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Til C-amatørerne
Teknisk redaktør (TR) får med jævne mel
lemrum at vide, at der ikke gøres nok for be
gynderne, og det er såmænd rigtig nok. Des
værre er det med begynderstof som med vej
ret: mange beklager sig over det, men yderst
få gør noget ved det! Jeg er dog ikke helt
holdt op med at håbe på, at nogle erfarne
amatører vil finde ud af, at det egentlig er
en ganske morsom opgave at lave nogle be
gynderkonstruktioner.
Det er slet ikke så let at starte som kort
bølgeamatør i dag. Først og fremmest er der
naturligvis
modtagerproblemet,
som
er
fæl
les for alle begyndere — for ikke at sige alle
amatører, der ikke kan eller vil købe et fær
digt apparat (herunder et ,,kit“). Og har man
endelig
fået
flikket
en
modtager
sammen,
har man tilbage at fremskaffe en anvendelig
sender.
Der er nu noget, der tyder på, at de fleste
nybagte
C-amatører
gør
sig
tingene
mere
besværlige, end nødvendigt er. Af en eller
anden
besynderlig
grund
skal
der
nemlig
absolut startes med fone, hvilket i sig selv
gør
senderproblemerne
større.
Hertil
kom
mer så, at C-amatøren kun må køre fone på
VHF (i praksis på 2 meter), hvilket ikke kan
undgå at gøre de tekniske problemer endnu
større.
Når
licensbestemmelserne
er
udformet,
som de er (og der er ingen grund til at søge
dem ændret), må det være det mest natur
lige for den nybagte C-amatør, som hyppigst
også teknisk set er begynder, at starte med
telegrafi (CW) på HF-båndene (80, 40, 20, 15
og 10 m), hvor det nu engang er væsentlig
lettere at skaffe sig en rigtigt arbejdende
station — VHF er ikke for begyndere. Og når
man nu med så stort besvær har tilegnet sig
en vis færdighed i morsetelegrafi, hvorfor så
ikke benytte sig heraf?
Hvad kan der dog være i vejen med CW,
siden så mange nye amatører — trods de der

med forbundne meget større tekniske pro
blemer — absolut vil køre med fone? Den
eneste forklaring, jeg kan finde, er, at man
faktisk ikke med den færdighed, der kræves
til morseprøven, behersker CW’en godt nok
til at synes, det er morsomt. Men det er jo
med morsning som med så meget andet, der
skal rutine til — det er faktisk som med et
nyt sprog. Man kan ikke forvente efter nogle
få lektioner at kunne føre en samtale let og
ubesværet.
Vi gamle CW-amatører har måske glemt,
hvor mange timer, vi brugte ved sender og
modtager for at lære at sende og modtage
morse hurtigt og ubesværet. Vi husker der
imod ganske givet alle de hyggelige QSO’er
og den ganske specielle tilfredsstillelse, der
er ved at køre med en perfekt arbejdende
CW-station med fuldt BK (break-in). Vi kan
også fortælle om mange spændende forbin
delser med nær og fjern, udført med sim
pelt grej og lav effekt — endda lavere end
de „sølle" 10 W, der er C-amatøren beskåret.
De ting, der får begynderen til at tro, at
fone er det eneste saliggørende, er for det
første: at man tvinges til at lære at morse,
og tvang avler ofte modvilje, somt for det
andet: „jeg kan ikke li’ det, for jeg kender
det ikke“! Man kan nemlig først bedømme,
om CW er morsomt eller ej, når man beher
sker det, mens enhver kan forestille sig,
hvordan det er at tale i en mikrofon.
Og her er vi, så vidt jeg kan se, ved sagens
kerne: alt for mange nye amatører har dår
lige rådgivere i form af „gamle" amatører,
som forlængst har glemt at morse, og som
ikke kan eller vil fortælle begynderne, at det
kan være mindst lige så morsomt at køre CW
som fone, og som fortier for dem, at de, ved
aldrig at prøve CW for alvor, i virkeligheden
går helt glip af at opleve en væsentlig side
af livet som kortbølgeamatør.
OZ7AQ.
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Hovedsagelig om

Swiss Quad

Af OZ2OM,
Olaf Magnussen,
Thorsgade 22, Randers.

På 80 meter diskuteres mikrofoner og tone
leje

til

o.s.v.

...

hudløshed..

.„hvor

ligger

og

meter

diskuteres

på

20

din

VFO?“
anten

Det italienske amatørblad „RADIO RIVISTA“ havde i 1963 en god artikel af antennens
ophavsmand

HB9CV

samt

gennemprøvning

n e r . Og visse (få) yankees er ved at indrøm

og mekaniske data af I1ZCT hvoraf her brin

me, at på det punkt har de sovet. „Kan der

ges

komme

blomsterne

noget

godt

fra

Europa?"

Og

når

sel

det

vigtigste.
og

Jeg

udelader

ukrudtet.

Se

blot

iøvrigt

lidt
OZ

af
nov.

veste 7AQ indrømmer (OZ maj s. 148 nederst)

64, da jeg springer det over, der allerede står

at det ikke er særlig imponerende hvad man

der, (side 367 linie 7-10, kan misforstås).

kan hente af inspiration ... s e 1 v i blade som
QST, så tillader jeg mig som indædt europæ
er at sige i s æ r

i QST! Og det har jeg sagt

i mange år trods den kendte storm i det kend
te

fingerbøl!

komponenter
ikke

de

Vi

har

jo

nummer

dit

watt-licenser.

ikke

alle

de

special

og

dat,

og

da

Nå,

det

skulle

slet
altså

Af

senere

målinger

og

erfaringer

(forbe

hold, pse!) synes det dog at fremgå at anten
nehøjden ikke er så vigtig som man ofte me
ner (forudsat frit terræn): 5-15 meter nævnes!
Det større gain (end en beam) opnås ved at
føde begge sløjfer i modfase ved at gøre den
ene

(refl.)

5%

større

ene med den induktive reaktans i den anden.

vende

Det sker ikke i et parasitelement.

„svejtser-buret"

der

al

industribrug

(VHF)

i

1960.

Både

dens

meka

sikkert i lang fremtid vil blive den mest brug

længde er båndbredden dog 9%.

VHF-båndene.

til

10,

15

og

20

meter

foruden

den

Målene er i meter og må ændres procent
frekvens.

antenne

i

vis nedad, hvis man ønsker en højere midter-

niske o g elektriske fordele er så store, at det
te

reaktans

(dir.).

Derved

for

kapacitive

anden

med skummel glæde jeg bemærkede en indsi
interesse

den

den

bare ud, for at jeg kunne få l u f t . . . og det var

lerede kom frem i 1959 og blev patenteret til

opvejes

end

De

Med

spacing

vandrette

på

ydermål

en

tiendedel
(AB&CD)

bølge
forstås

uden at tage hensyn til bukningen på midten.
Dimensioner på Swiss Quad til 10, 15 og 20
meter:
Frekvens
midte
28,5 MHz
21,2
14,15 „
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Lodret
høj de
2,95
3,96
5,94

Ref'.
A-B

Dir.
C-D

3,09
4,16
6,23

2,80
3,76
5 64

Afstand X
fra
til
1,05
0,73
1,41
1,06
2,12
1,59

Konstruktion:
Det

Fødepunktet

geniale

ved

S.

Q.

er

ophængningen,

befinder

sig

ca.

der sker ved det samlede eller svejsede kryds,

men

må

findes

fig.

talrige

ren

(helst

når

i

gens

4

slags

&

Specialforretninger

spændbånd,

størrelser.
så

5.

kabelkryds

HF-strømmen

disse forbindelser

er

fører

og

fittings

størst

skal være

alle

ved
ant.

på

hjælp
er

af

på

behøver

det

stykke,

standbølgemåle-

plads).

ikke

lige

at

Fødeledninvære

mere

i

krydset,

end koaksens inderleder og afstanden fra ele

gode

og helst

mentet gøres til ca. en tohundrededel af bøl

isolerede fra masten.
Forfatterens

diameter

midtvejs

gelængden (10 cm for 20 meter).

antenne

til

15

meter

vejer

2,8

gange

1,5

kg!
De

fire

midterstykker

er

ca.

X

+ 40 cm = ca. en sjettedel af bølgelængden.
De

laves

bedst

af

duraluminium

15

mm

Ø.

De bukkes 20 cm fra enderne og de 8 tyn
dere stykker 12 mm Ø drives ind (4 kortere
foran,

4

muffer

længere
drevet

bagved).

ind

i

Jeg

enderne,

foreslår
så

krone

man

kan

have en snes cm antennetråd inde i røret til
evt.

afstemning

ved

at

lem de vandrette elementer.

ændre

afstanden

mel

SB-34
Vi har herved fornøjelsen
vort hovedkontor for Europa
havn.
Vores nye adresse er:

at
er

meddele Dem, at
flyttet til Køben

Raytheon (Switzerland) AG,
Kalvebod Brygge 20/V,
København V.
Desuden kan vi meddele, at SB-34 vil være på
det danske marked i løbet af juni måned di å. og
vil blive forhandlet igennem et dansk firma, som
vi står i forbindelse med.
Med venlig hilsen F. Paasch, OZ9FP.
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Krystalstyret

YLF-konverter
med een transistor
Denne
simple
konverter
muliggør
aflyt
ning af stationer i området ca. 10—300 kHz
ved hjælp af en almindelig kortbølgemodta
ger. Ved at anvende lysnettet som antenne
er det muligt at aflytte de såkaldte „trådløse" samtaleanlæg, og på en almindelig tråd
antenne (så lang som muligt — f. eks. 30 m)
kan man høre mange telegrafistationer, ra
diofonistationer,
lynudladninger
og
andre
spændende ting!
Diagrammet
viser
en
krystalstyret
selv
svingende
blander,
hvis
antennekreds
er
udeladt og erstattet af en kondensator på 10
nanofarad (!), som virker som en slags lavpasfilter. Det må ikke være muligt for kort
bølgesignaler
i
mellemfrekvensområdet
(her
2700—2990 kHz eller 3010—3300 kHz) at nå
ind i transistoren, hvilket naturligvis ville

give
forstyrrelser
i
form
af
interferensto
ner. Et rigtigt lavpasfilter (pi-led) i antenne
indgangen vil give en forbedring, men er
ikke nødvendigt, medmindre man ønsker at
formindske den i forvejen meget ringe ud
stråling fra oscillatoren.
Oscillatorfrekvensen
er
ikke
kritisk,
det
må blot anbefales at vælge den således, at
der ikke falder for mange kraftige stationer
i MF-området. Et almindeligt 80 m krystal
vil
være
udmærket.
Batterispændingen
skal
holdes så lav som muligt, uden at oscillato
ren går ud af sving. Dette er nødvendigt af
hensyn til intermodulation, som kan fore
komme
ved,
at
oscillatoren
overstyrer
den
efterfølgende
modtager.
Transistoren
er
en
almindelig PNP HF-transistor, f. eks. OC 44.
Frit efter QST februar 1965 ved OZ7LX.

Privatradio
Fone helt uden licens!
I
dagspressen
har
man
fornylig
kunnet
læse om, at P&T fra 1. september tillader
brugen af de såkaldte 'privatradioanlæg her
i landet uden nogen form for licens eller be
nyttelsesafgift. Der er tale om en udvikling,
der er startet i USA for adskillige år siden,
og som nu også har fundet vej hertil.
Ved første øjekast kunne det se ud, som
om indførelsen af et sådant „citizen’s band“,
populært forkortet CB (her i landet må det
vel hedde ,,PR“), vil kunne betyde kortbøl
geamatørernes endeligt, for nu kan jo en
hver, uden denne kedelige morseprøve, køre
alt det, han vil med fone (telefoni). Enhver,
der har lyst, kan nu gå lige ind fra gaden og
erhverve sig en sender og modtager og bruge
disse uden først at skulle aflægge teknisk
prøve eller ansøge om licens.
De barske realiteter.
Koldt vand i blodet! CB eller PR, eller
hvad fænomenet nu skal hedde, kan — set
med amatørøjne — kun blive et yderst ringe
surrogat. For det første skal alle apparater,
der bruges som PR, typegodkendes af P&T,
også hvis de er hjemmebyggede, hvad enten
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det er efter en konstruktionsartikel i et blad,
efter eget diagram eller man samler et „kit“,
og det koster kr. 250,- pr. stk. (Dette er kun
udbetalingen,
idet
hjemmebyggede
appara
ter
højst
sandsynligt
kasseres
mindst
een
gang, for de tekniske krav er ikke små!). For
det andet er sendeeffekten meget begrænset,
og der må kun sendes på fem ganske bestem
te
kanaler
(frekvenser)
i
27
MHz-båndet.
Man kan forestille sig den QRM, der bliver
i de større byer og disses udflugtsarealer en
søndag eftermiddag! For det tredie er det
forbudt
at
sende
CQ,
og
korrespondancen
skal iøvrigt begrænses til „korte meddelelser“. Det er givet, at P&T’s kontrolstationer
vil lytte til stadighed på frekvenserne, man
vil endda have mulighed for at få QSO med
P&T,
men
dettes
QSL-kort
bliver
næppe
behageligt at modtage!
Ikke for amatørerne!
Privatradio er så decideret ikke for selv
byggere, og da slet ikke for kortbølgeamatø
rer. Det nye PR-bånd er ikke en udvidelse
af
amatørbåndene.
Også
den
licenserede
kortbølgeamatørs PR-apparat skal jo god-

En 4½

rørs

begyndersuper
Her er en modtager for den begyn
der, som har nogle rør og andet gam
melt grej liggende, og som ønsker at
udnytte disse til en billig modtager.
Da jeg som begynder ikke havde ret man
ge penge til en modtager, byggede jeg mig
en 2-V-l, som jeg havde megen glæde af,
men den var ikke selektiv nok til mig. Der
for så jeg på mange diagrammer over mod
tagere, men de fleste var så svære at finde
ind i og ud igen, at jeg lavede lidt om på et
diagram
af
en
4½-rørs
vekselstrømssuper
med rimlockrør, som stod i Radio-konstruk
tørens Håndbog VI.
Den
er
bygget
efter
superheterodynprincippet. Den kan bygges med spolecentral el
ler udskiftelige spoler. Jeg har prøvet begge
dele med én forskel, båndspredningen.
Blokdiagram: I modtageren er brugt følgen
de rør:
ECH81 blander og lokaloscillator.
EBF80 MF-forstærker.
OA85 detektor.
ECC83 BFO og LF-forstærker.
EL84 udgangsforstærker.

Af OZ9CV, Richard Christensen.
Frisengårdsvej 59 B, Nyborg.

Diagrammet:
I
blanderen
er
brugt
en
ECH81, som er en triode-heptode. Signalet
går gennem en kondensator på 100 pF og til
stel gennem L1. De små strømme i L1 bliver
induceret over i L2, som bliver afstemt af en
drejekondensator
på
15
pF,
Prahns FLTD
2X15-2c-la.
Hvis
der
benyttes
udskiftelige
spoler, skal man lægge en kondensator på
45 pF over den halvdel, der bliver brugt til
antennekredsen.
I
oscillatorkredsen
er
det
nødvendigt med en trimmer, som følger med
spolen, når denne skiftes.
Signalet bliver blandet med et oscillator
signal, der ligger 447 kHz over signalfre
kvensen. Jeg har ikke. .stabiliseret oscillato
ren, men det kan gøres på normal måde.
MF-for
stærkeren
er
bestykket
med
en
EBF80, idet et stejlere rør med sikkerhed
giver kvaler med ustabilitet.
Detektoren er en diodedetektor. OA85 er
sat på et udtag, der er på 2. MF-dåse. Det
forøger
selektiviteten,
fordi
MF-kredsen
da
ikke dæmpes så meget.

Privatradiofrekvenser.
Kanal 1: 26,965 MHz.
Kanal 2 : 26,975 MHz.
Kanal 3 : 26,985 MHz.
Kanal 4: 27,005 MHz.
Kanal 5: 27,015 MHz.
Tekniske krav:
Senderen:
Frekvensafvigelse:
Max.
1,5
kHz
ved
stuetemp.
Modulation:
A3,
højeste
modulationsfrekvens
3
kHz. Overmodulation må ikke kunne forekomme.
Effekt: Max. 0,1 W udstrålet på grundfrekven
sen. I frekvensområderne 47—68, 174—230 og 470—
790 MHz må udstrålingen ikke overskride 0,004
mikrowatt, i øvrige frekvensområder max. 10 mikrowatt.
Modtageren: Udstrålingen skal på alle frekven
ser være mindre en 0,004 mikrowatt.

kendes formedelst kr. 250,-, hvilket er en høj
betaling for kun fem kanaler, når man ca.
1 MHz højere i frekvens frit kan bruge sit
hjemmebyggede grej med langt højere effekt
og så længe ad gangen, man vil!
-aq.

