket på dem. Fortsått så och jag behover
in te kånna någon cro for att jag skall halka efter
i den elektroniske utvecklingen.
Idén du framfor i artikeln »standardisering«,
OZ, Maj, 1965, tyeker jag år mycket bra. Den
forstå konstruktionen som bor goras, tyeker jag
skall vara en mottagare for 3,5 MHz. Några av
skalen år: många behover en bra mottagara for
3,5 MHz, dåribland år jag. De som bygger denna
mottagare kommer såkerligen att bliva overtygade om att halvledarkonstruktioner verkligen år
någonting att ha och sedan omtala det for andra
som inte annu tror på det. (Ifall det finns några??)
73 - 9758, Hans Nordstrom.
Dr. OM 7AQ!!
I din artikkel i OZ nr. 5 efterlyser du tilkende
givelser fra læserne om, hvorvidt der er stemning
for at få fremstillet standard kredsløb. Jeg for
min part kan kun sige, at jeg synes, det er en
udmærket idé, som mange amatører kan få
glæde af.
Du
foreslår
forskellige
standardstørrelser.
De
er helt ok. Hvis jeg må foreslå noget, vil jeg fore
slå at regne LF-spændinger ud fra 0 dB = 1 mV,
hvilket jo også efterhånden ses ret meget, f. eks.
på forstærkervoltmetre. 1 mW i 600 ohm er ube
kvemt at regne med. Desuden vil. jeg foreslå at
standardisere coaxstik. Som standard foreslår jeg
Belling & Lee, som er gode nok til amatørbrug
og langt billigere end f. eks. BNC.
Hvis der er brug for det, vil jeg gerne deltage i
projektet i det omfang, min tid tillader det. Jeg
studerer på Danmarks Ingeniørakademi, så det
er begrænset, hvilken tid jeg har til rådighed.
Hvad med at begynde med at fremstille diverse

simple måleinstrumenter? De er trods alt en nød
vendighed for at fremstille selv simple ting. Men
lad os nu først og fremmest se, om der er inter
esse for sagen.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen Badstue.
Dr. OM!
I det store og hele er jeg enig med dig i dine
udkast til standardisering, men finder dog små
ting at tilføje.
Med hensyn til en driftspænding på 12 V deler
jeg dine betragtninger, men hvorfor minus til
stel? Ved brug af PNP-transistorer synes jeg dog,
at det må være naturligt med emitter, altså + på
stel, hvilket jeg altid selv benytter, med mindre
særlige forhold opfordrer til andet.
Som en praktisk forholdsregel bør man også
stræbe efter en fast standardplacering af tilled
ningerne til printet, således at plus og minus
samt ind- og udgang får sin faste placering, så
ledes at mange kedelige uheld forebygges, hvil
ket jo som bekendt er bedre end at helbrede!
Endelig vil jeg tilføje, at såvidt som det er mig
muligt, agter jeg at deltage aktivt i opbygningen
af diagrammer og print.
Vy 73, Niels Badstue.
Kære OZ7AQ!
Angående dit forslag med standardkredsløb i
maj-nummeret stiller jeg mig meget positivt. Det
er givet, at det vil gøre det nemmere og ikke
mindst billigere for begynderen at bygge sin egen
station.
Alene det, at man er sikker på et godt resultat,
er meget betydningsfuldt. For selv om man lærer
af sine fejltagelser, kan disse godt tage modet
fra én.
Lad os derfor blot få disse konstruktioner i OZ.
I
forbindelse
med
standardiseringen
vil
jeg
lige nævne, at så vidt jeg véd, bruger man ved
kommercielt brug bestemte kontakter på konnektoreme til stel, plus og minus, samt indgang
og udgang i hver sin side.
Men det vil vel ikke i praksis volde problemer.
En anden ting er, hvilken type printplade skal
man anvende til kredsløb, der arbejder ved høje
frekvenser? Jeg tænker her på dielektriske tab.
Da jeg for tiden frekventerer Københavns elektroteknikum (5. semester), har jeg ikke så megen
tid tilovers, at jeg kan binde mig til noget fast.
Men jeg vil gerne fortsat indsende stof til OZ,
når jeg ind imellem får tid til at beskæftige mig
med amatørradio.
Nu vil jeg til slut ønske, at du vil få mange
positive breve, så projektet kan komme i gang.
Venlig hilsen
OZ3AZ, Arne.

TR.s kommentarer
Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til de
mange, der har skrevet til mig angående stan
dardisering. Tak for de positive tilkendegivelser,
hvoraf jeg har tilladt mig at bringe et udvalg
her. Tak især til OZ1QM og OZ1EX, hvis indlæg
gør det muligt at få en diskussion igang om dette
særdeles vigtige emne. Nu tror jeg imidlertid,
at både 1QM og 1EX til en vis grad har misfor
stået den fremsatte tanke om standardkonstruk
tioner. hvilket må være årsagen til den heftig
hed, hvormed de fremfører deres argumenter.
Jeg må vel have udtrykt mig for kort og ikke

klart nok, og det bliver derfor her nødvendigt
med
nogle
supplerende
bemærkninger,
for
at
diskussionen ikke skal blive ført videre på et
skævt grundlag.
Lad os se lidt på, hvad det i grunden kan adstedkomme
af
frygtelige
ulykker
for
amatør
bevægelsen, såfremt der i OZ skulle fremkomme
nogle »standardkonstruktioner«. Vil alle nu plud
selig blive tvunget til at »plagiere« og »efterabe«?
Selvfølgelig ikke, der er da ingen tvang, og en
hver har lov til at tage det af konstruktionerne,
han mener at kunne anvende. Hvis en amatør
mener, at en eller flere enheder burde laves på
en anden måde, har han sandelig sin frihed til
at eksperimentere så meget, han lyster. Omvendt
har han muligheden for at bruge en standardkonstruktions elementer til de dele af sine appa
rater, som han ikke har lyst eller tid til selv at
eksperimentere med og så kaste sig over de dele,
der især interesserer ham. Endelig har enhver jo
da stadigvæk mulighed for at gå sine egne veje,
måske endda inspireret af en af disse forkaste
lige standardkonstruktioner.
For de nye og de mindre erfarne amatørers
vedkommende vil det ganske givet virke mere
inspirerende
at
bygge
en
standardkonstruktion
og få denne til at virke efter hensigten, end at
flikke noget tilfældigt sammen, som ikke virker.
I sidstnævnte tilfælde kan lysten til overhovedet
at prøve igen nemlig let gå fløjten ved samme
lejlighed.
Det er naturligvis ikke tanken (og i praksis
ugørligt) helt at fylde OZ med standardkonstruk
tioner, nogle få stykker om året bliver nok
maksimum. Nogen fare for, at »markedet« skal
blive dækket hurtigt, er der alene af denne grund
absolut ingen fare for.
Behovet for de sædvanlige typer af artikler,
herunder konstruktioner, vil derfor fortsat være
det samme som hidtil. Disse artikler skal natur
ligvis skrives af de samme forfattere som hidtil,
d. v. s. af amatører fra hele landet. Der er ingen,
der behøver at føle, at de diskrimineres. Hvor i
alverden er forskellen, om jeg må spørge? Alene
det faktum, at en artikel overhovedet bliver of
fentliggjort. er jo en slags garantistemnel for. at
indholdet ikke er helt ved siden af. Den tanke,
at en artikel muligvis ikke bliver optaget i OZ,
må vel være lige så u-inspirerende for forfatte
ren som tanken om, at TR ikke kan garantere
for. at andre vil kunne onnå det, artiklen lover.
Med hensvn til »teknisk stab«, så har en sådan
ikke eksisteret i mange år, og det er ikke me
ningen at etablere noget »de vises råd« under
denne eller nogen anden betegnelse. Begrebet
»teknisk stab« dækker samtlige de amatører, der
skriver artikler til OZ og figurerer iøvrigt nå
EDR’s budget nå denne måde. Af praktiske
grunde, som turde være selvindlysende, må TR
for
at
fremskaffe
konstruktionerne
alliere
sig
med nogle amatører, der iøvrigt ikke behøver
være de samme hver gang, og som kan bo hvor
som helst i landet.
Til slut nogle praktiske bemærkninger angå
ende brus af transistorer i de nåtænkte standard
konstruktioner. Sådanne vil blive benyttet. fordi
konstruktionerne
derved
bliver
bedre,
billigere
og lettere at bygge. I en sådan sag kan man na
turligvis ikke basere sig nå surplusgrej. og de
anførte ulemper vil selvfølgelig være elimineret,
inden konstruktionerne offentliggøres.
OZ7AQ
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Fra INDUSTRI OG
ved OZ6PA VIDENSKAB

Radioastronomi
I 1931 gjorde en videnskabsmand ved navn
jansky en forbløffende iagttagelse. Han var ved
at studere atmosfæriske forhold og havde til
sine
undersøgelser
indstillet
en
radiomodtager
på 15 meter. Pludselig lagde han mærke til en
særlig slags »støj«, som tog kraftig til i styrke,
når han drejede antennen i en ganske bestemt
retning. Da han et døgn senere og på samme tids
punkt fortsatte sine iagttagelser, var støjen der
igen. Han fandt nu ud af gennem fortsatte iagtta
gelser, at tidsmellemrummet mellem den særlige
støj på 15 meter var 23 timer og 56 minutter,
hvilket han satte i forbindelse med jordens rota
tion og stillingen til den del af himmelen, hvor
fra signalerne syntes at komme. Ved fortsatte
studier gennem fem år kunne Jansky endelig slå
fast, at støjen, eller radiosignaler kom fra et eller
andet sted i mælkevejen.
Janskys arbejde og hans opsigtsvækkende op
dagelse blev genstand for en hel verdens op
mærksomhed, og flere og flere videnskabsmænd
tog arbejdet op, og nu opstod en hel ny viden
skab, den såkaldte radioastronomi.
Måske er det slet ikke så forbløffende i sig selv
med disse radiosignaler ude fra stjernehimlen. Vi
må jo ikke glemme, at vi i forvejen gennem vore

En 50 fod parabolantenne lytter efter signaler
fra himmelrummet.
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øjne modtager impulser fra rummet, jeg tænker
på det lys, vi modtager fra fjerne stjerner, og da
lysets bølgebevægelse jo er af elektromagnetisk
natur, hvorfor skulle vi så ikke også kunne mod
tage andre elektromagnetiske frekvenser derude
fra? Og hvorfor skulle der ikke også sammen med
lyssvingningeme falde nogle svingninger af på
lavere frekvenser, altså radiobølger? Faktisk ville
der være mere grund til at undre sig, hvis det
sidste ikke var tilfældet, thi med de enorme
atomare kræfter, der virker i stjernernes indre
og ydre, er der jo muligheder for dannelse af
alle slags frekvenser helt op i det kosmiske fre
kvensområde, som man jo iøvrigt véd også kom
mer fra rummet.
Skulle altså læserne af denne artikels over
skrift gå til at tro, at radiosignalerne fra rummet
drejer sig om fjerne fornuftvæseners trang til at
meddele sig, så må jeg skuffe dem. Her drejer det
sig som sagt om elektromagnetiske bølger på
forskellige
radiofrekvenser,
som
modtages
ude
fra, og som er udtryk for fysiske processer af for
skellig art. Ikke desto mindre er denne nye vi
denskab af den aller største interesse, den vil
hjælpe med til at løfte sløret om vort verdens
rums ufattelige udstrækning og stjernesystemer
nes bevægelser.
Undersøgelser over den kosmiske støj og dens
arnesteder overbeviste Jansky om, at den kom fra
vor mælkevej, nærmere betegnet fra dens midte.
Efterhånden som man har fået bedre og bedre
antenner og specielle modtagere, er det nu kon
stateret yderligere, at radiobølgerne kommer fra
en hel række punkter i samme mælkevej.
En klar måneløs aften er det muligt at se tu
sinder af klare stjerner på vor himmel, men stør
steparten af stjernerne synes koncentreret i en
stribe over himmelvælvet, et lysende bælte, den
såkaldte mælkevej. Med de finere og finere tele
skoper, der står til vor rådighed, véd vi nu, at
mælkevejen
består
af
omkring
100
millioner
stjerner, og at dens form nærmest svarer til en
aflang tallerken. Denne tallerken synes at være
100.000 lysår lang og 20.000 lysår bred. Vor egen
sol er medlem af denne stjernesammenslutning,
og den er placeret ca. 30.000 lysår inde mod cen
teret. Vor sol drejer sig sammen med alle mælke
vejens andre sole omkring dette center og gen
nemgår et fuldt kredsløb på 250 millioner år.
Den enorme ophobning af stjerner har en
masse, der er 1011 gange større end solens
masse, men det er ikke hele denne masse, der gi
ver sig til kende som synligt lys. Mellem de en
kelte stjerner ligger enorme skyer af kosmisk
støv, og det er en kendsgerning, at store stjerne
partier i mælkevejen ikke ses på jorden på grund
at disse støvskyer. Dette har hindret en dybere
indsigt i mælkevejens eller rettere mælkeveje
nes struktur. Her må det indskydes, at i alminde
lighed svækkes 99 °/o af stjernelyset af kosmisk
støv, var det ikke tilfældet, ville stjernerne lyse
som fuldmåner. På den anden side oplyses støv
formationer ofte af nærliggende stjerner, så vi
får indtryk af lysende tågeregioner.
Er støvskyerne hindrende for lysets gennem
gang, så går radiobølgerne til gengæld uhindret
gennem støvskyerne, og heri ligger et meget vig
tigt aspekt for radioastronomien, nemlig mulig
heden for gennem radiobølger derude fra rum
met at kunne udforske dele af kosmos, som ellers
ikke er tilgængelig for observation.

