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Standbølgeforholdets betydning på HF-båndene
Af Bo Brøndum-Nielsen, OZ7BO.

Måling af standbløgeforhold er den store 
mode’. Men spøgen kan også drives for vidt, 
idet betydningen af et lavt standbølgeforhold 
(SWR) ofte overvurderes. De tab, der opstår, 
selv ved betydelig mistilpasning, er ikke så 
store, som af mange antaget.

Årsagen til misforståelsen må nok søges i, 
at de artikler, der fra tid til anden er frem
kommet i OZ og andre tidsskrifter, ikke har 
været helt klare. Jeg må tilstå, at jeg først 
nu, efter selv at have kigget lidt mere på 
problemet, har fået orden i begreberne.

Lad mig begynde med at fremstille sagen, 
således som jeg tror, flertallet — eller i hvert 
fald en hel del — opfatter den:

Hvis man ikke sørger for korrekt tilpas
ning mellem antenne og feederkabel, opstår 
der stående bølger på kablet. Stående bølger 
betyder, at der ikke alene sendes effekt fra 
senderen op til antennen, men at der reflek
teres effekt tilbage fra antennen til sende
ren. Jo dårligere tilpasningen er, jo mere 
reflekteret effekt, indtil man, hvis der er 
total mistilpasning, vil få lige så meget til
bage, som man sender op. Hertil er resonne- 
mentet rigtigt.

Nu sluttes videre: Med en sender, der kan 
afgive 100 watt, måler jeg med mit SWR- 
instrument, at reflektionen f. eks. andrager 
halvdelen af den effekt, jeg sender op til an
tennen. Antennen udstråler altså kun 100 - 
50 = 50 watt. Resten forsvinder enten i ka
bel eller sender.

  Dette er forkert. Eller i hvert fald kun

betinget rigtigt. Hvis SWR-meteret havde 
været kalibreret i watt, ville man nemlig 
have konstateret, at der sendtes 200 watt op 
mod antennen og 100 watt tilbage, d. v. s. 
netto 100 watt udstrålet. I virkeligheden er 
det ikke 200 watt, der sendes op mod anten
nen. Standbølgemåleren måler strøm og 
spænding, men er den kalibreret i watt, er 
forudsætningen for, at watt-kalibreringen 
passer, at SWR = l.

Hvis senderen var indrettet således, at den, 
for at afgive sin fulde effekt, ubetinget skulle 
belastes med f. eks. 50 ohm, ville man ikke 
være i stand til at trække den fulde effekt 
ud af den, med mindre standbølgeforholdet 
var 1 eller omtrent så. Men sådan er de fær
reste sendere indrettet. Man kan i alminde
lighed variere koblingsgrad og tankkredsaf- 
stemning og indenfor vide grænser tilpasse 
senderen til den kabelimpedans, senderen 
„ser ind i“. Undtagelsen er de sendere, der 
er forsynet med pi-led og fast kondensator 
i antennesiden. Her må tilpasningen være 
nogenlunde i orden, for at man kan belaste 
rigtigt. Men kan man belaste senderen til 
normalt input, er det ingen katastrofe, selv 
om SWR skulle være omkring 5.

Tag f. eks. et 75 ohms koaxialkabel, der 
fremstilles af NKT med 7,6 mm udvendig 
diameter (fjernsynskabel type KAS-75b). Ved 
100 MHz er dæmpningen pr. 100 meter 7,2 
dB. Ved 30 MHz ca. 3,5 dB.

Læg mærke til, at det billige fjernsyns
kabel, type KAL-75a, der kun er 5 mm tykt,
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Fig. 1

Hvad sker der nu, når standbølgeforholdet 
vokser til f. eks. 4? Det ser vi af fig. 2. Vi 
starter på den vandrette akse ud for 0,7 (der 
var det tab, vi teoretisk ville have ved SWR 
= 1), og går op, til vi skærer kurven for 
SWR 4. Herfra trækkes en vandret linie ud 
til Y-aksen, og det ses, at vi får et ekstra 
tab på 0,6 dB. Det samlede tab er altså 0,7+ 
0,6 = 1,3 dB. Værre er det altså ikke selv på 
30 MHz med et standbølgeforhold på 4. Mon 
ikke det vil overraske nogle?

På lavere frekvenser bliver tabene natur
ligvis tilsvarende lavere.

Eksempel 2. Der benyttes 25 m RG-8/U til 
en 14 MHz beam, hvor SWR = 3.

Af tabel 1 findes grunddæmpning for RG- 
8/U ved 15 MHz til ca. 2,2 dB pr. 100 m. For

har væsentlig større tab, nemlig 14 dB ved 
100 MHz og 8 dB ved 30 MHz.

Bruges KAS-75b, og er feederlængden 20 
meter, vil tabet ved 30 MHz altså være 3,5 : 5 
= 0,7 dB. Stadigvæk forudsat at SWR = 1.

Fig. 2

Tabsforøgelse i coaxkabler ved for
skellige standbølgeforhold

Grundtab ved SWR = 1 fx-akse) 
Dæmpningsforøgelse (y-akse)
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Det, man opnår ved god tilpasning, er 
altså, at feedertabene naturligvis bliver mini
male, men nok så interessant er det, at til
koblingen bliver lettere, og at man kan ar
bejde over et større frekvensområde uden 
efter justering af tankkreds og kobling. *

På fig. 2 går vi fra 0,55 på X-aksen op, til 
vi skærer kurven for SWR = 3 og aflæser på 
Y-aksen 0,3 dB. Samlede tab altså 0,55 + 0,3 
= 0,85 dB.



En 75 ohms 
standbølgemåler 
til VHF

Af OZ9AC, Kaj Nielsen.

Når man arbejder på VHF, er man ilde faren, 
hvis man ikke har en standbølgemåler, når 
der skal foretages justeringer på ens VHF- 
antenne. Instrumentet kan også anvendes til 
måling af output fra senderen til fødekablet, 
da det permanent kan være indskudt i coax- 
kablet til antennen.

Princippet er i al sin simpelhed, at man 
ved en passende kombination af kapacitiv og 
induktiv kobling til en transmissionslinie kan 
opnå, at den naturlige HF-komponent udba- 
lanceres, og kun den reflekterede påvirker 
et HF-voltmeter. Den her beskrevne stand
bølgemåler består af to HF-broer sammen
koblet på en sådan måde, at man ved en sim
pel omskiftning af et HF-voltmeter kan måle 
såvel den fremadgående som den reflektere
de effekt.

skæringer til fastholdelse af pick-up linkene 
— linkene skal kunne anbringes ned til 3 
mm fra inderlederen (se foto).

De anvendte modstande skal være induk
tionsfrie — ved monteringen må det påses, 
at ledningslængderne på alle komponenter 
holdes på et absolut minimum.

Konstruktionen.
Standbølgemåleren og dens instrument er 

indbygget i en kasse, fremstillet af 1,0 mm 
aluminium. Målene er: længde 90 mm, bred
de 60 mm og højde 150 mm. I toppen af kas
sen er anbragt en coaxiallinie på 90 mm 
længde — den er anbragt mellem to SO-239 
coaxialfatninger og består af en inderleder 
på 8 mm diameter og to skærmplader på 25 
mm bredde, der fungerer som „yderleder" i 
coaxiallinien og er loddet til coaxialfatnin- 
gerne. Der er anbragt to pick-up ledninger, 
en på hver side af inderlederen, disse er over 
en strækning af 20 mm parallelle med denne 
— de er fremstillet af 1,5 mm em Cu og fast
holdes af to plexiglasklodser, der er forsy
nede med huller for inderlederen samt ud-

1—25--------4
Coaxiallinien set 

fra enden

Justering.
For at justere standbølgemåleren må man 

have en induktionsfri modstand på 75 
ohm. Senderen tilsluttes indgangscoaxfatnin- 
gen, og belastningsmodstanden tilsluttes ud- 
gangscoaxfatningen. Omskifteren stilles til 
„Frem", og følsomhedspotentiometeret ind
stilles således, at der opnås fuldt udslag på 
instrumentet. Derefter stilles omskifteren til 
„Reflekteret", og pick-up linken, der er for
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bundet til OA85 II, justeres til minimum ud
slag på instrumentet — det kan være nød
vendigt at ændre linkenes belastningsmod
stand for at få et skarpt defineret nul. Når 
dette minimum er fundet, fastlimes tråden i

de to hak. Nu vendes forbindelserne til ind
gangs- og udgangscoaxfatningerne, og med 
omskifteren i stilling „Frem" indstilles kob
lingen til den anden pick-up ledning til mi
nimum udslag, hvorefter også denne fastli
mes. Herefter er standbølgemåleren klar til 
brug. Ved brug kan standbølgeforholdet ud

hvor Vmax og Vmin er henholdsvis største og 
mindste udslag på instrumentet. Ved målin
ger skal man være opmærksom på, at dio
derne ikke er lineære!

Litteratur: Se OZ8PM’s artikel i nov OZ 
1957 *

Tip til ejere af 
Heathldt oscilloskoper

Af OZ7MA, Arne R. Pedersen, 
Rønne Allé 34, Allerød.

Efter at jeg engang i foråret havde bygget 
mig et Heathkit oscilloskop model O—12, vi
ste der sig følgende kalamiteter:

1. Uønsket magnetisk afbøjning fra net
transformerens spredningsfelt (ses let ved at 
sende kalibreringsspændingen fra bøsningen 
mærket „1 V P-P“ ind på den vertikale ind
gang uden horisontalt sweep). I brugsanvis
ningen står der, at denne uønskede afbøj
ning er „perfectly normal", men jeg var ikke 
til sinds at acceptere det.

2. Nettransformeren blev meget varm. Jeg 
har en mistanke om, at den er kørt lige til 
grænsen — og snarere lidt over.

3. Ensretterrøret 6X4 var også pint. Det 
kørte med 25 % mere anodestrøm end den 
af fabrikanten opgivne maksimale. Desuden 
fik ensretterrøret glødestrøm fra samme 
(stelforbundne) vikling som alle de øvrige 
rør (undt. katodestrålerøret og højspæn
dingsensretteren), hvorved der kom en spæn
dingsforskel på over 400 volt mellem gløde
tråd og katode. Det synes jeg, man må føle 
sig yderst utryg over.

Da jeg samtidig hørte om et tilfælde, hvor 
nettransformeren i O—12 var brændt af, be
sluttede jeg, at der måtte gøres noget, før 
det gik så galt hos mig; en ny transformator 
med bl. a. en 1100 volts vikling er dyr. I en 
lille metalkasse blev opbygget en strømfor
syningsenhed bestående af den originale net
transformer, det originale højspændingsens
retterrør med ladekondensator og filtermod
stand, desuden en ekstra glødestrømstrans- 
formator til forsyning af alle rør undtagen 
katodestrålerør og højspændingsensretter, 
således at den originale transformer aflastes 
for denne del af effekten, hvorefter den kun 
bliver lunken, samt endelig — til erstatning 
for 6X4 — en ensretter med 4 stk. BY 100, 
to i hver gren. Hver BY 100 er shuntet med 
en 150 kohm modstand, og hver gren er 
shuntet med en 1000 pF glimmer blok af hen
syn til transiente.

Herefter arbejder oscilloskopet tilfreds
stillende, når strømforsyningskassen placeres 
mindst en halv meter fra det — og jeg er sik
ker på, at pålideligheden er bragt overmåde 
meget i vejret. *
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Af OZ4FI, Finn Grønvold, 
Nestors Allé, Hvidovre.

og OZ4JS, Stig Jægerlund.

Nem converter til 2-meterbåndet

Det er vel især prisen — og dernæst fryg
ten for denne opgave, der afholder de fleste 
amatører fra at gå i gang med en rimelig god 
2-meter converter. Men hvorfor nu det?

Mange har sikkert prøvet at ombygge en 
bestående FM-tuner, idet det jo „bare" var 
at dreje lidt på kredsene og eventuelt hive 
en enkelt eller to vindinger af diverse spo
ler. Og hvad blev resultatet. Som regel 
yderst nedslående.

Har man ikke en større instrumentpark 
til sin rådighed, er opgaven normalt for stor 
at magte, hvis man da ellers ønsker at kom
me ud med et rimeligt godt resultat.

Dersom man ikke bor direkte op ad en 
kommerciel station — og det er det da hel
digvis kun de færreste af os, der gør — er 
det en god idé at bygge den her beskrevne 
converter, der udmærker sig på mange af de 
punkter, der virker tiltalende for de fleste 
amatører, som ikke er umiddelbare arvinger 
efter Rochefeller. Den er prisbillig, har gode 
elektriske egenskaber, kan tilsluttes enhver 
eksisterende mellemfrekvensforstærker ell. 
modtager ved blot at ændre på een spole og 
een kondensator, og sidst, men ikke mindst: 
den er reproducerbar! — dels fordi den er 
udført på print, hvorved man ikke kan 
komme til at placere komponenter uhen
sigtsmæssigt, og dels fordi dens ledningsfø
ring er yderst simpel og HF-mæssig kold, 
hvis de givne instrukser følges.

Diagrammet med komponentværdier er 
vist på fig. 1. Indgangskredsen er bredbån
det og derfor uafstemt, men udført som et 
pi-led, der udelukker frekvenser over ama
tørbåndet. Pi-leddet udfører endvidere den

ønskede transformation mellem antennens 
impedans og indgangsimpedansen for HF- 
transistoren Ql.

Transistoren er en Siemens mesa-transi- 
stor AF 106, der udmærker sig ved et lavt 
støjtal ved et givet arbejdspunkt. Koblingen 
er jordet basis, og i kollektoren afstemmes 
kredsen L3/C6/C7 til 145 MHz. Da kredsen er 
godt 2 MHz bred, er forstærkningen inden
for amatørbåndet praktisk talt konstant.