Beatoscillatoren er bestykket med en halv
ECC83
og
Prahns
beatoscillatorkreds
type
180/447 B. Den er lavet variabel, så man kan
lytte på ESB. Man kan ved hjælp af en lille
drejekondensator på 8 pF flytte beatoscillatorfrekvensen 2—3 kHz til hver side. Signa
let føres til detektoren via en kondensator
på 5 pF. S2 slutter eller afbryder BFO’en.
AGC’en: V1 og V2 er AGC-reguleret. Den
tages fra 2. MF-dåses stelpunkt lige før de
to modstande, der går til stel. Man kan ved
hjælp
af
S1
kortslutte
AGC’en:
samtidig
indskyder man et potentiometer i V1 og V2’s
katode i serie med katodemodstanden. Dette
er HF-kontrollen.
LFog
udgangsforstærker:
Den
anden
halvdel af ECC83 bruges til LF-forstærker.
For at kunne bruge højttaler, skal man have
et
udgangstrin
efter
LF-forstærkeren,
jeg
har benyttet en EL84. Som det ses på dia
grammet, har jeg sat en pick-up stikdåse på.
Det er fordi, jeg ingen grammofonforstær
ker havde. Nu kan jeg bare sætte pick-up’en
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4-250 V

Spoletabel.
3,5
MHz, LI 10 vdg. tset, L2 29 vdg., 15 mm lang,
0,5 mmØ.
7.0 MHz, LI 5 vdg. tæt, L2 14½ vdg., 15 mm lang,
0,5 mm Ø.
14.0 MHz, LI 3 vdg. tæt, L2 5½ vdg., 8 mm lang,
1.0 mm Ø.
21.0 MHz, LI 2 vdg. tæt, L2 3½ vdg., 5 mm lang,
1.0 mm Ø
28.0 MHz, LI 2 vdg. tæt, L2 23/4 vdg., 5 mm lang,
1.0 mm Ø.
Antennespole og oscillatorspole er ens.

i stikdåsen og skrue ned for HF-kontrollen
i MVC-stilling. Jbg har ikke lavet nogen
form for modkobling i LF-forstærkeren. Der
er således også kun brugt én skærmet led
ning, nemlig fra BFO’en til den lille dreje
kondensator.
Opbygningen:
Modtageren
kan
bygges
på
et chassis, der måler 20 X10 cm med en for
plade med de samme mål. Jeg har bygget
min på et chassis, der måler 28 X14 cm med
en forplade på 3 0 X 1 4 cm. Det er fordi, jeg
havde en ramme på de mål i smedejern. Jeg
har selv lavet min skala, da jeg ikke havde
råd til at købe en. Den er lavet af et skala
hjul på 12 cm i diameter, der er derfor ikke
ret megen plads på forpladen. Opbygningen
er ellers ikke kritisk. Man skal bare bruge
keramiske kondensatorer, hvor man kan, og
sørge for at have så korte ledninger til sty
regitrene som muligt.
Strømforsyningen:
Modtageren behøver
250 V, 75 mA og 6,3 V, 2 A. Jeg har brugt
Reofons nettransformer type NT5190 og der
til en brokoblet ventil type Philips SR250B
100. Da jeg havde en gammel drosselspole
liggende, brugte jeg den sammen med en
el-lyt på 2 X 1 6 μ F til filtreringen.
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Afprøvningen: Da jeg skulle afprøve min
modtager,
begyndte
jeg
med
LF-forstærke
ren.
Jeg
satte
pick-up’en
i
stikdåsen
og
kunne så høre, når jeg satte en plade på,
hvordan den var. Hvis det ikke lyder godt,
må man gå det hele igennem og finde even
tuelle
fejl.
Dernæst
afprøvede
jeg
MF-forstærkeren på denne måde: Jeg havde en
gammel „spand" til radio (BCL-spille), hvor
jeg kun kunne høre Danmarks P1 og P2 og
et par enkelte andre meget kraftige statio
ner. Jeg
udskiftede
MFog
LF-forstærke
ren i den gamle „spand". Den virkede efter
hensigten:
Fastastisk
følsom
på
alle
bånd
efter denne udskiftning. Så kom turen til
blandertrinet, som ikke skulle være svært.
Hvis den ikke vil sige noget, så prøv at ven
de koblingsspolen i oscillatoren; det skulle
hjælpe, ellers skal den bare trimmes.
Trimningen: Det kan udmærket lade sig
gøre
at
trimme
en
supermodtager
rigtigt
uden måleinstrumenter. Man må så trimme
efter hørelsen, det er slet ikke svært. Hvis
man kender eller er en god ven af en radio
mekaniker, kan man muligvis få ham til at
trimme de to dåser til 447 kHz. Beatoscilla
toren kan man selv trimme uden besvær.
Derefter skal man trimme til maximal styr
ke på trimmeren.

Af OZ8GF,
Poul Erik
Thomassen,
Solvænget 50,
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Herning.

50 watts TX for CW
Jeg

skal

ganske

kort

Senderen

består

af

beskrive

min

50

W-

sender.
V2

=

EL84,

regnet

til

V3

=

3

807.

telegrafi,

rør:

VI

=

EF80,

Opstillingen

men

kan

er

meget

be
nemt

ændres til AM. Der nøgles i katoden, jeg har
prøvet

mange

metode
af

er

EF80

buffertrin
på
få

som
med

anoden.
stabilt,

form

for

andre

langt

EL84,
er

det
da

der

Jeg

har

dette

er

består

derefter

bliver
får

sidstnævnte

VFO’en

simpelthen

ikke

stabilisering.

anodestabilisering,

men

bedste.

Colpitts-oscillator,

Røret
hvis

steder,

den

en

et

stabiliseret
umuligt
eller

valgt
det

300 V-strømforsyning.

at

anden

at

køre

letteste

at

få til at køre. NC-kondensatoren på ca. 1 pF
kan laves meget let af et par sammensnoede

Rettelse til ESB fase-sender.
Helt undgå fejl er altså noget af en umu
lighed. I min ESB-sender i juni OZ er der
da også kommet en enkelt med. QST har
direkte skylden (!), idet jeg kiggede på et
diagram deri under arbejdet med at konstru
ere mit eget diagram. Den f e j l , der var i på
gældende QST, kopierede jeg — uden at be
mærke den.
Nederste 7360 i den balancerede modulator
har på G2 en ledning mærket 2. Denne skal
fjernes. Kun modstanden på 33 k samt afkob
lingskondensatoren bibeholdes.

ledninger.

Det anvendte Siemens relæ 5800 ohm kan
bestilles under betegnelsen Tris 754d.
73, OZ3Y.
500 V-strømforsyningen.
Spoledata.

L1: 40 vdg. 0,5 mm em. 36 ø form.
L2: 25 vdg. 1 mm em. 30 mm form.
L3: 4 vdg. udenom L2.
L4: Se L2.
L5: 4 vdg. udenom L4.
L6: 2X25 vdg., 0,4 em. 16 mm ø, udtag på midten.
Til antenne anbefales 2X19,36 m dipol. Jeg

skaf EDR
endnu flere medlemmer
har

prøvet med en 41 m long wire, men der er resul
tatet ikke så godt.
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T onegenerator
15 Hz - 1 MHz i fem
områder

Af Ole Hasselbalch.

Fig I
For ikke så lang tid siden har vi haft en
beskrivelse af en tonegenerator her i OZ.
Hvorfor
nu
endnu
engang,
vil
man
nok
spørge, men mit svar vil nok berolige dem,
der spørger. Når man afleverer en konstruk
tion til OZ, er den normalt bragt til at virke
så tilfredsstillende, at man kan være den be
kendt. Det var jeg også, men det irriterede
mig meget, at der var brugt 1 % komponen
ter, og de store elektrolytter var mig heller
ikke til videre glæde. Dette gjorde, at jeg
tog opstillingen op til kritik, og dette resul
terede så i denne nye generator, der til og
med er bedre end den gamle, og den har den
fordel, at den kan bygges af ting fra rode
kassen. Da der i mellemtiden er kommet
mange nye medlemmer, vil jeg endnu en
gang beskrive virkemåden af sådan en oscil
lator.

temperaturkoefficient
holder
kontrol
med
tilbagekoblingen.
Da opstillingen arbejder i klasse A, vil
gitteret i rør 1 have en meget høj indgangs
modstand
overfor
fasedrejningsleddet.
Ud
gangsimpedansen
af
katodefølgeren
er
der
imod lav. Dette er meget ønsket, idet da hele
opstillingen
bliver
meget
stabil,
uden
fare
for uønskede svingninger.
Hvis vi nu vil lave den samme oscillator
med transistorer, må vi tage hensyn til tran
sistorernes ret lave indgangsmodstand. Dette
gøres ved at vælge potentiometeret R = 1—
20 kohm. Ved nu at regne lidt på det, vil
man se, at R skal være omkring 10 kohm.
Frekvensen
udregnes
tilnærmelsesvis
ud
fra formlen, der hedder:

Vil vi have vor laveste frekvens omkring
15 Hz, bliver

Det
højeste
frekvensområde
ville
ikke
være til at beregne, uden at vi indsætter en
seriemodstand. Vælger vi den til 680 ohm,
bliver frekvensen
Tonegenera tor med rfSr
skematisk

Lad os først se på et diagram med et rør.
Her er det første rør en spændingsforstær
ker, der arbejder i klasse A. Det næste rør
er en katodefølger. Degenerativ tilbagekob
ling tilføres første rørs gitter igennem et
fasedrejende led, som laver et spændingsmi
nimum og nul fasedrej på arbejdsfrekvensen. Positiv tilbagekobling tilføres katoden
i rør 1 gennem en lille lampe, hvis positive
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Regner vi videre, idet vi for det næste om
råde gør C 10 gange mindre, kommer vi til
150—2300
Hz.
Næste
område:
1500—23000
Hz. Område 4: 15000—230000 Hz og det sid
ste 150000—2300000 Hz. For det sidste om
råde kommer beregningen dog ikke til at
stemme, fordi der nu dukker uønskede kapa
citeter op i kredsløbet, og vi skal være til
fredse, når vi når op til 1 MHz. Skalaen bli

Spændingsreguleringen.

ver ret sammentrykket på det sidste område,
men man kan jo lade være med at bygge det,
for det er jo en tonegenerator og ikke en
HF-generator, vi vil have. Frekvenser lavere
end 15 Hz er heller ikke så rare at have med
at
gøre,
for
spændingsreguleringen
bliver
ikke god på grund af trægheden i lampen.
Jeg har forsøgt med 1,5—23 Hz ved at ind
sætte 10 μF, men godt er det ikke. Vil man
have så lave frekvenser, er det temmelig
sikkert ikke sinus, og der findes så meget
bedre opstillinger. Man må for hvert område
tegne en skala, men det er jo ikke så slemt,
især når man på en billig måde får en god
lille tonegenerator.
Justeringen er ganske nem: Drej udgangs
potentiometeret på max. og juster potmeteret i emitteren i den første transistor, indtil
der måles ca. 1 volt vekselspænding. Fre
kvensen skal være omkring 1000 Hz. De for
skellige
frekvenser
må
man
indtegne
ved
hjælp af en anden tonegenerator. Det er ved
meget pusleri muligt at bringe de første fire
skalaer til at falde oveni hinanden, således
at man kun skal tegne een og multiplicere
med 1, 10, 100 eller 1000, men det er ikke
sliddet værd. Jeg har nemlig prøvet det, og
der gik alt for lang tid.
Som det ses på kurvebladet er regulerin
gen ganske god, taget i betragtning hvor få
komponenter der er brugt. Vil man lave
tonegeneratoren helt billig, kan man bruge
et tandemkulpotentiometer. Det fås f. eks.
fra Philips under typebetegnelsen E091 CG/
10 K.
Som lampe kan også bruges en lille tele
fonlampe 48 V, 20 mA, hvis den anden type
ikke haves. Strømforbruget skal bare være
så lavt som overhovedet muligt, for hele
reguleringen vil ligge i denne. Vælg altså
ikke 6 volt, 500 mA! Derimod ville 6 volt og

1 mA være egnet, men desværre fås det ikke.
Kondensatorerne
er
normale
polyester,
for
eks. Philips C 296 AA/A. Den type fås ned
til 10 nF. Jeg lader en stykliste medfølge, det
er nemmere. Som transistorer vil jeg anbe
fale at bruge dem, som jeg har brugt, idet
det kan være lidt svært at få områderne til
at passe. I stedet for OC171 kan man ind
sætte AF135 med lige så godt resultat. En
erstatning for 2N525 fås i AF118. Uden disse
typer kan det som sagt være svært at komme
op over 200 kHz. Vil man spare potmeteret
i den første transistor, kan man finde en fast
værdi, når ose. virker. Så bliver generatoren
endnu en tak billigere.
Det var så alt. Skulle nogle komme i van
skeligheder, da skriv til mig eller vent til
august, idet jeg da befinder mig blivende på
dansk jord. Adressen vil kunne findes i OZ.
Stykliste tor tonegenerator.
1 diode OA81 eller lign.
1 transistor OC170, OC171 eller AF135.
1 transistor 2N525, 2N404 eller AF118.
1 tandempotentiometer Philips E091 CG 10 K
eller lignende.
2 kondensatorer 1 μF Philips C296 AA/A 1 μF.
2 kondensatorer 0,1 μF Philips C296 AA/A 100 K.
2 kondensatorer 0,01 μF Philips C296 AA/A 10 K.
2 kondensatorer 0,001 μF Philips C296 AA/A 1 K.
2 kondensatorer 100 pF Philips C302 AC/C100E,
evt. 230 kHz—1 MHz.
1 elektrolyt 250 μ.F/35 V Siemens.
1 elektrolyt 10 μF/6 V Philips C426 AN/E10.
1 elektrolyt 20 μF/6,4 V Philips C426 AM/C20.
2 modstande 680 ohm ½ watt.
1 modstand 2K2 1 watt.
1 modstand 1M.
1 modstand 10K.
1 potentiometer Philips E199 AA/A25A500.
1 potentiometer Philips E199 AA/A25A1000.
1 omskifter 2X5 stillinger.
2X4 stillinger hvis man undlader sidste område.
Foruden dette knap for skala, chassis o, s. v.
Alt dette er kun vejledende. + 10 °/o kan uden
videre bruges ved alle komponenter.
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Skriftlig teknisk prøve
for radioamatører
29. maj 1965.
1) Tegn 'principdiagram af en detektor
modtager (1 transistor) med tilbagekobling.
2) a) Tegn principdiagram af et såkaldt
gitterdykmeter.
b) Hvortil anvendes et gitterdykmeter?
3) a) Tegn principdiagram af en ensretter,
hvori der anvendes to ventiler, koblet til
spændingsfordobling.
b) I den anvendte nettransformator har se
kundærviklingen
dobbelt
så
mange
vindin
ger som primærviklingen, der
forbindes til
220 V lysnet. Hvor stor en jævnspænding kan
ensretteren afgive i ubelastet tilstand?
4) Hvorledes skal man foretage indstillin
gen på en almindelig modtager, der er ind
rettet for AM og CW, når der skal modtages
a) Smalbånds-FM?
b) ESB?
5)
En
parallelsvingningskreds,
bestående
af en tabsfri spole med selvinduktion 20 mikrohenry og en kondensator på 100 picofarad, belastes med en modstand på 10 kilo
ohm.
a)
Udregn
kredsens
resonansfrekvens
(til
nærmet).
b) Hvor stor er godheden Q for den bela
stede kreds?
6)
Et
katodestråleoscilloskop
benyttes
til
kontrol af en telefonisenders modulation.
a) Angiv hvorledes oscilloskopet kobles til
senderen, når der gøres brug af oscillosko
pets indbyggede kipgenerator.
b) Angiv forbindelserne til senderen, når
der ikke skal gøres brug af kipgeneratoren.
c) Hvorledes ser figuren på katodestrålerøret ud ved kobling a), hvis senderen kører
med ESB, moduleret med en konstant, sinus
formet tone?
7) a) Hvorledes kan der opstå „stående
bølger“
på
fødeledningen,
der
forbinder
en
sender med en antenne?
b) Hvorfor er man interesseret i at holde
standbølgeforholdet
på
fødeledningen
til
en
senderantenne så lavt som muligt?
8) En amatørstation forstyrrer en radio
fonimodtager
i
mellemog
langbølgeområ
det. Hvilke foranstaltninger kan man træffe
på sendersiden og på modtagersiden for at
eliminere forstyrrelserne?
9)
En
amatørsender
(A-licens)
arbejder
med den højest tilladte effekt for telefoni,
og
udgangstrinets
anodejævnspænding
er
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1000 volt. Til rådighed er en modulator, hvis
udgangsklemmer skal belastes med 600 ohm.
Modulatoren kobles til senderen gennem en
transformator,
som
indskydes
i
senderud
gangstrinets
anodespændingsledning.
Hvil
ket omsætningsforhold (med hensyn til vin
dingstal) skal transformatoren have?

*
Besvarelsen.
1)
Se fig. 1. Den i Vejen til sendetilladel
sen (VTS) side 72, fig. 8.4. viste udgave kan
selvfølgelig også bruges.

Fig. 1.

2)
a) Se fig. 2. b) Et gitterdykmeter benyt
tes til at finde resonansfrekvensen for en
svingningskreds eller til at indstille en sving
ningskreds’
resonansfrekvens
til
en
ønsket
værdi. Se VTS side 76.

Fig. 2.

3)
a) Se fig. 3. b) Da transformerens om
sætningsforhold
er
1:2,
bliver
sekundærspændingens effektivværdi 2 • 220 = 440 V.