Foruden støvskyerne har vi koncentrationer af
gasagtige forekomster, hovedsagelig brint. Brint
i verdensrummet optræder i to former, enten
som ren neutral brint eller som ioniseret proton
elektrongas. Opdagelsen af en såkaldt brintlinie
emission med en spektrallinie på 1.420 Mc er
yderst vigtig, thi herved tillades observationer af
disse brintskyer gennem modtagere, indstillet på
denne og nærliggende frekvenser.
Som det er sagt, er vor mælkevej ikke den ene
ste eksisterende mælkevej. De moderne telesko
per har givet os indblik i, at der eksisterer et
uhyre antal af den slags solsystemer, ja, så stort,
at tallet må skrives som omkring 100 millioner,
og de fjerneste af disse mælkeveje ligger over
2000 lysår ude i rummet. Mange af disse galakser,
som de kaldes, er eliptiske i deres form, og andre
danner spiraler, og flere af disse spiraltåger har
udløbere ud til siden, som var det arme. Det vi
ser sig, at ofte har de udsendte radiobølger de
res arnesteder netop i disse arme. Disse spiral
mælkeveje er ellers meget vanskelige at studere,
selv med de stærkeste teleskoper, så alene den
viden, radiosignalerne kan give os, kan blive
uhyre værdifuld. Det mest opsigtsvækkende ved
radioastronomien er vel netop denne mulighed
for at studere, hvad der ligger ude på den anden
side af vore største teleskopers rækkevidde.
De ufattelige afstande og de lange tidsrum, det
som følge heraf tager lyset at vandre fra mælke
vejene til vor egen lille ubetydelige klode, fylder
os med undren og andagt. Her rækker vor er
kendelse ikke til, og vore vante forestillinger
kommer til kort. Vi har også svært ved at fatte
den nye hypotese, videnskaben hælder til, den,
at verdensrummet udvider sig, at mælkeveje og
solsystemer fjerner sig fra hverandre, og at alt
ekspanderer i en uendelighed. En sådan betragt
ning grunder sig på den kendsgerning, at spektralinierne i det lys, der modtages fra de yder
ste mælkeveje, forskubber sig i retning mod den
røde ende af spekteret. Det tyder på, at hastig

hederne i de yderste systemer bliver større og
større. Målinger har vist, at mælkevejssystemer,
der er 200 millioner lysår ude, bevæger sig med
en hastighed på 30.000 km pr. sekund, men kom
mer vi til de yderste afstande, er hastigheden
oppe på 150.000 km, altså det halve af lysets
hastighed. Det er disse kendsgerninger, der giver
anledning til at tro, at alt i rummet fjerner sig
fra hinanden med større og større fart, jo længere
man kommer ud.
Sådanne forhold kan føre til alle mulige spe
kulationer. Hvis bevægelsen udefter har været
i skred siden tidernes morgen, da må alt oprin
deligt have været pakket tæt sammen i en ene
ste glødende masse.
Det er på nuværende tidspunkt ikke ret meget
vi ved om »radiostjenerne« derude. Hele denne
gren af videnskaben er endnu så ny, men der er
mange kendsgerninger, der forbløffer. En radio
stjerne af middelstørrelse leverer en stråling, der
er 100 millioner gange større end den stråling vor
sol udsender fra en »pletfri« overflade, og mindst
100 gange større end den stråling solen udsender
ved den aller største solpletaktivitet.
Vigtig er den erkendelse, som forøvrigt er gan
ske ny, at nogle radiostjener er tidligere super
novaer, stjerner, der ved en indre eksplosion
blusser op i et gigantisk ildhav. Et eksempel her
på er den såkaldte krebseklo. Krebsekloen var
sådan
en
almindelig
stjerne,
hvis
eksplosion
blev betragtet af kinesiske astronomer i året 1054.
Idag danner krebsekloen en stor lysende gas
masse, hvis bølgestråling overtræffer vore stør
ste almindelige sole.
Nu om stunder er to andre supernovaer er
kendt i form af radiostjener, nemlig en nova
fundet af Kepler og den noksom berømte Nova,
som Tycho Brahe observerede. Denne er ikke for
svundet fra himmelhvælvet, hvad man kunne tro,
ikke brændt op i sin kæmpeeksplosion, men le
ver videre, lokaliseret og registreret i sin nye
form som »efterkommere« af Tychos berømte

Right ascension (hours)

Time efter time registrerer rekorderen, hvad
antennen modtager af radiosignaler fra den del
verdensrummet, den er rettet imod.
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Nova fra året 1572. Det har sandelig været en be
givenhed af de helt store, som Tycho Brahe blev
vidne til hin nat på øen i Øresund, da en ellers
almindelig stjerne pludselig overstrålede alle an
dre stjerner. En Nova er en sjælden gæst på stjer
nehimlen. Inden for de sidste tusind år er der
kun registreret 3 sådanne pragtstjerner.
Radioastronomien vil efterhånden føre til yder
ligere forståelse af kræfternes spil i verdensrum
met. Nogle japanske forskere mener at have kon
stateret, at de kosmiske stråler stammer fra stjer
neeksplosioner og henviser særlig til iagttagelser
ved novaen fra 1054.

Der er arbejdsstof nok for nuværende og kom
mende videnskabsmænd, arbejde med at obser
vere og registrere, hvad der indkommer af radio
signaler på en masse høje og ultrahøje frekven
ser. Arbejde med at tyde observationerne, føje
dem ind i det net af iagttagelser, der tilsammen
giver en skygge af den sammenhæng, der ligger
bag det hele.
Er radiostronomi for amatører? Tilsyneladende
ikke, men alligevel. Amatørastronomer har da i
hvert fald givet gode bidrag til det grovere obser
vationsarbejde, og mon ikke der også vil kom
me radioastronomiamatører?
Radioamatørerne har da ellers indsigt i, hvad
sagen drejer sig om. De kan udmærket foretage et
observationsarbejde
med
egnede,
selvbyggede
modtagere, og vi har jo også tidligere arbejdet
med på beslægtede opgaver, for eksempel ved vor
deltagelse i det geofysiske år, hvor det gjaldt om
at foretage observationer til belysning af nord
lysenes mærkelige natur.
Poul Andersen.

Fra hovedbestyrelsen
I hovedbestyrelsens møde den 15. og 16.
maj blev følgende vedtaget:
1. EDR’s kontingent foreslås forhøjet
fra 35 til 40 kr. om året.

M

Den simpleste form for radioastronomimodtagning er med denne 'parabol-antenne kombineret
med supermodtager og rekorder.

2. Annonceprisen forhøjes med 10 %.
3. Det vedtoges at ansætte fru Grethe
Sigersted, Horsens som EDR’s kas
serer i stedet for OZ3FM. Den nye
kasserer overtager stillingen pr.
15/7.
4. Det vedtoges efter henstilling fra
QSL-manageren at QSL-kort kun
udsendes 1 gang om måneden, uden
efter særlig aftale.
5. Bestyrelsen overdrog 3FM at gå i
gang med en ny QTH-liste.
OZ6PA.

RTTY-maskiner
Efter at alle interesserede har fået deres
RTTY anlæg har vi et par enkelte maskiner
tilbage. Skriv til formanden OZ6PA snarest
mulig, hvis det har interesse. Prisen er kr.
Flere parabolantenner kobles sammen ved et
fælles kabel med midtpunktudtag til modtager
og recorder. (Interferometer princippet).
I Australien står 32 parabolantenner med 2 m
diameter, fødet i fase og i 200 meters længde i
retning øst vest.
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100.

Betaling sker til EDR’s kasserer.
OZ6PA.
Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, Køben
havn S.

VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.
Lidt
stålrør

om
og

firkantede
om

antenne

elementers nedbøjning

Denne artikel har til opgave at henlede ama
tørernes opmærksomhed på de firkantede stålrør,
som gennem de sidste år har fundet så udstrakt
anvendelse.
De firkantede rør er blanktrukne med en meget
smuk og homogen overflade, og de besidder stor
styrke og elasticitet. Desuden er de samtidig et
meget billigt konstruktionsmateriale, som finder
en mangesidig anvendelse.
Firkantrør kan fås hos de fleste jern- og stål
firmaer, og henter man selv varen, kan man godt
købe enkelte rør. Konstruktionslængden er 6 me
ter, hvilket er det mindste, man kan købe.
Nedenstående tabel giver en god oversigt over,
hvad der findes i handelen

Kvadratiske

Dimension

15
20
25
25
30
30
30
34
40
50
60
70
80
90
100
100

X 15 xl,5
X 20 x 1,5
X 25 x1,5
X 25 x 2
X 30 xl ,5
X 30 X 2
X 30 x 5
X 34 x 2
X 40 x 2
X 50 x 2
X 60 x 2,5
X 70 x3
X 80 x 3
X 90 x 4*)
X 00 x 4 *)
X 100 x 5*)

og her erstatte træ- og stålbjælker af de mindre
formater.
Anvendes firkantrør til udvendigt brug, taber
de hurtigt deres smukke udseende, idet de ruster.
De må derfor males inden opsætningen, først med
en rustbeskyttende primer, dernæst med grund
farve og til slut med den endelige finish. Lad os
prøve at se på nogle anvendelsesmuligheder. Der
er f. eks. beamantenneme. Her kan bomme med
fordel fremstilles af rektangulære rør. Som vist i
fig. 2 bores en række huller til elementerne. Hul
lerne skal helst bores nede ved rørets indvendige
bund. Skruer er nemme at anbringe ovenfra, og
dermed er elementerne låset fast. Også bommenes
fastgøring til sit drejelige underlag foregår let
tere, når man bruger firkantrør. Et eksempel
fremgår af fig. 3. Man kan ganske simpelt mon-

fig. 2

Rektangulæ re
Vægt
kg/m

0,64
0,87
1.11
1,45
1,34
1,76
2,58
2,00
2,39
3,02
4,52
6,32
7,26
10,55
11,30
14,43

Dimension

20 X 10 x 1,25
30 X 10 x 1,5
30 x20 x 1,5
35 x 20 x 1,5*)
40 x 20 x 1,5
40 x 30 x 1,5
40 x 30 x 2
50 X30 x2
50 X40 x2
55 x34 x2
60 x30 x2
60 x40 x2
80 x 40 x 2,5
80 x 40 x 4
100 x 40 x 3

Vægt
kg/m

0,54
0,87
1,11
1,23
1,38
1,58
2,07
2,39
2,70
2,67
2,70
3,02
4,52
7,04
6,32

tere en rund plade underst på firkantbjælken på
det sted, hvor antennen skal dreje. Har man så
gennemgående hul i firkantrør og plade, så kan
det hele stikkes ned over en tap på den underlig
gende svingmekanisme og låses fast her ved
møtrikforbindelse.

*) rundkantede

Firkantrør erstatter i stor stil de almindelige
runde rør, naturligvis ikke til rørledningsbrug,
men alle de steder — og det er mange — hvor rør
indgår som konstruktionselement. Der bygges nu
højhuse af firkantrør, men i det mere almindelige
plan trænger brugen af dem ind alle vegne, og alle,
der på en eller anden måde eksperimenterer og
konstruerer, vil før eller senere opdage, at her er
noget, der kan anvendes med held.
Firkantrør er fordelagtige på grund af deres
plane flader, de er nemme at skrue sammen, slut
ter sig let til andre konstruktionselementer, og så
er de jo også som bærende underlag stærkere end
andre rør. Foruden de rent kvadratiske findes
stålrør, der er rektangulære. De kan stående på
højkant anvendes som bærende konstruktioner

Til reoler, borde, hylder og skabe kan rør bru
ges og tillempes efter behov og smag. Et eksem
pel, som er vist nedenfor, vil tiltale mange, det
angår firkantrør som bærende søjler. På disse
søjler forefindes en række huller, i hvilke der kan
indstikkes hyldeknægte.
Rør med huller og hyldeknægte kan købes i
handelen, men selve søjlerne med huller er tem
melig dyre, så man står sig ved selv at bore de
huller, man har brug for og om fornødent skære
gevind og skrue knægtene fast, hvis man har
vanskelighed med selv at lave de aflange huller.
Sådanne søjler kan med fordel bruges til en
hel stations montering. De høje søjler skal gå fra
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gulv til loft. De afsluttes med en plade forneden
og med en gevindtap foroven, denne kan drejes
i det gevind, der danner rørets afslutning. Ved nu
at dreje skruen foroven mod en lille plade, der
lægges mod loftet, spændes søjlen fast mellem
gulv og loft. Yderligere kan der sættes et par
skruer i gulv og loftflangen, og søjlen står urok
kelig fast. Man skal ikke sætte sådanne søjler
på plads uden at være i besiddelse af et vater
pas, de skal helst stå fuldkommen lodret.
Tegningen i fig. 4 viser en sådan kombination
af søjler og hylder, brugt til opbygning af en kom
plet radiostation.
Opstillingen er anbragt ude
på gulvet, ikke op ad en væg. En sådan opstilling
egner sig naturligvis bedst for en amatør, der har
et særligt rum til stationen. Ved at anbringe søj
lerne frit på gulvet kan der monteres apparater
på begge sider af søjlerne, og gør man ikke det,
er det jo altid nemmere at komme til bagklæd
ningen. På de fire søjler er, som illustrationen

bragt på taget af en smuk villa. Antennemæssigt
var det hele sikkert rigtigt beregnet, men anlæg
get og derigennem villaen blev skæmmet af en

enkelt ting, nemlig den kendsgerning, at antenneelementerne
inclucive
bommen
var
beregnet
uden
hensyn
til
materialernes
nedbøjning,
og
dette måtte naturligvis sætte sit præg på det fær
dige arbejde. Et antenneanlæg kan godt være
pynteligt, men bukker det begge ender sammen
og næsten »bider sig selv i halen,« kan man
blive grædefærdig ved synet. Det er vidst en al
mindelig antagelse, at når bare noget er lavet af
smedejern eller rør, så er det utroligt stift og
ikke til at bøje, og så er sandheden dog den, at
et hvilket som helst stykke jern, hvis det ophæn
ges i hver sin ende uden understøtning andre
steder, mere eller mindre går ned på midten. Det
kan være, der opstår en kæmpebue, og det kan
med svære konstruktioner dreje sig om millime
ter, men det skal nok søge nedefter.

viser, anbragt sender og modtager, og der bliver
rigelig plads til en skrivebordsplade, boghylder
o.s.v.