Dioden Di (det skal være en OA73) virker 
som begrænserdiode ved signalspændinger 
over ca. 5—10 mV, hvorved risikoen for 
overstyring af den næste transistor reduce
res betydeligt. Det forstærkede HF-signal 
føres via overføringskondensatoren C5 ind på 
emitteren af det selvsvingende blandings
trin. Droslen Drl sørger for, at HF-signalet 
ikke går tabt gennem emittermodstanden R5. 
Oscillatorkr edsen består af L5/C11/C12, hvor 
C12 virker som afstemningskondensator over 
området 143,5—146,5 MHz. Transistoren er 
af fabrikat Philips, en AF 178. I kollektoren 
findes udgangskredsen, der er afstemt til en 
frekvens, der andrager forskellen mellem 
HF-frekvensen og oscillatorfrekvensen, altså 
mellemfrekvensen. Det ses her, at man kan 
vælge sin mellemfrekvens efter ønske, blot 
ved at regulere på oscillatorens frekvens. I 
den viste opstilling er mellemfrekvensen 
valgt til 10,7 MHz, således at man kan til
slutte converteren til en eksisterende FM- 
modtagers MF-del, hvilket begyndermæssigt 
giver et udmærket resultat. Jeg har selv på 
min QTH hørt adskillige svenske og danske 
2-meter stationer med glimrende gengivelse.

For at få en så god spejlundertrykkelse
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Fig. 2. 
Udvendig MGC.

RI 180 ohm 1/8 W 
R2 8,2 kohm 1/8 W 
R3 1 kohm 1/8 W 
R4 150 ohm 1/8 W 
R5 1 kohm 1/8 W 
R6 18 kohm 1/8 W 
R7 10 kohm 1/8 W 
R8 150 ohm 1/8 W 
R9 56 feohm 1/8 W 
R10 10 kohm lin. potmeter 
Ril 47 kohm 1/8 W 
R12 10 feohm lin. potmeter

.+ 9V 

R10 10k lin

Fig. 3.
Brug af varicap-afstemning.

Stykliste.
C8 470 pF pin-up 
C9 18 pF ker.
CIO 10 nF ker. skivekond. (f. eks, Ferroperm 20/ 

80/9/0141,8 micro min)
Cll 6 pF ker. trimmer (type som C7)
C12 30 pF drejekondensator (miniudførelse)
C13 91 pF. ker.
C14 100 pF pin-up 
C15 3,3 nF pin-up .
C16 10 nF feer. skivekond. (type som CIO)
C17 22 nF polyester (Philips type C 280)

Cl 18 pF pin-up-kondensator (Philips)
C2 39 pF ker.
C3 1 nF pin-up 
C4 1 nF pin-up 
C5 4 pF pin-up 
C6 10 pF ker.
C7 6 pF ker. trimmer (Philips type C 004ZIZ/16)

2 stk. 70 ohm coax-fiatninger (Belliog Lee ell. BNC 
ell. lign.)

4 stk. glasgennemføringer ell. gennemføringskon
densator på 1 nF 

Q1 AF 106 (Siemens)
Q2 AF 178 (Philips)
Dl OA 73
D2 BA 101 (Telefunken)

som muligt, vil det dog være fornuftigt at 
vælge en højere mellemfrekvens, dersom 
man i forvejen er i besiddelse af en egnet 
modtager eller mellemfrekvensforstærker.

Det kan måske være svært at få fat på den 
lille drejekondensator på 30 pF, så derfor 
gives der her anvisning på et andet afstem
ningsemne, en varicap-diode. Disse dioder 
har været kendt længe, blandt andet til af
stemning i TV-modtagere, så en nærmere 
beskrivelse af disse springes over her. Til
koblingen af denne diode er vist i fig. 3, og 
i printet er der udlagt de nødvendige forbin
delser, dersom man foretrækker denne form 
for afstemning.

Ved hjælp af en udvendig spænding (0—10 
volt variabel) kan man afstemme converte- 
ren indenfor det ønskede område. Fordelen 
ved denne metode er indlysende: ingen me

kanik, intet skalatræk, men til gengæld må 
man indbygge et instrument, der måler 
spændingen, som tilføres varicap-dioden, et 
voltmeter, der så kan kalibreres i MHz (sty
repotentiometret kan kalibreres i frekvens, 
så man sparer voltmetret. TR).

Da den første transistor kører med fast 
forspænding ved hjælp af spændingsdeleren 
R2/R3, kan overstyring af denne finde sted, 
dersom man kommer et meget kraftigt sig
nal ind på antennen. Normalt vil det imid
lertid kun være i ganske få tilfælde, man ud
sættes herfor. Skulle muligheden hos nogle 
amatører være til stede, er der i fig. 2 vist, 
hvorledes man kan regulere forspændingen 
i HF-trinet ved hjælp af et udvendigt poten
tiometer, d. v. s. at man indfører en MGC- 
spænding, der skal kunne reguleres fra 0— 
-P 1,5 volt. Ved 0 volt er basis lagt på stel,

AF 106
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HF-forstærk,er, printside, 1 : 1. Ose. og mixer, printside, 1 : 1.

KoMPoNENTMoNV AGtE AF HF-PPtNT 
MED MVC

PRINTSIDE

2:1

PRINT51DE
2:1

KoMPONENTMONTAGtE AF OSC. -v MIXER-PPlNT

MED AFSTEMNING. VED HJÆLP AF DREJEKONDENSATOR .

KOMRONENTMONTA&E AF HF-PRINT 

UDEN MVC

PRINTSIDE

2:1 PRlNTStDE 

2:1

KOMPONENTMONTAGcE AF OSC. + MIXE-R -PRiNT 

MED VAPICAP - AFSTEMNING.

Fig. 4.

og forstærkningen er yderst ringe. Conver- 
teren kan her behandle signaler på over 1 
volt EMK forstyrrelsesfrit, hvilket er fuldt 
på højde med eksisterende rørkonvertere.

Ved brug af udvendig MGC fjernes dio
den Dl, hvilket forøger tunerens egenskaber 
med hensyn til undertrykkelse af uønskede 
blandingsfænomener.

Den mekaniske side af sagen er meget 
simpel, en lille „miniature-madkasse" med 
et skillerum. De nødvendige mål m. m. er 
altsammen vist i fig. 6, men husk, kassen 
skal være af metal: messing, aluminium, 
jern eller hvad man nu har for hånden. Se 
også foto.

De nødvendige spændinger tilføres even

tuelt via gennemføringskondensatorer, men 
i de eksemplarer, jeg har været med til at 
bygge indtil nu, har disse dog ikke været 
nødvendige.

Trimning.
Converteren sættes via et 75 ohm coax

kabel i forbindelse med den efterfølgende 
MF - LF del. Det er herefter nemmest blot 
at tilslutte et rørvoltmeter (eller andet høj
impedanset AC-instrument) tværs over højt
talerklemmerne og indstille volumenkontrol
len således, at der opnås et passende udslag 
ved lav højttalerstyrke.

Som „målesender" anvendes f. eks. et git-
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Spoledata:

L1—L2: S1: l6/8 vdg. Cul, 0,22 mm.
S’1: 23/8 vdg. Cul, 0,22 mm.
S”1.: 23/8 vdg. Cul, 0,22 mm.

L3: 4 vdg. forsølvet 0,8 mm, længde 8 mm, diameter
4,5 mm.

L4: 151/4 vdg. tæt, Cul 0,4 mm, 4 mm diameter.

L5: 2 vdg. fors. 0,8 mm, længde 5 mm, spoleform 
Philips AP 3016/00, jernkerne K 472510.

L6: 17 vdg. litze 36X0,03, spoleform AP 3016/00, 
jernkerne K5 12002/4D1.

L7 = L4.

terdykmeter, selv om det naturligvis vil 
være bedst med en rigtig målesender, der 
kan FM-moduleres med f. eks. ± 15 kHz, 
400 Hz. Et signal på ca. 1 mV ved 146 MHz 
sendes ind på converterens indgang (75 ohm). 
Afstemningskondensatoren C12 drejes helt 
ind. Oscillatoren lægges nu på plads ved 
hjælp af kernen i Ls. Trimmeren C12 skal 
være drejet så langt ind som muligt. Det ses 
jo, at de to kondensatorer C11 og C12 i oscil
latorkredsen ligger i serie, hvorfor afstem
ningskondensatoren C12 vil få mindre betyd
ning, jo mindre værdi der haves for trim
meren C12, hvilket igen kan forårsage, at 
frekvensvariationen ikke kan komme til at 
udgøre de godt 2 MHz, som er ønsket i 2-me- 
terbåndet. Anvendes en varicap-diode i kred
sen, gives denne en forspænding på ca. 9 
volt, hvilket svajer til, at dioden har mini
mum kapacitet.

Fig. 5.
Herunder: Vikling af L1-L2.

Fig. 6. 
Indbygningskassen.

Når der høres et signal i højttaleren, er 
oscillatoren lagt på plads, d. v. s. på 146 h- 
10,7 MHz = 135,3 MHz (lav oscillatorfre
kvens). Kan man ikke få noget signal igen
nem, selv ved helt uddrejet kerne, er tilled
ningerne til afstemningskondensatoren for 
lange, hvorfor disse bidrager til forøgelse af 
selvinduktionen i kredsen. Kan man ikke 
hente frekvensen ind ved at space lidt 
mere på spolen Ls, d. v. s. sprede vindinger
ne lidt mere fra hinanden, må man indføre 
kortere tilledninger til afstemningskonden
satoren. Er converteren forsynet med en

varicap-diode, er hele dette problem totalt 
elimineret. Dioden er monteret i printpladen, 
og man kan ikke komme til at indføre no
gensomhelst form for uønskede selvinduk
tioner i oscillatorkredsen. Ledningerne med 
forspændingen til varicap-dioden er jo HF
mæssigt kolde.

Når oscillatorkredsen er lagt på plads, 
trimmes MF-kredsen L6 til instrumentet over 
højttalerklemmerne viser maximum udslag. 
Herefter drejes signalstyrken ned på måle- 
senderen til omkring 100 ,«V, og frekvensen 
ændres til 145 MHz. Converteren tunes ind, 
så der atter høres signal i højttaleren (resp. 
C12 eller større forspænding på varicap-dio
den). HF-kredsen trimmes nu til maximum 
udslag på instrumentet ved hjælp af trim
meren C7. Dersom frekvensen flytter sig 
lidt under de sidste to .trimmeprocedurer, 
korrigeres der på oscillatorkredsen Ls (evt. 
på trimmeren Cu), således at frekvensen 
atter kommer på plads. Converteren er nu 
trimmet op og er klar til brug. Hvis den 
efterfølgende MF-forstærker har en god føl
somhed, skal man nu kunne høre et tydeligt 
signal i højttaleren, dersom signalet fra må
lesenderen kun udgør nogle få mikrovolt.

Til slut kontrolleres om converteren dæk
ker hele 2-meterbåndet. Er dette ikke tilfæl
det, ændres der på oscillatorkredsen. Mere 
kapacitet (Cu) og mindre selvinduktion (Ls).

Til slut lidt tekniske data.
Frekvensområde: 143,5—146,5 MHz.
10 dB signal/støjforhold: ca. 1 μV EMK.
Forstærkning (indg.-udgang): ca. 15 gange.
Udgangsfrekvens: 10,7 MHz.
Indgangssignal u. MGC: max. 5 mV EMK.
Indgangssignal med MGC: over 1 V EMK.
Spejlundertrykkelse: ca. 25 dB.
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En feltstyrkemåler
Af OZ7LU, Lau Børre Frandsen, 
Højby, Fyn.

En feltstyrkemåler kan være et nyttigt in
strument, når man skal justere en antenne. 
Her er vist en feltstyrkemåler, der er meget 
følsom. Følsomheden kan reguleres med po
tentiometret, og opstillingen er mest følsom, 
når potentiometret indstilles således, at in
strumentet er lige ved at give udslag til den 
forkerte side.

Feltstyrkemåleren består af en enhed, der 
skal afstemmes til den frekvens, man benyt
ter, samt et simpelt transistor-forstærker
trin. Meteret kan være et af de billige, japan
ske med fuldt udslag for 1 mA. — Spolen kan 
f. eks. vikles på et pertinaxrør med en dia
meter på 2,5 cm. Hvis man ønsker at bruge 
feltstyrkemåleren til alle båndene fra 10— 
80 m, kan man lave udtag på spolen efter 
følgende tabel:

80 m — 37 vindinger, 40 m — 24 vindinger, 
20 m — 15 vindinger, 15 m — 9 vindinger, 
10 m — 6 vindinger.

For at undgå aflæsninger, der ikke står 
i relation til de virkelige forhold, bør man 
helst placere måleren mere end 1 bølgelæng
de fra antennen.

Som bevis på dets store følsomhed kan 
nævnes, at jeg i en afstand på knap 100 m 
fra min antenne (en 20 m dipol) på 80 m med 
et input på 15 watt fik et udslag på knap 
0,5 mA.

Forbedret modtagning med 
pi-led
Af OZ-DR 1355, Jørgen Dam-Johansen, 
Slotslyngen 3, Århus V.

Da jeg bor i et boligkompleks, hvor kun 
skjulte antenner må opsættes, er man der
med afhængig af de forskellige loftrums mål 
og får dermed ikke den ideelle modtager
antenne. Dette fik mig til at gå i gang med 
denne pi-leds-tuner, og det hjalp; en station, 
som i „by-pass“-stilling kom ind med S6, 
svang sig op til S9+30 dB, da tuneren blev 
tilkoblet.