Fig. 3.

stor, d. v. s. ca. 1250 V, hvilken værdi jævn
spændingen også vil antage i tomgang.
4)
a) Smalbånds-FM (NBFM eller NFM)
modtages ved at indstille lidt „skævt" på

stationen.
Ved
denne
såkaldte
„flankemodtagning"
omsættes
frekvensændringer
til
amplitudeændringer,
som
den
sædvanlige
diodedetektor kan behandle, b) Enkelt side
båndssignaler modtages ved først uden beat
oscillator at indstille til størst signalstyrke,
hvorefter BFO’en tilsluttes og indstilles, til
stationen
modtages
forståeligt.
Læs
iøvrigt
OZ9LM’s artikel i OZ maj 65 side 155.
5)
Det er mest praktisk at huske og bruge
det i VTS side 36 angivne udtryk

hvoraf frekvensen findes til F = 3,56 MHz.
b) Vi udregner først reaktansen af
C (de er lige store ved resonans),
således:
XL = 2 π • F • L =

L eller
f. eks.

6,28 • 3,56 • 106 • 20 • 10-8 = 447 ohm.
Godhedsfaktoren Q findes herefter som
forholdet mellem parallelmodstanden og
reaktansen:

6)
a) Se fig. 6a. b) Se fig. 6b. c) Da et ESBsignal ved modulation med en enkelt, ren
tone består af een enkelt frekvens, vil det på
oscilloskopet se ud ganske som et CW-signal
eller en umoduleret bærebølge fra en AMsender. Billedet bliver derfor blot et lysende
bånd med konstant højde over hele skær
mens bredde.

7)
a) De stående bølgers eksistens kan for
klares ved, at man tænker sig en bølge van
dre fra senderen mod belastningen (anten
nen). Såfremt ikke al energien kan optages
af belastningen (hvilket kun kan ske, når
denne er rent ohmsk og lig med kablets ka
rakteristiske impedans Z0 ), vil der vandre
en
reflekteret
bølge
fra
belastningen
hen
imod senderen. Nogle steder vil spændingen
fra den fremadskridende bølge være i fase

PA‘trin

med
spændingen
fra den
reflekterede, her
får man maksimal spænding. Andre steder
vil de to spændinger komme i modfase og
helt eller delvis modvirke hinanden, hvilket
giver spændingsminimum.
b)
Standbølgeforholdet bør være lavt (så
nær 1 som muligt), fordi tabene i fødeledningen da er de lavest mulige. Endvidere opnås
den fordel, at senderen belastes ens uanset
hvor lang fødeledningen er.
8) Forstyrrelserne skyldes for stort signal
fra senderens ønskede udstråling ved mod
tageren, hvilket modvirkes ved at sørge for,
at de to antenner (og jordledninger) kobler
så lidt til hinanden som muligt. Det kan
være
nødvendigt
at
beriytte
en
balanceret
senderantenne,
og
modtageren
bør
forsynes
med en bølgefælde afstemt til sendefrekven
sen. Et netfilter kan være nødvendigt begge
steder,
og
såfremt
forstyrrelserne
er
uaf
hængige af modtagerens afstemning, må sen
derens HF forhindres i at blive ensrettet i
LF-forstærkeren. Midlet er en ca. 100 pF
kondensator mellem gitter og katode i LFforstærkerens første trin. Læs iøvrigt nær
mere i VTS side 134 ff.
9) Det højeste tilladte input ved AM er
150 W, hvilket svarer til en DC-anodestrøm
på 150/1000 = 0,15 A. Set fra modulatoren
udgør
PA-trinet
en
belastningsmodstand
på
R — 1000/0,15 = 6667 ohm (anodespænding
divideret
med
anodestrøm).
Transformeren
skal således omsætte mellem 600 og 6667
ohm, hvilket giver et omsætningsforhold på

Der skal således være 3,33 gange så mange
vindinger på sekundæren som på primæren.
Kommentarer.
Spørgsmålene 1—5 incl. skulle ikke gerne
have voldt nogen vanskeligheder, da emner
ne hører til i den gruppe, man kan kalde
„almindelig amatørteknik". Spørgsmål 6 har
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Roger! - Roger!
OZ1XYZ på Sjælland, her er OZ7FH til
bage. Roger, Roger alt ok om, næsten 100 %
denne gang. En smule QRM nu og da, det er
alt. Du har et meget kraftigt signal her i dag,
et af de kraftigste danske signaler, og det
siger en hel del, som båndene er for tiden.
Der var en smule QRM, som jeg sagde, og
jeg fik ikke fat i dit navn, lige da du fortalte
dit navn, kom der en meget kraftig DL sta
tion på frekvensen og kvalte dig, så vil du
lige gentage dit navn i næste omgang. Jeg fik
heller ikke fat i din QTH OM, en lokal station
startede og kvalte både dig og DL stationen,
da du fortalte mig din QTH, jeg fik fat i, at
det var på Sjælland, men vil du lige gentage
bynavnet, så jeg kan få det skrevet ned i log
gen.
Når frekvensen er ren, er der intet besvær
med at få dig igennem, så har du et dejligt
rent og klart signal, det er næsten som at
lytte til Kalundborg, særlig din modulation,
den er meget, meget god. Jeg tror, du nævnte
noget om, at du bruger klipper, jeg fik ikke
rigtigt fat i, hvad du sagde, men det lyder
som om, du bruger en slags klipper eller
noget lignende for at komme igennem denne
frygtelige QRM.
Jeg vil gerne have en anden stationsbe
skrivelse fra dig, du begyndte at fortælle,
hvad du bruger, 'men der kom hurtig fading
på dig dengang, så alt, hvad jeg fik fat i, var
noget om din dobler, jeg tror, at det var om
din dobler, så jeg vil meget gerne have en ny

stationsbeskrivelse fra dig for at høre, hvor
dan du får sådan et kraftigt signal igennem,
og du må også lade mig vide, hvor stort input
du bruger, temmelig stort tror jeg, siden du
er så kraftig.
Lad os nu se, ja forresten, der kom en G’er
på frekvensen, da du nævnte, hvad antenne
du kører med, så vil du lige gentage dette
punkt, for jeg kunne godt tænke mig at vide,
hvad antenne du bruger, siden du har sådan
et kraftigt signal her, så fortæl mig lige lidt
om din antenne.
Jeg er glad for at høre, at I har sådan et
dejligt vejr derovre, jeg tror, du sagde, at
det var solskin, her regner det.
Du er vældig kraftig her, når frekvensen
er ren, en god kraftig S9 med plusser og Q5
hele tiden — undtagen når QRM’en starter.
Vældig kraftig og dejlig at lytte til.
QRX et øjeblik mens jeg checker frekven
sen.
OK, den er ren nu, der er nogle DM’er,
der kvæler hinanden, men kan du ikke lige
gentage det forskellige, før DL’en og den
lokale starter igen, så hvad er dit navn OM,
og lad mig høre, hvad sender du bruger og
også hvilken antenne, og ja — forresten
hvilken modtager du bruger, jeg tror, du
glemte at fortælle det — eller også fik jeg
ikke fat i det gennem QRM’en.
Forresten gamle ven, hvis du kan give den
lidt mere power, kan det måske hjælpe lidt,
så du kommer op over S7 båndstøjen her, og
kvæler lidt af QRM’en.
Så kom igen OZ1XYZ et sted på Sjælland,
det er OZ7FH, der lytter — kom.

Skriftlig teknisk prøve . .
sikkert voldt nogen vanskelighed for de man
ge amatører, der ikke har haft lejlighed til
selv at arbejde med et oscilloskop. Forhå
bentlig
sørger
lederne
af
lokalafdelingernes
tekniske kurser for, at eleverne får lejlighed
til i praksis at snuse lidt til denne teknik og
se
forskellige
modulationsformer
på
skær
men.
Spørgsmål 7 har efter min mening fået en
lidt uheldig formulering, idet mange sikkert
har følt sig tvunget til at kaste sig ud i en
længere udredning. Havde der under pkt. a)
stået hvorfor i stedet for hvorledes, ville det
naturlige
svar
have
været:
stående
bølger
opstår,
når
antennens
fødeimpeåans
afviger
fra
fødeledningens
karakteristiske
impedans.
Denne formulering dækker faktisk det, ama
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tøren bør vide, og vil sikkert også blive god
taget af P&T.
Spørgsmål 8 bør absolut kunne besvares
af enhver amatør, og da spørgsmålet er be
handlet ret udtømmende i Vejen til sende
tilladelsen (4. udgave), har det sikkert heller
ikke voldt kvaler.
Spørgsmål 9: Det springende punkt er, hvil
ken
belastningsmodstand
PA-trinet
udgør,
set fra modulatoren. Svaret er ikke givet
direkte i VTS, men forhåbentlig har alle
kunnet ræsonnere sig til, at belastningsmod
standen er lig med anodespænding divideret
med
anodejævnstrøm
for
PA-trinet.
Hvis
ikke, må man trøste sig med, at det er til
strækkeligt at besvare 2/3 af spørgsmålene
korrekt for at bestå.
OZ7AQ.

Af OZ9AC,
Kaj Nielsen,
Kai

Lippmannsallé

6,

Dragør.

Varaktortripler. 144 til 432 MHz
Efter
at
Philips
fremkom
ved
varaktordioden BAY 66, fik jeg lyst til at prøve på
at lave et triplertrin fra 144 MHz til 432
MHz.
Jeg vil
men først
hvordan.

her
lidt

beskrive en sådan
om hvad der kan

opstilling,
opnås og

Med et 144 MHz inputsignal på 10 watt
kan der opnås ca. 6,5 watt output på 432 MHz
— dette svarer til en virkningsgrad på ca.
65 %. Fig. 1 viser forholdet mellem input
effekt og outputeffekt.
Den viste opstilling fungerer på følgende
måde: kredsen C2/L1 er afstemt til 144 MHz,
og det er derved muligt at tilføre BAY 66
drive — når der går en 144 MHz HF-strøm
gennem
dioden,
vil
der
opstå
harmoniske
produkter, kredsen C3/L2 er afstemt til 288
MHz — d. v. s. at nu har vi både en 144 MHz
og en 288 MHz HF-strøm løbende i dioden.
Kredsen C4/L3 er afstemt til sumfrekvensen
af 144 MHz og 288 MHz, d. v. s. 432 MHz.
For at dæmpe uønskede signaler er udgangs
kredsen
C5/L4
udformet
som
en
koaxialkreds, der er koblet løst til spændingspunk
tet i kredsen C4/L3.

Udfra dette vil det ses, at der er gode mu
ligheder for at overføre et tilført 144 MHz
signals amplitudemodulation, da det er en
blandingsproces, der
finder
sted.
I praksis
skal trinet trimmes meget omhyggeligt, hvis
forvrængningen
skal
holdes
på
et
tåleligt
niveau. Der er selvfølgelig ingen problemer
med overførsel af PM- og CW-signaler.
Indtrimning:
Når opstillingen skal trimmes, må der helst
ikke tilføres mere end b'a. 3 watt 144 MHz
signal. Kredsene bør, førend effekt tilføres,
trimmes nogenlunde i resonans ved hjælp af
et gitterdykmeter, men dette er ønsketænk
ning, da der vist ikke er mange, der kan
„dykke“ på 288 MHz og 432 MHz. Jeg trim
mede C2/L1 til resonans, og til indikation
benyttede jeg et RV, der ved hjælp af en
modstand på 1 Mohm med korte ledninger
var tilsluttet den „varme" ende af BAY 66.
(Måling af DC spænding!). Kredsen C3/L2
blev trimmet til 288 MHz, indikation som
ovenfor. Under trimningen skal der være be
lastning tilsluttet udgangen, enten i form af
en modstand eller en 432 MHz antenne. Til

Diagram og spoledata.

LI: 4 vdg., 1 mm Cu em, 13 mm ø, 11 mm lang.
L2: 4 vdg., 2 mm Cu em, 10 mm ø, 14 mm lang.
L3: 2½vdg., 2,5 mm Cu forsølvet, 10 mmø, 15 mm
lang.
L4: Coaxkreds, inderleder 58 mm lang og 3 mm
i diameter, yderleder 30X30 mm.

L5: 1 mm Cu forsølvet, parallel med L4 på en
længde af 17 mm og i en afstand på 1,5 mm.
C7: 20 mm lang PVC monteringstråd ført parallelt
med L5’s forbindelse til relæet.
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En frekvensdeler
Af Jürgen Falk, DJ1XC.
Oversat af OZ2MI fra DL-QTC maj 1965.

Fig. 1.

For amatøren, opstår ofte ved bygning af
apparater nødvendigheden af at justere en
frekvensskala
eller
eftertrimme
et
kommer
cielt apparat. Men de hertil nødvendige kali
breringsfrekvenser står ikke til rådighed i
tilstrækkeligt omfang, fordi der i bedste fald
kun er et eller to krystaller til rådighed. En
justering med 100 kHz mellemrum er i de
fleste
tilfælde
ikke
tilstrækkelig.
Den
her
beskrevne kobling gør det muligt efter behag
at
fremstille
mange
mellemfrekvenser
med
et krystals nøjagtighed, da den kan tilsluttes
en krystaloscillator. Den delte frekvens bli

indikation af output på 432 MHz er der be
nyttet

den

viste

amperemeter

diodeensretter

—

under

kapaciteten

C7

C5

trimmes

til

førstegangstrimningen

er

og

kredse

C6

til

„peakes“

og

maximalt

maximalt

C4,

output.

Når

output

Fig. 1 viser et blokdiagram over deleren.
Indgangsfrekvensen f1 bliver i en blander
overlejret af frekvenssen f 0. I den følgende
forstærker
filtrerer
man
differensfrekvensen
f2 fra. Udgangsfrekvensen bliver ført tilbage
over
et
forvrængningsled,
og
den
ønskede
flerdobling af fs frasigtes.
(Fortsættes næste side)
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forøges.

foretaget,

Opstillingens virkemåde:

mikro-

indtrimningen

udgangslinken

til

et

ver forvrænget og igen blandet med krystal
frekvensen. Der står da et tæt frekvensspek
trum til rådighed.

skal

alle

på

432

MHz — også Cl.
Nu kan den tilførte 144 MHz effekt forøges
— dog maximalt til 10 watt. Når den tilførte
effekt
der

øges,,

skal

startes

med

være
proces

nødvendigt
et

par

alle

kredse

eftertrimmes

udgangskredsen
at

gange.
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Skal
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vil
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svarer
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til

maximalt
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put!
Litteratur: „Electronic Applications", volume 24, No. 3, 1964—1965.
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Med delingsforholdet n = f1/f2 gælder da:
f1 = n • f2
f = (n - 1) • f2
Delingsforholdet kan man vælge efter be
hag, dog bør man i ét trin ikke overskride
n = 10.
Spørgsmål
100/50

sendes

Hirsebakken

7,

skal
altid
kaldesignal,

opgives
men

til

Måløv.

OZ6NF,
Sammen

G.

Juul-Nyholm,

med

spørgsmålene

EDR-medlemsnummer
spørgerne
forbliver

og
evt.
anonyme

overfor alle andre end OZ6NF.

Fig. 2.

Diagrammet i fig. 2 viser en praktisk ud
førelse af en frekvensdeler med neddeling af
frekvensen fra 100 til 20 kHz. Som blander
må man anvende en ringmodulator, for at
opstillingen ikke skal gå i selvsving. Man be
høver ikke at udsøge dioderne, men de skal
alle fire være af samme type. Transistorerne
lader sig erstatte af lignende typer. Rigtig
indstilling
af
de
frekvensbestemmende
dele
er vigtig. Også ved forkert indstilling får
man ved udgangen en spænding, men dennes
frekvens står ikke i et helt-tals forhold til
fi og er således ubrugelig. Den sikreste kon
trol leverer et oscilloskop. Med de to fre
kvenser f1 og f2 fremkommer en Lissajou
figur. Antallet af denne figurs sløjfer er lig
delingsforholdet n. Først afstemmer man ud
gangskredsen, så tilbagekoblingskredsen.
Benyttes en anden krystalfrekvens eller et
andet deleforhold skal kun svingningskreds
komponenterne
ændres
samt
kondensatoren
C4 (ved dobbelt frekvens (f2) halv så stor
o. s. v.) og evt. også indgangstransformatoren.
Hele koblingen er ellers temmelig ukritisk.
Indgangsspændingen skal andrage ca. 2 V,
da deleren ellers ikke starter. Dersom man
ikke har spænding nok til rådighed, kan flerdobleren
bygges
som
selvsvingende
oscilla
tor. Følsomheden bliver da ca. 200 mV.
Indgangsfrekvensen lader sig i denne kob
ling variere ± 5 pct. Med højere delingsfor
hold
bliver
de
tilladelige
frekvensvariatio
ner ringere og andrager ved n = 10 kun 2
pct. Men ved udstyring med fast frekvens er
dette jo af underordnet betydning.