Har man plads kan radiostationen anbringes
på denne måde, den er utraditionel som så meget
andet for tiden.
Når man bygger antenner
På en rejse i provinsen så jeg en
drejelig beamantenne udført af stålrør og an
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meter

Dette, at materialerne bøjer sig ved belastning
eller blot ved sin egen vægt er en alvorlig kends
gerning i brobyggeri eller ved maskin- og hus
bygning, derfor sidder dygtige ingeniører og be
regner materialernes stivhed i enhver kombina
tion. En bro eller gulvet i en koncertsal må ikke
forandre sig kendeligt, fordi det bliver udsat for
vægten af mange mennesker.
Kan man nu regne sig til en antennes statiske
egenskaber, så den ikke, som i vor tegning, hæn
ger sørgeligt nedad, men knejser frit og ubesvæ
ret på sin mast?
Ja, man kan, men regnestykket er ikke let.
Heldigvis er der udarbejdet en række tabeller og
normer, som man kan bruge ved slige regnin
ger, og så kan man jo gøre som ved transisto
rerne, at selv om man ikke forstår det gådefulde,
der sker i deres indre, så kan man indsætte de
forskellige data og få et helt godt resultat ud af
arbejdet.
Når en bjælke, en stang eller lignende med
et ensartet tværsnit belastes, vil den bøje sig

nedad. Denne nedbøjning kaldes også svigtning.
Det ses f. eks. i fig 4, hvor to bjælker er ophængt
eller understøttet forskelligt. Hvis længden er
lige stor og belastningen den samme, så er ned
bøjningen 16 gange så stor i eksemplet til ven
stre som den er i eksemplet til højre. Nedbøjnin
gen til højre er den hyppigst forekommende i
bygningsarbeje, men den kommer ikke i betragt
ning i antennetilfældet med den drejelige beam.
Her er hver frithængende del af bom eller an
tenneelement at betragte som en bjælke, der kun
er understøttet i den ene ende.
Lad os prøve at foretage en regning over ned
bøjning. Her ses to eksempler på belastninger
med tilhørende formler.

kan begynde at regne, og vi stiller os følgende
opgave:
En bom, der er 10 meter lang, bærer en række
antenneelementer. Bommen er fastgjort om et
svingpunkt, der ligger 6 meter inde. Bommen må
nu betragtes som opspændt i sin ene ende (sving
punktet) og har således to fritliggende ender, den
ene 6 meter ude, den anden 4 meter. Beregn ned
bøjningen for 6 meter partiet, når bommens dia
meter er 25, 38, 51 og 76 mm. Der er i rørtabellen
angivet følgende værdier for ovenstående rør.
Diameter
25 mm
32 mm
38 mm
51 mm
76 mm

Vægtyk.
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm

Træghedsmompnt.
0,96
2,531
4,415
11,234
45,908

Vægt
1,13 kg
1,82 kg
2,19 kg
2,95 kg
5,40 kg

Eksempel I
Fra tabellen får vi værdien af træghedsmomentet I, P udregnes for et 6 meter langt rør
som 6 X vægten pr. m. Elastisitetsmodulen er
2000000 kg/cm2.
Vi får da ved indsætning i formlen for nedbøjningen

at nedbøjningen for et 6 meter langt rør med en
rørdiameter på 25 mm bliver:

Bogstaverne angiver følgende størrelser:
P. Belastningen i kilogram
L. Bjælkens længde i centimeter
I. Tværsnittets træghedsmoment
E. Materialets elasticitetsmodul
m. Bjælkens svigtning eller nedbøjning.
Foranstående formel gælder for alle tværsnit
af ensartet form. I vort tilfælde, hvor vi kun har
med rør at gøre, sætter vi E 2.000.000. Dette store
tal er stålets elasticitetsmodul med dimensionen
kg pr. cm2, men man behøver ikke at filosofere
over, hvad dette er for noget, men blot indsætte
tallet 2.000.000, hvergang der i formlen står E.
Det andet bogstav i formlen, I, udtrykker tvær
snittets træghedsmoment, der angives i de ta
beller, man kan få udleveret over materialernes
data. P angiver belastningen, altså den vægt, der
hviler på bjælkens ene ende. Den er i vort til
fælde af særlig beskaffenhed, idet vi foreløbig
kun vil undersøge nedbøjningen uden belastning,
men selv uden belastning har vi en vægt at tage
hensyn til, nemlig jernets egen vægt. Vi skal da
i dette tilfælde ikke regne med formel 1, men
formel 2, som angiver en jævnt fordelt belastning.
I så tilfælde bliver resultatet mindre, end hvis
hele belastningen lå i den ene ende. Læg mærke
til, at konstanten 3 i øverste formel erstattes
af 8, herved bliver resultatet mindre. Endelig er
der bogstavet L, det angiver længden i cm. Re
sultatet af vort regnearbejde vil blive nedbøj
ningen i centimeter.
Forhåbentlig er vi nu kommet så langt, at vi

Eksempel II
For et 6 meter langt rør med rørdiameter på
32 mm fås

For de øvrige rørtykkelser i tabellen fås føl
gende værdier:
for en rørdiam. på 38 mm fås en nedbøjn. på 40 cm
for en rørdiam. på 41 mm fås en nedbøjn. på 22 cm
for en rørdiam. på 76 mm fås en nedbøjn. på 9 cm
Hvis vi i stedet for som her havde brugt fir
kantrør, ville vore resultater være blevet ganske
anderledes.
Hvis vi f. eks. havde anvendt et 2”X2” rør
(51X51 mm) med en vægttykkelse på 3,2 mm,
havde vi for et 6 meter langt element fået en
nedbøjning, der, idet vægten pr. meter var 4,63
kg og tværsnittets træghedsmoment 21,8 cm4,
kunne udregnes til:

Som resultat af vore overvejelser kan det nu
slås fast, at man skal være varsom med at an
vende for små rørdiametre til sine bomkonstruk
tioner. I virkeligheden er det kun 3” røret, der
bør finde anvendelse til den opgivne antenne
bom, idet vi yderligere må tage i betragtning, at
vi i disse beregninger helt har undladt vægten af
antenneelementerne.
Poul Andersen.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Ålborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department

EDR’s nye kasserer fra 15/7-1965
fru Grethe Sigersted, Borgmes
tervej 58, Horsens.
Gift med OZ4GS, Svend Siger
sted.
Grethe har i de sidste 13 år
været beskæftiget på statsbaner
nes godsekspedition, (godsudkør
selsafdelingen) i Horsens.

* * *

Færøske Radio Amatører.
De seneste års stigende interesse for amatørvirkomhed på Færøerne må selvsagt glæde alle
danske amatører, og man må ønske de gode kræf
ter og den nye klub Færøske Radio Amatører held
og lykke fremover.
I.
A. R. U. har på en henvendelse fra den nye
klub, desværre ikke kunnet dispensere for den
faste regel i vedtægterne om kun at optage én for
ening fra hver nation.
EDR håber dette til trods stadig at kunne tælle
mange trofaste venner blandt de Færøske Radio
Amatører.
Børge Petersen. OZ2NU.
Int. sekretær.
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Vi begynder i dette nummer med at bringe
danske amatørers placeringer i et par af sidste
års store internationale tester. Først har vi den
10. WAE-DX-Contest 1964.
Vi begynder med cw-afdelingen, hvor til sam
menligning den bedste station var EP 2 RC med
106.645 points og den bedste europæiske station
DJ3KR med 84.784 points.
Rubrikkerne
i
resultatlisterne
angiver:
Slut
sum — antal af qso’s — antal af QTC’s — multi
plikator — inputklasse.
OZ1TL
4455
33
B
49
86
OZ4RT
32
B
4064
64
63
B
OZ1LO
3051
64
27
49
OZ4DX
23
B
874
38
OZ7BW
702
18
B
39
OZ3Q
13
B
247
19
I fone-afdelingen var DJ6QT bedste station så
vel inden- som udenfor Europa og opnåede ialt
95.648 points.
Her blev de danske resultater:
OZ9SL
6028
70
67
44 B
OZ9QM
3402
76
5
42 C
OZ4RT
3168
47
49
33 B
OZ3SK
864
32
27 A
OZ5KQ
65
13
5B
OZ1TL
9
3
3C
OZ4DX
4
2
2A
Fra SM7ID
— den svenske contestmanager
har vi endvidere modtaget
Slutresultatet af S. A. C. 1964.
Også her begynder vi med cw-afdelingen, hvor
det bedste resultat opnåedes af OH1TN med
151.725 points. De danske resultater er beskedne
i forhold hertil, og vrre bliver det for multioperator-stationernes vedkommende. Det er en contestform, som vi i højere grad bør beskæftige os
med fremover, såfremt vi skal gøre oos håb om at
kunne konkurrere med vore skandinaviske ama
tørkammerater. Bedste station på dette felt var
OH2AM med 380.622 points.
Rubrikkerne i resultatlisterne er: Antal Qso’s —
)-points —
Multiplikator —
Slutsum.
1.OZ4RT
326
720
70
50.400
2.OZ1LO
301
662
65
43.040
3.OZ7GI
330
782
55
43.010
4.OZ7BQ
300
758
56
42.448
5.OZ1TL
231
538
68
36.584
6.OZ9N
300
699
52
36.348
7.OZ4FF
223
454
47
21.338
8.OZ4DX
155
399
51
20.349
9.OZ4H
125
272
38
10.336
10.OZ1W
79
175
39
6.825
11.OZlMX
94
228
19
4.312
12.OZ3LI
70
184
21
3864
13.OZ7GW
101
202
16
3232
14.OZ7BW
62
151
20
3020
15.OZ8JT
44
88
18
1584
16.OZ9QW
35
88
13
1144
17.OZ2CE
35
76
14
1064
18.OZ1JF
35
70
9
630

19. OZ8SW
12
24
6
144
20. OZ7XM
11
20
7
140
21.OZ3IB
8
18
6
108
Vi havde 2 stationer i multioperatorklassen:
1.OZ7OMR
145
345
25
8970
2.OZ1AV
65
136
24
3264
I foneafdelingen var OH5SM bedste single- ope
rator-station med 56.608 points, medens OH2AM
ligeledes var bedst i denne afdeling for multioperator-stationernes
vedkommende
med
142.975
points.
247
634
1.OZ4WR
50
31700
2.OZ3SK
85
212
27
5724
3.OZ4RT
59
151
28
4228
4.OZ4ME
82
168
22
3696
64
5.OZ9QW
171
21
3591
71
142
6.OZ1HS
25
3550
7.OZ1XX
35
88
17
1496
45
8.OZ3KE
90
13
1170
20
41
9.OZ1MR
10
410
12
10.OZ1TH
31
8
248
8
17
11.OZ7XM
6
102
12
12.OZ4DX
24
4
96
7
13.OZ3SW
14
42
3
1
14.OZ1PR
2
1
2
Checklogs fra OZ1RO og OZ3Q.
Landskampen mellem de skandinaviske lande
blev til en dansk sidsteplads, hvad følgende op
stilling viser, men her må der som ovenfor be
rørt tages hensyn til, at multi-operatør-stationer
ikke er noget egentligt praktiseret begreb blandt
danske amatører, hvorved mange points går tabt.
1. SRAL, Finland
3.038.964 p.
med136deltagere
2. SSA, Sverige
2.105.615 p.
med157deltagere
3. NRRL, Norge
438.674 p.
med29deltagere
4. EDR, Danmark
398.199 p.
med37 deltagere
Sammenlign endnu en gang til sidst multi-operatør-stationens
OH2AM’s
380.622
points
med
Danmarks samlede resultat, så er der sikkert lidt
at spekulere over indtil næste S. A. C. test.
Til denne, der bliver den 7. i rækken, har vi
allerede fået indbydelse fra NRRLsTraffic De
partment, der denne gang står som arrangør.
Contestperiodeme bliver for
CW Lørdag den 18. sept. 1965 kl. 15,00 GMT til
Søndag den 19. sept. 1965 kl. 18,00 GMT.
FONE Lørdag den 25. sept. 1965 kl. 15,00 GMT til
Søndag den 26. sept. 1965 kl. 18,00 GMT.
Uden at tage mig det ilde op, så var det måske
et forslag, så småt at forberede sin deltagelse
heri. Hvad siger afdelingerne rundt om i landet
til at lade afdelingssenderen køre i døgndrift ved
denne lejlighed? Jeg meter, det er et forsøg værd.
OZ2NU
Status for OZ-CCA-testen 1965
Den øjeblikkelige status — hvor dette skrives —
er, at der er indgået 70 logs indeholdende forbin
delser med 966 forskellige stationer fra 79 for
skellige prefixer. Så atter i år tegner det til at
have været en god test med fin tilslutning i cwafdelingen.
Calgary Amateur Radio Club
udsteder nu et diplom for forbindelse med 10
forskellige stationer i Calgary. En liste, der gi
ver: dato, call og rapport, sendes til klubbens
adresse: Box 592, Calgary, Canada.
Der er ingen afgift for dette diplom.
På Færøerne,
hvor der har været udøvet en stærk klub-aktivi
tet i den forløbne vinter, er der kommet følgende
nye stationer: OY2J- 3B - 4KL - 4M - 7M og 7X.