Stykliste.
R1 510 ohm 1 W.
R2 22 kohm ½ W.
R3 82 kohm ½ W.
Cl 360 pF var.
C2 140 pF var.
C3 og C6 150 pF ker.
C4 og C5 1 nF ker.
L1 48 vdg. 1 mm Cu, d: 24 mm, 1: 75 mm, udtag 

ved 24 vdg., 12 vdg. og 3 vdg.
L2 2,5 mH HF-drossel.
SI Omskifter 1 dæk, 2X5 stillinger.
PI og P2 Coaxial-stik.
VI EF91.

Monteringen volder ingen kvaler, blot må 
man iagttage, at input og output holdes 
godt adskilte, ellers bliver resultatet blot, at 
opstillingen går i sving. Hele opstillingen 
kan placeres på et chassis med målene 80 X 
150 mm.

Justering af tuneren er ikke vanskelig, 
men de to variable kondensatorer vil ind
virke på hinanden. Det er bedst at begynde 
med Cl helt inddrejet, maksimum kapacitet, 
drej C2 til stationen er kraftigst (vær sikker 
på, at omskifteren står i det rigtige om
råde), reducer kapaciteten i Cl, indtil signa
let begynder at variere i styrke, juster atter 
C2 til kraftigste signal og gentag denne pro
cedure, indtil største signalstyrke er opnået.

299



17 m

glasfibermast

Af Leo Hemmingsen, 
Nørregade 51, Hundested.

Lad mig sige det straks — jeg garanterer 
ikke for, at denne beskrivelse er „idiotsik
ker". Dertil er -der alt for mange faktorer, 
der kan spille ind.

Hvis nogen går i gang med den og får no
get skidt ud af det, vil jeg ikke hænges op! 
Det har været et vovestykke, både økono
misk, arbejdsmæssigt og prestigemæssigt. — 
Sådan at jeg ville være en smule til grin, hvis 
ungen gik hen og brak under fødslen, eller 
rettere under rejsningen, men nu står den 
altså på 8AC’s QTH til beskuelse og som sam
taleemne for alt folket. Det er jo lige ved, 
at der er talt mere om Augusts „lykkelige 
begivenhed" på 80 m end den på Korfu!

Inden konstruktionsbeskrivelsen nogle 
data. Masten er 17 m høj, vægt 52,5 kg, med 
beslag og indbygget lynafleder i antenne 
o. s. v. Pris: regn med ca. kr. 400 — måske 
snarere 450 — afhængigt af „forbindelser", 
adgang til maskiner, procenter på materialer
o. s. v.

Og vær klar over, at den er ikke lavet på 
en formiddag! Uden et skur, lade eller lig
nende, der har længden, kan det ikke lade 
sig gøre. Jeg har et arbejdsbord på ca. 30 m 
til rådighed på et lunt loft. Men jeg vil tro,

den kan laves på nogle stiger lagt ud på kas
ser, og vangerne sømmet sammen med 
bræddestumper. Og vær endelig klar over, 
om den kan komme ud, når den er færdig. 
Og sørg for den ligger helt ret, en gang puk
let, altid puklet.

Så er der „pynten", der skal hænges op på 
den.

I toppen med vinkel ca. 60° — 2X20 m 
Zepp med enderne ca. 1 m over jorden, ret
ning NV—SØ. 6 m nede G5RV ant., ligeledes 
60° i top til ca. 1 m over jorden i retning 
NØ—SV. Disse antenner virker som „bar
duner". Uden barduner var der et svaj på ca. 
30 cm i vindstyrke 5—6, med antennerne 
holdt passende tæt — nul svingning.

Beregnet trækbrudstyrke i pålagt glasfi
ber: minimum 1500 kg. Beregnet gennem- 
snits-brækbrudstyrke: 500 kg (uden bardu
ner). Beregnet vindtryk, vindstyrke 10 
(storm): 140—180 kg. Træk (altså vindtryk
ket) „vejet" med fjedervægt i vindstyrke 6 
i antennen fra toppen 15—20 kg, afhængig af 
vindstødene.

Det vil være klogt at bruge antennemate
riale, der kan tage 60—70 kg træk. Indven
digt — i de i skiven borede huller — er an-
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bragt 6 kv. el. luftledning, helst fra top til 
fod, bruges som lynafleder og lodret eksperi
mentantenne. Endelig — i samme beslag 
som 5GRV’en — 2X5 m lodret zepp, dipol 
eller hvad man nu vil, til 10 m bånd bl. a. De 
3 udvendige antenner kan hales op og ned 
med 10 mm ø nylonreb.

Ideen til denne mast har jeg fået fra min 
glasrørsfiskestang, men de maskiner, der 
bruges, hvor sådanne stænger laves, har jeg 
jo ikke. Derfor er udført et „skelet", hvis 
enkelte dele skulle fremgå af skitserne. Tre
kantlisterne er lavet af „cedar", en ameri
kansk træsort, 100 % knastfri og meget let. 
De skal skæres ligesidede på stilbar rundsav. 
I skiverne, lavet af 20—22 mm krydsfinér 
eller møbelplade, skæres hakker, så listerne 
ligger ca. 2—3 mm uden for kanten af ski
ven. Listerne limes og får en 2” dykker i 
hvert hak. Trekantlisterne samles i fortlø
bende stød, højst to i eet mellemrum mellem 
to skiver. Når alle lister er limet og sømmet 
i alle skiver, limes 4 mm træ, f. eks. kryds
finér ca. 20X100 mm, på de to indersider af 
trekanterne, hvor de stødes. Læå nogle ca. 10 
mm brede strimler cykleslange om, medens 
limen tørrer, passende strammet til, det vir
ker FB. På samme måde limes også de 3X6 
stumper lister ca. 12X20X100 mm, der er 
vist i de ca. 1,5 m øverst i toppen, men husk 
at få puttet den viste „stjerneskive" ind 
først, bagefter er det for sent.

Når hele skelettet er færdigt og tørt i lim
ningerne (brug f. eks. PCV-lim), og gummi
strimlerne pillet af, slås dykkerne lidt under 
med dyknagle, og det hele gås efter med 
høvl, så der ingen skarpe kanter er.

Lidt om det beslag, der er brugt, og som 
her er af rustfrit stål overalt — mindre kan 
dog gøre det. Og det er klogt at have det hele 
klart til brug, da det meste skal bruges efter
hånden. Den viste stjerneskive samt en ca. 
170 mm lang 10 mm ø bolt skal anbringes 
øverst. Der er skåret gevind i begge ender af 
bolten, ca. 20 mm i den ene ende, ca. 65 mm 
i den anden ende. Der er brugt både metal- 
og stålfjederskiver for at sikre, at intet ren
der løs. I enden af den lodrette antenne er 
loddet en kabelsko. Det hele spændes sam
men, og så skulle der gerne være ca. 60 mm 
bolt med gevind ragende ud i toppen. Her 
skal anbringes lynafledertop, men herom 
senere. Begyndende ovenfra trækkes lednin
gen gennem hullerne, der er boret i alle ski
verne, til der er 8’ fra neden, hvor ledningen 
skal ud og ligge i filede eller skårne hakker 
i kanten af skiverne, hvor der slås en „høn- 
sekrampe" i hver skive. Der hænger ca. 10
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cm ledning ud forneden, som man senere kan 
forbinde jordkabel, feeder eller lignende til, 
og der hales passende stramt til. Ikke så me
get, at skelettet buer i længden. Grunden til, 
at ledningen føres ud, er, at mellem skiverne 
nr. 2 og 3 samt 6 og 7 fra neden skal puttes 
5/8” bolte, der skal spænde mast og fod sam
men.

Når man er sikker på, at alt er OK, kan 
beviklingen påbegyndes. Først trilles gaze
lærred eller lignende om. Her er brugt 10 af 
de ruller, som bruges som yderste lag på 
isolering af varmerør, fås hos trælasthandle
ren, de er ca. 10 cm X 10 cm, pris ca. kr. 2,25 
pr. rulle. Lægges i en stejl spiral, ca. 1 cm 
overlæg, heft enderne med små søm. Det skal 
ligge stramt og glat. Tjener kun som under
lag for glasfiberen, og for at ikke alt for me
gen polyester skal rende ind i det hule skelet. 
Det er rart, hvis skelettet ligger ca. 10 cm 
over arbejdsbordet på passende klodser, så 
man let kan trille om, men pas på det ikke 
ruller ned! Skelettet er ikke så forfærdelig 
stift og stærkt. Det er muligt, der kan spares 
10—15 kr. nu ved at overstryge denne lær
redsbevikling med vandfast lim i stedet for 
polyester; men jeg aner ikke, om lim og poly
ester forliges. Jeg er bange for, at limen 
bliver for stiv og hård.

Lidt om polyester.
Der er mange fabrikater med mange egen

skaber og til mange priser. Den her brugte 
hedder „Danofix“ og koster ca. 4,25 kr. pr. 
liter + oms — rent netto. Der er brugt 24 
liter ialt.

Fælles for dem alle er, at der tilsættes 
hærder og accelerator (den sidste kalder vi 
nu for „speederen11, det er, som om det falder 
lettere). Hærderen bestemmer hårdheden af 
det færdige produkt, „speederen" bestemmer 
sammen med arbejdstemperaturen hærde- 
tiden, der kan tilpasses fra 10—15 min. til 
flere dage. Det er meget små doser, der her 
gør udslaget, og der skal måles meget nøj
agtigt i små måleglas. Jeg har brugt 2½— 
3 % hærder, d. v. s. 25—30 cm3 pr. liter po
lyester og max. 1 (een) % speeder. Men — det 
er det, der må eksperimenteres med, hvis 
man ingen erfaring har. Ved ca. 20° C kan 
man regne med, at man har ca. 1 (een) time 
at arbejde i. Hvis først polyesteren begynder 
at gelatinere, er den ubrugelig. Den kan — 
ved brug af for megen speeder — hærde me
get hurtigt og med så voldsom varmeudvik
ling, at det hele kan „eksplodere". Så pas på! 
Stive pensler er gode til påsmøringen, og 
pensler og hænder kan renses med acetone —

Fig. 3.

Arbejdstegninger, målestok 1 : 4.

2.
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så længe polyesteren ikke er hærdet. Afhær
det er den uopløselig i noget af mig kendt 
opløsningsmiddel, som ikke æder både tøj og 
hud samtidig. Vi — 8AC og jeg — lagde hele 
pibetøjet, 10 ruller gaze og 160 m glasfiber, 
på i een arbejdsgang —- på hin herlige 1. pin
sedag, hvor det var sommer i Dannevang. 
Men — det er for hård en kost. Jeg vil anbe
fale at stryge lærredsbeviklingen over den 
ene dag, og lade den hærde en dag eller to. 
Klip eller skær så evt. frynser af, evt. børst 
støv grundigt af — og så skal vi vide lidt 
om glasfiberen.

Der er også mange slags, i mange kvalite
ter — og priser. Fra en vævning som et bru
deslør til det groveste sækkelærred. Det her 
brugte hedder „Rowing", er den stærkeste, 
der fås, og fabrikken har lovet at sælge di
rekte — til dette brug. En lagervare, som kan 
fås altid, ligger i ruller å 12 cm X 40 m og 
koster 0,80 kr. pr. m + oms. Kan også fås i 
120 cm bredde til 6,50 kr. pr. m, d. v. s. man 
kan spare 15 øre pr. m ved selv at klippe det 
op — men det er et stort arbejde og koster 
en masse tid + XYL’s gode saks!

Det arbejde, der kommer nu, er ikke noget 
„one man show", ganske simpelt fordi det er 
langt lettere at være to — og gerne tre. Så
dan at én stryger et tyndt lag polyester på 
masten, én ruller glas ud, og den tredie retter 
og glatter den pænt ud — og får nogle pok
kers klistrede fingre. Jeg prøvede med gum
mihandsker, men det gik ikke. Så må man 
stadig ha’ grabberne skyllet i acetone.

Som sagt, vi lavede det hele på een dag — 
men nøjs hellere med eet lag ad gangen. 4 
„baner" er 4X12 cm = 48 cm. Masten er ca. 
45 cm „om livet" forneden og ca. 30 cm i top
pen. D. v. s. det kan lægges med ca. 1 cm 
overlæg forneden. Når een bane er lagt på, 
smøres der polyester på, så den mælkehvide 
glasfiber bliver glasagtig, d. v. s. så man kan 
se, det hele er mættet. Det er meget vigtigt, 
der ingen huller er, og at alt klæbes godt 
sammen — jo bedre arbejde, des større 
styrke. Når 4 baner er lagt på, så hærder det 
nogenlunde til næste dag, hvor evt. „strit
tere" skæres af. Der renses for støv, og næste 
dag har man måske så megen øvelse, at re
sten af glasset kan lægges på. Der blev 2 ba
ner + 6 m af hver rulle. Masten spidser op 
efter, fra ca. 6 m oppe bliver overlæggene 
bredere og bredere, derved automatisk mere 
glas og stivere mast. De resterende 4 stk. å 
6 m blev så lagt forneden, hvor jo den største 
styrke kræves. Egentlig vil jeg gerne bruge 
1 rl. = 40 m mere glas + de ca. 5 liter poly
ester mere til et ekstra’ lag. Men det ser ud

til, at den er OK, som den er. Der blæste en 
meget frisk vind, da vi rejste den — 6 mand, 
i stille vejr kan 4 let klare det — og det ikke 
så meget som knagede, selv om det var en 
uhyggelig bue at se på!