Allerførst tak til 4RH, der har skrevet til mig og
gjort mig opmærksom på, at efter hans bedste
„husk“ (han er lige flyttet og har endnu ikke pak
ket
ud!)
opgav
jeg
en
forkert
sokkelforbindelse
i sidste OZ for 4X250B, idet jeg på ben 4 angav
en katodeforbindelse. 4RH mener, at det er en
skærmgitterforbindelse, men siger også, at det jo
kan kontrolleres med et ohm-meter. — Det tror jeg
vil være klogt, for jeg har kigget efter i andre
bøger og har alle steder fundet en katode på ben 4.
Altså: Frem med ohm-metret.
Spørgsmål: Jeg tænker på at bygge den af 7AQ
beskrevne LF-forstærker fra marts 64 sammen med
Torotors
FM-tuner
og
MF-forstærker.
Nu
ligger
det sådan, at medens 7AQ har + på stel, har Toro
tor -i- på stel. Jeg kunne jo lave to ensrettere
men det er jo noget besværligt og også upraktisk.
Kunne du ikke anbefale en simplere måde at klare
dette problem på?
Svar: Det er rigtigt, at diagrammæssigt og printmæssigt har 7AQ nok regnet med at lægge + på
stel. Men det behøver man jo ikke at gøre med den
forstærker. I praksis vil det kun have nogen be
tydning med hensyn til, hvor man skal koble ind
gangssignalet til, hvis man vælger minus på stel.
I princippet er det ligegyldigt, om indgangssigna
lets „kolde“ side forbindes til plus eller minus, når
bare plus og minus er koblet mægtigt godt af til
hinanden. Jeg tror, at de er det godt nok her, men
skulle der komme lidt brum, så kobler man emitteren på Q1 af med en 12 V lyt til plus i stedet for
den, der sidder der. Så skulle det være ovre.
Spørgsmål: I OZ marts 65 er der på tredie side
en reklame for MINIWATT; den viser en 1,2 W
transformerløs
LF-forstærker
med
transistorer.
Jeg
har tænkt mig at bygge to sådanne forstærkere,
idet det skal være en stereoforstærker. Er det rig
tigt,
at
pluspunkterne
skal
forbindes?
Kan
man
indsætte
en
balancekontrol?
I
bekræftende
fald:
Hvordan? Og diskant- og baskontrol? Strømforsy
ningen har jeg været meget i tvivl om, da jeg me
ner, at jeg skal bruge to 6,3 V transformere. Kan
du hjælpe mig at løse dette problem?
Svar:
Yep.
Plusforbindelserne
i
den
forstærker
er jo stel. Minuserne skal også forbindes sammen,
så det hele kan forsynes fra en fælles 9 V kilde. —
Tonekontroller fordrer en forforstærker, idet de

Fig. 1.
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som regel sluger mindst 20 dB forstærkning. Men
det skal du måske have alligevel? — Balancen kan
laves som vist på fig. 1. Potentiometret skal være
et dobbelt på 5—10 kohm med lineær kurve. Læg
mærke til, at det skal forbindes således, at det ene
drejer op, når det andet drejer ned, og omvendt.
Det koster 6—10 dB forstærkning, intet er jo gratis.
— En egnet strømforsyning ses på fig. 2. Dioderne
kan være hvad som helst, der kan tåle en halv
ampere, f. eks. 1N4001. Eller BY100 eller BY114,
hvis du har dem alligevel. AC128 skal køles rigtig
godt med kølefinne på en lille plade. Zenerdioden
kan være en lille 9 V diode, f. eks OAZ212, SZ9
m. fl. — Du ser, at een transformer er nok!

Spørgsmål: Jeg.har et lille problem, som jeg hå
ber, du kan hjælpe mig med. Jeg har til en billig
penge organiseret en del coaxialkabel, men nu er
spørgsmålet
hvad er dette kabels impedans. Jeg
har ledt med lys og lygte i alle mine bøger og
blade efter evt. formler eller tabeller, men det er
ikke lykkedes mig. Når jeg har spurgt andre ama
tører eller i forretninger, har de alle været af for
skellig mening, nogen siger 75 ohm, andre 50 ohm.
Da jeg påtænker at bygge en anden og bedre
antenne, er det af største vigtighed, at jeg kender
kablets
impedans,
da
antennetypen
bliver
bestemt
af kablet (GP eller beam). Omtalte kabel er af
engelsk fabrikat og mærket UNI RADIO TWENTY
ONE med målene; Inderleder: 1,4 mm udvendig
diameter. Isolation: 8,7 mm udvendig diameter. —
Jeg håber, du kan hjælpe mig med mit problem.
Svar: Ja, det kabel er et 75 ohm kabel. For kab
ler med alm. fast isolationsmateriale, nogle kalder
det
for
telcothene,
kan
impedansen
beregnes
af
formlen

Spørgsmål: I OZ marts 65 svarer du, at man til
strømforsyningen til 3FL’s 75 W jlerbåndssender
1 stedet for ensretterrørene kan anvende ialt 4 stk.
BY 100. Kan det være rigtigt? — Jeg har en hjemmeviklet transformer 2X280 V, som jeg gerne ville
have ensrettet hele sekundæren på i en graetzkobling i lighed med den af 3FL. Til dette formål
har jeg 4 stk. SE-05, som skulle svare nogenlunde
til BY 100, blot skulle de efter sigende kunne tåle
lidt højere spidsspænding. Mener du, at jeg kan
nøjes med disse 4 dioder? Jeg har ikke turdet
prøve endnu, da jeg mente, at der skulle sidde 2 og
2 i serie eller 8 stk. ialt. I samme OZ er da også
vist en ensretter til 2X400 V, og her sidder 2 BY
100 i serie. — Hvordan kan det være, at man kan
nøjes med 4 stk. BY 100, når man vil ensrette de
700 V, der er over hele sekundæren på den i OZ
nævnte transformer? Er det fordi, man har droslen
i minus? Hvis det viser sig, at jeg skal bruge 8 stk.
SE-05, kan jeg da bruge de modstands- og konden
satorværdier over dioderne, som er anvendt i den
viste strømforsyning i OZ marts 65?
Svar:
Nej.
Egentlig
er
diodernes
maksimaldata
overskredet m. h. t. PIV, men spredningen på
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netop den værdi er ret stor, så jeg anbefalede
4 dioder i stedet for 8 ud fra den betragtning, at
han skulle være uheldig, hvis een af den havde en
PIV på under 1000 V, og selv om det skulle være,
så ville sandsynligheden for, at den (femte), som
han satte i stedet for, også havde for lille PIVværdi, være forsvindende lille. Så har han sparet
3 dioder. I dit tilfælde, hvor transformerspændin
gen er lavere, er der kun brug for 800 V PIV, så
4 stk. SE105 skulle kunne klare det indenfor speci
fikationerne, uden at jeg påtager mig nogen som
helst garanti for, at dine japserdioder holder! Nå,
jeg kører selv med 4 stk. SE-05 i min stereospille
på fjerde år. — Grunden til, at der i 400 V ensret
teren er anvendt 2 dioder i hver gren, er den, at
i 400 V ensretteren må der anvendes to dioder i
hver gren, fordi der i en push-pull ensretter fore
kommer dobbelt så stor spærrespænding over hver
gren i forhold til DC-spændingen, som i broensret
teren. Men i den 400 V sag har man jo heller ikke
udnyttet diodernes spændingsgrænser fuldt ud.
Spørgsmål: For et stykke tid siden købte jeg to
stk. PL38, da jeg ihukom, at jeg engang havde set
en konstruktion i OZ angående disses benyttelse
som udgangsrør i en mindre sender. Jeg begyndte
derefter at bygge en sender efter de instruktioner,
der findes i håndbogen om en fembånds TX; nu
har det imidlertid vist sig, at PL38 har en så lille
udgangsimpedans,
at
en
pi-leds
spole
viklet
på
den i konstruktionen brugte form kun skal have
4 (fire) vindinger, en anodekapacitet på 900 pF
samt en antennekapacitet på 2700 pF. Jeg erindrer
imidlertid at have set dem benyttet i en opstil
ling, nærmest en slags push-pull udgang, det er
mig bare umuligt at opdrive det blad, hvori kon
struktionen
fandtes,
men
såvidt
jeg
husker,
var
det fra 56. Kunne du ikke hjælpe mig med mål og
diagram for konstruktionen — Jeg har forresten
et andet lille (stort) problem, det drejer sig om de
første trin i senderen; oscillatoren er en alm. ECO
med EF91, også kaldet 6AU6, bufferen er udført
som angivet i diagrammet, d. v. s. dataerne på
mellemkredsene er overholdt, men ved ganske be
stemte stillinger af drejekondensatoren i ose. mistes
kontrollen over bufferen, den kan ikke tunes, og
der viser sig intet dyk på milliamperemeteret i buf
ferens
katode.
Er
det
bufferen,
der
selvsvinger,
eller bliver den blot overstyret (outputtet fra ose.
går lige ind i bufferen), eller er det et hidtil ukendt
fænomen?
Svar: Jeg har ikke fundet konstruktionen i OZ
helt tilbage til 1955, men jeg kan jo have overset
den. Men spolen er da ikke helt urimelig, synes
jeg. Den skal jo være på godt 2 jxH på 80 m, og det
kan man godt lave en fin spole ud af. Også på 40
og 20 m kan det lade sig gøre at køre effektivt
met et sådant trin. — Man kan godt lave det som
et push-pull trin, men det er yderst upraktisk, hvis
man ikke vil have løse spoler og skifte dem ud
med hånden, når man vil køre på mere end eet
bånd. — Jeg sidder og spekulerer på, om det mon
skulle
være
rotorkontakten
i
din
drejekondensa
tor, der svigter i bestemte stillinger? Prøv at rense
dem godt. Det kunne være en årsag til selvsving
i bufferen. Forresten, EF91 kaldes ikke 6AU6 (det
er EF94) men 6AM6. Der er forskel i sokkelfor
bindelserne, så pas på! — Jeg tror ikke, at det er
overstyring af bufferen, der gør det, så ville det
ske hele tiden. Men da jeg Ikke kender dit dia
gram. gætter jeg lidt i blinde.
Vy 73 de OZ6NF.

Fra INDUSTRI OG
VIDENSKAB

ved OZ6PA

Måneskud
Efter „Moonbounce“ af Edward P. Tilton,
American Radio Relay Legaue og artikler i QST.

oz
1PL

I disse dage realiseres en drøm, som en
ung radioamatør har drømt gennem flere år.
OZ1PL, Poul Linnet, vil i Rude Skov stå
klar ved en 6 meter parabolantenne for via
månen
at
modtage
signaler
fra
Arecibo,
Puerto Rico. Lykkes eksperimentet, kan 1PL
igen
se
en
dristig
tanke
virkeliggjort
på
dansk grund. Drømmen om amatørkommuni
kation via månen er svær at føre ud i livet.
Her skildres, hvad der ude i den store ver
den er gået forud for forsøget i Rude Skov.

Den
meget
interessante
ting
at
kunne
bruge
månen som reflektor for VHF-bølger til langdi
stance
kommunikation
har
været
en
drøm
hos
mange
avancerede
radioamatører.
De
første
suc
cesfyldte forsøg blev gjort at en gruppe amatører
på radarbasis. W4ERI John H. de Witt, organisator
af dette Eunar projekt, havde arbejdet med månereflektion siden 1946.
Resultaterne af dette 1946 arbejde og andre flere
heldige forsøg gjorde ikke ønsket om månereflektion mindre, men nu drejede det sig i første række
om at finde frem til en metode, hvor man kunne
opnå nogenlunde træf sikkerhed, og her synes de
fremkomne resultater ikke meget opmuntrende.
Man var klar over, at først skulle der godt med
sendeenergi til for overhovedet at komme igennem.
----------------------------- ONE

CVCte, 6

Dernæst skulle der fremskaffes antenner af kolos
sal størrelse, som skulle være i stand til at styres
i vinkel i det vandrette plan og i højden. Man var
også klar over, at store fordringer måtte stilles
til modtagemateriellet. Der måtte fordres det yder
ste af følsomhed og selektivitet, og endelig kunne
stabiliteten
ikke
blive
god
nok.
Videre
forstod
man, at det udsendte signal skulle være stabilt for
at tilsvare modtagerens høje krav. Så man på alle
disse fordringer,
forekom
de
uopnåelige
for
den
almindelige
eksperimenterende
amatør,
om
han
var nok så avanceret.
Dette holdt dog ikke amatører med ambitioner
væk fra at prøve, og ved slutningen af 1952 var
amatørerne W4AO og W3GKP i stand til at de
monstrere
deres
overraskende
succes
i
form
af
tape recorderede måne ekkoer af deres på 144 Mc
udsendte signaler.
I de næste ti år eller der omkring har henved
en halv snes amatører i De forenede Stater bygget
antenner store nok og fremskaffet udstyr tilstræk
keligt effektivt til, at de har været i stand til at
høre deres egne signaler fra månen, selv om det
var under meget tilfældige omstændigheder.
Alle disse forsøg blev udført på 144 Mc.
Den
første
tovejs
forbindelse
via
månen
blev
dog udført på en meget højere frekvens. Ved at
bruge
store
parabol-reflektor
antennesystemer
og
sendeog
modtagegrej
af
højt
udviklet
kvalitet
lykkedes
det
amatører
i
Medfield,
Massachusetts
og San Carlos, Californien at etablere tovejsfor
bindelse via månen på 1296 Mc i juli 1960. Denne
W1BU—W6HB kontakt over en afstand af 4000 km
blev distance amatør rekorden i henved 2 år. I
sept. 1962 blev distancen slået eftertrykkeligt, da
W1BU fik forbindelse med''KH6UK i Kahuhu på
Hawaii på 1296 Mc. En afstand på over 8000 km.
Disse
iøjnefaldende
begivenheder
tenderede
henimod at lægge eksperimenterne op på højere fre
kvenser, men der var stadig- amatører, som stædigt
holdt fast ved 144 Mc. De fremstillede antenner
af enorme dimensioner, og de slog sig sammen i
grupper, så de kunne dele udgifterne til de mange
dyre eksperimenter. Der kom adskillige gode resul
tater frem, og signaler via fasede Yagi antenner
bygget
af
amatørerne
Brown
og
Conklin
hos
K1HMU,
Farmington,
Connecticut,
blev
hørt
via
månen så langt væk som hos W6DNG, Dong Beach,
Californien, og hos OH1NL, Nakkila, Finland.
Et vigtigt bidrag til udvikling af kommunikatio
nen og som førte til udveksling af i n f o r m a 
t i o n e r , blev etableret af William Concet W6DNG
og Henna Suominen OH1LN den 12. april 1964. De
arbejdede på 144 Mc over en distance på næsten
10.000
km, og det er foreløbig rekorden for lang
vej sforbindelser over 100 Mc/s.
Amatørernes interesse for måneskud nåede deres
højdepunkt i juni 1964, da ARRL var i stand til at
meddele, at en enestående chance var til stede,
Optagelser af reflekterede månesignaler.
Signalerne udsendt på 144 Mc.
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idet ARRL var blevet informeret om en plan for
amatørbrug af en hemisfærisk reflektor på 305 m
i Arecibo, Puerto Rico. Denne glade nyhed cirkule
rede straks rundt i Amerika og til alle amatørorganisationer verden over.
Arrangementet blev forestået af dr. Gordon Pettengill,
W1OUN/KP4BPZ,
direktør
for
radio-astro
nomiog
ionosfærelaboratoriet,
hvorved
man
fik
rådighed over denne verdens største reflektor.
Operationen skulle foregå i den tid, da månen
ville være indenfor området af den store reflektor,
og den skulle køre med 432 Mc den 13. juni mel
lem 1842 og 2130 GM8 og 144 Mc den følgende dag
fra 1938 til 2224. Denne week-end var valgt i an
ledning af ARRDs juni VHF’s aktivitetstest.
En foreløbig prøve blev foretaget på 432 Mc den
20. maj, og KP4BPZ etablerede kontakt med W1BU,
Medfield,
Massachusets.
Signalet,
som
viste
ved
varende hurtig fading med peak op til 30 dB, blev
modtaget af W1BU. Her må tages i betragtning det
exceptionelle
antenneanlæg,
som
W1BU
havde
fremstillet, en parabol reflektor med et gain på
29 dB. Dette resultat lovede godt for alle godt ud
rustede
amatørstationer,
forudsat
at
antennesystemet kunne i n d s t i l l e s mod månen.
På den nævnte time juni 13 gjorde KP4BPZ en
kort prøvetest og var straks i kontakt med W1BU.
Derefter var der forbindelse med HB9RG, Ziirich,
Schweiz.
Dette
var
den
første
forbindelse
over
100 Mc for kommunikation over Atlanterhavet og
en landvinding i amatørhistorien.
Det er stadig den største distance, der er opnået
på UHF området. W9GAB Beloit, Wisconsin, var
den
næste
forbindelse,
derefter
fulgte
GL3TF,
Chelmsford, Essex, Storbritannien, og det var det
første amatørmåneskud, der var nået indenfor de
forenede kongeriger. Lignende kontakter blev gjort

med andre operatører af W1BU og W9GAB, heri
var inkluderes en enkelt på fone. Alle de følgende
forbindelser
blev
udført
på
kontinuerlige
bølger,
og dette er det eneste tilfælde, hvor en stemme gik
igennem via månen.
Mange signaler blev hørt af KP4BPZ, men kun
de opgivne var positivt identificerede. Mange ama
tører hørte 432 Mc signalet af KP4BPZ, og rappor
ter fremkom i stort tal. 144 Mc testen den 14. juni
blev afbrudt i omtrent 30 minutter af et forry
gende
tordenvejr
over
Arecibo.
Operationen
be
gyndte 2000 GMT med en kontakt med W1BU,
dernæst kom i den følgende orden kontakt med
K2LMG,
G2HCG,
WB6GZY,
DJ3EN,
W3TIK/3,
W9GAB, DJ8PL, W4HJZ, W4FJ og WØIC. Bekræf
telse af forbindelsen fik man med W1BU, K2LMG,
W3TIK/3, W9GAB, W4HJZ, W4FJ og WØIC, disse
sidste kunne meddele, at de stod i den anden ende
af „månevejen".
Da der er større aktivitet på 144 Mc end på 342,
er det naturligt, at antallet af rapporter var større
i dette område.
Vurderingen
af
rapporter
og
af
tape
recorder
optagelserne viser, at månebårne signaler kun var
kraftige få sekunder ad gangen, men den udtalte
succes med at kunne aflæse KP4BPZ’s signaler er
lovende. Det viser, at enhver, der er i stand til at
betragte månen, når den er indenfor „synsvidde"
af den store reflektor i Arecibo, kan høre signalet,
hvis h-an har en antenne, der har et gain af 10 dB
eller mere, og som er rettet mod månen.
Resultaterne
favoriserede
de
højeste
frekvenser
i nogen grad, det skyldes det højere antennegain
og snævrere båndbredde, som kan opnås på 432
Mc sammenlignet med 144 Mc/s.
De foretagne forsøg giver mulighed for at af
prøve og udvikle materiellet til månevejen bedre
end tidligere. De svage signaler, som
hovedsagelig
gjorde
sig
gældende
på
144 Mc, har vist, hvad der også var
ventet, at det ikke er helt let for ama
tører at betræde „månevejen". Der er
stadig et mål af amatører, som ikke
opnåede den succes, de havde håbet.
Der er også amatører, der fik mere
succes med mindre end det grej, der
ellers burde have været stillet på be
nene.
W4FJ
Richmond,
Virginia,
for
eks., brugte en enkelt 8,8 m Yagi an
tenne med et gain på rundt 16 dB og
et senderoutput på kun 175 watt. En
større antenne kunne sikkert tumles
af flere amatører, og udvidet power
og
raffinementer
i
modtagetekniken
kunne
have
givet
større
resultater.
Men det kommer.