De nye prefixer
for Indonesien ser således ud:
Vest Java .............................. 8F1
Centr. Java ........................... 8F2
Øst Java ................................ 8F3
Sumatra ................................ 8F4
Borneo ................................... 8F5
Celebes .................................. 8F6
8F6 dækker endvidere Timor, Moluccas og Vest
Ny Guinea.
LA-DXPRESSEN
der redigeres af LA6CF, J. S. Aasbech, udkom
mer hver uge og bringer de allersidste dx-nyheder. Hans adresse er Høkveien 3a, Sarpsborg,
Norge.
San Felix/San Ambrosia
er blevet godkendt som nyt DXCC-land og kre
diteringer vil blive godkendt fra 1. aug. 1965.
OL-stationer
Den tjekkiske amatørklub — Ustredni Radio
klub — har bedt os viderebringe følgende infor
mationer om OL stationerne i Tjekkoslovakiet.
Ol-kaldesignalerne er blevet tildelt til ret unge
mennesker, der er begyndere og uden særlig
mange erfaringer. Deres aktivitet har hidtil væ
ret begrænset til topbåndet — 160 m — og til
kontakt med tjekkiske stationer. Det synes imid
lertid som om, at de fleste operatører af OL-sta
tioner er dygtige nok endda og i stand til at
kunne lave forbindelser også med udenlandske
stationer.
I forbindelse med de nye bestemmelser vil OLstationerne efter 1 års tilfredsstillende aktivitet
få tilladelse til at gennemføre qso’s med frem
mede lande.
Da der ikke vil blive foretaget nogen ændring
i OL-stationernes kaldesignaler, kan misforståel
ser opstå på grund af denne lidt forvirrede si
tuation. Vi vil derfor være meget taknemmelige,
hvis De venligst vil informere Deres amatørven
ner og medlemmer af Deres organisation herom.
Over 1050 qso’s
opnåede OZ9SL i fone-afdelingen af ARL’s DXContest i foråret, hvilket giver ham et pointsresultat på over 100.000.
Det er efter danske forhold et sjældent resul
tat, som Tr. Department gratulerer med.
OZ3 FL nåede i cw-afdelingen også op på lidt
over 100.000 points, men det var kun halvt så
godt et resultat som i 1964.
Fra OZ9PP,
der nu arbejder og bor i London, har vi med tak
modtaget kopi af hele hans korrespondance med
de schweitsiske PTT-myndigheder, der blev ført
for opnåelse af licens under hans tidligere op
hold dernede.
Papirerne giver klart udtryk for, at myndig
hederne dernede er parate til at træffe aftale
med de danske myndigheder om gensidighedslicens. Vi gentager vor opfordring til alle om at
sende os alt materiale, de kommer i forbindelse
med i denne sag.
Venezuelan Radio Club
invitereralle danske amatører til at deltage i den
årlige contest til minde om Venezuelas uafhæn
gighed.
Testen finder sted fra lørdag den 3. juli kl. 10,00
GMT og til mandag den 5. juli 1965 kl. 24,00 GMT.
Forbindelser må etableres på 80-40-20-15 og
10 m, men kun med AM eller SSB — ikke CW.
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Kodegruppen er den sædvanlige, bestående af
et fem-cifret tal, hvor de to første cifre er RS
rapport og de tre sidste det købende qso-nr.
For
europæiske
stationer
tæller
forbindelser
med stationer fra Venezuela eller andre nord
eller sydamerikanske lande.
Der gives 1 point for hver kontakt. Multipli
kator er summen af lande, kontaktede på alle
bånd. YV-prefixerne YV1-YV2 o. s. v. tæller som
separate lande.
Der er pokal til den højest-scorende udenland
ske station og medalje til den bedste europæiske
station, ligesom der er et certificat til hver sta
tion, som mindst har haft 3 YV-qso’s samt 3
qso’s med 3 andre amerikanske lande.
Logs skal have rubrikker i følgende orden:
Dato - tid (GMT) - Station-nr. givet-nr. mod
taget.
Loggene sendes sammen med 1 US dollar eller
tilsvarende i internationale svarkuponer til:
Radio Club Venezolano,
P. O. Box 2285,
Caracas, Venezuela,
South America,
således at de er fremme inden den 15. september
1965.
(Ovennævnte beløb vil blive returneret til de
deltagere, der af en eller anden grund ikke kan
opnå certificatet).

K1QHP/ET3USA vil. igen i midten af juni forsøge
en tur til Fransk Somaliland. Call vil være FL8AK,
han vil køre CW på 14040, 21040 og SSB 14125, 21197
kc. Hvis. han kan få tilladelse til at anvende firs
og fyrre meter vil han. også forsøge sig med CW på
disse bånd. QSL til Kf7UCH.
Ligeledes i midten af juni vil W2JAE tage en tur
til FP8 land, nærmere detaljer mangler.
DJ1OE er kommet igang fra Thailand med kalde
signalet HS1F, han kører SSB i den halve ende af
tyve meter og kommer bedst igennem for Eu. for
bindelser mellem 14-16 gmt. QSL kan sendes gennem
DJ7LD.
Fra St. Helena er ZC4IP kommet i luften som
ZD7IP, han kører mest CW på 14008 og 21012 og
kommer igennem omkring 07 og 16 z.
Han regner med at skulle være dernede i to-tre år.
ZL1ABZ er kommet igang fra Chatham Island
med kaldesignalet ZL3VB, han kører normalt SSB
på 14117 og CW 14040, de bedste tider er mellem 07
og 0730 gmt. Han kommer også af og til på fyrre
meter, men her er der nok ikke så store chancer i
øjeblikket.
VR6TC har ændret sine skeds for europæiske
stationer, han er nu aktiv på 14040 tirsdag morgen
mellem 05 og 06 gmt, signalerne er normalt nogen
lunde gode, hans QSL manager er W4TAJ.
OZ7SM er nu igen kommet i gang ude fra Hong
Kong, nu med kaldesignalet VS6AJ, han kører med
KWM2 og en SOLI linear. Han er på 15 meter
21350-380 mellem 12-14 z og på tyve meter 14100-120
mellem 14 og 16 z. QSL sendes til BOX 97 Hong
Kong.
I Monaco er der kommet nye kaldesignaler for
de amatører, der ikke er fastboende dernede. De vil
for fremtiden anvende prefixet 3AØ kun de sta
tioner der er hjemmehørende der, vil fortsat an
vende prefixet 3A2.
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VK9CR er komet igang fra Cocos (keeling) Islands.
Han kører SSB mellem 14247 og 253 dagligt mellem
16 og 18 gmt., også 14100 anvendes. Han arbejder på
en ionosfære station og hans station er 32S3, 75S3
og beamantenne. QSL tager VK6RU sig af.
Det var slut på nyhederne dennegang, og så over
til
båndrapporterne:
3,5 Mc CW:
OZ8GF: OE2HKL - F9EW - SP2HQ HA2MBC LZ2KBA - UB5KAI - UQ2AK - UC2LV - UP2CT G6FU - ON4JC.
14 Mc CW:
OZ7BA: 9M4MT 18 - CR6AI 18 - EP2IW 18 - JA
1—2—4—5—7 17 - KL7AFK 18 - KR6JZ 16 - SM6CKU
/MM 20 - Arabiske Hav - UWOiN 15 - UWØAP 18
- VK3—4—6 10 - W2—4—6 7.
14 Mc SSB:
OZ4SK: VS9MB 17 - HZ1AT/8Z4 6 - TI2RFT-2DX
22 - AC1—3—4 H 16 - 9U5BB 19 - VP6WR-KL 22 VS6AJ 16 - YA4A 19 - WAØIFW/F08 6 - OA8D/3 W2ZIA/ZK1 6 - XE1HHX 15 - 7X2AH 21 - LA2QJ/p
9 - HZ1AB 14.
OZ5BW: W2ZIA/ZK1 6 - F08AA 6 - VP4VP 2- AC3/4H 15 - CR4AJ 13 - VS6AJ 14 - ZD8LT-TV-HLJC 21.
OZ7BA: 4U5ITU 14 - HS1HS 18 - KW6EJ 16 UA4CD 8.
21 Mc CW:
OZ7BA: 5A1TW 10 9J2BC 9 - HM3CV
12JA3BCC 8 - K1SDS/AM
- VK5-7 10.
28 Mc CW:
OZ7BA: DJ1-4-8 11 - G3TMQ
11 - HB9AGF 12I1LAO 12 - ON4ZY 11 SMtlA 16 - UA3AKJ 16UO5AA 16.
QSL adresser:
VS9MB via W2CTN.
HZ1AT/8Z4 via G8KS.
Vp6WR via WB2FSW.
VS6AJ til Box 97 Hong-Kong eller via QSL cen
tralen.
YA4A via K4KMX.
WAØIFW/F08 via WAØIFW.
OA8D/3 via W2CTN.
W2ZIA/ZK1 via W2ZIA.
7X2AH via WA4STL.
Det var det hele for denne gang, tak for rappor
terne og på genhør i næste måned- 73 es god jagt.
OZ7B Q/Joe.
Hans Jørgen Rasmussen,
vær. 145. P. O. Pedersens Kollegiet,
Haraldslundvej 38, Lyngby.

TESTER:
Nu, da vi er inde i sæsonen for VHF tester, er det
tiden at få antenne, modtager og sender bragt til at
yde det maximale. Vores visitkort udadtil er jo sig
nalet, som senderen leverer. Idag er det jo desværre
ikke alle sendere, der arbejder saa godt, som de
skulle. På 2 mtr. båndet høres der stadig sendere,
der er „syge“ — dårlig modulation etc. For at få
størst ydeevne af senderen må man sørge for, at
alt fungerer så perfekt som muligt — dernæst. er
der jo også hensynet til nærboende amatører samt
TVI! Jeg mener at have bemærket en besynderlig
tendens — at det er som om, man er „bange“ for
at afgive en ærlig rapport til den amatør, man har
forbindelse med! Det kunne jo tænkes, at ham med

den daarlig modulation tror, at alt er i skønneste
orden, fordi rapporterne han faar er fine — fik han
nu en ærlig rapport, der sagde, at modulationen var
dårlig, ville han j o nok få bragt dette forhold torden.
Så derfor: afgiv altid rigtige rapporter m.h.t. be
dømmelsen af kvaliteten af modpartens signal.
I testerne er det af vigtighed, at senderen kører
rigtigt — undgå overmodulation, det generer kun
nærboende, men det hjælper ikke med til flere og
længere forbindelser, tværtimod!!!
Under testerne ville arbejdet kunne lettes betyde
ligt, hvis deltagerne kun anvendte een frekvens,
samt altid i opkaldene oplyse cm, hvorfra i båndet
de ville starte deres lytning. Alle har jo nok op
levet dette, at man kalder og kalder på en bestemt
station uden at blive hørt, man tror til sidst, at der
ikke findes en modtager på den station — hvis han
bare i opkaldet f. eks. havde sagt, at han lytter fra
146 Mc og ned — så vidste man nogenlunde, hvornår
chancen for forbindelse var tilstede.
Skal vi ikke alle prøve på i kommende tester i
opkaldene at angive hvorfra og hvortil i 2 mtr. bån
det man ønsker at lytte!
Husk, at båndet går helt op til 146 Mc — selv der
oppe findes stationer, der vil have forbindelser.
God test.

1188
15. OZ4HZ/P
3601
29. OZ9JP
1160
16. OZ9CR
3279
30. SM7BXK
1120
17. OZ4HX
3070
31. OZ9VN
994
18. OZ2PN
2629
32. OZ9OT
19. OZ2FD
2547
882
33. OZ6CP
768
20. OZ1LD
2509
34. OZ2FD
622
2194
35. OZ9FR
21. OZ9SW
36. OZ2LR
469
22. SM7BBN
2005
414
23. SM7BOR
1922
37. OZ5NT
391
24. OZ4CT
1724
38. OZ1RH
39. OZ9HN
180
1689
25. SM7COS
105
40. OZ2RT
26- OZ6SI
1520
85
41. OZ8HV
27. OZ9PZ
1490
1481
28. OZ8IS
4AO,
Checkloggar:
OZ1EE, IGF, 2JT, 3RC, 3FO,
4OL, 6AF, 6JT, 6OV, 7HJ, 8LH, 9AC, 9EO, 9HU och
SM7ANL.
2 LA-, 18 SM- och 30 OZ-loggar saknades. C:a 40
olika tyska stationer hade kontaktats av de tävlandeKonditionerna var bättre än normalt på 144 Mc,
men mycket dåliga på 432 Mc, där endast ett fåtal
qso kunde genomföras.
Bästa DX på 144 Mc var SM6CYZ/7 - DM4PMI./P
med 535 km.
Skåne i maj 1965. TJK7 testkommitté.