Jeg gruer for, hvad TR siger, når han ser, 
der er mere endnu, om han vil dele det i to 
nr., ved jeg ikke — men når så det hele er 
godt hærdet, raspes den pænt af evt. med en 
flad „surform" — og så er der een ting, jeg 
har glemt. Inden skiverne bliver helt dækket, 
mærkes nøjagtigt op på en liste, holdt til rod
enden, hvor skiver nr. 2—3 og 6—7 eller 
rettere deres midte, er. Og inden de sidste 
4X6 m glas lægges på forneden, skal der 
lægges en forstærkning om. Der laves en 
model i pap i to halvdele, der derefter laves 
af 4 mm jernplade (her også rustfrit stål), 
og de er ca. 80—90 mm brede. Lige i midten 
bores hul til 5/8” bolten og i hver kant, så de 
rammer midten af skivekanten — bores og 
undersænkes til alm. 2” søm. De skal sidde 
nøjagtigt to og to, så de flugter både i vinkel 
tværs over masten og i midterlinien på læng
den. Sløses der her, kan hele masten komme 
til at stå skævt. Hullerne langs kanten mær
kes, så der kommer et søm mellem hver tre
kantliste, og jo bedre, detté' jern sidder (ban
kes pænt til), jo mindre ses den „pukkel", 
der bliver. Og så skal der godt med polyester 
omkring det hele, når det sidste glas lægges 
over.

Vi har altså lavet den så pæn og jævn som 
muligt, men køn er den ikke. Den kan nu 
evt. spartles med „plastikpadding", men det 
havde vi altså ikke tid til. Vi gav den en gang 
polyester med 4 % hærder og 2 % speeder 
samt ca. 4 % hvid plastikfarve, efter lige at 
have vasket af med acetone først — og dagen 
efter var den glashård og snehvid.

For at den også skal se pæn ud fra oven, er 
af teak lavet en flagknap ca. 160 mm ø og 
ca. 60 mm tyk. På indersiden af den er boret 
et hul, som mastetoppen går ca. 20 mm op i.

Tidligere omtalte bolt bores der også for, 
og når knappen sidder på plads, lægges en 
metalspændeskive på i lidt polyester, så er 
det vandtæt. Et stk. kobberrør ca. 40 cm 
langt med gevind indvendig skrues nu på, 
også med lidt til at klæbe. Enden kan luk
kes med en tot tvist og lidt polyester — bare 
for at det er lukket der også.

Helt om toppen er lavet et spændebånd af 
3 mm X 0,50 mm rustfri, også vist på skit
sen. I den ene bolt sidder en lille „skild
padde" til nedhalerlinen. 6 m nede er der 
også et spændebånd, men i to halvdele, så 
der kan sidde to skildpadder, een på hver
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Syntetisk fremstilling
af kvartskrystallier

Af OZ6BP, B. Eggert Pedersen, 
Brydegårdsvej 31, Måløv.

Efter at have læst 7AQ’s udmærkede arti
kel om krystaller i sidste OZ, hvor han kort 
nævner, at krystaller kan fremstilles synte
tisk, kan jeg ikke undlade at fremkomme 
med nogle kendsgerninger vedrørende dette 
emne.

Det at lave „kunstige" kvartskrystaller er 
ikke en slags alkymi eller noget særligt my
stisk i lighed med at søge efter Paracelcus’ 
metal, men da de naturlige krystaller er 
skabt ved bjergets tryk i tusinder af år på 
den helt rigtige koncentration af silicium i 
vandig opløsning ved en næsten sjælden 
kombination af tryk og temperatur, er det 
ikke noget, man kan gøre efter hjemme på 
køkkenbordet.

Den proces, der ligger til grund for synte
sen, kaldes Bell’s Hydrotermiske Proces og 
er for så vidt ret simpel. Naturligt kvarts op
løses i et bad bestående af en varm, alkalisk 
opløsning under stort tryk og rekrystalliseres 
ud på, hvad man kunne kalde „moderkrystal
ler", i en anden del af badet ved en lavere 
temperatur.

Hos Western Electric er der 20 høje, cylin
driske autoclaver- nedsænket i gulvet. Hver 
autoclave er ca. 3 meter høj og ca. 35 cm i 
diameter. Processen begynder med, at en 
lang, cylindrisk kurv af rustfrit stål inde
holdende et næringsstof, d. v. s. en portion 
små stykker brudkvarts, sænkes ned i tan-

side af masten, til lodret zepp og G5RV’en. 
To halvmåneformede spændestykker er ban
ket til efter masten, hvor 5/8” boltene skal 
igennem, de vil da også fordele trykket, når 
der spændes til. Boltene har gevind i begge 
ender. Bræddebolte kan fås, men — en dag 
skal masten lægges, og så render bolten 
rundt, fordi „møjdrikken" er rustet fast. Ved 
at skrue møtrik i begge ender og nitte, end
nu bedre elsvejse den ene, kan det altid skil
les ad.

Foden er af eg, 5”X5” ca. 3 m lang, ca. 1 m 
i jorden, støbt med en god cementklods om 
helt fra bunden. Jeg ville have lavet en be
tonpæl med 4 stk. jern i, det svageste sted 
vil — ad åre — blive egepælen lige i jord
skellet.

Nå — men den tid, den sorg. Jeg er QRV 
pr. brev, hvis der er noget, eller spørg 8AC 
på 80 m.

ken. Dette brudkvarts er naturligt kvarts, 
som er til at fremskaffe i rigelige mængder 
til en ret lav pris både i USA og Canada.

Det næste, der sænkes ned i tanken, er et 
langt cylindrisk stativ af rustfrit stål, hvor
på er fastgjort de førnævnte plader, der vir
ker som moderkrystaller. Da det færdige kry
stal skal opbygge sig på disse plader, er det 
af stor vigtighed, at disse er meget nøjagtigt 
dimensioneret og korrekt orienteret i forhold 
til krystalaksen samt fuldkommen plane og 
uden fejl. Den mindste defekt i pladen vil 
gøre det opbyggede krystal ubrugeligt. De 
første plader var da også lavet af naturligt 
kvartskrystal. Dernæst fyldes tanken 85 °/o 
med destilleret vand tilsat en udmålt vægt
mængde svovlhydroxyd. Til sidst lukkes tan
ken med en massiv lukkeskrue; termoele
menter til temperaturmåling og transducere 
til trykmåling indsættes, og processen kan 
begynde.

Det indre af autoclaven er delt i to kamre. 
Det nedre „næringskammer" og det øvre 
„voksekammer". Kamrene er adskilt af en 
perforeret plade af rustfrit stål. Opvarmning 
af autoclaven sker med nogle båndformede 
varmelegemer anbragt omkring tanken. Ved 
at ændre på spacingen af disse varmebånd 
opnår man en højere temperatur i nærings
kammeret end i voksekammeret. Da tanken 
er næsten fyldt med opløsning, forårsager 
temperaturstigningen til ca. 370° C, at der 
dannes et overordentlig højt tryk i tanken. 
Dette tryk er af størrelsesordenen 1700 kg/ 
cm2. Under den forhøjede temperatur og det 
enorme tryk opløses kvartsen i næringskam
meret og føres af strømninger op i vokse
kammeret, hvor det udkrystalliseres på mo
derpladen. Denne vokseproces tager ca. 21 
dage.

Det er klart, at der er visse problemer ved 
en sådan proces. Et af problemerne er at få 
den korrekte opvarmning. Hvis opvarmnin
gen går for hurtigt, er der fare for, at pla
derne, hvorpå krystallerne skal dannes, kan 
sprænges. Der er derfor lavet et regulerings
system med elektronisk udstyr, der sørger 
for den rette temperaturdifferens mellem 
nærings- og voksekammer med tidsfaktoren 
taget i betragtning. Først efter 20½ dag har 
temperaturen nået toppen, og på slutningen 
af den 21. dag afbrydes varmen, og autocla- 
vens temperatur reduceres til under 100° C 
med en kølevifte, og når den tykke stålbe
skyttelseskappe fjernes, og autoclaven åbnes, 
åbenbares 36 perfekte, vandklare kvartskry
staller. Ca. 23 kg kvartskrystal er fremstillet 
på kun 21 dage.
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Talestyring

Af OZ3AZ, Arne Bech Jensen, 
Kirkegårdsvej 7, København S.

I langt de fleste tilfælde kan man lette 
betjeningen af fonestationen ved at indføre 
talestyring. Man får, når begge parter benyt
ter systemet, mere indtryk af, at det virkelig 
drejer sig om en samtale. Man undgår m. a.
o. de lange enetaler.

Først laver man en oversigt over de om
skiftninger, der skal ske, når der skiftes fra 
modtagning til sending og omvendt.

Her på stationen ser det sådan ud:
Stilling sende:
1. Starte oscillator.
2. Afbryde forb. mellem antenne og mod

tager.
3. Kortslutte antenneindgang på modtage

ren.
4. Afbryde højttaler.
5. Koble skærmgitter på PA-rør til modu

lation.

Stilling modtage:
1. Blokere oscillator.
2. Forbinde antennen til modtageren.
3. Afbryde kortslutningen af ant.indg. på 

modt.
4. Tilslutte højttaleren.
5. Koble skærmgitteret på PA-rør til stel.
Når man blokerer ose., må man gøre sig

klart, om den øvrige del af senderen er di
mensioneret til at kunne tåle, at styringen 
mangler, eller om andre trin i senderen evt. 
også skal blokeres. Det kan så gøres med den 
samme negative spænding.

Til at foretage de nødvendige omskiftnin
ger er anvendt en opstilling af relæer som 
vist på fig. 1. Re 2 og Re 3 er gamle skala - 
lamperelæer. Re 2 er ændret således, at det 
kortslutter modt. til stel, når relæet er truk
ket. Den her viste opstilling er anvendt, fordi 
jeg havde relæet liggende. Bruger man op
stillingen vist på fig. 2, kan man principielt

ANT relæ

Fig. 2.

nøjes med ét relæ. Jeg vil dog anbefale, at 
man bibeholder Re 2, anbragt umiddelbart 
ved antenneindgangen i modtageren for at 
undgå utilsigtede koblinger.

Relæ nr. 1 trækker for en strøm på 40 mA 
ved en spænding på 4—5 volt.

Princippet for talestyringsenheden er føl
gende:

En mindre del af det til modulationen 
frembragte lavfrekvenssignal ensrettes af en 
diode. Derved fremkommer en jævnspæn
ding, der ved passende forstærkning styrer 
en transistor, der virker som kontakt. Det 
diagram, jeg har eksperimenteret mig frem 
fil, er vist på fig. 3.

Virkemåden er følgende: Når der ikke til
føres opstillingen LF, vil Q 1 og Q 2 være 
spærrede, idet basis på Q 1 er ført til plus 
gennem 47 kohm. Strømmen gennem relæ- 
spolen andrager da ca. 0,3 mA

Når der tilføres LF, vil der ved ca. 0,8 volt 
vekselspænding mellem dioden og stel ske
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det, at Q 1 bliver ledende, hvorefter basis på 
Q 2 bliver negativ i forhold til emitteren. 
Q 2 bliver derved også ledende. Spændings
faldet over Q 2 er målt til ca. 0,3 volt i leden
de tilstand. Det ses heraf, at det er relæmod
standen og den forhåndenværende spænding 
(her 5,3 V), der hovedsagelig bestemmer 
strømmen gennem relæet. Man kan derfor 
udmærket anvende andre relæer og spæn
dinger, blot må man ikke overskride data

en kollektor-emitter spænding på 20 volt, 
skal der træffes særlig effektive forholds
regler for at undgå inducerede spændinger 
i relæspolen, da 20 volt er den maximale til
ladelige spænding.

Ved de første eksperimenter anvendte jeg 
ikke Q 3, men tilførte LF-signalet direkte til 
dioden, se fig. 4. I dette tilfælde anvendte jeg 
en diode OA79. Med et drejespoleinstrument 
indskudt som vist, aflæstes 0,35 mA som den

for transistorerne. Med OC74 kan man gå op 
til 300 mA. Anvendes OC72, kan man kun gå 
til 250 mA, men det skulle også være til
strækkeligt til de fleste relæer.

Når en transistor bruges i en switch-kob- 
ling (som kontakt), kan man styre ret store 
effekter med små tab. I den her beskrevne 
opstilling ses, at effekten i transistoren OC74, 
når den er cut-off, bliver P = I • E = 0,3 • 5 
= 1,5 mW. Og når den er ledende I • E = 
40 • 0,3 = 12 mW. Altså langt under hvad 
den kan tåle. Man kan derfor gå ret højt op 
i strøm og spænding, når blot omskiftetiden 
er kort. Dette skal forklares i det følgende.

På kurveblad 1 er effekthyperblen indteg
net. Denne kurve fremkommer på den måde, 
at man tegner en del punkter for sammen
hørende værdier af spænding og strøm, når 
produktet af dem skal være den effekt, tran
sistoren kan tåle, f. eks. 300 mW. I praksis 
betyder det, at man skal befinde sig under 
denne kurve i karakteristikfeltet. Men også 
den maksimalt tilladelige spænding sætter 
en grænse, samt den maksimale strøm. På 
kurvebladet er indtegnet punkterne for OC74 
i opstillingen på fig. 3. Samt endvidere tran
sistoren i en tænkt opstilling, hvor forbin
delseslinien mellem punkterne ligger uden 
for effekthyperblen. Dette kan i visse tilfæl
de tillades, når blot den tid, transistoren be
finder sig dér, er kort. Den tegnede effekt
hyperbel gælder nemlig for kontinuerlig 
drift. Man må imidlertid være opmærksom 
på, at kører man transistoren nær ved mak
simalværdierne, kommer man nemt til at 
overskride disse. Arbejder OC74 således med

nødvendige jævnstrøm for at få relæet til at 
trække. Der skulle reguleres ned til en diode
jævnstrøm på ca. 10 μA, før relæet faldt fra. 
Under denne ændring af styresignalet skete 
der kun ringe ændring i relæstrømmen.