W1FZJ, Sam. Harris, ses her med sin
parabolantenne, på hvilken han mod
tog sit eget månereflekterede signal
på 1296 Mc.
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.
Relæer og
elektromagneter

Elektromagneter
finder
udpræget
anvendelse
in
denfor industri og elektronik. En af de kendteste
anvendelser er som part i et relæ, andre er mag
netiske hæveaggregater, switeh magneter og mag
netventiler.
I almindelighed kan det ikke betale sig at frem
stille sine magneter selv. De, der findes i hande
len, er billige, og deres udformning og forarbejd
ning er for det meste bedre, end man selv er i
stand til at lave dem. Det skal heller ikke være
vor opgave her at give et kursus i bygning af
relæer og lignende, men vi vil blot sætte os som
mål at gennemgå noget af den teori, som er for
bundet med en grov beregning af elektromagneter,
således at vore læsere i påkommende tilfælde selv
er i stand til at lave en tilnærmet beregning
over den eller de magneter, der har hans specielle
interesse.
Det er en kendt sag, at en strømførende elektrisk
ledning er omgivet af et magnetfelt. Vi husker alle
Ørsteds
forsøg
med
magnetnålen,
og
lægger
vi
flere ledninger sammen og sørger for, at strømret
ningen er ens i alle ledningerne, således som vi
f. eks. har det i en spole, vil det heller ikke undre
nogen, at vi får et stærkere og stærkere magnet
felt, jo flere vindinger spolen har, og jo mere
strøm vi sender igennem.
Erindrer vi os nu den gamle konvention om, at
strømmen går fra plus til minus, er vi på en sim
pel måde i stand til at finde magnetfeltets retning
og dets poler. Lægger vi nemlig højre hånd om
kring spolen med fingerspidserne i strømmens ret
ning, vil magnetfeltets
retning
være
bestemt af
retningen fra lillefingeren til tommelfingeren, eller
sagt på en anden måde, at magnetens nordpol er
til tommelfingersiden.
Det er endvidere en kendt sag, at en solenoides
magnetfelt forandres, hvis man i spolerøret an
bringer en metalkerne (som regel jern). Feltet inde
i
solenoiden
formindskes,
medens
feltet
omkring
spolens ender forstærkes.
Endelig Skal vi både af teoretiske og af praktiske
grunde dele elektromagneterne i to grupper, nem
lig de, der har fast metalkerne, og solenoidtypen
der har en slags stempel, som kan trækkes ind og
ud i solenoiden.
Før vi beskæftiger os med beregningerne af de
kræfter, som en magnet er i stand til at udøve på
sine
omgivelser,
er
det
af
forståelsesmæssige
grunde nødvendigt at omtale enkelte af magnetis
mens fundamentale begreber.
Omkring en magnet udbredes et såkaldt magne
tisk felt. Feltets retning i et punkt af rummet kan
bestemmes ved hjælp af en magnetnål, der under
indvirkning af magneten drejer sig ind i en ganske
bestemt og for punktet karakteristisk stilling. Ved
at undersøge virkningen på en magnetnål i en gan
ske bestemt position af rummet, kan vi ud fra
magnetnålens drejning give et mål for magnetens
styrke (feltstyrke) i det pågældende punkt. Ved at

afsætte størrelsen og retningen af den kraft, der
påvirker magnetnålen i et bestemt punkt af rum
met, kan man omkring en hvilken som helst mag
net tegne et kraftliniebillede, der er et direkte
udtryk
for
den
magnetiske
feltstyrke
i
rummet
omkring magneten.
Den magnetiske flux <p defineres nu som et mål
for det totale felt, der udgøres ved imaginære
kraftlinier dannet af et magnetisk legeme. Det er
således
ækvivalent
med
felttætheden
multipliceret
med det areal, over hvilket feltet vjrker. Til vort
brug defineres den magnetiske flux som
φ = 0,4 • π • T • IAμ/e maxwell
hvor T er antallet af viklinger i elektromagnetens
spole, I strømstyrken, A det areal hvorpå magne
ten virker, y, permabildteten der for luft er 1 og
e længden af det luftgab, over hvilket magnetfel
tet virker. Induktionen eller fluxtætheden B er et
mål for fluxkoncentrationen og er således ækviva
lent med antallet af kraftlinier, der passerer gen
nem en kvadratcentimeter af feltet i et plan vin
kelret på fluxens retning. Til vort brug er
B = 0,4 • π • T • I/e
hvor enheden er gauss, når der regnes i C. G. S.enheder (cm, gram, sek.).
Vil vi nu for en elektromagnet med fast kerne
finde ud af, hvor stor den skal være for at kunne
løfte en bestemt masse, eller at kunne beregne den
kraft som en given magnet i en bestemt afstand er
i stand til at udøve, må vi anvende den Maxwellske
ligning. Den siger, at kraften P er

Dette gælder under forudsætning af, at de fla
der, der påvirker hinanden, er plane, og at afstan
den mellem fladerne er lille.
Eksempel 1.
Find antallet af amperevindinger (d. v. s. T • I),
der skal til for at opnå en løfteevne på 100 gram
over et luftgab på 0,3 cm med et polareal på 2 cm2.

Den viste magnet har to grene, det totale areal
er derfor 4 cm2 o-g det totale luftgab 0,6 cm.
Indsættes nu udtrykket for B i Maxwells ligning
fås

hvor P er udtrykt i dyn, hvis A og e er udtrykt
i henholdsvis cm2 og cm.
Ønskes kraften udtrykt som den kraft, der er i
stand til at hæve et bestemt antal kg lodret op,
må P omregnes til kg*, idet kg* = 980,7 • 1000 dyn.
Sættes
konstanterne
foran
udtrykket,
kan
det
omdannes til
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Indsættes de kendte størrelser, kan antallet af
amperevindinger T • I findes:

Eller antallet af amperevindinger er 375.
Por at modvirke tab der hovedsagelig skyldes,
at magnetfeltet udbreder sig over hele rummet og
derfor ikke 100 °/o effektivt, lægger man i grovere
beregninger ofte 25 °/o af det fundne antal ampere
vindinger til, således at det totale antal ampere
vindinger bliver 470.
(Dette tal kan opnås på forskellig måde, f. eks.
10 amp og 47 vindinger, 5 amp og 94 vindinger etc.).
Eksempel. 2
Hvis vi under samme betingelser som før vdlle
beregne løfteevnen af en magnet med 200 vindin
ger (effektive!), ville vi få:
P = 0,064 • 10H-6 • (TI)2/e2 = 0,028 kg*,
eller at magneten kunne løfte 28 g.
Hvis vi i stedet satte afstanden til 0,15 cm, ville
de to magnetspoler løfte 113 gram.
Hvis vi i stedet betragter en solenoide elektro
magnet, bliver forholdene lidt anderledes.

J

Fig. 2.
På fig. 2 kurve 1 ses sammenhængen mellem den
kraft, der virker på stemplet i forhold til stempel
endens position i solenoiden. Kurven viser situa
tionen, når stemplet er længere end solenoidspolen, kurve 2 når stemplet er mindre end spolen, og
kurve 3 når stemplet er mindre end spolen. Det er
tydeligt, at man ved at variere stempelendens posi
tion og stemplets længde kan få maksimal udnyt
telse af solenoidens magnetfelt.

V77?777'777777f-’7’

Fig. 3.
Pig. 3 viser en solenoide, der er omgivet af et
metalhylster.
I
dette
tilfælde
virker
metalhylstret
også som magnet, og solenoidens magnetiske virk
ning forøges stærkt, a viser kraften, den skyldes
solenoiden og stemplet alene, b viser tiltræknin
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gen mellem stemplets ende og den indre overflade
af metalhylstret. Kurven a+b er det totale træk,
hidrørende
fra
den
metalindkapslede
solenoide.
Pig. 4 viser en solenoide elektromagnet med en
metalstopklods anbragt inde i solenoiden. Det ses,
at
den
mekaniske
kraft-karakteristik
er
analog
med den, vi fandt for en jernindkapslet solenoide,
med undtagelse af at stopklodsen bevirker et noget
forøget luftgabstræk, og idet dette skal adderes til
solenoide-stempel-trækket
en
noget
stejlere
total
trækskarakteristik.

Fig. 4.

Ønsker vi at beregne trækket for en solenoidelektromagnet
med
magnetisk
stopklods,
er
det
klart, at den Maxwellske formel er utilstrækkelig.
Den kraft, hvormed magneten påvirker en metal
genstand, kan da opdeles i to komponenter. Den
ene er den kraft, solenoiden udøver, Pg , og den
anden er den kraft, Pm, som stopklodsen udøver.
Kraften Ps kan udregnes til at være:

hvor k er en konstant, der afhænger af magneten,
L er solenoidens længde, og T, I og A er som i de
foregående eksempler.
Idet Ps regnes i kg*, har k en værdi på mel
lem 0,0011 og 0,0017 for solenoider af almindelig
konstruktion.
Trækket Pm kan udregnes efter Maxwells lig
ning, idet stopklodsen er magneten, og afstanden
mellem stopklodsen og stemplet er luftgabet.
Vi har da:

Eksempel 3.
Vi vil udregne, hvor meget en solenoidmagnet
med stopklods trækker, når L er 6 cm, A 4 cm2,
e 1 cm, I 1 amp og T 2500.
Tages hensyn til tab bliver det effektive antal
amperevindinger 2500 - 25 % eller 1870 ampere
vindinger.
Indsat i ligningen får vi P i kg*:

hvilket vil sige, at magneten kan løfte 2,15 kg.
Vi har i det foregående set, at vi relativt let med
oplysninger
om
en
elektromagnets
vindinger,
an
tallet af ampere der løber igennem den samt kend
skab til polarealet er 1 stand til at udregne den
kraft,
hvormed
magneten
kan
påvirke
et
jern
legeme.
Disse beregninger kan synes svære at følge, men
indsætter vi blot vore givne størrelser i ligninger
ne, kan vi på en nem måde og uden et større
kendskab til elektromagneternes teori få gode re
sultater.
Poul Andersen.

misme og gå-på-humør og med alle kræfter
i behold.
På falderebet til en mere rolig sejlads står
vi andre tilbage og kipper med flaget til ære
for en ven, der udførte et godt og samvittig
hedsfuldt arbejde.
Vi siger Emil tak for mange gode arbejds
år i EDR, for godt venskab og aldrig svig
tende hjælpsomhed. Vi siger tak til med
hjælperen Rikke, siger tak for hvad I begge
gjorde for os alle gennem et langt åremål.
Vi er glade for, at Emil fortsætter i EDRs
HB, og vi ønsker jer begge mange lykkelige,
rolige år fremover.
På vegne af 1000 gode venner i EDR,
OZ6PA, Poul Andersen.

Ved kassererskiftet
Der er en mand, der føler sig glad og lettet
i disse dage, det er vor nu afgåede kasserer
OZ3FM. Han er blevet en fri mand, aflastet
for tynge og spekulationer, frigjort for man
ge timers bundethed hver eneste dag.
Det begyndte vel som en drøm om at gøre
noget for andre, at yde en indsats for en
interesse og for at give en hånd med til gavn
for kammeraterne, og det ender med at tage
omfang, så man opdager, man er bundet på
hænder og fødder, begravet i arbejde som
man ikke kan skulke fra, fordi man hører
til den slags mennesker, der både siger a og
b. Kort sagt, friheden er gået fløjten — vag
ten er sat hver dag og hver time.
Men nu er det altså passé. Der er atter tid
til en udflugt, en ferierejse, tid til at fore
tage sig hvad man vil, og når man vil.
Kort sagt, der er kommet en anden kasse
rer, en yngre frisk medarbejder med opti-

Sidste nyt fra OZ8ME
(Månestationen i Rude skov!!)
Det lykkedes station OZ8ME d. 3. juli kl. 2040—2043 GMT at lave forbindelse med KP4BPZ på
432 Mc via månen. KP4BPZ’s ESB blev modtaget
R5 S6—7, og OZ8ME’c CW blev af KP4BPZ mod
taget R5 S5.
OZ6OL og OZ9OR hørte også KP4BPZ, men fik
ikke forbindelse denne gang.
Den 24. juli kl. 1100—1404 GMT Vil KP4BPZ igen
være i gang på 432.000 Mc for månereflektionsforsøg — månen vil 1110 GMT være ca. der, hvor
solen den foregående dag var kl. 1510 GMT.
Den 4. juli om formiddagen var der en sporadic
E åbning — her i Dragør blev der på 144 Mc hørt
stationer fra følgende prefixer: I — HB9 — EA —
F — UC2.
OZ9AC.

OG
OG

SÅ

MÅ

HUSKE,

HEDDER

VI
AT

FRU

BORGMESTERVEJ

NU
DEN

AFLASTE
NYE

GRETHE
58,

OZ3FM

KASSERER
SIGERSTED,

HORSENS,

TLF.

(066) 2 18 34.