Testkalenderen:
3. og 4. juli: Region I, UK7 og 2 meterklubben, 144
Mc og 432 Mc test.
17. og 18. juli: Engelsk 1296 Mc test.
4. og 5. sept.: Region I og EDR’s VHF test.
Aktivitetstesten:
Stillingen efter majomgangen er:
144 Mc:
—
96 point
OZ8UX
OZ9OR
—
6OL
89 point
9JP
—
3VO
4HZ
73 point
—
6FT
9CR
70 point
2FD
— 53 point
5LK
—
5HW
4EV
48 point
—
3NH
8HV
42 point
—
9FR
2PN
41 point
—
.9KY
39 point
7JN
—
6AF
9OT
39 point
—
4RM
8OP
38 point
— 31 point
4EM
4CT
—
5NT
4CT
31 point
—
9AD
9BS
29 point
2SD
8LH
— 24 point
— 24 point
1IF
1PQ
— 23 point
2RT
9EO
1LD
—
6JI
23 point
—
4ON
1EE
22 point
2RI
8SC
21 point
—

20 point
18 point
—
17 point
—
17 point
—
16 point
—
16 point
— 15 point
—
15 point
—
14 point
— 13 point
—
11 point
— 10 piont
— 10 point
—
8 point
—
7 point
—
5 point
—
5 point
—
4 point
—
4 point
1 point
—
—

—

432 Mc: OZ9CR —
1 point
Logs fra aktivitetstesterne sendes til underteg
nede inden d. 28. i måneden.
144 Mc aktivitetstest d. 1 tirsdag i måneden kl.
1900 - 2400 DNT.
Forsøgsvis indføres der en 432 Mc aktivitetstest d.
1 onsdag i måneden kl. 2200 - 2300 DNT.
Resultat från 2 m klubbens och UK7’s marstest 1965:
1. SM7AED
12762
8OZ6WJ
4754
4
OZ6JP/P
12070
9. OZ4EM
4742
3. SM6CYZ/7
10188
10. OZ3VO
4555
4. SM6CSO
9451
11. OZ7JN
4474
7882
5. OZ1FF
12. OZ1PQ
4371
6. SM7ZN
7818
13. OZ6EI
3628
7. OZ4EV
5907
14. OZ2TE
3613

.

145,000 Mc:
Nu, da der hos „OZ’s“ annoncører kan købes fa
briksny „ITT“ krystaller til landskaldefrekvensen —
prisen er mere end fordelagtig! — kommer prob
lemet med at få lagt det nøjagtigt ind på frekven
sen.
Krystallerne er fremstillet til ITT’s specifikation
C390:
Tolerance: ± 0,005%.
Temperatur område: - 20°C - + 70°C.
Belastningskapacitet: 30 pf.
Max. drive effekt: 10 mW.
Jeg har eksperimenteret en del med et 6 Mc
krystal for at få det lagt rigtigt ind — i mit tilfælde
skal der fra oscillatoren bruges meget lidt HF sig
nal, derfor den lidt uortodokse koblingsmåde.
144 Mc nyt:
Søndag d. 2. maj kl. 1000 DNT blev der fra CAPE
HERLUF i Farum opsendt en måleballon. Formålet
var at undersøge mulighederne for at lade solen
opvarme containeren med radioudstyret. Under for
søget blev der fra ballonen udsendt telemeter sig
naler på den sædvanlige „ballonfrekvens" — der
blev målt højde og temperatur. Under opstigningen
til 10 km højde faldt temperaturen 22° — så steg
ballonen til ca. 11 km højde, og det betød bl. a., at
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temperaturen steg ca. 7°. Ballonen ophørte med at
udsende radiosignaler kl. ca. 1230 — pejlinger viser,
at ballonen er faldet i havet syd for Sjælland.
Før der er fremskaffet et bedre materiale til at
fremstille balloner af, bliver der ingen opsendelser.
Det nu anvendte materiale har vist dårlige egen
skaber — brinten siver ud igennem det — det be
virker, at ballonerne ikke stiger så højt som ønsket.
Søndag d. 23. maj havde en kreds af Malmø ama
tører lejet et CESSNA fly for at udføre et VHF for
søg. Flyet blev forsynet med en HALO antenne til
2 mtr. — antennen var placeret på landingsstellet —
de svenske luftfartsmyndigheder havde godkendt
placeringen. Stationen i flyet var en HW-20 transceiver, og sendefrekvensen var 144,76 Mc. Stationen
blev betjent af SM7BJ/AM, 7BJ var også „sjælen"
i hele forsøget. Meningen var at flyve op til 3000
mtr’s højde og fra en position over sydskåne lave
DX forbindelser, maximumhøjden blev 2700 meter
— bedste DX blev SM6 og OZ6PM ved Århus.
Der blev ført 55 QSO’er med 40 forskellige stationer.
De fleste forbindelser var med „S“ 9.
Prøveudsendelser fra DLØAR på 144,000 Mc er
hørt af flere danske amatører — evt. rapporter be
des sendt til undertegnede.
432 Mc nyt:
I den første halvdel af maj var det lige ved, at
den første OZ-LA forbindelse havde fundet sted.
9SW havde 2 mtr forbindelse med LA9T — de blev
enige om at prøve på 432 Mc — 9SW hørte LA9T,
men LA9T kunne ikke høre 9SW.
Husk 432 Mc aktivitetstesten d. 1. onsdag i hver
måned.
OZ9AC.

2-METER KLUBBENs majmøde hos STORNO
blev en formidabel succes med en mødedeltagelse,
der ikke er set længe. OZ7BO ingeniør Bo Brøndum
behandlede
omstående
modulationsformer
vekselvis sammen med ingeniør Orla Hansen, der
er leder af STORNO’s laboratorium for måling af
udstyr til godkendelse i de enkelte lande. For
dele og mangler blev klargjort både set ud fra
professionelle
som
amatørmæssige
synspunkter
— og i en sådan form — at det bør komme en bre
dere kreds af amatører til gode, hvorfor dette
kortfattede referat. Med lysbilleder, flip-over og
flittig brug af tavle fik de deltagende amatører
et sådant indblik og så mange tips, at de kun
fremover kan forbedre det tekniske niveau. For
PM og FM amatørernes vedkommende kan vi
give den glædelige meddelelse, at STORNO har
givet os lovning på levering af diskriminatorenheder, pretestede til til 455 kc og med alle nød
vendige
komponenter
indbyggede,
såsom
dioder
o. 1. eventuelt både til rør- og transistormod
tagere. Denne rundhåndede gestus vil 2-METER
KLUBBEN følge op, således at derudarbejdes
TEKNISK INFORMATION med diagrammer o. 1.
Alle interesserede kan ved henvendelse til OZ5AB
blive noteret op. Dette er nødvendigt for at kunne
foretage eet samlet indkøb. Prisen vil sikkert
afhænge af antal, og vil derfor blive meddelt in
den endelig disponering foretages, så gå til sagen
NU. Hermed skulle vi kunne få gang i PN-arbejdet også på modtagerside på VHF-båndet, lige
som vi håber at dække et behov for det mobile
arbejde.
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FORDELE VED ESB PÅ. HF BÅNDENE
A. Eliminering af selektiv fadning.
B. Minimum båndbredde.
C. Mere »Talpower«.
D. Heterodynt bærebølgefløjt.
E. (Bedre virkningsgrad)?
MANGLER VED ESB
F. Store krav om frekvensstabilitet.
G. Kompliceret Tx og Rx.
FORDELE PÅ VHF BÅNDET
mindre interesse.
mindre interesse.
+ (P&T begrænsning)
Problematisk
Kommentarer. B. dækker et behov på de over
fyldte HF-bånd, men har mindre interesse på
VHF-båndet, hvor der endnu er plads til mange
amatører. — D. ESB giver mulighed for at ad
skille to stationer, selv med 1 kc afstand, og selv
om den ene station er kraftigere end den anden.
Ved AM er dette ikke muligt på grund af bære
bølgefløjt. På VHF-båndet har dette mindre in
teresse på grund af den allerede nævnte gode
plads. -— F. ESB stiller absolutte krav om fre
kvensstabilitet. En tolerance på 25 Hz er god, og
50 Hz kan tolereres. Ved 200 Hz ryger forståelig
heden. 50 Hz ved en frekvens på 50 Mc repræsen
terer een pr. een million, og sammenlignes dette
med de i dag på markedet forefindende krystal
lers tolerance, har man et billede af den krævede
nøjagtighed.
Konklusion.
Fordelene
på
HF-båndene er indlysende, medens ESB vel kun har in
teresse for den mere .eksperimenterende VHFamatør.
I følgende kurve ses en sammenligning mellem
de forskellige modulationsformer. Målingerne er
foretaget under visse forudsætninger for at gøre
en sammenligning mulig. Målepunkterne er såle
des den fra senderen udstrålede effekt og den fra
modtageren afgivne effekt.

- Signal to noise v.s. carrier to noise in
AM, S.S.B. AM, and narrow band phase mod
ulation systems.

Forbetoning
og
efterbetoning
af
henholdsvis
sender og modtager er foretaget for at give de
rette arbejdsbetingelser. Det er værd at lægge
mærke til, at der for PM og FM’s vedkommende
opnås et gain på 8,3 db ved for- og efterbetoning.
Dette skyldes, at fasesvinget ændres ved forskel
lig modulationsindex. Ved et givent antal LFsvingninger vil man pr. oktav få 6 db mere fasesving, og man må derfor for at få konstant fase
sving for- og efterbetone henholdsvis sender og
modtager, således at dette opnås. Mon ikke der
»syndes« noget på disse punkter i amatørkredse?
Det må også være klart, at operatørens behand
ling af mikrofonen er af særdeles stor vigtighed
for at opnå den største effektivitet. Brugen af
veldefinerede
LF-filtre
og
eventuel
kompression
må anbefales. Lad os kikke lidt på kurverne.
Som det ses heraf, opnår man ved ESB 9 db
mere end ved AM. PM giver 14,3 db mere end
AM med 2 kc fasesving, medens dermed et fase
sving på 5 kc opnås 22,3 db mere. Udnytter man
den tilladte dobbelte sendereffekt ved PM og FM,
opnår man yderligere 3 db. Ved disse sammen
ligninger er der tale om 100 % AM-modulation.
Fordelene ved PM og FM på VHF-båndene er
således indlysende, når de givne forudsætninger
opfyldes. Hertil kommer mange andre fordele,
såsom bedre komunikation, bedre .økonomi, bedre
forhold til naboerne ved undgåelse af BCI og
TVI, og hvis der bruges squelch bedre forhold til
XYL og YL, der nok vil sætte pris på lidt mere
ro. Retfærdighedsvis skal der dog, i henhold til
kurverne, gøres opmærksom på
AM’s
effekti
vitet i støjniveauet, hvor der vel nok for den
drevne amatør kan hentes »forståelighed« hjem.
(Den laveste del af kurverne).
Endvidere blev der ved hjælp af plancher gen
nemgået mulighederne for udbredelse af mere
effekt i forhold til økonomi. Fordobles antenne
højden ved den ene part,- opnås en forøgelse på
40 %. Fordobles antennehøjden ved begge parter
opnås 100 %. Fordobling af sendereffekt hos den
ene part giver 18 °/o, og 16-dobles effekten opnås
100 %. Der skal vist ikke megen fantasi til at finde
ud af, hvad der er mest økonomisk.
Endelig gennemgik OZ7BO STORNO’s program
for VHF-udstyr. Det må konstateres, at Dan
mark ligger meget langt fremme i fronten på
dette område. Et teknisk vidunder var STORNO’s
lille
næsten
»lommetranceiver«.
Opbygget
ude
lukkende med transistorer, 20 stk. i modtager
samt yderligere 12 stk. indkapslet i 32 modulen
heder, så små, at de kan ligge i en vielsesring.
Modulerne loddes under lup som »båndarbejde«.
Dette alene er en præstation. Discriminator er
krystalstyret. I lysbilleder så vi mange af de 423
elektriske komponenter, der anvendes. Den gen
nemsnitlige levetid for hver enkelt er over 4000
levetimer, hvilket giver »militær kvalitet« på det
kommercielle
marked.
Endvidere
gennemgik
OZ7BO kort den kombinerede transistor- og rørbestykkede »VIKING«. I denne mobile station be
mærkede man PA-trinet, der var opbygget på
print, og hvor det af interesse for amatørerne
kan nævnes den monterede køleplade, ligesom
MF-delen
var
afskærmet
med
en
metalplade.
Samme model fandtes også i en 70 cm-udgave,
hvor styre- og PA-del var opbygget som en
lecherkredsenhed med kondensator, hvor hele en
heden var forgyldt. Et teknisk mesterværk, der
fik »amatørøjne« til at stråle.
vy 73 OZ9AE