Desværre endte eksperimenterne med, at 
dioden brændte af, idet jeg regulerede så 
højt op for signalet, at diodestrømmen blev 
meget større end den tilladelige maximum- 
strøm. Hvis man udelader Q 3, kan man ind
skyde modstanden 390 ohm som vist, det 
ændrer ikke mærkbart på funktionen. I ste
det for OA79 kan næsten enhver diode bru
ges, jeg har således brugt BA100 senere.

For at kunne bruge opstillingen i forbin
delse med min modulator, Controlled carrier 
modulator (CCM), OZ 64 nr. 2, side 62, ind
førte jeg endnu en transistor Q 3. Den arbej
der som emitterfølger. Der opnås derfor in-
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gen spændingsforstærkning, men en strøm
forstærkning. Resultatet er, at den nødven
dige styrestrøm nedsættes til en så lille 
værdi, at jeg ikke kan aflæse det på mit in
strument (mindste område 300 μA fuldt ud
slag).

Kondensatoren på 35 μF oplades hurtigt 
gennem diodens lille modstand og emitter- 
følgerens udgangsmodstand, men aflades 
langsommere gennem modstanden på 47 
kohm og indgangsmodstanden for de efter
følgende transistorer. Derved opnås, at sen
deren starter hurtigt, således at kim en ube
tydelighed af det første ord forsvinder. Sam
tidig vil senderen være tilsluttet endnu et 
kort øjeblik, efter at talen stopper (ca. 2 sek.), 
man kan således nå at begynde på en ny 
sætning, inden relæet skifter. Ønsker man 
længere eller kortere tider, kan man ændre 
på kondensatoren, idet større kondensator 
svarer til længere frafaldstid. Eventuelt kan 
man indskyde en omskifter med forskellige 
kapaciteter.

Når man er kommet så langt, at man har 
fået lavet sin sender talestyret, kan man 
nemt tilslutte en båndoptager og foretage 
automatiske CQ-opkald, test m. m.

Til det formål har jeg lavet en båndsløjfe 
af en længde på 60 cm. Denne båndsløjfe kan 
så køre på båndoptageren så længe, man 
lyster. 60 cm bånd svarer til en repetitions
tid på ca. 13 sekunder ved en båndhastighed 
på l7/8”. Prøv at se på et urs sekundviser, 
og du vil opdage, at man kan nå at sige me
get på den tid. Indtaler man således et CQ- 
opkald og lader der være en pause på 2 til 3 
sekunder, vil man kunne lytte i denne pause.

Ønsker man længere pause, skruer man blot 
ned for LF-knappen på båndoptageren.

Strømforsyningen er meget enkel, se fig. 1. 
Som det ses, er der ikke gjort meget ud af 
filtreringen, det er uden betydning, at der er 
noget brum. Det virker fint alligevel.

Jeg har tidligere i denne artikel været inde 
på, at der induceres høje spændinger i relæ
spolen, når Q 2 spærres, det kan være øde
læggende for transistorerne, derfor har jeg 
valgt et relæ med en kor tslutnings vikling. 
Idet strømmen i spolen ændres, vil der indu
ceres spænding i denne vikling, derved dæm
pes spændingsstødet. Men samtidig vil vik
lingen ændre på relæets tiltrækningstid og 
frafaldstid (nærmere forklaret i Jørgen Ryb- 
ner: Lærebog i telefonteknik, side 71). An
bringes kortslutningsviklingen langt fra luft- 
spalten, vil tiltrækningstiden kun forøges 
lidt, hvorimod frafaldstiden til forøges me
get. Det er altså helt i orden til vor anven
delse.

Naturligvis kan man dæmpe relæerne med 
en diode eller VDR-modstand, men det er 
dyrere.

Det er meningen, at talen skal styre relæet, 
men også uvedkommende signaler kan på
virke enheden. De signaler, der kommer ud 
af modtagerens højttaler, vil kunne forstyrre. 
For at undgå dette kan man påbygge en 
anti-trip enhed, således at signalet til mikro
fonen fra højttaleren udbalanceres, se prin
cipskitsen fig. 5.

Ledningerne fra udgangstransformeren 
vendes således, at det tilførte og det akustisk 
tilførte signal ligger i modfase.*) Man skal 
dog ikke forvente, at signalerne helt vil 
kunne udbalancere hinanden, men et højere 
lydniveau vil kunne tillades. Man må være 
opmærksom på, at potentiometret P2 skal 
efterreguleres, når mikrofon og/eller højtta
lerplacering ændres.

Det viste sig ikke nødvendigt med anti- 
trip her på stationen, når der blot ikke skrues 
for voldsomt op for højttaleren.

Mikrofonen, der er en krystalmike, holdes 
i hånden i en afstand på ca. 10 til 20 cm. Ved 
de indledende forsøg anvendte jeg en stor, 
tung dynamisk mikrofon, der stod på bordet, 
det viste sig imidlertid, at de rystelser, der 
opstod, når relæerne bevægede sig, var til
strækkeligt til at få det hele til at skifte. 
Ligeledes må man undgå relæer, der støjer 
for meget.

Ved indstilling af senderen lægger man O1 
til stel (fig. 1).

Opstillingen er bygget på en lille pertinax- 
plade med loddeflige.
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Ved G. Juul-Nyholm, Hirsebakken 7, Måløv.

Spørgsmål: Jeg er ude for noget ikke ukendt 
blandt mange amatører, nemlig antenneforhold, så 
jeg vil gerne have dig til at beskrive en god an
tenne til 80, 40 og 20 m. Den må ikke være ret 
lang, da jeg ikke har megen plads til min rådig
hed. Jeg bor ellers imellem nogle høje huse, men 
har ikke kunnet indhente tilladelse hos nogle af 
ejerne. Jeg håber, at du kan hjælpe mig.

Svar: Jeg kan forstå, at du ikke kan få plads til 
en regulær antenne, altså en, der er op mod en 
snes meter lang. Så er der vel kun den udvej til
bage at sætte en tråd op så højt og så lang som 
muligt, idet den ikke bliver meget værd på 80 m,

I stedet for transistorerne AC151 vil jeg 
tro, man uden videre kan anvende OC71 og 
lign. Dette har dog ikke været prøvet.

I tal estyr eenh eden har jeg forbundet plus 
til stel og ikke minus, som anbefalet af 
OZ7AQ i OZ 65 nr. 5, side 150. Dette skyldes 
ikke vrangvilje, men at den tilførte LF- 
spænding ikke kan ligge i serie med jævn
spændingen fra ensretteren, og det udeluk
kende fordi brumkomposanten her er for 
stor. Plus til stel kræver langt den simpleste 
strømforsyning.

Til slut vil jeg, i forbindelse med den lære
bog jeg omtalte, nævne, at man på Danmarks 
Tekniske Bibliotek, adr.: Danmarks Tekni
ske Højskole, Øster Voldgade, kan låne alle 
de bøger, man har lyst til. Har man ikke 
mulighed for at komme derind, kan man få 
det lokale bibliotek til at bestille bøgerne. 
Det kan da ikke være nemmere!

Denne oplysning blot fordi det er mit ind
tryk, at for få radioamatører benytter sig 
af denne mulighed for at låne teknisk litte
ratur.

På genhør med talestyring!

*) Princippet kan ikke anbefales i installa
tioner, hvor der virkelig er brug for anti- 
trip koblingen, fordi transmissionsvejen fra 
højttaler til mikrofon indfører en fasedrej
ning, der afhænger af frekvensen, Med en 
afstand på 0,5 m fås en fasedrejning på 180° 
ved 300 Hz, 360° ved 600 Hz o. s. v., således 
at forholdene ved nogle lydfrekvenser for
værres med denne kobling! Løsningen er at 
ensrette de to LF-spænding er, før de tilføres 
kredsløbet. TR.

hvis den er under 10 m lang. Den kan så afstem
mes med et pi-led, og værdierne i dette må du eks
perimentere dig til på hvert bånd. I håndbogen kan 
du på side 302 finde oplysninger om afstemnings
proceduren.

Spørgsmål: Jeg har en transformer på 350 V, 0,2 
A, og har brug for en 200 V, 38 mA stabil strøm
forsyning til en modtager. Har du et godt forslag, 
helst et diagram?

Svar: På fig. ser du mit forslag. Du kommer 
nok ikke uden om de to stk. OB2, da spændingen 
ellers vil stige op til 500 V, når ensretteren ikke

belastes, og det kan de fleste komponenter ikke 
tåle. Til gengæld bliver det jo en stabil spænding 
til formålet! Modstanden på 3 kohm justeres ind 
med modtageren sluttet til og varm således, at 
begge OB2’erne er næsten ved at slukke (ses nem
mest i relativ mørke). Hvis du kan undgå det, skal 
du ikke lade ensretteren køre ubelastet, da det er 
hårdt for OB2’erne. Til gengæld kan den tåle at 
blive kortsluttet- Kortvarigt altså.

Spørgsmål: Jeg har vrøvl med min Geloso VFO, 
N. 4/104-S. På 20 m giver den ikke styring med det 
samme, den kommer ganske langsomt. Det vil dog 
sige, hvis den neg. sp. til PA er lidt lav, kan sty
ringen straks gå op til normal værdi for so omgå
ende at falde til næsten nul, hvorefter den lang
somt stiger. På 80 og 40 m er der intet at bemærke, 
og på 15 og 10 m har den tilsyneladende aldrig 
kunnet køre, i hvert fald ikke hos mig, og jeg har 
dog købt den som ny (jeg har ikke haft RX til 
disse bånd før så længe efter købet, at jeg ikke 
kunne være bekendt at gøre vrøvl). — VFO’en har 
været prøvet i opstillingerne VFO-PA, VFO-DR- 
PA. Rørene er forsøgt udskiftet, afkoblinger afprø
vet, modstande målt med ohmmeter, alt synes at 
være OK. — Jeg ville være meget taknemmelig for 
et tip om, hvilke muligheder for „lumske“ kompo
nenter, der iøvrigt kan være. PS: Den er koblet 
som angivet af Geloso.

Svar: Tja. Du levner mig jo ikke mange mulighe
der- — Det sker, at man træffer på blokke, som 
ændrer værdi, efterhånden som de bliver varmet 
op af HF-strømmen. Hvis det sker i kredsene, vil 
VFO’en jo opføre sig mærkeligt. Men jeg tror nu 
ikke, at det er det. Jeg kunne meget bedre tænke 
mig, at en eller anden kold lodning eller sammen
skruet forbindelse er korroderet så tilpas meget, at 
en diodevirkning er begyndt, idet en signalensret
ning dér så måske ændrer en spænding på et rør. 
Jeg ville starte med at rense alle stelpunkterne for 
al loddetin og lodde dem omhyggeligt påny. Og så 
alle stelforbindelserne med skruer skulle skrabes 
rene på kontaktfladerne og samles godt igen. Hvis 
det ikke hjælper, må de øvrige lodninger også gås 
efter. Hvis det heller ikke hjælper, så mål spæn
dingerne på rørterminalerne og send tallene til mig 
sammen med diagrammet, så må vi forsøge igen.

Vy 73 de OZ6NF.
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Fra INDUSTRI OG
VIDENSKABVed OZ6PA

Elektroniske tidsmålere.
Ved OZ6PA, Poul Andersen.

Der er snart ikke det område, hvor ikke elek
tronikken vinder indpas og revolutionerer eller 
forbedrer vante metoder eller begreber. Som nu 
for eks. på området tidsmåling. Vor kære moder 
jord, som nu i så mange år har drejet sig om sin 
akse en gang i døgnet, har hidtil været vor sta
bile og uforanderlige tidsnorm. Rettede man i nat
tens løb sin kikkert med trådkors mod en eller 
anden fixstjerne, så ville man atter kunne se 
stjernen i samme trådkors, når jorden havde dre
jet sig endnu en omgang om sin akse, og det ville 
gentage sig “atter og atter med samme præcision, 
så her var da noget, der var konstant.

I ældre dage havde man ikke meget brug for 
nøjagtig tidsmåling, man vidste da altid nogen
lunde, når det var middag, og timerne tog man på 
slump og interesserede sig ikke for minutter. Først 
i det tolvte århundrede opfandt man tandhjulsuret, 
men helt hen til den dag i det 17. århundrede, da 
hollænderen Huyghens konstruerede penduluret, 
havde man ikke noget nøjagtigt grundlag for be
stemmelse af minutter. Han anvendte det af Galilei 
udforskede og opdagede pendul, og nu var grund
laget skabt for nøjagtige tidsbestemmelser i mi
nutter og sekunder. Først i vore dage har man 
fået brug for endnu kortere tidsafsnit. Tænk på 
vore dages sportsudøvere, der kun er tilfredse, 
når deres præstationer regnes i brøkdele af sekun
der, og på fotoamatøren, der overvejer, om han nu 
skal tage sit undlingsbillede på 1/100 eller 1/250 se
kund, ja sågar 1/1000 sek., hvis det drejer sig om en 
optagelse fra et væddeløb.

Med den udviklede fremgangsmåde til bestem
melse af tidsforløb opdagede man, at vor oprinde
lige norm, jordens omdrejning, ikke var så nøjag
tig, som man troede, og det blev nødvendigt at søge 
en bedre standard som udgangspunkt.