Fortegnelse over antennetyper,
udsendt effekt etc. ved de omtalte
måneforsøg
432 Mc/s:
W1BU,
Medfield,
Massachusetts:
Antenne,
gain
29 dB, output 100 watt, amplitudemodulation.
W9GAB,
Beloit,
Wiseonsin:
4,5
meter
parabolreflektor, 200 watt outptu.
G3LTF, Chelmsford, United Kingdom: 4,5 meter
parabol refleks, sender: 150 watt input.
144 Mc/s:
W1BU: Antenne gain 20 dB. Sender: input 1000
watt.
K2LMG, East Coast, New York: Faserettet Yagi
beam med cirkulær omskiftelig polarisering.
W3TIK/3, Silver Spring, Maryland: 18,25 m para
bol reflektor. Output: 300 watt.
W9GAB: 4,5 meter parabol reflektor, 500 watt.
W4HJZ, Raleight, North Oarolina: To 4,26 meter
Yagis i fase. Sender output 175 watt.
W4FJ, Richmond, Virginia: 8,8 meter Yagi, sen
der output 175 watt.
WØIC, Denver, Colorado: To 32 elementers op
stilling, en vertikal og en horisontal. Faset for om
skiftelig cirkulær polarisering. Input 1000 watt.
LITTERATUR:
Kauffman, „To the Moon and back“, QST, May,
1946, p. 65.
„Lunar DX on 144 Mc!“ QST, March, 1953, p. 11
QST, September, 1960, pp. 62, 65, 78.
„Hawaii to Massachusetts on 1296 Mc!“ QST,
September 1962, p. 73.
QST, November 1961, p. 87; October, 1962, p. 52
and cover; October, 1963, p. 82.
QST, Juni, 1964, p. 95.
OZ6PA, Poul Andersen.
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Deutschlandstreffen 1965.
Af OZ2MI.
DARC Deutschlandstreffen, som finder sted hvert
andet år, var i år i Vestberlin i dagene 5., 6. og 7.
juni. Kun én gang før har jeg deltaget, for 6 år
siden i Bad Harzburg, der jo er forholdsvis inden
for rækkevidde, når man bor i Nykøbing Falster.
Den specielle amatørånd og glæden ved at træffe
kammerater fra LD og fra mange lande udenfor
DB betog mig. Da jeg er så heldig at kende et
gæstfrit hjem i Berlin, blev mine udgifter ti'l op
hold intet problem, derfor besluttede jeg mig til
at deltage i år.
En smule kunne det mærkes på deltagernes an
tal, at en rejse til Berlin er forbundet med visse
vanskeligheder, vel mest økonomiske, dersom hele
familien helst skal af sted.
D'a jeg jo p. t. er repræsenteret i HB for EDR,
oplyste jeg ved mødet i Odense om min endelige
beslutning om at deltage, og jeg skulle da overræk
ke en EDR-vimpel og sige nogle få ord. Vi har for
tiden i EDR ingen vimpler, så jeg fabrikerede selv
en, og min gode støtte i foreningsarbejdet OZ4AR
lavede en nydelig stander.
Det blev anstrengende dage, dejlige dage, begun
stiget af fint vejr. OZ3WP, der også er heldig at
have tilknytning til Berlin, traf jeg, og vi var sam
men med vore berlineramatørvenner til den store
fest, der afholdtes i „Palais am Funfcturm“ søndag
den 6. juni. Her bød man på underholdning af fin
karat, og mange walkie-talkies var at se, i hvert
fald deres antenner, og der blev gjort god brug
af dem.
Jeg vil ikke fylde OZ’s spalter med en beretning
om hele programmet, det kan jeg heller ikke, da
jeg jo ikke havde mulighed for at være alle steder.
Lørdag kl. 10 var jeg indbudt til officiel mod
tagelse i Rathaus Sehöneberg. Da den regerende
borgmester Willy .Brandt ikke var nået tilbage til
Berlin, blev Vi budt velkommen af dr. Antoine —
derpå talte præsidenten for DARC, DL1QK Karl
Sohultheiss, og vi fik pindemadder og vin. 25 var
indbudt. Bagefter kørte vi i privatbiler til Funkturm, hvor en udstilling af radiomateriel blev åb
net, og mange fik en bunke bøger og løsblade med
sig derfra. Stationen DL0BN arbejdede herfra.
Nu blev der tid til en lille pause for input i sel
skab med en eller flere af amatørkammeraterne.
Kl. 15 var der foredrag (Telefunken). Det gjaldt
specialrør og halvledere. Mon ikke det vil glæde
7AQ at høre foredragsholderens udtalelse: Amatø
rerne burde meget mere konfronteres med de nye
sager, da de med liv og lyst går ind for sagen — og
ikke har problemer med masseproduktion.
Om aftenen kl. 20 var der i „Casino am Funkturm“ YL møde, hvortil også OM var indbudt.
DJ3TP, den utrættelige ELLA, der aldrig skåner
sig selv, stod for arrangementet. Hun havde sågar
fået fat i en gammel lirekasse, som hun spillede
med stor virtuositet, og samlede ind til SOS Kinderdörfer. Jeg gik ikke sent hjem, da der forestod
mig en ret anstrengende pinsesøndag.
Kl. 10 pr. var der „festakt" i den store smukke
sendesal i Sender Freies Berlin. Her bød 2. besty
relsesmedlem
for
berlineramatøreme
velkommen
—• præsidenten for DARC talte over amatørbevæ
gelsen og uddelte æresnåle. Desværre var de fleste
af modtagerne ikke til stede. Vi blev budt på dejlig
musik. Alt var programmæssigt og i faste rammer.
Efter DLlQK’s tale kaldtes jeg på podiet, hvor jeg
bragte EDRs og' danske amatørers hilsen (må jeg
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sige, jeg blev 3 gange afbrudt af klapsalver i min
meget korte hilsen på ca-. 2 min.) og overrakte di
striktsforstanderen
for
Berlin
DL7DZ
vores
EDRvimpel. Derpå blev PA0DD kaldt op og talte kort
og
dygtigt
om
internationalt
samarbejde.
(Jeg
havde den glæde at sidde ved siden af PAØDD
ved frokosten senere på dagen). Ordet blev nu
givet til professor dr. R. Mühleisen fra det Astro
nomiske Institut ved universitetet i Tiibingen. Fo
redragets titel lød „Der Funkamator im Dlenste
der
wissenschaftlichen
Forsehung“.
Professoren
ud
talte, inden han sluttede, at han, som videnskabs
mand,
ville
ønske,
at
myndighederne
(Deutsche
Bundespost var til stede) vil vise forståelse for
amatørernes problemer i deres kamp for at be
holde deres bånd og give dem muligheder, hvor de
har det behov.
Kl. 13 var jeg indbudt af præsidenten for DARC,
DL1QK, til festmiddag i Hotel am ZOO på Kur
fürstendamm. Jeg havde den ære at sidde ved
siden af præsidenten og lige overfor ærespræsddent
dr.
Rapcke,
DL1WA.
Højdepunktet
ved
frokosten
blev, da professor dr. Leithåuser, Berlin, 83 år, vel
Tysklands
ældste
amatør,
fik
overrakt
DARC
æresnålen i guld. Kaffen måtte jeg give afkald på
her, for ELLA DJ3TP havde kaldt til Kaffeestunde
i Cafe Kranzler kl. 15. Her mødtes YL’s til en
hyggesludder, og Ella forærede os hver en lille
hvid berlinerbjørn.
Første pinsedag sluttede med den store hamfest,
som jeg indledte med at fortælle om.
2.
pinsedag var der lejlighed til at bese kommer
cielle radioanlæg. Der var rundture, rævejagt m.m.
Og jeg vil slutte min beretning med en undskyld
ning, hvis nogle finder den for lang, men det er jo
sommer nu, og OZ-spalterne måske knap så fyldt
— Deutschlandstreffen og Berlin var en rejse værd.
Vy 73 de OZ2MI, Mimi.
Jeg benytter lejligheden her til at bringe OZ6PA,
den samlede bestyrelse i EDR og alle danske ama
tører en hjertelig hilsen fra DL1QK Karl Schultheiss, præsident, DARC!

EDR’s GENERALFORSAMLING
bliver i år i Århus søndag d. 19. sep
tember kl. 13, Håndværkerforeningens
Selskabslokaler, Klostergade 28.
Forslag, der ønskes optaget på dags
ordenen under punkt 5 (iflg. § 13 i
vedtægterne),
må
være
formanden
OZ6PA Poul Andersen, i hænde senest
den 31. juli, idet forslagene skal offent
liggøres i august OZ.
HOVEDBESTYRELSESVALG 1965.
Husk, at iflg. vedtægternes § 12 skal
forslag til hovedbestyrelsesmedlemmer
indsendes til formanden OZ6PA sam
men med en tilkendegivelse fra den op
stillede kandidat om, at han (hun) er
villig til at modtage valg.
Forslagene skal være 6PA i hænde
senest den 20. juli 1965.
Vy 73 de OZ5RO, O. Blavnsfeldt, sekr.

Åland DX-pedition 1965.
Et DX-trip til Ålandsøerne vil blive gennemført
af OH2AM i perioden fra den 18. til 27. juli 1965
med stationer arbejdende i døgndrift.
Følgende frekvenser vil blive benyttet:
SSB: 3790, 7070, 14125, 14240 og 21350.
CW: 3505, 7005, 14040 og 21040.
Operatører vil være OH2BH, OH2BQ, OH2BS og
OH2SB.
QSL sendes via W2CTN, Jack, Amityville, N. Y.,
USA.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NC P. O. Box 335, Ålborg
Postgirokonto nr. 43/46. (EDEs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department

En exceptionel mulighed
for DX på 432 Mc/s vil blive forsøgt gennemført
ved forsøg under ledelse af KP4BPZ den 24. juli
1965.
På denne dag vil den 1000 fods reflektor på Corcell
universitetets
ionosfære
laboratorium
i
Areri:bo, Puerto Rico, blive benyttet i moon-bounce
Kommunikation mellem amatører gennem hele den
periode, månen er anvendelig til formålet. Forsøget
starter kl. 1100 GMT med et 2 min. CW CQ fra
KP4BPZ på 432.000 Me/s. For at undgå eller for at
forhindre
interferens,
skal
stationer,
der
kalder,
benytte frekvenser mellem 432.010 og 432.100. Efter
indledt CW kontakt vil KP4BPZ skifte til lavt sidebånds SSB og forsøge w-vejs fone-forbindelse via
månen. Det antages, at 100 watt output på SSB og
et antennegain på 15 dB skulle tillade fone-arbejde.
Den fordelagtige periode for kontakt skulle efter
forudsigelserne være mellem kl. 1100 og 1400 GMT.
For at give alle en chance,
korte som overhovedet muligt.

skal

QSO’s

gøres

så

Den 6. All Asian DX-Contest
vil finde sted d. 28. aug. 1965 fra kl. 1000 GMT til
fen 29. august 1965 kl. 1600 GMT efter de sædvan
lige regler.
Fra resultatlisten fra sidste års test har vi note
ret os følgende danske resultater:
M 858
14 799
14 570
14 224
14 80
14 70
14 12

OZ7X
OZ1TL
OZ ILO
OZ4DX
OZ9N
OZ3SG .
OZ3LI

Det skal anføres, at EP2RC var
band-station i testen med ialt 69.419 points.

bedste

multi-

Berigtigelse.
I meddelelsen fra OZ2NU side 208 i OZ juni har
man åbenbart glemt at meddele, at det er som
følge
rar

af VETO
ikke

fra EDR,

kunne

optages

at Føryskir
som

Radio Amatø

selvstændigt

medlem

af IARU.
Linie 6, 7, 8, og 9 i nævnte meddelelse burde
derfor blot være udeladt, da det kun forvirrer og
lægger et tågeslør over de faktiske forhold denne
sag vedrørende.
Thorshavn, d. 23. juni 1956, EDR medlem nr. 2336,
Martin Haasen.

VTJ/4S7 DX Contesten 1965
hvorunder det gælder om at kontakte så mange
VU- og 4S7-stationer som muligt, afholdes med
telefoni d. 23. og 24. akt. og
telegrafi d. 30. og 31. okt.
Begge afdelinger starter lørdag kl. 0600 GMT og
slutter søndag kl. 0600 GMT.
Reglerne
er
temmelig
omfattende,
hvorfor
vi
ikke kan gengive dem her, men Tr. Dept. besvarer
gerne spørgsmål vedr. disse regler.
Logs sendes senest d. 30. november til Radio
Society of Ceylon, Contest Committee, P. O. Box
907, Colombo, Ceylon.
Lytterkonkurrencen i april og maj
endte med følgende resultater:
April:
Nr. 1.
OZ DR 1356, Lyngby
17,8 points
Nr. 2.
OZ DR 1131, Hvidovre
23 points
Maj:
Nr. 1.
OZ DR 1317, Ålborg,
1,3 points
Nr. 2.
OZ DR 1131, Hvidovre
33,3 points
Vi lykønsker med resultaterne, som danner en
afslutning på denne konkurrence, som vi på grund
af utilstrækkelig tilslutning ikke vil fortsætte. Men
en tak skal lyde til de DR amatører, der trofast
har indsendt deres rapporter.
3. årlige Illinois QSO Party
afholdes fra 7. aug. kl. 1600 til 8. aug. kl. 2200 på
alle bånd og samtidigt både på fone og CW. Logs
sendes til K9EAB, Cliff Corne, 711 West McCure
Avenue, Peoria, Illinois 61604, USA.
Herfra fås også ved fremsendelse af adresseret
kuvert samt 1 IRC nødvendige detaljer om arran
gementet.
(Fortsættes næste side)

Mandag den 14. juni fejrede OZ3TI, Laurits i Ulf
borg, sin 65 års fødselsdag. Om søndagen besøgte vi
Laurits for at gratulere ham. Vi, det vil sige nogle
af deltagerne i den såkaldte „morgenklub, havde
fået en gasflaske forsølvet og ladet indgravere alle
call på de aktive morgenklubmedlemmer i Norge,
Sverige og Danmark. (3TI er jo Kosangasforhandler).
Det blev en minderig dag for de mange, som
deltog i festen. En rigtig gevaldig vestjysk frokost
blev serveret af Anna, Laurits’ huskors, og en
meget smuk køretur i den særprægede omegn af
sluttede dagen.
Vi siger Laurits tak for dagen og tak for al hans
gæstfrihed imod amatører, som kommer til Ulfborg
året igennem, for det er ikke få, Det er den slags,
som holder sammen på alle vi, som er med i vor
kære forening EDR.
73 fra „Morgenmanden“.
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Fra VK/ZL DX-Contestens
resultatliste fra
OZ-resultater:

1964

har

OZ4PM
OZ7GC
OZ1W
OZ4H
OZ1LO

vi
105
85
78
72
68

noteret

os

følgende

points
points
points
points
points

ZD5R, Archie, er dagligt på 14120 SSB, han kører
med en Viceroy sender med 813 i udgangstrinet.
Forholdene skulle være bedst på 20 meter inden
1530z. Hans adresse er V. V. Parkhouse, Box 99,
Mbabane, Sawziland, Sotuh Africa — det sidste for
at QSL ikke skal havne i Svejts.

Bedste europæer var
G4CP med 1344 points. På
fone var der ingen fra Europa.
Det nye belgiske
prefix
ON8
gives til udenlandske
arbejder under gensidighedsaftalerne.

amatører,

der

Flere færøske calls.
I tilslutning til vor notits i sidste OZ om tilgan
gen af licenserede stationer på Færøerne kan vi
yderligere føje følgende: OY2W — OY3M — OY3S
— OY4M — OY7KL - OY7M — OY7T.
Belgien.
Radioamatører, der besøger Belgien i løbet af
september i år, kan deltage i det belgiske Mobile
Radio Rally, der finder sted d. 12. september lige
uden
for
Bryssel.
Specielle
amatørlicenser
gæl
dende for een måned kan opnås i forbindelse med
arrangementet, hvis ansøgning indsendes inden 15.
august 1965 til Mr. Le Directeur General des Radio
Communications de la R. T. T., 42, Rue de Palais,
Bryssel
3,
Belgium.
Ansøgningen
skal
indeholde
et fotostatisk kopi af ens eget licens, desuden navn
og adresse, hjemligt kaldesignal samt bil-nr. og
opholdsperioden i Belgien.
Informationer
vedrørende
Rallyet
kan
fås
fra
Mr. Marcel Godon, 85, Rue de l.Institut, Rixensart,
Belgium. De benyttede bånd under Rallyet er 3,5
og 144 Mc/s.
v' -

5W1AC skulle hver dag være at finde på 14120
kc med SSB mellem 04 og 07 GMT, han kører med
ret beskedent grej, men høres en del her i Europa.
QSL til Box 200 Apia, West Samoa.'
VQ9HB venter i løbet af juli at kunne tage til
Agalega Isl., kaldesignalet vil være VQ8BFA.
Nyt fra Ålandsøerne. Klubstationen OHØAB vil
være aktiv til engang i august, de vil køre med
HQ 180 og HX 50/1. Følgende frekvenser vil for
trinsvis anvendes: 3505, 7005, 14050, 21050 og 28050
på CW og 3750, 7045/55, 14115, 14210, 21250 og 28250
på SSB. QSL sendes gennem bureauet, evt. gennem
Hammarlund. I løbet af sommeren vil også H02AM
10 og OHØNI komme i luften regelmæssigt.
Det kniber med at. få kaldesignaler nok til de
tyske amatører, så man vil i fremtiden udstede
kaldesignaler, der begynder med DK til de nye
amatører.
Fra OZ5TX og 8GF foreligger det, at de i midten
af juli vil komme i luften fra Bornholm med ea.
20 watts CW. Call bliver OZ5TX/p og 8GF/p.
Båndrapporter:
3,5 Mc CW:
OZ8GF: YU3CAK - PAØSLF - W3PK - I1SI.
3,8 Mc AM:

9J2W oplyser:

OZ8GF: PAØ - OK - UC2 - CN8HK.

Prefixerne, der er tildelt Zambia, består af blok
kene 9IA—RIZ og 9JA—9JZ. For øjeblikket er kun
9J
benyttet,
og
alle
individuelle
amatørkaldesignaler er i serien 9J2. Imidlertid vil de øvrige
numre fra 9J1 til 9JØ blive benyttede for særlige
aktivitets-stationer
som
f.
eks.
udstillinger,
fielddays o. s. v.

14 Mc CW:
OZ7BA: 9J2VB 9 - 9K2AD 16 - 9M2LN
9M4MT 16 - DUIOR 20 - HS1FJ 17 - JA1GTF
JA6AA 21 - KR8BW 18 - LA4ZH/MM - OY2J
OY2Z 15 - UAØEJ 16 - VU2JW 16 - ZD8BC
ZS66AJQ 17 - W2-3-4-6-9 21.

16
16
21
16

-

Ugandas aktivitet
udøves
for
øjeblikket
kun
af
følgende
5X5AU — FS — GJ — IH — JG — JK — KD.

stationer:

OZ7BA: KA2JH 18 - LA4EJ/p - MP4 10 - W2ZXM
/MM - ZD8HL 18.

ARRL meddeler
at kredit for San Felix
givet efter 1. aug. 1965.

Island

til

DXCC

vil

blive
21 Mc CW:
OZ7BA: 5R8CQ 16 - 9J2I 18
SVØWAA 11 - UB5KKY 11 - ZC4TX 11.

WIFH fører
på DXCC-listen
339 kontaktede.

med

313

lande

bekræftede

ud

afholdes d. 2. og 3. oktober. Nærmere regler
vil komme i et senere OZ.