FRA AFDELINGERNE
VHF-ARBEJDET I KØBENHAVNS AFDELINGEN
Vi kan meddele, at vor nye 2-meter special ringdipol, der er beregnet af OZ7G, nu er sat op paa et
af Bella-højhusenes tag. Det er en stor gevinst for
vort 2-meter arbejde, for vi vil nu kunne høres over
det ganske land selv under almindelige forhold.
Vi har ganske vist maattet betale for det egent
lige montagearbejde ifølge paabud fra ejendommen,
men der er nu udført et godt stykke arbejde. Store
Bededag drog en del af afdelingens medlemmer ud
til Bellahøj, bl. a. Mastrup, Mogens, Claus, Winther,
OZ 5 IS, OZ 5 RU, OZ 5 RO, OZ 8 Y — alle under
ledelse af OZ 4 AO, for at lave resten af arbejdet.
Nu mangler vi kun at forbedre vor modtager,
saaledes at den kommer til at svare til senderens
rækkevidde.
Paa afdelingens VHF-møde den 21. maj var 26
VHF-interesserede mødt op for at høre OZ 2 ME,
der sammen med OZ 4 FO foreviste førstenævntes
nye flotte grej. Det drejede sig om en 2-meter
station til SSB, FM og AM. Nu kom vor nye an
tenne rigtig til sin ret! Efter en lille QSO med
OZ 5 QR fik vi OZ 9 OR paa modtageren, og det
gik fint — ogsaa med SSB. Derefter holdt OZ 2 ME
et interessant foredrag om VFX paa 2-meter, og
fortalte samtidig om sin nye transcedver til 2-meter
og 70 cm. Ogsaa OZ 4 FO fortalte om sit nyeste
grej.
OZ 1 PL havde noget nyt paa tapetet: ET MAANESKUD PAA 70 CM — det er vist noget helt nyt
herhjemme! Det skal ske i samarbejde med Jacob
sen fra Rude Skov og med en schweizisk amatør,
idet man med en 6 meter parabolantenne vil søge
at faa forbindelse via maanen — senere vil man for
søge med en USA station. OZ 1 PL fortalte om dette
nyeste projekt for den andægtigt lyttende tilhørerskare.
I fortsættelse heraf fortalte Jacobsen fra Rude
Skov om det sidste ballon forsøg, der havde formet
sig som et forsøg med de elementer, der sendes op
med senderen. Han konstaterede, at der finder en
alt for stærk nedkøling sted, og man arbejder nu
paa at faa dette problem løst.
Det blev meget sent, før vi kunne afslutte med
en QSO paa 2 meter med OZ 9 OR og en SM 7station.
Næste VHF-møde bliver den 18. juni, hvor
OZ 9 AC vil forelægge de seneste resultater ved
rørende OSCAR 3, og han vil prøve at kigge lidt
ind i fremtiden paa dette omraade.
HUSK: Alle er velkomne til EDR’s københavns
afdelings VHF-møder!
Programmet:
18. juni:
VHF-møde. Se bemærkningen overfor.
21 juni:
Som nævnt i sidste nummer af OZ afholder vi i
aften sæsonens sidste møde, hvor vi samles til en
hyggelig klubaften. Vi ønsker endnu engang alle
vore medlemmer: GOD SOMMERFERIE!
Næste møde bliver mandag den 2. august.
Vy 73. OZ 3 WQ, Peter Lynggaard, sekretær.
AMAGER
Formand: OZ 9 JB, Jørgen Badstue, Kastrupvej
168, Kbhvn. S, tlf. 55 25 01.
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Kasserer: OZ 8 OL, Hans Olsen, Parnasvej 5,
Kbhvn. S, tlf. 55 10 85.
Sekretær: Bent Yt.
Mødelokale: Helikonsvej 10, kld., S.
Jeg vil starte med at minde om de ti kroner, som
snarest skal indbetales. Desuden beklager jeg, at der
Ikke var noget program i sidste OZ, hvilket skyldtes
et beklageligt uheld.
Program:
Torsdag d. 17/6: Klubmøde.
Torsdag d. 24/6: Klubmøde. (Sidste møde før som
merferien).
Første møde efter sommerferien bliver torsdag d.
12/8. Bestyrelsen ønsker medlemmerne en god sommerferie.

Vy 73 BentYt-

2-METER KLUBBEN
Majmødet var et af de særdeles positive. Mødet
hos STORNO gav meget stof til eftertanke. Mon
ikke PM og FM efter denne aften kan få lidt mere
»hjerterum« hos VHF-amatørerne. Som et led i
vor møderække og vore anstrengelser for at skabe
interesse
for
det
mobile
arbejde
blev
dette
møde
et
punktum,
nu
hvor
sommerferietiden
stunder til. Inden vi slutter denne sæson, skal vi
dog samles til en mere festlig sammenkomst. Lør
dag den 26. juni kl. ca. 15 mødes vi i Havnegade
for at lade den årlige skovtur løbe af stabelen.
Vejen ud i det blå er vist ikke nogen hemmelig
hed mere, blidt vuggende skal vi nyde en god
forhåbentlig
velfortjent
frokost.
Endestationen
er på dette tidspunkt ikke endnu fastlagt, men
nærmere meddelelse vil blive udsendt snarest.
Reserver denne dag .
,
At OZ5AB er en kendt amatør kan vel ikke
undre. 1093 forskellige stationer er hentet ind,
mens dette skrives. 12840 forskellige QSO’er er
gennemført. Længste distance er UB5DOM (Rus
land) ca. 1800 km. Følgende lande er kontaktet:
176 SM, 21 LA, 4 OH, 4 UR, 2 UP, 10 SP, 120 K,
39 DM, 183 DJ og DL, 2 F, 62 PA, 12 ON, 88 G,
4 GM, 2 GI, 2 El, 1 UB samt 468 forskellige OZ
— hvor er de dog allesammen henne.
Ad forskellige veje har vi hørt lidt om mod
stand overfor 2-METER KLUBBEN. For en or
dens skyld skal vi meddele, at vi er en kreds af
VHF-amatører, der dyrker denne kreds af vor
kære hobby som SPECIALE. En gennemgang af
medlemmerne har vist, at vi alle (100 %> er med
lem af EDR og for de flestes vedkommende yder
ligere
er
tilsluttet
forskellige
EDR-lokalafdelinger landet over. Vi er ikke bypræget eller lokal
præget, men er i sagens natur mere områdepræ
get. Vi samler gerne ALLE VHF-interesserede
landet over og ønsker gerne kontakt for udvik
ling af VHF-arbejdet. Nye vordende amatører
henviser vi gerne til lokalafdelingerne, således at
de her kan få morsetræning og anden undervis
ning, således at licens kan opnås. For at sige det
kort er vi en kreds af EDR-amatører samlet om
eet speciale — nemlig VHF. Vy 73 OZ9AE
ÅRHUS
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Mul
lersvej 117, Århus C., tlf. (061) 6 23 21.
Kasserer: OZ7EW, E. Kragh, Louisevej 42, Bra
brand, tlf. (061) 6 01 54 eller 2 83 96.
Sekretær: OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Junovej 30,
Århus C., tlf. (061) 4 43 57.
VHF:
Torsdag d- 10. juni kl. 2000: FM contra AM.
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Rævejagter:
Tirsdag d. 22. juni kl. 2000-2200.
Lørdag d. 26. juni og søndag d. 27. juni. Store Østjydske Rævejagt.
Vy 73 OZ8BG
STORE ØSTJYDSKE RÆVEJAGT
Ifølge rævejagtsreglerne er denne jagt med i be
regningerne til Danmarksmesterskaberne.
Jagten afholdes lørdag d. 26/6 og søndag d. 27/6.
Kort:
A. 2214 Spørring 1:40 000
Frekvens:
1825 kc.
Call:
OZ7 Ræv A/U/V.
Sendetid:
Alle udsendelser er på 1 minuts varighed
Lørdag: Ræv A 21.00-21-30-21.45 o.s.v. hvert kvarter
Lørdag: Ræv U 21.01-21.31 21.46
Lørdag : Ræv V 21.02-21.32-21.47
Sidste udsendelse Ræv A/U/V 01.00-01.01-01.02.
Søndag: Ræv A 09.00-09.30-09.45 o-s.v. hvert kvarter
Søndag: Ræv U 09.01-09.31-09.46
„
„
„
Søndag: Ræv V 09.02-09.32-09.47
Sidste udsendelse Ræv A/U/V 13.00-13.01-13.02
Startkort:
6 stk ialt sælges på mødestedet pris kr. 15Lørdag d. 26/6 fra kl. 1915-2015.
Jagten gives fri kl. 2030 lørdag og kl. 0830 søndag.
Alle jægerne skal være samlede henholdsvis 2015
og 0815.
Placering:
Tidspunktet ved sidste Ræv.
Mødested:
Spørring Kro 18 km nord for Århus.
Camping:
Campingpladsen på Randersvej v. Lisbjerg.
Tilmelding:
OZ6EJ Erik Jensen, Tværmarksvej 33, Risskov,
tlf. (061) 7 72 01. Senest d- 24/6.
Efter jagten mødes vi igen på Spørring Kro til
præmieuddeling og eventuel spisning.
Præmier:
Der er fine præmier til de tre bedste hold..
Vi håber at se jægerne fra hele landet, på for
hånd tak og god jagt.
Århus afdelingens Ræveudvalg.
AALBORG OG OMEGN:
Formand: OZ 3 PS, Henry Sørensen, Ny Kærvej
1, Nørresundby.
Kasserer: OZ 1 MJ, Mogens Jensen, Nørregade 5,
Aalborg.
Sekretær: OZ 4 X, Erik Hansen, Himmerlandsgade 13, Aalborg.
Lokale: Ungdoms'gården, Kornblomstvej 18, lo
kale 9.
Møde: Torsdag kl. 2000.
Onsdag den 19 maj afholdtes afdelingens aarlige
generalforsamling, der var mødt ca. 13 deltagere.
Valg af dirigent, det blev OZ 8 WK.
Formandens beretning:
Der blev nævnt en stor tilbagegang for ræve
jagterne, dog var der hold til DM 1 rævejagt.
Der var kommet 5 nye licenser i årets løb nemlig
IMS, 6CS, 3TX, 5HP og 6SC. Afdelingen havde holdt
weekend ture til Muldbjergene og selvfølgelig af
delingens aarlige sommerlejr.
Afdelingens 25-aars jubilæum afholdtes i Kilden d.
18.-10.-64.
Formanden takkede for alle gaverne og for den

hjælp der var vist ved jubilæet, bl. a. OZ 1 BP der
stod for anskaffelse af lokaler.
Vinterens kursus gav ogsaa resultat OZ 6 SC et
nyt navn i æteren, nemlig Stern. Formanden tak
kede OZ 1 MJ for det store arbejde han havde gjort
vinteren igennem.
Der var foredrag i efteraaret af OZ 2 BB nemlig
et detalieret foredrag om ESB med lekture.
Et foredrag om stationsbetjening af OZ 2 NU
havde ligeledes dækket et behov i vinter OZ 1 BP
havde trimmet og just. modtagere. Og afdelingens
auktion, der paa regnskabet viste et overskud paa
331 kroner., afdelingen havde en ekstraordinær GF.
hvor der bl- a. blev nedsat udvalg til hjælp for be
styrelsen.
OZ 6 JC, 9FL og 1MJ holdt et virkeligt fint tran
sistorkursus.
Der var en filmaften med bl. a. film om atomer
og transistorer. Regnestokkens brug OZ 9 FL blev
paabegyndt og fortsætter efter sommerferien.
Rævejagter er begyndt, men uden særlig stor til
slutning.
Regnskabet:
OZ 1 MJ fremlagde regnskabet der viste en frem
gang med ca. 200 °/o.
Indkomne forslag: der var ingen..
Valg:
Suppleant: OZ 6 JS blev valgt til suppleant.
Kasserer: Efter tur afgik OZ 1 MJ, det blev gen
valg.
Revisor: Det blev genvalg til OZ 1 BP.
Fremtidig virksomhed.
Der blev nævnt: Sommerlejren, besøg til andre
afdelinger og invitationer til andre afdelinger, be
styrelsen takker alle der har hjulpet til i vinterens
løb.
Rævejagt:
Det staar sløjt til men vi haaber paa tilslutning
af lejren saa at vi kan faa gang i point jagterne
igen. Vi har trænings jagter en gang imellem, nær
mere om tid og sted i klubben om torsdagen.
Sommerlejr
Saa staar afdelingens sommerlejr i Mulbjergene for døren, nemlig d. 3.-11. juli.
Kost:
pr. dag 15 kr. + betjening, pr. næse, det er
altsaa paa restaurant Mulbjerg saa det er
kvalitet.
Telt:
Maa medbringes.
Lys:
Der bliver indlagt 12 V ~ til teltene, saa
husk en bilpære og ledning.
Rævejagter:
2 eller tre gange dagligt alt efter tilslut
ningen, saa husk din modtager.
Det bliver alle tiders lejr. Mød op, og gør
tilslutningen endnu større end sidste aar.
Paa gensyn i Mulbjergene.
Vy 73 de OZ4X.
AABENRAA
Kristi Himmelfartsdag den 27. maj foregik som
sædvanlig den aarligt tilbagevendende begivenhed
blandt
rævejægerne:
„Det
sønderjydske
mester
skab".
Vores overenskomst med vejrguderne staar sta
dig ved magt for denne jagt, idet vi traditionen tro
havde godt vejr.