Ved astronomiske målinger har man de sidste 
årtier konstateret, at jordens vinkelhastighed ikke 
er konstant. Man har til tider bemærket en vis 
uregelmæssighed forårsaget af lovene for ebbe og 
flod. Man mener, disse har friktionerende kræfter, 
der virker bremsende på jordens rotation.

Nu er det nok ikke noget, der får betydning for 
vor tilværelse, og det er jo også noget, der udlig
ner sig. Således løb jorduret i 1870 1,6 sek. for 
stærkt, medens det i år 1900 var 0,6 sekunder bag
efter. Der imellem kan optræde andre uregel
mæssigheder, og man har set sig om efter andre 
måleformer end jorduret eller rette penduluret.

Et nøjagtigt ur af denne type har man fået i 
kvartsuret.

Alle radioamatører kender kvartskrystallerne og 
deres særlige egenskaber. Man ved således, at ind
sætter man en kvartskrystal, der er tilvirket på 
rette måde, i et vekselstrømskredsløb, vil kvarts
krystallen gå i svingninger med en ganske bestemt 
frekvens, der er afhængig bl. a. af krystallens stør
relse.

Disse kvartsfrekvenser viser sig at være så nøj
agtige, at de kan bruges som tidsstandarder. Hvis 
man stiller to nøjagtige ens krystaller op i to ens

opstillinger, der skal anvendes som tidsure, vil man 
kunne få et begreb om nøjagtigheden af frekven
serne. Iagttager man nemlig de daglige forandrin
ger mellem de to ures tidssvingning, viser det sig, 
at den i værste fald beløber sig til ± 2. 10e-9 
sek.

Denne helt ufattelige stabilitet og nøjagtighed 
har fundet anvendelse i en hel række standard
konstruktioner af apparater, der udsender stan- 
dardfrekvenssignaler til brug i laboratorier, obser
vatorier, til tidsmåling etc. etc.

Imidlertid viser det sig efterhånden, at kvarts
urene ikke er helt så stabile som først antaget. 
Egenfrekvensen, der benyttes som „taktgiver", er 
ikke temperaturuafhængig. Den kræver en kon
stant temperatur og må derfor anbringes i termo
statregulerede rum. Foruden denne ulempe viser 
det sig også, at krystallen ødelægges på grund af 
alder. Som egengyldig erstatning for jorduret, som 
tidsnormal, er kvartsuret ikke egnet.

Ønsker vi nu at finde en absolut og uforgængelig 
tidsmåler, må vi, som tilfældet er andre steder i 
fysikken, finde noget, der til enhver tid med rime
lig hensyntagen til temperatur og tryk er konstant.

INTERNATIONAL
STANDARD

£I

ls

Blokdiagrem over et 
frekvensstandardiseringssystem.

Som dette „noget" kan vi anvende atomet eller
f. eks. små simple molekyler. To af de mest kendte 
af den slags ure er ammoniakuret (NH3) og cæsium
uret.

Det første ammoniakur er blevet indført af det 
amerikanske National Bureau of Standards.

Ammoniakmolekylet består af et kvælstofatom, 
der er forbundet med tre hydrogenatomer arrange
ret i en pyramide med kvælstofatomet i „toppen" 
af pyramiden og brintatomerne i hjørnerne af den 
trekant, der udgør pyramidens bund.

Udsættes ammoniakmolekylet for elektromagne
tisk stråling med en frekvens på 23870 Mc/sec., vil
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molekylet begynde at vibrere. Molekylet opfører 
sig nu som et pendul, der er blevet skubbet til. 
Kvælstofatomet vibrerer op og ned (fig. 2) gennem 
det plan, der udgøres af de tre hydrogenatomer, 
således at molekylet ligesom vender vrangen ud af 
sig selv. Ammoniakuret består nu af to penduler; 
en kvartskrystal og en samling ammoniakmoleky
ler. Ammoniaken tjener det formål at korrigere

Atomurets styreorgan.
Et svingende ammoniakmolekyle.

små fejl eller uregelmæssigheder i den krystal
styrede oscillator.

Ammoniakuret virker nu, som følger:
Først sættes kvartskrystallen i svingninger med 

en frekvens, der, når den multipliceres gennem

elektriske kredsløb, når en frekvens, der ligger 
tæt til ammoniakmolekylets. Disse hurtige oscilla
tioner omdannes til radiobølger ved hjælp af små 
antenner og indføres i et langt régulært kobberror 
(ofte rullet op i spiralform af pladshensyn), der 
indeholder ammoniakgas ved et tryk på ca. 0,01 mm 
kviksølv. Hvis oscillationerne nu har samme fre
kvens som ammoniakmolekylernes, vil det meste 
af radioenergien blive absorberet, og kun meget 
lidt vil komme ud af den anden ende af kamme
ret. Hvis frekvensen derimod ikke passer, vil det 
meste af energien passere gennem kammeret, og 
ved hjælp af elektriske kredsløb kan modtageren 
i kammerets anden ende via en servomotor justere 
frekvensen i oscillatorkredsløbet til ammoniakens 
vibrationsfrekvens. Ved hjælp af elektriske kreds
løb reduceres den nøjagtige oscillationsfrekvens til 
omkring 60 cycles/sec., hvilken frekvens igen træk
ker en almindelig synkronmotor, som vi har det 
f. eks. i et køkkenur.

Cæsiumuret.
Cæsiumatomet har ligesom ammoniakmolekylet 

en naturlig vibration, hvis frekvens er beliggende
1 mikrobølgeområdet. Denne frekvens er 9192 Mc/ 
sek., det placerer den i 3 centimeter mikrobølge
området, hvilket især er kendt fra radar.

Cæsium er et alkalimetal. Det har uden for ato
mets fyldte elektronskaller en enkelt elektron, der 
opfører sig som en roterende magnet. Den spin
dende cæsiumkerne opfører sig også som en mag
net, hvilket betyder, at cæsiumatomet indeholder
2 små spindende magneter, der ligger i hinandens 
kraftfelt. Ingen af de to magneter forbliver i en 
bestemt akseretning, de opfører sig begge som 
toppe, der roterer i et tyngdefelt. Dette betyder, at 
de bæver eller præciserer omkring en fast akse. 
Præcisionsværdien er 9192 Mc/sek., og dette repræ
senterer i virkeligheden cæsiumurets pendultakt. 
Hvis cæsiumatomet anbringes i et elektromagne
tisk felt, der oscillerer ved 9192 megacycles pr. se
kund, kan elektronerne absorberee eller imittere 
energi og dermed skifte orientering. Denne foran
dring af energistadiet repræsenterer urets meka
nisme.

I cæsiumuret udlades cæsiumatomer i dampface

Den første udgave af ammoniakmolekyleuret.
a. Ur der viser standardtid.
b. Rørslangen med ammoniak

(viklet op omkring uret).
c. og d. Skiver (frekvensmåler).
e. Synkronviser.
f. Resonansgiver.
g. Frekvensfordobler.
h. og i. Strømforsyning. R20 på plads i en Boeing 707.. Så lidt fylder Rubin.
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gennem en smal åbning i et langt lufttomt rør. 
Atomerne glider gennem røret som en strøm af 
marcherende soldater uden at kollidere med hin
anden. Først sendes strømmen gennem et magne
tisk felt, som kun udvælger atomer i visse energi
stadier, derefter går strømmen gennem en sek
tion, hvor den udsættes for mikrobølger med fre
kvensen 9192 Mc. Til slut passerer strømmen gen
nem et andet magnetfelt og rammer en detektor.

Cæsiumuret er yderst nøjagtigt, fordi spektrum
linien er meget skarp. Under præcis kontrol med 
radiofrekvensen er det muligt at opnå en nøjagtig
hed ved cæsiumuret af 1 : 10 milliarder. Dette sva
rer til en tidsnøjagtighed af 1 sekund på 300 år.

Maseruret.
Hvorfor nu ikke benytte et atoms svingninger 

direkte og ikke gå den lange vej over molekyler
nes absorptionsfrekvens? Et helt nyt ur baseret på 
denne tanke er udarbejdet af C. H. Townes. Han 
kaldte det Maseruret. (Maser for mikrowave am- 
plification for stimulated emission of radiation"). 
Townes benytter hertil ammoniak, som han under 
højt tryk kører gennem en hulrumsresonator.

Maseren producerer den reneste og enkleste oscil
lation, der nogensinde er frembragt. Signalet er 
næsten en eneste frekvens, og stabiliteten er så 
enestående som 1 til 10 milliarder. Et stort antal 
laboratorier benytter nu disse masere og inddrager 
dem i mange videnskabelige undersøgelser.

Maser tidskonstantinstrumenter er i rivende ud
vikling. En ny miniature frekvensstandard, der er 
så lille, at den kan benyttes i en flyvemaskine, er 
lanceret af Varian. Den er baseret på en rubin- 
krystal og er så nøjagtig, at den brugt som ur ville 
tabe et sekund på 50.000 år.

Poul Andersen.

OZ1AK - 75 år
Fredag den 24. september fylder en Old 

Timer, OZ1AK, Anders Christensen, „Ny 
Fuglegård", Astrup pr. Arden, 75 år.

Siden radioens barndom har Anders været 
med i udviklingen og har altid med inter
esse fulgt med i det nye, som kom frem, de 
sidste år har det været ESB, som dyrkes 
lidt på 80 m, men allerhelst starter 1AK sin 
2 m station, med hvilken han nu har været 
QRV de sidste 7—8 år.

Anders hører med til pionererne på 2 m 
heroppe i Nordjylland, efterhånden er der 
mange nybegyndere på 2 m, som kan takke 
ham for tips og vejledning, ofte også for en 
eller anden dims til den nyeste konstruktion 
og ikke mindst for en „lånt bærebølge11, når 
den nye converter skulle trimmes ind.

Tak for mangen en hyggelig sludder An
ders, og for den store gæstfrihed som alle 
amatører møder i det hyggelige hjem på 
„Ny Fuglegård11 hos dig og Magda samt Vag
ner, OZ3VK.

Vi er mange, som på den runde dag vil 
sende OZ1AK vore bedste fødselsdagshilse

ner og ønsket om, at vi endnu i mange år må 
høre dig i luften.

Hjertelig til lykke fra alle 2 m amatører.
3GW.

 SILENT KEY

OZ4IM
Den 3. august mistede Bornholms afdeling 

en trofast ven og mangeårig medarbejder, 
Hans Peter Tranberg, OZ4IM.

Nok havde de bornholmske amatører de 
sidste par år anvendt navnet „den gamle 
Tranberg", men kun af praktiske grunde, for 
at undgå forveksling med sønnerne 4FF og 
4CF.

Tranberg blev kun 56 år gammel, og når 
vi mødtes på klubaftenerne, kunne vi stadig 
glædes ved hans aldrig svigtende optimisme 
og ungdommelige begejstring for kortbølge- 
arbejdet, som stod hans hjerte så nær.

De lidt ældre amatører vil mindes Tran
berg som den energiske afdelingsleder i åre
ne 1937—39 og sekretær i 1946—48. Mange 
vil huske ham fra sommerlejren ved Balka 
strand i 1948, hvor han var selvskreven til 
kassererposten.

For de mange herlige stunder på CW-bån- 
dene, for hjælpsomhed og godt kammerat
skab indenfor EDR gennem næsten 30 år 
skal her lyde en sidste tak til 4IM.

Æret være hans minde.
Frans, OZ4HF.

VE4RO
Endnu en dansk stemme er ikke mere.
Den 10. juli døde VE4RO George i en alder 

af 62 år efter længere tids sygdom. Vi er 
mange, der vil savne hans stemme på bån
dene.

Æret være dit minde, George.
OX3LP.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA.

Tag hensyn til 
varmeudviklingen

Det er en kendt sag, at de fleste komponenter i 
elektroniske opstillinger skifter værdi ved stigende 
varmegrad, og ofte er det sådan, at hovedfjenden, 
når det drejer sig om at få stabile kredsløb, er den 
udviklede varme.

Der er stor forskel på, hvordan de enkelte kom
ponenter forholder sig over for varmepåvirkning, 
og der er også i de sidste år gjort meget fra fa
brikkernes side for at undgå at komponenterne 
„kryber", men det er nu engang sådan, at de fysi
ske forhold er afhængige af temperaturen, og var
meudviklingen er jo som oftest slutresultatet på 
de elektriske processer.

Der er mange varmeudviklende elementer i elek
troniske kredsløb, transformatorer, rør, relæer, 
modstande, ensrettere, ja selv transistorer. Natur
ligvis ligger det største problem i rørene. I et al
mindeligt radiorør omsættes som oftest 2 watt 
alene i varme, hertil kommer udviklet varme ved 
anode- og skærmgittervirksomhed. Sådan et rør 
er som en lille kakkelovn med en varmeafgivelse 
på et par hundrede grader. Varmen fremkommer 
gennem udstråling og forplantes til det omgivende 
rum, og med mindre .der ikke sker en bortledning, 
stiger temperaturen støt og faretruende.

½ watt afgivelse fra en lille modstand synes kun 
en bagatel, men en hel blok af modstande kan give 
varmeudvikling af betydelig størrelse. Trådviklede 
modstande, som skal 'kvæle spændingen adskillige 
steder, kan optræde som en anselig varmekilde.

Små transistorer spreder meget lidt varmeenergi 
til sine omgivelser, men de store krafttransistorer 
giver så meget varme fra sig, at der må tages spe
cielle varmeafledende hensyn, hvis ikke disse tran
sistorer skal gå al kødets gang.