-

9E3USA

10

-

-

UA3IRW

7

-

af

WADM-contesten
herfor

„QST fra EDR“.
Søndagene den 18. og 25. juli samt den 1. aug.
1965 vil der ikke være udsendelser over OZ7EDR/P.
De normale udsendelser genoptages søndag den
8. aug. 1965 på 3600 kc/s kl. 0900 DNT.
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14 Mc SSB:

28 Mc CW:
OZ7BA: 9J2BC
UO5WDV 8.

-

HA3MB

15

Ja, det var altså, hvad det kunne blive til i denne
omgang. I juli bedes rapporterne indsendt inden
den 25., da jeg skal til SV-land, dog uden grej.
73 og god jagt de OZ7BQ,
Hans Jørgen Rasmusen,
vær. 145, P. O. Pedersens Kollegium,
Haraldslundvej 38, Lyngby.

RESULTAT
av SSA skandinaviska VHF-test maj 1965.

.

Indbydelse til EDR’s skandinaviske VHF test:
EDR
indbyder
hermed
alle
VHF-amatører
deltagelse i sin årlige skandinaviske VHF test.
Reglerne er, som følger:

til

Deltagelse:
Alle licenserede amatører i Norge, Sverige, Finland og Danmark kan deltage som direkte deltagere i testen. Det er tilladt at tage QSO med stationer uden for disse lande.
Dato:
Fra lørdag d. 4. september kl. 1800 GMT til søndag d. 5. september kl. 1200 GMT.
Frekvensområder:
144—146 Mc/s og 432—438 Mc/s.
Antal QSO:
Der tillades
bånd.

én

QSO

P oints:
Der gives 1 point
frekvensområder.

med

hver

station

på

hvert

for

begge

1 SM7DBI
2. OZ9GK
3. OZ1FF
4. OZ3SB/F
5. OZ6AF
6 OZ9SW/P
7. OZ4EM
8. OZ9CR
9. OZ4HZ/P
10. OZ1PQ
11. OZ9PZ
12. OZ1LD
13. OZ8HV
14. OZ8IS
15. SM7BBN
16. OZ8LV
17. OZ9FR
18. LA9T
19. OZ9MO
20. LA4YG
21. LA9UI
22. LA9VF
23. LA2AB

.

Points
393
263
245
141
140
126
123
122

118
101

86
85
82
67
61
58
57
56
56
55
55
53
52

24. OZ8UX
25. LA2VC
26. OH3RG
27. SM7BEP/6
28. OZ5UJ
29. LA8WF
30. OZ9TS
31. OH6VM
32. OH4NM
33. SM7BAE
34. LA4VC
35. OZ9VN
36. OH7PN
37. OZ4CT
38. OZ9JP
39. SM2DXH
40. OH2GY
41. OH6WD
42. OH2ES
43. OH2BBA
44. SM6DTG
45. SM5DAN
46. OH4AA

Points
51
50
49
47
46
44
39
36
36
36
35
33
30
24
23
18
12
10

9
8
7
5
1

Utom tåvlan:
pr.

km

—

gælder

Kode:
Der
udveksles
de sædvanlige kodegrupper, som
i eks. 59037, hvilket betyder, at man hører mod
parten RS 59, og at det er afsenderens QSO nr. 37,
QTH udveksles efter QRA loeator systemet. Det
er ikke tilladt at skifte QTH under testen.
Logs:
Som logblade benyttes EDR’s officielle logtolade,
eller,
for
fremmede
stationer,
tilsvarende
uden
landske. Der indsendes separate logs for 144 Mc/s
og 432 Mc/s. Disse bedømmes hver for sig. Delta
gerne udregner selv deres points. De udfyldte logs
indsendes senest d. 19. september 1965 til:
Kaj Nielsen, OZ9AC,
Kai Lippmannsallé 6,
Dragør.
Postvæsenets afstempling er afgørende for retti
dig indsendelse.
Præmier:
EDR’s hovedbestyrelse har som præmie udsat en
pokal, der for at blive ejendom skal vindes 3 år
i træk eller 4 år ialt. Pokalen, der blev udsat som
præmie i 1962, er første gang vundet og SM7AED,
anden gang af OZ9FR og tredie gang af SM7BZX.
Vinder af pokalen er den station, der har flest
points på 144 Mc/s. Vinderen og de nærmest pla
cerede tildeles EDR’s diplom.
Vinderen og de nærmest placerede på 432 Mc/s
får ligeledes EDR’s diplom.
Alle ønskes en god test med en masse gode for
bindelser.

Husk vi har fået ny kasserer!
Alle henvendelser skal ske til
Grethe i Horsens.

OZ5AB
OZ6OV
OZ4SJ

218
20
12

Checklogs.
—
OZ1GO —
OZ3VO - OZ9QR — OZ9HU
OZ3GW — OZ9AC — OZ6TQ — OZ7BF — LA4ND
—• LA8SG — LA9DI — SM6CSO — SM5UU —
SM5MN.
Kommentarer.
Utgången av testen blev något av en sensation.
Den dverlågsna segraren, Birgit Nilsson, SM7DBI,
utklassade helt sina manliga konkurrenter i tåvlingen. Hon korde 70 QSO på 144 och 432 med en
medelpoång per QSO på inte mindre an 5,6. Hade
det dessutona funnits ett pris for bast forda tåvlingslogg, skulle hon fått åven det — med OZ1FF
som god tvåa. Overlågsnare kan knappest en seger
hemforas. Våra basta gratulationer, Birgit!
Man imponeras också av den jåmna och fina
standarden hos de danska deltagarna samt glåds åt
den åkande tåvlingsinsatsen från Norge och Fin
land. Den svenska uppslutningen i testen år —
frånsett segrarinnan — åtskilliga klasser under vad
vi kan prestera.
Slutligen ber jag få tacka samtliga deltagara och
såger: Val mott nåsta år!
SM5MN, SSA VHF Manager.
Testkalenderen:
17. og 18. juli: Engelsk 1296 Mc test.
4. og 5. sept.: Region I og EDR’s VHF test.
30. og 31. okt.: Engelsk 432 Mc test.
6. og 7. nov.: UK7 og 2 meter klubben 144 og 432
Mc test.
26.
dec.: U7 Kog 2 meter klubbens 144 Mc juletest.
Der hersker tvivl om, hvor logs fra forskellige
tester skulle sendes hen — mange af dem, der har
været i tvivl, har sendt deres logs til mig, og jeg
har så videresendt dem til rette vedkommende. Er
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der i fremtiden tvivl om logmodtageren, kan man
gøre ligeså.
Reglerne for UK7 og 2 meter klubbens tester fin
des i OZ for januar måned 1965.
Log for testerne d. 3. og 4. juli og 6. og 7. nov.
sendes til SM7AED — log for juletesten sendes til
OZ9AE.
QTH: UK7: Arne Nilsson, SM7AED, Trumslagaregatan 3, Trelleborg, Sverige.
2 meter klubben: Preben B. Aabaand, OZ9AE,
Møllebakken 22, Hillerød.
Under testen d. 12 og 13. juni var forholdene
det, der kan kaldes middelmådige — aktiviteten
var temmelig sløj! På 70 cm var 1FF — lHD/p —
6AF og 9CR aktive.
Under de kommende tester må vi håbe, at både
aktiviteten og forholdene bliver bedre.
Aktivitetstesten:
Stillingen efter juni
114 Mc:
OZ6OL — 137 points
96 points
9OR —
82 points
9CR —
4HZ
73 points
—
2FD —
53 points
49 points
8HV
—
9OT
49 points
—
4EV
48 points
—
8OP
—
47 points
2PN
41 points
—
39 points
7JN
—
ILD
35 points
—
4CT
31 points
—
6FT
—
31 points
9BS
—
29 points
—
28 points
1PQ
9FR
—
27 points
8LH
—
24 points
9EO
—
23 points
1EE
22 points
—

omgangen

er:

OZ8SC
8UX
9JP
3VO
5LK
5HW
3NH
9KY
6AF
4RM
2RT
4EM
5NT
9AD
2SD
1IF
6JI
40N
2RI

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

21
20
18
17
16
16
15
14
13
11
11
10
10
8
7
5
4
4
1

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
point

432 Mc: OZ9CR — 1 point.
Logs fra aktivitetstesterne sendes til undertegne
de inden d. 28. i måneden.
144 Mc aktivitetstest d. 1. tirsdag i måneden kl.
1900—2400 DNT.
432 Mc aktivitetstest d. 1. onsdag i måneden kl.
2200—2300 DNT.
OZ7IGY:
I maj måned var stationen lukket nogle dage,
fordi
nettransformeren
og
ensretterventilen
i
432
Mc senderen var brændt. I midten af juni ophørte
144 Mc senderen med at fungere, fordi der var kort
slutning i en butterflykondensator. Nu skulle begge
sendere fungere igen.
VHF ekspedition:
Station GB2GC vil være QRV fra Alderney øerne
på 144,15—432,15 og 1296,15 Mc i tidsrummet fra
d. 17. aug. til 7. sept. Aftaler om sked sendes til
GB2GC
c/o
G3SHZ,
19
Dorset
Road,
Harrow,
Middlesex, England.
144 Mc nyt:
DJ4ZC
har
bygget
en
frekvensomsætter
efter
samme princip, som blev anvendt i OSCAR III.
Frekvensomsætteren
forventes
opsendt
til
efteråret
med en ARBA ballon til 30 km højde. Der skal fra
jorden sendes på 144,1 Mc, og det modtagne gen
udsendes på 145,9 Mc.
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Sporingssignal udsendes på 145,95 Mc. Antennen
er konstrueret af DL6RQ. Jeg håber senere at
kunne bringe flere enkeltheder om dette projekt.
432 Mc nyt:
KP4BPZ
i
Arevibo,
Puerto
Rico,
vil
udføre
månereflektionsforsøg på 432 Mc d. 3. juli og d. 24.
jlui 1965. KP4BPZ anvender 1000 foot parabolen,
der
tilhører
Cornell’s
Arecibo
Ionospheric
Observatory i Arecibo. Forsøgene starter d. 3. juli kl.
1942 GMT med et to minutters CW CQ opkald fra
KP4BPZ — stationer, der ønsker QSO, skal svare
i området fra 432,01 Mc til 432,1 Mc. Samme proce
dure følges d. 24. juli — start kl. 1100 GMT. D. 24.
juli vil månen kunne findes ca. der, hvor solen var
d. 23. juli kl. 1510 GMT.
Det vil være muligt at udføre QSO’er 2—3 timer
d. 3. juli og ca. 3 timer den 24. juli. KP4BPZ vil
efter CW QSO’erne forsøge med ESB — der an
vendes det lave sidebånd — ifølge oplysninger, der
er optaget fra W1FZJ, skulle der med 100 watts
ESB input og en antenne med 15 dB gain være
mulighed for telefoni QSO med KP4BPZ.
Der
vil
fra
Observatoriet
for
Rumforskning
i
Rude skov blive gjort forsøg på at lave QSO med
KP4BPZ. Det er en gruppe VHF/UHF amatører,
der står bag dette initiativ. Der vil blive arbejdet
med kaldesignalet OZ8EME.
I næste OZ vil der komme en detaljeret omtale
af de resultater, der forhåbentligt er opnået, samt
hvilket udstyr der anvendes.
Jeg vil gerne høre fra de 70 cm amatører, der
har hørt noget til ovennævnte forsøg.
145,000 Mc:
Husk
at
landskaldefrekvensen
er
en
kaldefrekvens og ikke en QSO frekvens!
Det ser ud til, at der er behov for en tilsvarende
QSO frekvens — er der nogle, der har et godt
forslag?
OZ9AC.

SJÆLLANDSK MOBIL-STÆVNE
Hermed indbydes alle amatører med inter
esse for mobilt arbejde til at deltage i en
skovtur til den naturskønne egn ved
BROMØLLE KRO
søndag den 1. august 1965.
En
gruppe
københavnske
VHF-amatører
med mobile og transportable stationer mødes
kl. ca. 11 på Bromølle kro til en kammerat
lig
sammenkomst, hvor vi vil demonstrere
vort grej og diskutere det fremtidige arbejde
på dette spændende område. Foreløbig reg
ner vi med deltagelse af ca. 12 2 meter sta
tioner samt to kortbølgestationer med SSB!
Alle mobilt interesserede amatører er vel
komne, og der vil sikkert være mulighed for
kørelej lighed fra København.
Bromølle kro ligger 6 km syd for Jyderup
i et meget smukt bakket terræn, madkurve
kan medbringes, og der findes legeplads for
børnene.
Oplysninger fås ved henv. til OZ7LX, tlf.
(01) 69 30 87 efter kl. 18.
OZ7LX, 5669, Egon Halskov, Stjerneborg
Allé 10, Søborg, (69 30 87 efter kl. 18).

RÆVEJÆGERE
Vedr. Store Sjællandske Rævejagt, som afholdes
d. 21. august og 22. august 1965.
Idet vi har erfaret om den „store" tilslutning,
der er her på Sjælland vedr. rævejagtsarrangemen
ter, vil vi herved opfordre alle hold, der er inter
esserede i afholdelse af „Den store sjællandske",
om skriftligt eller telefonisk at tilmelde sig senest
den 2. august 1965. Alle, der henvender sig, vil di
rekte få besked, om jagten bliver afholdt eller af
lyst på grund af for lille deltagelse.
Vi håber, alle forstår grunden til denne forsigtig
hed, som skyldes disponering vedr. præmier m. v.
Vi ønsker jer en god ferie.
Vy 73, OZ7HC, Lynge nr. 93, OZ9CT, (01) 87 40 04,
9CI, Carl Tolstrup.

Radioamatører i Grønland.
Grønlands
tekniske
Organisation
skal
herved
meddele følgende tilgang til listen over radioama
tører i Grønland:
OX3BB Bernhard F. Buss, Thule A.B., ex OZ6BQ.
OX3KI K. Rasmussen, Qutdleq, ex OZ1KI.
Ulovlige radioudsendelser.
Det meddeles herved til underretning, at der ved
Københavns byret i marts måned d. å. er blevet
afgjort en sag om ulovlig sending i frekvensbån
det 87,5—100 HMz.
I sagen var fem implicerede, som vedtog bøder
på 200—500 kr., og det ulovligt benyttede materiel,
herunder 2 pladespillere og 1 båndoptager, blev
konfiskeret til fordel for statskassen.

FRA AFDELINGERNE

KØBENHAVN
AFD

Afd.
holder møde
hver mandag kl. 2000
i
lokalerne
Frederikssundsvej
123,
under
etagen,
nedgang
til
venstre
for
„ABC-cafeteriet".
QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ5IS udle
verer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke QSLkort.
Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer:
OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9,
2. sal, Kbh.
F. Tlf.GOdthåb
1902 v, postgiro 57965.
Sekretær: OZ3WQ, Peter Lynggaard, postbox 198,
København K.
Det vil altid være en vanskelig opgave at skulle
prøve at gentage en succes. For den forgangne
sæson 1964/65 har nemlig været en stor succes i den
københavnske afdeling. Aldrig før har vort med
lemstal været så stort, og aldrig før har vore med
lemmers mødedeltagelse været så stor. Allerede til
vort første klubmøde i begyndelsen af august må
ned sidste år troppede ikke mindre end ca. 60
solbrændte medlemmer op! Det tegnede godt — og
det blev endnu bedre! Den store interesse for for
eningsarbejdet
fortsatte
hæmningsløst
i
samtlige
efterfølgende 11 måneder, til tider i et sådant om
rang at vore ellers så rummelige lokaler har været

ved at slå revner for at kunne huse alle de frem
mødte.
Som årsag til denne store interesse må vi først
og fremmest nævne de mange fortræffelige fore
dragsholdere, vi har haft. Der er al mulig grund
til for os at nære dyb taknemmelighed for, at disse
mennesker har villet afse tid til at komme ud til
os på Bellahøj. Det vil være umuligt her at nævne
alle, men enkelte af dem kan vi da godt kalde frem
fra erindringen.
Den
største
interesse
har
vel
ligget
omkring
OZ8PV
Jørgen
Poulsens
foredrag
vinteren
igen
nem om RTTY-teknik. Som bekendt blev OZ8PV
på
afdelingens
generalforsamling
sidste
år
ind
valgt i bestyrelsen og har siden da udført et stort
arbejde for den københavnske afdeling — han er
et stort aktiv for os. En lignende tilslutning fandt
vi (som sædvanlig) til OZ7T Steen Hasselbalchs to
foredrag. Ligeledes må vi nævne OZ4RR Rudolf
Rasmussen og OZ5NR Bendt Plass Nielsen, der
med deres store viden hver for sig formåede at
holde en stor forsamling i ånde. Atter i år fik vi be
søg
af
vor
„rejsefører"
OZ4BD
Preben
Landler,
der på en fornøjelig måde denne gang førte os
gennem Balkans og Det nære Østens fagre riger.
Fra A/S Friis-Mikkelsen hørte vi et foredrag om
det nyeste i MOTOROLA transistorer og integre
rede kredsløb. Et meget vellykket foredrag med
demonstrationer blev leveret af OZ5AK B. A. Kolmorten, der i parentes bemærket har indvilliget i
at fungere som lærer på vort tekniske kursus nu
til vinter, jfr. annoncen nedefifor. Ja — dette er
kun et beskedent udpluk.
At det hele er gået så godt skyldes ikke alene
foredragsholderne.
Vore
egne
medlemmer
må
vi
også sende en tak. Det er altid meget inspirerende
i det daglige arbejde, når der virkelig sluttes op
omkring arrangementerne. Tak fordi I har kunnet
„holde dampen oppe" så længe!
Som det er fremgået, vil der i sandhed være
meget for os at leve op til i den kommende møde
sæson. Vi vil gerne her benytte lejligheden til at
love vore medlemmer, at bestyrelsen vil gøre al
mulig anstrengelse for at gøre den tilstundende
sæson lige så god og udbytterig som den fore
gående. Vi har smøget ærmerne op og er klar til
at tage fat på opgaverne med appetit — en appetit
der vel at mærke bliver væsentligt skærpet gen
nem JERES aktivitet.
Velkommen til sæsonen 1965/66!
Programmet:
2. august:
Klubaften. Skal vi være lige
et år siden? — Eller endnu flere?

så

mange

som

for

9. august:
I aften skal vi have sæsonens første foredrag. På
det tidspunkt, hvor disse linier skrives, er mange
af vore „emner" rejst på sommerferie, og vi har
derfor ikke kunnet nå at slutte bindende aftale
med en foredragsholder, inden OZ skulle gå i tryk
ken. Nærmere meddelelse vil blive givet på mødet
den 9. august.
16. august:
Klubaften.
20. august:
I dag fredag afholder vi vort første VHF-møde
i sæsonen. Denne specielle møderække var yderst
populær sidste år. Vi vil derfor straks fyre een af
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trumferne af: OZ5AK, B. A. Kolmorgen, har lovet
at komme i aften og holde foredrag om fasemodu
lation — en lækkerbisken for alle 2-meter folk!
Vi
bemærker
udtrykkelig,
at
ALLE
VHF-interesserede er velkomne.