Deltagerantallet var igen stigende, hvilket jo
fryder enhver arrangør, hvad grunden er, kan man
kun gisne om, men en vis tilfredshed blandt jægerne
med arrangementet maa dog forefindes, selv om det
er komplet umuligt at gøre alle tilfredse. Der var
ialt udstedt 28 sæt startkort, og placering m. m. saa
saaledes ud efter en omhyggelig gennemgang af
resultaterne.
jæger
observatør
tid
1
OZ5HF
Harry
15,04
2
OZ3MI
K. F. E. Hansen
15,31-0
3
OZ1WQ
Knud Erik
15,32
4
OZ9SW
15,34° 0
Jensen
5
C. Frederiksen
Henning
15,34° 5
6
OZ8XU
OZ2HD
15,3410
7
OZ5LD
OZ4JE
15,341 5
8
OZ4LD
Orla
15,342 °
9
E. Lund
Per
15,3430
10
15,34“ 0
OZ5WK
Svend Erik
11
OZ6AJ
XYL
15,36
12
Søren
Teddy
15,41
13
K. Christensen
15,43
H. Poulsen
14
Ingrid Lind
Hans
15,54
15
Søren
Tulle
16,18
16
Chris
Buller
16,19
17
OZ5GM
16,21
Finn
18
OZ8JV
Ib
16,22
19
OZ2RD
H. Jespersen
16,34
20
Andersen
Jens
16,39
21
Werner Hansen
Hans Peter
16,40
22
OZ1LD
OZ5KE
16,41
23
R. Schwann
16,52
K. Skovgaard
24
A. Borg
Søren
16,52 50
2.5
OZ5SW
Dan
16,53
2 ræve
John
KurtKlint
2 ræve
Søren
J. Nielsen
K. Nielsen
1 ræv
Det var saa tredie aar i træk OZ5HF løb af med
sejren og blev sønderjydsk mester 1965, og han
vandt dermed den udsatte vandrepokal til ejen
dom. Hjertelig tillykke endnu engang til dig 5HF
og din observatør, Harry.
Efter jagten var der som sædvanlig afslutning
paa Thomashus Kro med præmieuddeling, spis
ning, diskution m. m. under de sædvanlige hygge
lige former. Der skal ogsaa her rettes en tak til
rævene fordi i ville tage jobbet.
Tak til alle deltagerne fra nær og fjern, fordi i
ville komme — og paa gensyn næste aar paa Kristi
Himmelfartsdag til en dyst om mestertitlen 1966.
Rævejagterne herhjemme køres planmæssigt hver
mandag aften.
Paa gensyn ved ræven.
HansPeter.
EDR’s ØSTBORNHOLMSAFDELING
Fredag d. 14.-4. afholdtes morseprøve i klubhuset
CQ. Seks gik op og bestod (tillykke).
Kristi Himmelfartsdag fik vi ganske uplanlagt
rejst vores staalmast saa vores 2 m antenne, en
32-elementer Corner, er nu 16 meter over jorden
og ca. 121 m over havet. Kort efter rejsningen fik
vi vores første kontakt paa den, det har aabenbart
hjulpet betydeligt.
Endnu mangler der en rotor saa antennen drejes
med haandkraft (virker ufb. hver gang) rotor
systemet er dog ved at blive lavet. Vi glæder os til
vi faar 10-15-20 m beam paa toppen ogsaa.
Mandagsaftenerne fortsætter endnu til St. Hans,
bemærk iøvrigt opslagstavlen paa huset, ogsaa i
sommerferien.
73 de best.
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torsdag i juni maaned og vil igen blive optaget om
kring 10. august og fortsætte indtil den tekniske
prøve i november.
Paa samme maade vil der blive afholdt morsekursus igen i denne sæson.
Med afdelingssenderen har vi opnaaet kontakt
med en række dx stationer i Afrika ligesom der er
wkd. W, VE, PY samt et par asiatiske dx. Vi er
for øjeblikket mest aktive paa 20 og 15 m. Vi lurer
på 10 m når dette er åbent.
I juni maaned afholder vi den aarlige udflugt i
form af en week-end lejr, formodentlig ved Ham
pen sø. Da skulle der gerne blive gjort flittigt brug
af det transportable grej.
I sommerferien (juli og første del af august) af
holder vi mødeaftener, men der er ingen undervis
ning. Vi udnytter tiden til forskellige forbedringer
af grejet, antenner osv.
Vy 73. OZ6EDR.

Vi har det dejligt på Bornholm
ESBJERG
Formand: OZ6LW, B. Elm-Larsen, Skrænten 59,
tlf. 2 44 86.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Bloh, Søren Mortensensvej 1, tlf. 2 81 05.
Kasserer: L. Kærbro, Mølleparkvej 5, tlf. 2 87 42.
Sekretær: H. M. Nørgaard, Idrætsalle33, Hjer
ting, tlf. 6 53 59, samt OZ1LN, N. P. Kj ærbro, Møl
le Parkvej 5, tlf. 2 87 42.
Siden sidst har 1LN holdt foredrag om 2 m og fik
vist nok hvervet et par 2 m folk mere. Det ser saaledes ud til, at der er ved at være gang i 2 m grejet,
i hvert fald er der adskellige modtagere under byg
ning. Lige fra store dobbelt supere til fuldtransistorerede super regenerative — uh — ha —.
Endvidere er der udsigt til der kan arrangeres
et par udflugter bl. a. til Tjæreborgs nye vartegn
med hvilket det skal være hurtigere at komme til
W-land end med præsten sammesteds, hvad siger
du 8HT. Alt dette kan vi drøfte fredag d. 18.-6.,
hvor vi samtidig holder afslutning inden sommer
ferien.
Alle møder holdes indtil videre hos 7BE, Søren
Mortensensvej 1.
P. S. Hvis der er nogen der er interesseret i morse
kursus inden vinteren, bedes de ringe til tlf. 6 53 59
hurtigst muligt.
Vy 73 Nørgaard.
GIVE OG OMEGN
Formand: OZ4SP, S. P. Knap, Møllegade 6, Give.
Næstformand: OZ4RJ, S. A. Lauridsen, Thyregod.
Kasserer: OZ8NB, Torben Norlyk, Borgergade 20,
Thyregod.
Mødeaften hver torsdag kl. 1930 i klubhuset, Gynelvej 6, Give.
Afdelingens kaldesignal OZ6EDR.
Den forløbne maaned har yderligere bragt frem
gang i medlemstallet, saa vi bliver nødt til at
omorganisere den tekniske undervisning, da der nu
vil blive to hold. Undervisningen vil omfatte hver
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LOLLAND - FALSTER
Den aarlige generalforsamling blev afholdt paa
Ebsens Hotel i Maribo den 9. maj, og mange med
lemmer var mødt op.
Formanden 2MI bød velkommen og oplæste dags
ordenen. Man blev enige om, at det var overflødigt
med ordstyrer. OZ2MI aflagde aarsberetning og
derefter oplæste kassereren 6KJ det reviderede regn
skab. 2MI og de øvrige bestyrelsesmedlemmer blev
genvalgt. Under indkomne forslag blev det ved
taget at forhøje kontingentet til 2 kr. pr. mødeaften.
Derefter gik man over til at diskutere næste
vinters program og der var enighed om at starte
et kursus under aftenskolen hvor der skal under
vises efter den nye „Vejen til sendetilladelsen".
Efter generalforsamlingen gik dagens foredrags
holder OZ2JE i gang med at fortælle om og de
monstrere de nye ting der er kommet frem inden
for minikomponenter, flere af komponenterne var
saa smaa at vi kun gennem forstørrelsesglas kunne
se hvad de indeholdt. Tak, 2EJ fordi du tog helt
herned for at fortælle os om de sidste1 nyheder.
Dagen sluttede med, at vi samledes om et vel
dækket bord, og her var ogsaa flere af vore xyl
mødt op.
Vi holder ferie i juni-juli og august og starter i
september hvor vi har inviteret vore Liibeck ama
tører herop. De har allerede sagt ja til at komme
og vi mangler saa bare at faa dem fordelt hos de
forskellige værter. Tidspunktet bliver d. 25. og 26.
september.
Vy 73 de OZ4AR.
HERNING
Formand: OZ1EX, Erik Thomassen, Læsøgade 21,
Snej'bjerg pr. Herning. Tlf. Karup 386.
Næstformand:
OZ2CV, Carsten Linaa Hansen,
Grundtvigsvej 52, Herning. Tlf. 2056.
Kasserer: Frej Holm, Niels Bohrsvej 6, HerningLokale: Niels Bohrsvej 6, kælderen.
I slutningen af maj bestod 6, der havde deltaget
i vinterens begynderundervisning, den mundtlige
tekniske prøve.
Der har endnu ikke meldt sig nogle til et nyt be
gynderhold, og da der samtidig afholdes rævejagt
om mandagen, vil der i sommermaanederne kun
blive møde hver t o r s d a g . Disse møder, til hvilke
vi ogsaa gerne ser d e g a m l e a m a t ø r e r , vil ho
vedsagligt blive arrangeret som bygge aftner.
Teoriundervisningen vil blive genoptaget til efteraaret.
Vy 73 Bestyrelsen.

HOLBÆK
Den 18. maj afholdtes der generalforsamling og
efter valget er bestyrelsen følgende:
Formand: 5SZ, kasserer 2PTJ, revisor 8EH. Øvrige
bestyrelsesmedlemmer er 8AU og 8LJ. 6UF afgik
som formand paa grund af sine studier.
Næste møde bliver tirsdag den 29. juni hos 2PU,
hvor vi vil diskutere arbejdet i den kommende sæ
son, saa mød op til en hyggelig aften.
Vy 73.
OZ5SZ Jørgen Ebbe Eghave, Labæk 182, Holbæk,
tlf. 3694. Efter kl. 1730.
HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: 2BF, Henning Hansen, Sundvej 79, Hor
sens, tlf. 2 18 54.
Næstformand: 1PZ, Poul Sønderbæk, Axelborg 2A,
Horsens.
Kasserer: 4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej
58, Horsens, tlf. 2 18 34.
Sekretær: 9ER, Erling Nielsen, Strandpromenaden
38, Horsens, tlf. 2 7171.
5GM,Grethe Andersen, Mølletoften 23,1. Horsens.
Som det vil ses er de to supleanter, 1PZ og 5GM
indtraadt i bestyrelsen i stedet for 9SH og 9NK, der
i den senere tid har været en del optaget, og har
ønsket at fratræde.
Det faste program:
Hver mandag kl. 1925 Rævejagt.
Derudover vil klubhuset være lukket resten af
sommeren indtil GF i august, paa grund af istand
sættelse.
Vy 73 9ER.
FRØLUNDE
Lokale: Svendstrup station.
Formand: OZ4WI, B. Lykke Frederiksen. Frø
lunde, tlf. 168.
Kasserer: OZ5UJ, Niels Jørgen Bantz, Rewej 59,
Korsør tlf. 57-1583.
Tak til 4AO for hans velvillige tilstedeværelse
den 12.-6., som punktum paa bygning af gitterdykmeter, og god fornøjelse med det nye instrument.
Vi holder nu ferie til den 5. august kl. 1930, hvor
vi som „tyvstart" paa næste sæsons arbejde mødes
med vore yl, og xyl til en hyggelig sammenkomst
i afdelingslokalet. Der vil blive serveret 1 stk. m.
sild + 2 stk. m. andet godt, derefter kaffe, og se
nere varme pølser alt for en pris af 12 kr. pr. per
son.
Tilmeldelse til denne aften sker til undertegnede,
og er bindende. Hver især bedes medbringe „skaf
fegrejer", og godt humør. Skænk venligst 2 m. ar
bejdet fornøden opmærksomhed da vi vil forsøge
at tage dette arbejde op til næste vinter. Nær
mere om kursus til efteraaret vil følge her i OZ, saa
snart det er lagt i faste rammer.
God ferie, og paa gensyn.
Vy 73 de OZ4WI.
KOLDING
Vi havde en interessant aften den 21. maj, hvor
driftsleder Sørensen holdt det lovede foredrag for
os. Det var en gennemgang af klasse C udgangstrin,
styring af samme og hvorledes man opnaar den bed
ste virkningsgrad.
Desværre mødte kun 8 medlemmer, men vi haa
ber paa bedre tilslutning hvis vi engang faar et