Fig. 1 og fig. 2.

Egentlig er det forbavsende, så lidt vi radioama
tører tager hensyn til varmeudvikling i vore op
stillinger. Tag f. eks. den traditionelle form for 
chassiser, som vi alle er lært op i at benytte. Be
tragt fig. 1. Lad os forestille os, at der oppe under 
chassislåget sidder en række varmeafgivende kom
ponenter. Hvor skal varmen så blive af? Man ved, 
varmen stiger til vejrs, men den varme luft kom
mer ingen vegne i dette tilfælde, og varmen under 
chassiset stiger og stiger. Lidt vil det hjælpe, om 
man løfter chassiset op fra bordpladen, så der kan 
komme luft ind under apparatet, men stadig vil

varmen hovedsagelig blive stående inde i chassi
set. Først når chassispladen bliver gennembrudt af 
flere rækker huller, bliver der gang i cirkulatio
nen, så den varme luft kan forsvinde.

Anbringes et sådant chassis yderligere, som det 
er skik, i bunden af den traditionelle stålkasse, 
bliver, når rør og andre komponenter er tilsluttet, 
forholdene endnu dårligere, fig. 2. Rørene kan ikke 
blive af med deres varme, og i det snævre rum 
under chassiset stiger temperaturen foruroligende.

Vi må altså væk fra den traditionelle måde at 
opbygge modtagere og sendere på, og den første 
opgave er at bortlede den varme, komponenterne 
udvikler. Et fremskridt er de efterhånden mere og 
mere brugte perforerede pertinaxplxader, som man 
monterer på. Lidt bedre ville det være, om man 
benyttede perforerede aluminiumsplader, idet me
tallet ville hjælpe med til bortledningen via luf
ten.

Det er indlysende, at består chassislåget hoved
sagelig af lufthuller, skal der nok blive aftræk for 
den opvarmede luft, hvis man vel at mærke også 
sørger for luftgennemgang nedefra, altså hæver 
chassiset op på ben eller anbringer en række 
trækhuller langs bundkanten.

Meget populære er radiokasser med de såkaldte 
gæller. Så skal man blot huske på, at resultatet 
ikke bliver særlig fremragende med en god gælle
kasse, hvis man glemmer at skaffe luft til chassi
set. Det er vist i den lille tegning i fig. 3, som er 
et snit af en modtager. Luften kommer fint ind fra 
gælleåbningerne i siderne og måske også fra til
svarende åbninger i kassens bagside, men i bun
den sidder det traditionelle chassis, og her er for

holdene som 
ovenfor omtalt, 
det vil sige 
slettest mulige. 
Her skal der så 
sættes ind med 
store lufthul
ler ind gennem 
kasse og chassis 
og videre op 
igennem chas- 
sisbunden.

Det helt ide
elle ville vel 
være, om både 
kasse og chassis 
udelukkende 
var bygget op i 
perforeret pla
de med det 
mindst mulige 
meterareal.
Dette kan jo 
nok knibe i 
hvert fald for
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forpladens vedkommende. Endelig er der den ube
hagelige ting, at støvet ulefra lægger sig inde i 
appararet. En god udvej er angivet i fig. 4. Låg og 
bund er af perforeret plade, men i en centimeters 
afstand fra låget ligger endnu en plade, den er an
bragt på små hjørnesøjler eller lignende. Nu kan 
al den varme luft let undvige gennem sideåbnin
gerne, medens støvet ikke trænger ind i apparatet.

X store sendere er det naturligvis bydende nød
vendigt med stor. luftcirkulation. Fig. 5 viser et 
system, hvor rørene opstilles på en vinkelafsats; 
på den modsatte side monteres alle komponenter. 
Opstillingen viser midterdelen af en sender, og 
man tilsigter at danne en slags skorsten, hvor var
men fra rørene starter den nødvendige luftcirku
lation. Man har her at gøre med indstikningsenhe
der. Afstemningshåndtagene sidder mod beskue
ren, medens ledningstilslutning sker bagud.

Det er nok værd at ofre lidt omtanke på en hen
sigtsmæssig konstruktion, så den mest mulige strå
lingsvarme bortfjernes. Der er jo nemlig foruden 
stabiliteten en vis sammenhæng mellem kompo
nenternes levetid og deres omgivende temperatur. 
Illustrationen i fig. 6 giver et tydeligt billede. Selv 
om det måske procentvis er få komponenter, der 
bliver defekte ved for høj temperatur, må man 
huske, at der er mange, mange komponenter i et 
amatørapparat, og at defekt i blot en enkelt kom
ponent kan ødelægge det gode resultat. Her gæl
der det, liden tue stor virkning.

Tabel over fejlprocenter i papirkondensatorer som 
følge af varmepåvirkning. Tallene lodret viser 
fejlprocenten ved kørsel i 1000 timer og nederst 
forsøgstemperaturerne i den omgivende luft fra 0 
til 120 grader celsius. De forskellige kurver angiver 
forholdet mellem drifttemperaturen og den på- 
stemplede    arbejdstemperatur.    I    næstøverste    kurve
f. eks. er drift- og arbejdstemperatur ens, og man 
ser, at man fra en fejl på en promille kommer op 

til en fejl på 1 “/« ved 120 grader.

Det, jeg her har sagt, vil kunne bifaldes af en
hver, men ikke desto mindre synes radioamatø
rerne, at varmeudvikling er bagateller, man ikke 
behøver at tage hensyn til. Det turde være for
kert.

6PA.

Et antennetårn i praksis.
Af OZ8OS, Ole Sommer.

15 meter er meget højere, end man tror, i hvert 
fald når man betragter det hele sådan lidt fra 
oven. Det kan godt give en underlig fornemmelse 
i mellemgulvet, når man nu efter endt rejsning 
afslutter det store arbejde med monteringen af den 
drejelige 10 elementer beam.

Fig. 1.

15 meter svarer til højden af et fireetagers hus, 
lad det da være ledetråden for kommende antenne- 
tårnsbyggere, at forsigtighed er en dyd, og særlig 
når man går i højden.

Denne antennekonstruktion er udført efter den 
beskrivelse af en gittermast, som OZ6PA har bragt 
i OZ november 1962. Det er en helsvejset konstruk
tion udført i 5 sektioner hver på 3 meter, og alle 
sektioner er sammenskruet med stålskruer af stor 
brudstyrke.

Jeg har længe gået med ideen at få rejst mig et 
antennetårn. Min QTH er i forvejen 26 meter over 
havet, så beamantennen skulle nok kunne hente 
nogle stationer ind med sådan et tårn. Til mit lille 
rækkehus hører en stump have, sådan som række
hushaver nu er flest, og den mast, jeg tidligere 
havde stående midt i haven, var understøttet med 
barduner fra alle fire verdenshjørner. Der er ikke 
noget, der kan ødelægge en lille have, som bardu
ner, man løber på dem i mørket, man kan ikke 
komme til at slå græsset med maskinen, og det 
hele får et lidt sjusket udseende. Nej, et fritstående 
tårn i en afsides krog eller op langs husmuren har 
længe været min ønskedrøm, og siden 6PA’s arti
kel fremkom, har jeg talt på knapperne. Men nu 
er det altså blevet alvor, og masten står der, som 
det fremgår af illustrationerne. Masten er meget 
stiv i det, selvfølgelig duver den ganske svagt, når
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vinden tager i den, og jeg selv sidder til tops, men 
det er kun, hvad man kan vente.

Og så til konstruktionen. Der er redegjort for 
alle detaljer i 6PA’s artikel, men lad mig lige kort 
resumere. Hver sektion er som sagt på 3 meter, de 
er opbygget af 3 stk. 1/4” stålrør i en ligesidet tre
kant. Stiverne (gitteret) er af ½” bygningsjern 
(betonjern), som er omhyggeligt svejset uden rev
ner eller huller. Det må man i det hele taget 
gøre sig klart, at kan man ikke elektrosvejse eller 
har en bekendt, der kan gøre det, må man ikke gå 
i gang med en sådan konstruktion. Det er med en 
gittermast som med en kæde, den er aldrig stær
kere end det svageste led. Der må ikke være en 
eneste svejsning, der ikke er gennemført, slagge
dannelser må omhyggeligt afbankes for at konsta
tere, om svejsningen er korrekt, og er dette ikke 
tilfældet, må en ny svejsning foretages.

Fig. 2.

Et vigtigt punkt er gittermastens fundering. Jeg 
har omhyggeligt fulgt den i vejledningen anviste 
fremgangsmåde, idet masten er skruet på en sok
kel, der går 2 meter ned i jorden. 3 lange stykker 
rundjern gennem soklen virker dels som monier- 
forstærknlng, og dels rager de op som skruebolte, 
hvorover masten fastspændes. Som det er vist på 
fig. 2, når den trekantede sokkel et stykke op over 
jorden. Inden udstøbningen af soklen blev det 
stykke, der ligger over jorden, indrammet af et 
stykke galvaniseret plade, det dannede altså for
skallingen og er blevet siddende siden, det ser 
vældig godt ud.

løvrigt er der vel ikke mere at sige om selve 
konstruktionen, som udførlig er beskrevet af 6PA; 
derimod vil jeg gerne fortælle lidt om rejsningen 
af tårnet, her kan der godt være nogle problemer, 
der trænger til at blive belyst. De første to sektio
ner skrues sammen i et stykke og anbringes på 
soklen. Det bliver altså en længde på 6 meter. 
Med et par gode medhjælpere, som jeg havde, var 
det ingen sag. Videre opefter skal man have en 
hjælpemast til hjælp. Den består af et stykke rør, 
som ender i en krog. Krogen er til anbringelse af 
taljen. På røret sidder et eller flere fodstykker, som 
kan fastspændes med bolte til gittermasten. Inden 
sektionen skal op på plads, spændes hjælpemasten 
omhyggeligt fast. Taljen anbringes i krogen for
oven med det nødvendige tovværk, og hejsningen 
kan begynde. Foruden det nødvendige reb, som

sidder i taljerne, må man have et styrereb, så man 
nede fra jorden kan dirigere sektionen på dens 
vej opefter. Det er vigtigt, at taljerebet fastgøres 
lidt over midten af gittersektionen, så den står 
nogenlunde lodret under ophejsningen og ikke 
kipper. På den anden side kan man ikke gøre tovet 
fast helt øverst i sektionen, thi så skal hjælpe
masten være tilsvarende højere, og det gør, at 
denne bliver for tung. Den skal jo flyttes opefter 
fra sektion til sektion alene ved håndkraft.

I det hele taget gælder den regel, at man skal 
være meget omhyggelig, og hele processen ved 
gittertårnets rejsning skal være gennemtænkt i 
alle detaljer fra A til Z.

Inden masten rejses, er der sørget for ledninger 
til drejefunktionen og skærmede kabler til selve 
antennenedføringen. Det er jo noget, der altsam
men skal anbringes inde i tårnet, inden den sidste 
sammenskruning. Som det ses på fig. 3, er der 
på siden af øverste sektion anbragt en kasse, der 
indeholder drejemekanismen, en gearmotor med 
kædetræk. Gearet sørger for at motorens hastig
hed bliver gearet ned til 1 omdrejning på 13 sekun
der. Den øverste sektion indeholder i sin midte et 
stålrør. Det er dette rør, som iøvrigt sidder i to 
vandret liggende lejer, der foroven bærer beamen. 
Forneden sidder det omtalte kædehjul, der træk
kes af gearmotoren, og antennekablerne løber inde 
i rørets midte.

Der kan godt være et eller andet, som man 
måske ville have lavet anderledes, nu man har 
fået lidt erfaringer. Motorkassen foroven ville jeg 
nok have flyttet en sektion længere ned, men 
ellers må jeg sige, jeg er godt tilfreds med resul
tatet. Hele antennemasten er galvaniseret. Det er 
noget dyrere, men så er man fri for den idelige 
maling hvert øjeblik for at holde rusten væk.

Resultatet rent antennemæssigt har ikke skuffet 
mine store forventninger. Det er en fornøjelse at 
dreje antennen i den ønskede retning, den lystrer 
mit mindste vink, og kun en lille drejning er ofte 
af stor virkning.

Fig. 3.

Så siger jeg på genhør til mine 2 meter kamme
rater i æteren via min nye gitterkonstruktion, og 
jeg siger til alle dem, der ønsker at gå ind for en 
lignende konstruktion: Vær meget omhyggelig, tag 
ingen chance, når du går i højden, sørg for at du 
hele tiden er forbundet til masten med to kroge. 
Flytter du den ene opefter, må du kunne stole på 
den anden o. s. v.

OZ8OS.

314



TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Ålborg 
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

EU-DX-D
Vi har længe været på jagt efter reglerne for 

det nye tyske EU-DX-Diplom, og endelig er det 
lykkedes. I det efterfølgende bringer vi de vigtig
ste punkter i disse regler:

Til opnåelsen af dette diplom godkendes alle 
QSL-kort for forbindelser det pågældende kalen
derår mellem 1. januar kl. 0100 GMT til 31. de
cember kl. 2400 GMT.

Den af DX-Referat des DARC udgivne lands
liste er gældende vedrørende godkendte lande for 
diplomet.

For tildeling af diplomet er 50 points nødvendigt. 
Betingelsen er, at 20 points er fra det europæiske 
område og 30 points fra lande udenfor Europa.

Som ovenfor nævnt gælder kun points fra for
bindelser indenfor et kalenderår.

Hvert land tæller kun een gang, ligegyldigt hvil
ket bånd det er kontaktet på.

Hvert land tæller et point. Lande kontaktet på 
80 og 160 m tæller 2 points.