Program:
Torsdag den 12. august: Vi diskuterer den kom
mende sæsons program.
Torsdag den 19. august: Klubmøde.
Vy 73 Bent Yt.

23. august:
„Halvledere og deres anvendelse" er titlen på et
foredrag,
som
civilingeniør
Peter
Dorph
Pedersen
fra P&T har lovet at holde i aften. Dette foredrag
er meget instruktivt og vil blive holdt i en popu
lær form. Dorph Pedersen har tidligere holdt dette
foredrag med stor succes for en kreds af ikkesvagstrømskyndige teknikere, og vi tror, at det vil
interessere en meget stor del af vore yngre med
lemmer — men dermed er intet sagt om, at „de
gamle rotter" ikke også er velkomne!

ARHUS
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.
Alle medlemmer ønskes en rigtig god sommer
ferie.
Vy 73 OZ8BG, Bjarne.

30. august:
I aften afholder vi atter stor AUKTION. Inter
esserede sælgere bedes snarest belejligt rette hen
vendelse til formanden OZ5RO, idet der dog sam
tidig må ‘afleveres en fortegnelse over de effekter,
der ønskes afsat på auktionen. Det bemærkes, at
der kun er plads til et begrænset antal sælgere.
Vy 73. P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.

NYE KURSUS
Atter i sæsonen 1965/66 vil den københavn
ske afdeling af EDR arrangere et kursus i
morsetelegrafi samt et kursus i radioteknik
for de medlemmer, der til foråret 1966 agter
at indstille sig til P&T’s prøver.
Morsekursus.
Undervisningen vil foregå 2 gange ugent
lig (tirsdag og fredag) med 2X50 minutter pr.
gang.
Morspprøver
vil
finde
sted
ultimo
marts 1966. Lærer vil blive OZ4SJ, Svend
Aage Jensen.
Teknisk kursus.
Undervisningen vil foregå 1 gang ugent
lig, nemlig hver torsdag, idet der undervi
ses 2X50 minutter pr. gang. Undervisningen
varer indtil medio marts 1966. Lærer vil
blive OZ5AK, B. A. Kolmorgen.
Begge
kurser
begynder
primo
september
1965, men af hensyn til tilrettelægningen vil
vi anmode om, at alle interesserede med
lemmer omgående tilmelder sig til forman
den OZ5RO, Ove Blavnsfeldt.

AMAGER
Formand:
OZ9JB,
Jørgen
Badstue,
Kastrupvej
168, Kbhvn. S., tlf. 55 25 01.
Kasserer:
OZ8OL, Hans Olsen, Parnasvej 5,
Kbhvn. S, tlf. 55 10 85.
Sekretær: Bent Yt.
Mødelokale: Helikonsvej 10, kid., S.
Efter sommerferien mødes vi igen på Helikons
vej, hvor vi på det første møde vil diskutere vinte
rens program. I det tilfælde du har et emne, du
geme vil have taget op, så mød op torsdag den
12. august. Hvis man skal tilrettelægge et ordent
ligt program, må man jo vide, i hvilken retning
medlemmernes ønsker går. Desuden kræver et godt
program, at medlemmerne møder op, når der sker
noget.
Fortsat god sommerferie.
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ESBJERG
Formand: OZ6LW B. Elm-Larsen, Skrænten 59,
tlf. 2 44 86.
Næstformand: OZ7BE N. C. Biohm, Søren Mortensensvej 1, tlf. 2 81 05.
Kasserer: OZ8LL Lise Kjærbro, Mølle Parkvej 5,
tlf. 2 87 42.
Sekretær: H. M. Nørgaard, Idrætsallé 33, Hjer
ting, tlf. 6 53 59.
OZ1LN H. P. Kjærbro, Mølle Parkvej 5,
tlf. 2 87 42.
Program:
Sommerferie til den 13. aug.,
klarlagt de ting, som desværre
inden sommerferien, bl. a. lokaler.
27. august:
Se næste OZ.
Møderne holdes
Mortensensvej 1.

indtil

videre

hvor
ikke

hos

vi skal have
kunne klares

OZ7BE,

Søren

Vy 73 Nørgaard, medl. 6168.
GIVE OG OMEGN
Formand: OZSP, Peter Knop, Møllegade, Give.
Torsdag den 10. juni holdt vi ekstraordinær ge
neralforsamling
med
flere
forskellige
punkter
på
dagsordenen. Der blev besluttet at lave bestyrelsen
om til en 5 mands bestyrelse, da vi mente, der var
for meget for 3 mand, med den størrelse klubben
efterhånden har fået (ca. 45 medlemmer).
Til bestyrelsen blev valgt:
Formand: OZSP, Peter Knop.
Næstformand: OZ4RT, Sv. Aa. Lauridsen.
Sekretær: OZ9RU, Kurt Findorf.
Kasserer: OZ8NB, Torben Norlyk.
Bestyrelsesmedlem: Erik Lund, Give.
Den 12. og 13. juni afholdt vi den årlige udflugt
med 24 deltagere. Turen gik til Klosterlund camp
ing ved Engesvang, og som lejrsender havde vi
medbragt OZ9WN’s Geloso station. Der blev ført
ca. 75 QSO’er på 80 og en del på 20 og 15 m.
Vi takker alle de OZ-stationer, som kaldte os.
Det blev en virkelig vellykket tur, og efter hjem
komsten drak vi kaffe i klubhuset.
Vy 73 OZ6EDR/9AU.
HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand:
2BF,
Henning
Horsens, tlf. 2 18 54.
Næstformand:
1PZ,
Poul
2 A, Horsens.

Hansen,

Sundvej

Sønderbæk,

79,

Axelborg

Kasserer: 4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej
58, Horsens, tlf. 2 18 34.
Sekretær:
9ER,
Erling
Nielsen,
Strandpromena
den 38, Horsens, tlf. 2 7171.
5GM, Grethe Andersen, Mølletoften 23, 1., Hor
sens.
Generalforsamling:
Torsdag den 19. august kl. 20,15 afholdes den
ordinære
årlige
generalforsamling.
Dagsorden
iflg.
lovene.
Vy 73 9ER.
KORSØR
Lokale: Svendstrup station.
Formand:
OZ4WI,
B.
Lykke
Frederiksen,
Frø
lunde, tlf. 168.
Kasserer: OZ5UJ, Niels Jørgen Bantz, Revvej 59,
Korsør, tlf. 57 — 1583.
Det kan allerede nu meddeles, at der vil blive
teknisk
kursus
til
efteråret
begyndende
i
ugen
12. september, suppleret med morsekursus.
Det faste tidspunkt vil senere blive meddelt, og
vi håber på god tilslutning.
Husk tilmelding til festen den 5. august kl. 1930.
Fortsat god ferie.
Vy 73 de OZ4WI.
MORDALS
Formand:
OZ9ND,
B.
Damkjær,
Hvedemarken
15, Nordborg. Tlf. (044) 5 01 33.
Kasserer: Axel Nissen, Guderup.
Sekretær: OZ6LH, L. Hess, Broballe Mark.
Tlf. (044) 5 19 56.
Denne gang er det med gråd i pennen, at OZreferatet skrives. Der er nemlig sket det kedelige,
at vores meget afholdte formand 6EI har forladt
os for at overtage en stilling som skolebestyrer i
Solbjerg ved Århus. 6EI er jo som bekendt den
egentlige årsag til, at vi fik startet afdeling Nord
als, og han har siden starten gjort et vældigt
stykke arbejde som formand for afdelingen. Tak
for den tid Eigil, vi er kede af at skulle sige far
vel til dig, men ønsker dig held og lykke i dit nye
job, og så håber vi at møde dig i luften, når hver
især får grejet i orden.
Bestyrelsen
har
efter
6EI’s
afgang
konstitueret
sig som det fremgår ovenfor.
9MI, som også har været med i afdelingen fra
starten, er ligeledes rejst fra Als, men det har han
jo forberedt os på et halvt års tid.
Det er dog ikke udelukkende sørgelige ting, vi
kan berette om i denne omgang. Vi har nemlig
fået nye lokaler til afdelingen i en lille ejendom
ca. Vs km ud for Klynvej i Nordborg, og her kan
vi boltre os, som vi lyster, og det koster ingenting.
Når disse linier udkommer på tryk, er istandgørelse af lokalerne sikkert i fuld gang, og antenne
til vores nye 2 meter station ved at blive sat op.
Mødet den 23. i værkstedsfunktionærernes lokale
i Nordborg samlede kun 9 medlemmer, vi havde
glemt, at det var Set. Hansaften denne aften. Vi
havde det ellers hyggeligt, og Helge viste os, hvor
dan vektorer kan anvendes til mange ting.
Det næste møde, som sikkert bliver i vore nye
lokaler, vil blive bekendtgjort i OZ august, og
bortset fra istandgørelse al lokalerne holder vi nu
sommerferie og samler kræfter til det nye vinter
halvår.
God ferie.
Vy 73 OZ9ND Bernt.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 49.
Ved P&T’s tekniske prøve i slutningen af maj
var der 6 mand fra vinterens teorihold, der be
stod prøven; I ønskes til lykke med resultatet.
Vi mødes i klubben igen tirsdag den 10. august —
forhåbentlig
friske,
solbrændte
og
med
fornyet
energi. Tirsdag den 24. august afholder vi vores
årlige
generalforsamling
med
dagsorden
ifølge
lovene. Forslag, der ønskes behandlet, bedes til
sendt formanden senest 3 dage før mødet.
Fortsat god ferie og på gensyn den 10. august
i vores klubhus ved „Rampen".
Vy 73 OZ8VN.

NYBORG
Lokale: Tårnvej 4.
Formand: OZ4WR, Møllevænget 3.
I øjeblikket holder vi sommerferie i afdelingen,
men OZ1LD og OZ5KE har dog fortsat deres byggeaftener om mandagen for at få rævemodtagerne
færdige.
Første mødeaften efter ferien bliver torsdag den
12. august, hvor vi holder almindelig klubaften.
Der er sikkert nogle, der har oplevet noget i ferien,
som der kan berettes om.
Torsdag den 19. august afholdes den årlige gene
ralforsamling. Dagsorden iflg. lovene.
Husk forslag til generalforsamlingen skal indsen
des 3 dage før til formanden.
Mød op alle mand! Vi har det altid rart denne
aften. Til dem, der har noget, de syntes kunne være
anderledes, eller de er utilfredse med bestyrelsen,
kan jeg kun sige: Mød op på generalforsamlingen,
det er her, du kan gøre din indflydelse i form af
din stemmeret.

Sommerfest i afd.
Afdelingen prøver som noget nyt at arrangere en
sommerfest. Det bliver så billigt, at alle kan del
tage. Er der stemning for det, kan det blive en
årlig
tilbagevendende
begivenhed
eller
arrange
ment.
Sommerfesten bliver afholdt lørdag den 21. aug.
hos OZ6MI i Aunslev (1 km fra Aunslev lige over
for centralskolen, i så fald du ikke kan finde QTH
så spørg efter „Mosegården").
Kl. 1800 prc. fællesspisning med medbragt mad
kurv. Der kan købes øl, vand og snaps til små
penge. Der bliver lejlighed til at købe kaffe, så I
må tage brød med. Vi ordner alt med glas, knivtøj,
kopper o. lign.
Når folk har spist, bliver der lejlighed til at
træde dansen.
Lad nu XYL og YL få lov til at tomme med
for en gangs skyld.
Afd. vil sætte stor pris på, om der vil komme
nogle udenbys amatører, I vil være velkomne!
Transport fra Nyborg kl. 1730 fra Tåmvej 4.
Tilmelding til festen kan ske til bestyrelsesm.
OZ4WR, Møllevænget 3, OZ2VP, tlf. Nyborg 1176,
OZ6MI, tlf. Skalkendrup 100.

249

NYE MEDLEMMER
9820 Herman Møller, Hjordkær.
9821 Per Højrup, Kompagnigade 32, Skive.
9822 Erling B. Villadsen, Sdr. Allé 22, Brovst.
9823 Jakob D. Bendtsen, Rantzausgade 60, Kbh. N.
9824 K. E. Jacobsen, Bakkekrogen 7, Birkerød.
9825 S. Viig Pedersen, P. Skramsgade 25, Esbjerg.
9826 Flemming Bøgh Larsen, Vibevej 79, st. th.,
København N. V.
9827 Jørgen Giehm, Bastholmen 53, Farum.
9828 Peer Nielsen, Nygaard, Søndergade 4,
Randers.
9829 H. Ringholm Larsen, Toften 3, Greve By,
Tåstrup.
9830 Birger Jørgensen, Ballum Præstegård,
Ballum.
9831 K. N. Balser, Skolevej 1, Ranum.
9832 Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, Horsens.
9833 Johann Maurer, Heideweg 38, Biel, Schweiz.
9834 Sven Rock, Kronprinsensgade 32, Esbjerg.
9835 Povl Vedelsby, Håndværkerhaven 31, st.,
København NV.
9836 Karsten Ladegaard Pedersen, Højlundshusene
60, Værløse.
,
9837 Allan Petersen, Bøgeparken 3, Vejle.
9838 Leif Damkær Schmidt, Seem, Ribe.
Atter medlem.
3851 Erik Peters, Helsingevej 11, Virum.
4004 OZ5AN, P. A. N. I. Alberg, Mellemvangen 49,
Brønshøj.
4215 OZ1BY, H. Vaarby, Lundtofteparken 41, 2.,
Lyngby.
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
C 8569, OZ3BZ, Bent Erik Nielsen, Niels Steensensvej 10, Odense V.
C 9323, OZ4PI, Poul Fabech, Haraidsgade 31,
Århus C.
C 8550, OZ6CV, Chresten Nordborg Andersen,
Ahrenkildes Allé 12, København S.
C 9552, OZ6RQ, Palle Geleff, Allégade 34, Odense.
C 9345, OZ7CI, Flemming Christian Victor Larsson, Nørre Allé 37, 3. tv., Århus C.
C 9190, OZ7DH, Erik Dahl, Borgergade 109, Silke
borg.
C . 8877, OZ7RQ, Benny Christensen, Starup,
Tofterup.
C 4730, OZ7XG, Erling Christian Hansen, Sophus
Bauditzvej 14, Odense.
C 9768, OZ8RF, Peter Raahøj Hansen, Rødegårdsvej 47, Odense.
C 8961, OZ9BY, Palle Brandt Jensen, Sophus Bauditz Vej 30, Åbyhøj.
C 9767, OZ9DP, Henning Mohr Petersen, Platan
vej 40, Odense.
C 9473, OZ9UL, Lena Utoft, Jyllands Allé 11, V,
Århus C.
C OY2W, Simun Hansen, Svalbardsvegur, Thors
havn.
OX3FI, 5526, Finn Knud Brandi Ellermann,
Narssaq.
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Inddragelser:
B OZ3FI, Finn Knud Brandi Ellermann, Valmuevej 19, st., København S.
(Nu OX3FI).

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

*
Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 61.
Næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv
15, Horsens, tlf. (066) 2 20 96.
Sekretær:
OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. (01) ORdrup 7425,
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58,
Horsens, tlf. (066) 2 18 34.

*
Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO, Svend Åge Olsen, Folkvarsvej 9, Kbhvn. F„
tlf. (01) Godthåb 1902v.
OZ2KP, Karl Staaek-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-central: 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:
Fru Grethe Sigersted, Borgme
stervej 58, Horsens, tlf. (066) 2 18 34.
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 1 Fyns Tidendes Bogtrykkeri. Odense.
Afleveret til postvæsenet den 15. juli 1965.