foredrag om klasse AB trin, som for mange jo bliver
mere og mere aktuelle, paa grund af overgang til
ESB.
Aftenen sluttede med det sædvanlige kaffebord
ved hvilket foreningen var vært. (Det maa vel ærgre
dem der ikke kom, hi).
Vi ønsker alle medlemmer en god sommerferie
og paa gensyn efter ferien.
Vy 73 OZ5VY.
ODENSE
Rævejagterne er tilsyneladende heller ikke i aar
nogen succes. Sæsonen startede med ikke mindre
end to veloplagte ræve, men ikke en eneste jæger!
Næste jagt gik det dog noget bedre for, nu var der
1 jæger ude. Interessen for jagterne i den nuvæ
rende form er ikke stor, og bliver den ikke bedre,
vil næppe nogen ræv have ulejligheden med at
sende for 1 eller 2 mand. Jagterne indstilles der
for efter nærmere oplysning til afdelingens medlem
mer. De paatænkte gaajagter er ikke gennemfør
lige før afdelingen raader over mindst 2 automatis
ke rævesendere. Program herom udsendes saa snart
disse jagter er mulige.
Saa er det uigenkaldelig slut med at holde til
paa Rasmindegaarden, da salg af gaarden kan ske
naar som helst. Vi appelerer derfor atter til med
lemmer, der eventuelt kender egnede muligheder
for et lokale, om at sætte sig i forbindelse med et
medlem af bestyrelsen. (8LD, 7HJ, 6AF eller 2RH).
Vi ønsker hermed alle medlemmer en god som
merferie og paa forhaabentlig gensyn i august maaned.
Vy 73 de 2RH
NORDALS:
Formand: OZ 6 El, E. Hougaard, Havnbjerg. Tlf.
(044) 5 14 60.
Kasserer: Axel Nissen, Guderup.
Sekretær: OZ 9 ND, B. Damkjær, Hvedemarken,
Nordborg. Tlf. (044) 5 01 33.
Selvom det var det fineste vejr og fodbold i fjern
synet den 19. maj, var der alligevel mødt 14 med
lemmer til 8 WH’s lektion i PA-trin. Det var et inter
essant og lærerigt foredrag, og vi er nok mange,
der godt kunne tænke os mere af samme skuffe. Det
skulle være en opfordring til dig 8 WH — tak iøvrigt
for en god aften.
Det under generalforsamlingen nedsatte ræveud
valg, har arbejdet energisk for at faa gang i ræve
jagten og det ser ud til, at vi meget snart skal ud
at dyrke den ædle sport. Udvalget har studeret
rævejagt hos Aabenraa afdelingen, bygget sender
o. m. a., vi venter snart at høre startskuddet.
Nis Kristian Karlson har bestaaet den tekniske
prøve og faaet kaldesignalet OZ 9 NS — tillykke Nis.
Næste medlemsmøde bliver onsdag den 23. juni,
og denne gang bliver det for en gangs skyld ikke i
fysiksalen men i gaarden ved isenkramforretningen
Lorens Andersen, Storegade i Nordborg. Værksteds
funktionærerne paa Danfoss har her et lokale, som
vi har faaet lov at laane. Helge Johansen vil for
tælle os om vektorer — og specialudstyr til formaalet findes i lokalet. Onsdagen efter — altsaa
onsdag den 30. maj — fortsættes samme sted med
samme emne.
Der er altsaa to møder i denne maaned:
den 23.-5. kl. 1930,
og den 30.-5. kl. 1930.
i gaarden ved Lorens Andersen, Storegade i Nord
borg.
Vel mødt. Vy 73 OZ 9 ND Bernt.
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NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Vi er nu naaet til vejs ende med vinterens arbejde
og rede til at holde sommerferie.
Vintersæssonens sidste møde fandt sted tirsdag
d. 25. maj. Der var til denne aften mødt ca. 20 mand.
Efter kaffen (eller teen) blev der afholdt auktion
over forskellige transformere og en hel masse smaadele, som paa grund af det ivrige selskab hurtigt
blev afsat. Derefter blev fade og kopper „fejet11
bort fra bordets midte og en mængde mere eller
mindre brugbare radiodele blev hældt ud af en stor
kasse. Disse blev årsag til en masse vittige forslag
om anvendelesemuligheder; alle hang ind over hin
anden for at være med til sorteringen og de fleste
fik da ogsaa et tilfredsstillende udbytte. Efter en
P35 (en af de ægte!!) begav man sig med papkasser,
chassier eller lommerne fyldte på vej hjem, og
alle var enige om at det var en god afslutning på
vinterens arbejde.
Vi takker alle som i vinterens løb er mødt op til
vores møder og ønsker alle en rigtig god som
merferie.
NB: Husk at se OZ i juli måned! Vy 73 OZ8VN.
NYBORG
Lokale: Taarnvej 4.
Formand: 4WR, Møllervænget 3, Nyborg.
Saa nærmer vi os sommerferien og det plejer at
være højsæson for rævejagt. Det er ogsaa lige før
at de der bygger rævespillet kan komme i marken.
I sidste nummer af OZ var der desværre fra min
side kommet en trykfejl, det var ikke 8HJ som var
hernede for at vise os sin VFO men i stedet 8JD.
Det maa i undskylde.
Programmet for den følgende tid er opslaaet i
lokalet.
EDR i Nyborg vil gerne ønske medlemmer og ven
ner af foreningen en god sommerferie.
Vi vil haabe, at naar der startes igen den 12august vil være den samme aktivitet og glæde ved
at komme i afdelingen.
Vy 73 de 4WR, 2VP, 6MI
STRUER
Formand: OZ8AH, Aage Hansen, Østerbjerg Fousing pr. Struer.
Kasserer:
Knud Loftager, Danmarksgade 59,
Struer.
Sekretær: OZ9FJ, F. G. Jensen, Fjordblink, Gim
sing, Struer.
Vi kan nu meddele, at vi har faaet et lokale i
Danmarksgade, som vi kan være klar med i juni
maaned.
Vi skulle jo igang med byggeaftener, og håber
paa tilslutning fra de mange radiointeresserede i
omegnen, alle er velkomen.
Onsdag d. 19. maj, havde vi fire mand der bestod
den mundtlige tekniske prøve, saa der skulle jo
blive lidt mere aktivitet paa 2 meter igen fra Struer.
Programmet for den næste maaned ser saaledes ud.
Onsdag d. 16.-6. kl. 1930:
Diskution om rævejagt.
Onsdag d. 30.-6. kl. 1930:
Klubaften.
Juli maaned har vi paa grund af sommerferie
ikke noget paa programmet.
Husk at indtil videre er det stadig paa B&O vi
holder møde
OZ9FJ.

218

SORØ
Ordinær generalforsamling afholdes d. 6.-7.-1965
hos OZ3VO, dagsorden iflg. lovene. Paa valg denne
gang er — formanden, 2 bestyrelsesmedlemer + 2
supleanter. Mød op alle som kan, der er mange
vigtige ting der skal tages stilling til, efter GF er
der kaffe.
Vy 73 OZ3VO Hans

SØNDERBORG
Lokale: Midtkobbel 5.
Mødet den 24. var helt og holdent helliget 70 cm,
idet 9KY havde medbragt sit hjemmelavede grej,
som han ved hjælp af skitser og forklaringer gjorde
os bekendt med, det skulle ikke undre mig om nogle
af de „gamle" hams snart dukker op her; men det er
jo lige den her transistorskræk — 7AG -—.
Tak til dig Kjeld, som gav os en interessant aften.
Næste mødeaften bliver den sidste før sommer
ferien, nemlig mandag den 21. kl. 1930 d.n.t. altsaa
1930, det gælder ogsaa 4LS m. fl.
Vy 73 3SZ.

VIBORG
Ingen medlemsmøde i juni maaned.
Rævejagt:
Jagt 4, søndag den 27. juni kl. 1000 til 1200, 2 ræve.
Jagt 5, søndag den 28. juli kl. 1000 til 1200, 2 ræve
Vy 73 OZ5LD Leo Dam.

Fortegnelse over samtlige
amatører på Grønland
pr. 1. maj 1965.
OX3 AB
AY
BK
BQ
BS
DL
FI
FF
GON
GR
HM
IG
ION
JV
KE
KM
LP
MD
MF
MI
MN
OM
RA
RE
SE
SL
SV
UD
WD
WE
W¥
WX
zo

A. A. Pedersen
Godthåb
E. A. Jensen
Godhavn
B. H. Kristensen
Egedesminde
Godthåb
S. L. Jørgensen
Godthåb
B. Strandtoft
o. B. Pedersen
Egedesminde
F. Ellermann
Narssaq
F. Fencker
Claushavn
Narssarssuaq
Geofysisk observatorium
G. Rasmussen
Narssarssuaq
O. Hansen
Nipisat
Godthåb
I. Bang
Godhavn
Geofysisk observatorium
J. Villumsen
Nord
K. Ebbe
Frederikshåb
Godhavn
K. B. Madsen
P. Larsen
Prins Christiansund
S. L. Jensen
Godhavn
H. Foged
Holstéinsborg
N. K. Michaelsen
Daneborg
H. M. Nielsen
Holstéinsborg
O. Lading
Frederikshåb
H. Rasmussen
Julianehåb
H. Fencker
Sarqaq
E. K. Skov
Nord
S. L. Pedersen
Angmagssalik
S. V. Larsen
Godhavn
R. M. Frederiksen
Godthåb
V. Nielsen
Angmagssalik
O. M. Winstedt
Godthåb
P. Andersen
Narssarssuaq
A. Holm
Prins Christian Sund
H. Jensen
Christianshåb

NYE MEDLEMMER
9795 Jørgen Lindholm Pedersen, Duevej 9, Haslev.
9796 Jens Dybdal, Krarup skole, Kolind.
9797 Carl Jørgensen, Redstedsgade 25, Sønderborg.
9798 Egon Andersen, Hasselvej 3, Hald Ege, Viborg.
9799 Holger Sørensen, Ejlersvej 32, Kolding.
9800 Ole Bertelsen, Randersvej 43, Hobro.
9801 Jan Steen Sørensen, Finsensvej 79, 1. tv. Kø
benhavn F. (A).
9802 Ebbe Kirt, Judithsvej 17, Hellerup (A).
9803 Poul Otto Seidel, Ullerupgade 3, 1. tv. Køben
havn V.
9804 A. Winterskov, Mølby, Sommersted.
9805 Piøg Jørgensen, Norgesvej 45, Nykøbing F.
9806 Jørgen Sand Christensen, Fribjerg 23, Nord
borg.
9807 Bjarne Mouritsen, Sønderbro gade 39, Horsens.
9808 L. Birch Hansen, Holstebrovej 59, Viborg.
9809 Niels Håndbæk, Sandvej 6, Frederikshavn.
9810 Ernst Bruhn, Solskrænten Broager.
9811 SGe 633224 Sørensen, TBS og K., Høveltegård, Høvelte.
9812 Leo Lorentzen, Frimestervej 11,2. København
NV.
9813 Bent Petersen, Finsensvej 119,2. København
F (A).
9814 Ingvard Andersen, Kastanievej 78,2. th. Oden
se.
9815 Lilli Larsen, Strandvejens Tværvej 2, Præstø.
9816 Ole W. Pedersen, Skelsbæk, Otterup.
9817 Knud-Efik Nielsen, Æblevej 3, Thisted.
9818 Hans J. Næsager, Bogensegade 11 st. tv- Kø
benhavn Ø.
9819 Karl Lyberth, Frederikshåb, Grønland.
Atter medlem.
OZ6BE, Bent Kellmann, Sølsted Visby Sønderjyll.
6712 Curt Sander, Skyttebjerg 32, Nærum.
7459 OZ7FW, Frede Østergård Pedersen, Marsk
Stigs Alle 38, Bagsværd.
6642

Generaldirektoratet for Post og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
C 9387, OZ1LV, Leif Vilmer Augustsen, Albjerg,
Oure.
B 9050, OZ6FD, Finn Helland Larsen, Kanslergade
11, Odense.
C 6091, OZ6GR, Alvi Roger Hansen, Axelborg IB,1.
Horsens.
C 8739, OZ6FT, Flemming Harald Aabin, Svinget
23, st. th., København S.
A 6014, OZ6QM, Ib Jarlskov, Lille Strandgårdsvej
3, Karlslunde. (Har også OZ5KQ på adressen:
Julius Lassens Vej 42, Valby).
B 8980, OZ7QM, Lillian Jarlskov, Lille Strand
gårdsvej 3, Karlslunde. (Har også OZ5QM på
adressen: Julius Lassens Vej 42, Valby).
B 8009, OZ9AU, Allan Børge Mathiesen, Anemone
vej 18 A, Gentofte.
C OY2AD, Asbjørn Marthin Erling Antoniusen,
Dushuus, Vestmanna.
7428, OX3KE, Klaus Bernt Karsten Ebbe, Frede
rikshåb. (Tidligere OZ4KE).
5785, OX3ZO, Hans Jensen, Christianshåb. (Tid
ligere OZ4ZO).

Inddragelser.
OZ1BB OZ1HK
- OZ1HN -OZ1LM - OZ1NROZ2BH OZ2HX
- OZ2LT - OZ2MK - OZ2PEOZ2QS OZ2SB
- OZ2US - OZ2WZ - OZ3WBOZ3DH OZ3EP
- OZ3HO - OZ3LT - OZ3RV OZ3VP - OZ4AL - OZ4GU - OZ4KE (nu OX3KE) OZ4MN - OZ4ND - OZ4NG - OZ4ZO (nu OX3ZO) OZ5BM - OZ5BQ - OZESB - OZ5QA - OZ5TO OZ5W - OZ6EA - OZ6HK - OZ6JD - OZ6MO OZ6NS - OZ6RH - OZ7FH - OZ7GA - OZ8IT OZ9BL - OZ8GB.
QSL.
QSL-kort til medlemmer, der får kort direkte fra
QSL-centralen, vil fremtidig kun få foreliggende
kort tilsendt 1 gang pr. måned. Hovedbestyrelsen.
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. (066) 2 20 96.
Sekretær:
OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej
96,
Charlottenlund, tlf. (01)
ORdrup 7425.

Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO, Svend Åge Olsen, Folkvarsvej 9, Kbhvn. F.,
tlf. (01) Godthåb 1902V.
OZ2KP, Karl Staack-Petersen, Risbjerggårdsallé 63,
Hvidovre, tlf. (01) 78 06 67.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. (03) 85 31 44.
OZ3Y, Hans Rossen, Svenstrup, Korsør, tlf. (03) 580,
Frølunde 102.
OZ7KV, Kaj Andersen, Enebærvej 76, Hj allese,
tlf. (09) 11 18 55.
OZ2WO, E. Hauptmann, Gyvelvej 16, Brabrand,
tlf. (061) 6 08 15.
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg, tlf.
(081) 2 53 50.
OZ1BP,
Bernhard
Pedersen,
Bornholmsgade
66,
Ålborg, tlf. (081) 3 41 19.
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(064) (dag) 6111, (aften) 7662.

Landsafdelingsleder:
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(064) (dag) 6111, (aften) 7662.
Hertil sendes anmodning om DR nummer. Ved ind
sendelse af EDR medlems nr.

Traffic-manager:
OZ2NU, Børge
(081) 3 53 50.

Petersen,

Postbox

335,

Ålborg,

tlf.

QSL-centralen:
EDRs QSL-eentral: v/ OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup pr. Løkken.
Tlf. Ingstrup 6. Kaldenummer (088) 8 41 11.
QSL-centralens giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet
ved enhver indbetaling.

Annoncer:
Amatørannoncer: OZ3FM, E. Frederiksen, Nørretorv
15, Horsens, tlf. (066) 2 20 96.
Øvrige annoncer:
OZ6PA, Poul Andersen, Peder
Lykkesvej 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. juni 1965.
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