Diplomet kan fornyes hvert år, såfremt points er 
opnået hertil.

Pointstallene for de forskellige år kan sammen
tælles for at opnå EU-DX-D 500 og EU-DX-D 1000.

Betingelsen for opnåelsen af disse diplomer er, 
at der for de anvendte år mindst forelægges 50 
points som ovenfor angivet. Ved opnåelsen af EU- 
DX-D 500 tildeles en æresnål og ved EU-DX-D 
1000 et trofæ. ,

For hver yderligere 10 points udover de angivne 
50 tildeles der „Stickers", også her gælder det 
samme forhold: 4 europæiske og 6 ikke-europæiske 
points.

Der benyttes specielle formularer ved ansøgnin
gen.

Disse kan rekvireres fra Tr. Department.
Afgiften for diplomet er 10 IRC’s og for „Sti

ckers" 2 IRC’s.

SAC 1965.
Vi bragte i sidste nr. af OZ perioderne for den 

forestående SAC 1965", men skal ikke undlade i 
dette nr. indtrængende at opfordre alle aktive 
OZ-OY og OX-amatører om at deltage. Som be
kendt danner prefixerne LA—LA/P—OH—OHØ— 
OX—OY—OZ og SM den ene part i contesten mod 
alle øvrige lande, og det gælder for de nordiske 
stationers vedkommende om at kontakte flest mu
lige lande udenfor Norden.

Det er NRRL, der i år står som arrangør, og logs 
sendes til NRRL Traffic Department P. O. Box 
6594, Rodelokka, Oslo 5, Norge, med seneste post
stempling d. 15. oktober 1965.

WADM Contest 1965.
Til minde om oprettelsen af den tyske demokra

tiske republik i oktober 1949 arrangerer Radioclub 
of GDR hvert år den første fulde week-end i ok
tober sin WADM-Contest.

Den finder i år sted fra d. 2. oktober kl. 2000

GMT til d. 3. oktober kl. 2000 GMT.
Alle bånd mellem 3,5 og 228 Mc/s må benyttes.
Contesten arrangeres kun på telegrafi. Opkaldet 

er CQ DM.
Der udveksles de sædvanlige kontrolgrupper be

stående af RST og det løbende QSO-nr.
Enhver komplet QSO giver tre points, medens 

en ukomplet giver et point.
Hvert nyt DM-distrikt på hvert bånd tæller som 

multiplikator, og den endelige multiplikator er 
summen af DM-distrikter kontaktet på alle bånd.

Summen af QSO-points multipliceret med sum
men af multiplikatorer giver slutsummen.

Enhver deltager vil modtage et contestdiplom 
med sin slutsum og placering samt en resultatliste.

På loggen opføres hvert bånd for sig. Loggene 
skal senest d. 30. oktober sendes til

Radioclub der DDR-DM Contestbureau,
P. O. Box 30,
1055 B E R L I N ,
German Democratic Republic.

DM distrikterne er følgende:
A Rostock I Erfurt
B Schwerin J Gera
C Neubr.burg K Suhl
D Postdam L Dresden
E Frankfurt/O M Leipzig
F Cottbus N K-Marx St.
G Magdeburg O Berlin
H Halle/S

VU2/4S7 Contest 1965.
The Amateur Radio Society of India og The 

Radio Society of Ceylon indbyder alle amatører 
rundt om i verden til at deltage i den anden VU2/ 
4S7 Contest, hvorunder det gælder om at kontakte 
så mange VU2 og 2S7-stationer som muligt i de to 
contest^perioder. Perioderne er:

Telegrafi fra d. 23. oktober kl. 0600 GMT til 24. 
oktober kl. 0800 GMT.

Telegrafi fra d. 30. oktober kl. 0600 GMT til 31. 
oktober kl. 0600 GMT.

For hver forbindelse med en VU2/4S7-station 
gives to points, medens forbindelser med andre 
lande giver 1 point.

Logs sendes til The Radio Society of Ceylon, 
Contest Committee, P. O. Box 907, Colombo, Cey
lon, med seneste poststempling 30. nov. 1965.

Amatørbevægelsen i Tyrkiet.
Det tegner lysere for den officielle licensering af 

de tyrkiske radioamatører, og som et tegn herpå 
kan meddeles om oprettelsen af en tyrkisk ama
tørorganisation, der er blevet dannet i Istanbul 
under navnet Tyrkiye Radyo Amatirkeri Cemi- 
veti, som i et brev til EDR oplyser, at hovedparten 
af medlemmerne er lokaliserede i Istanbul, men der 
opstår stadig nye afdelinger rundt omkring, og 
antallet af medlemmer stiger fra dag til dag.

Vi har modtaget et par eksemplarer af deres 
medlemsblad, der viser tegn på stærk opbyggende 
aktivitet.

OEl-Diplom.
Der er besluttet om udstedelsen af et nyt diplom, 

der hedder OEl-Award, der er delt op i to klasser, 
og kan tildeles alle licenserede amatører enten for 
CW-fone, 2XSSB eller mixed.

Alle QSL efter d. 1. april 1954, der dækker offi
cielt licenserede stationer, er gyldige.

Diplomets klasse I gives for forbindelse med 23 
forskellige postdistrikter i Wien, medens klasse II
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gives for forbindelse med 15 forskellige distrikter.
En liste over de krævede forbindelser samt 8 IRC 

sendes til Tr. Department, der sørger for det videre 
fornødne.

Interesse for OZ-CCA
Trods vanskeligheden ved at opnå vort diplom 

OZ-CCA — eller måske netop derfor knytter der 
sig stor interesse til dette diplom, hvilket vi bl. a. 
her i sommer har fået et eklatant bevis på. En søn
dag eftermiddag arriverede DL1GA sammen med 
sin XYL på Tr. Departments QTH i GI. Hasseris 
medbringende de nødvendige QSL-kort til OZ-CCA 
kl. II Europa. Efter at have fået et tiltrængt aftens
måltid vendte DL1GA atter sin gamle varevogn og 
rullede tilbage til sit hjem i Siider-Brarup afslut
tende en lille dagsmarch på ca. 600 km. — Hatten af 
for ham.

OHA 300.
OZ2NU har som første OZ-station modtaget det 

finske diplom OHA 300 for bekræftet forbindelse 
med 300 forskellige OH-stationer.

The Cray Valley Radio Society
agter for at øge interessen for opnåelsen af deres 
„Worked Cray Valley Award“ at holde deres årlige 
aktivitets week-end den 2. og 3. oktober 1965, hvor 
klubbens medlemmer vil være aktive på amatør- 
båndene mellem 160 og 2 m.

Ovennævnte diplom opnås iøvrigt ved efter 1. 
januar 1962 at have opnået 10 points ved forbindel
ser med klubbens medlemmer eller klubstationen 
G3RCV.

Forbindelse med klubbens medlemmer giver 1 
point pr. station, medens forbindelse med klub- 
stationen giver 3 points.

Nuværende klubmedlemmer: G2ZI — DHV — NK 
HP — AQB — MI — WI — G3BR — ANK — NCA
— KYV — AWD — DNC — NBT — OCC — JJC — 
MIQ — FS — OPN — PXW — FBA — FWI — 
OYZ — OZZ — JYT — HR C — HR O — JIT — LWL
— BTC — CTG — LCB — GAD — RGS — SOY — 
FTI — SDL — GJW — JNB — SPJ — TAA — TCC

— TDU — TFX — TGQ — MCG — CCH — UJE. 
Afgift 5 IRC’s og ansøgning gennem Tr. Dept.

Radio Society of Zambia
og Bahamas Amateur Radio Society er begge ble
vet optaget som medlemmer af IARU, medens 
Nigerian Amateur Radio Society har søgt om op
tagelse.

DX-Club team.
Traffic Department har i tankerne at etablere et 

DX-Club team indenfor EDR i lighed med, hvad 
der er tilfældet indenfor mange andre amatørorga
nisationer eller større lokale radioklubber. Formå
let er på denne måde at kunne få et dansk hold 
med i de store internationale tester.

CQ World Wide DX-Contest.
Tidspunkterne for CQ World Wide DX-Contest 

1965 bliver for telefoni fra 23. til 24. oktober og for 
telegrafi fra 27. til 28. november 1965.

Nærmere regler i næste OZ, men her skal vi 
bringe de danske resultater fra testen sidste år:

Telefoni:
OZ4RT 127.512 alle bånd
OZ4WR 32.777 alle bånd
OZSK 29.656 alle bånd
OZ9QW 5.967 alle bånd
OZ4DX 210 alle bånd
OZ3KE 407 21 Mc/s
OZ7QMR 593 14 Mc/s

Telegrafi:
OZ4RT 65.940 alle bånd
OZ1LO 25.896 alle bånd
OZ7BW 11.932 alle bånd
OZ4DX 10.368 alle bånd
OZ4H 4.410 alle bånd
OZ5DX 27.023 14 Mc/s
OZ1TL 6.240 3,5 Mc/s

RTTY
GB3LPC vil starte op fra Lundy Island mellem 

18. og 25. september hovedsagelig med RTTY.

W6KG’s 10-års DX-spedition.
Der meldes nu, at W6KG’s 10 års DX-spedition 

er parat til at starte i denne måned, men detaljer 
har endnu ikke nået os. Imidlertid med tre opera
tører, masser af grej og 10 år at tage af skulle det 
være muligt for Lloyd (W6KG), hans kone (KL7 
DTB/6) og datter (W4ZEW/6) at søge en masse 
sjældne steder op.

Ifølge RAEM
vil udsendelsen af den næste serie QSL-kort fra 
UA1KED på Franz Josephs Island kunne påregnes 
i slutningen af september måned. Videre meddeler 
han, at for opnåelsen af det russiske R-100 diplom 
er QSL fra 100 af de 172 Oblaster nødvendig, der
udover liste over forbindelser samt 14 IRC’s.

NFD-testen 1965.
I den skandinaviske sektion indenfor RSGB’s 

NFD-testen i år blev OZ1LO nr. 12 med 16 QSO’s 
og 64 points, medens OZ4SJ mere beskedent blev 
nr. 17 med 1 QSO og 4 points.

RSGB 21/28 Mc/s telefoni-contest
finder i år sted fra lørdag d. 25. september kl. 0700 
GMT til søndag d. 26. kl. 1900 GMT. Nærmere reg
ler vil komme i næste OZ.

— og så lakker det mod slutningen af de første 
15 års medarbejderskab ved OZ, der indledtes 
umiddelbart efter generalforsamlingen i Århus den
17. september 1950. 15 dejlige år, som jeg siger tak 
for. OZ2NU.

Nyt fra Tyrkiet.
Radio Society of Yugoslavia (SRJ) blev fornylig 

af vicepræsidenten for den tyrkiske amatør radio 
klub (T.R.A.C.) informeret om, at tidspunktet for 
amatør radio tilladelse i Tyrkiet ikke vil være 
fjern.

Forslag herom er fornylig blevet forelagt rege
ringen, og der er gode tegn på, at det vil blive 
vedtaget.

T.R.A.C. udsender nu sit eget organ, der bærer 
navnet: TRAC RADYO AMATOR MECUVASI, og 
dets oplag er steget fra 1000 til 3000 eksemplarer 
i løbet af 4 nr.
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W8HMI vil i de næste måneder være aktiv fra 
5U7AU, han høres mest i den lave ende af 20 meter 
med SSB omkring 17z, sidst i september vil han 
forsøge at komme i gang fra Volta som XT.

Fra 9M6BM er G3LYK for tiden aktiv, han kom
mer igennem til Europa på 14260 SSB omkring 
16—17z. Til efteråret vil han forsøge at komme på
CW på 3505 og 7005 kc ved midnatstid. Antennen
er en rhombic med 44 meter lange ben.

Roley fra VS9MB er nu kommet i gang fra
MP4BBA, han skal være der et års tid og vil mulig
vis kunne få sit eget kaldesignal. Han er mest aktiv 
på 7045 med CW og AM mellem 19—21z. Han håber 
at blive aktiv med SSB inden så længe.

UA1KED fra Frans Josef Island er igen aktiv på 
20 meter. Foreløbig med AM omkring 14130 kc, men 
der skulle være en SSB station på vej fra UR2KAA. 
UA1KED er også aktiv med CW på 20 meter.

CR7GF har fået tilladelse til at være aktiv fra 
CR3GF og CR5GF. Han regner med at kunne
være i gang i 14—15 dage, mest fra CR3. Han vil 
tage en TR3 transceiver med.

FR7ZI vil i løbet af det kommende års tid være 
på krydstogt i Det indiske Ocean, Atlanterhavet og 
i Det caribiske Hav. Hans call vil blive FR7ZI/MM, 
mens han sejler, og der er planlagt aktivitet fra 
FH8ZI Comoro Isl., FR7ZI/G fra Glorieuses Isl. cg 
FR7ZI/T fra Tromelin Isl. til september og okto
ber.

Efter den succesrige tur til YJ8WW er W9WNV 
fortsat mod Kina og Indonesien. Det er stadig uvist, 
om de vil kunne få en station i gang fra det kine
siske fastland. Der foreligger intet nyt om aktivitet 
fra Indonesien. Derimod meddeles det, at de vil 
forsøge at komme i gang fra ZM7AJ fra septem
ber 27.

Fra OZ1MR er der kommet brev om, at der for 
tiden foregår undersøgelser på ARRL’s DXCC 
committee angående HZ1AT’s aktivitet fra 8Z4 og 
8Z5. På grund af forskellige misforståelser har man 
ikke villet godkende forbindelserne, men det ser 
nu ud til at skulle gå i orden. QSL-manager er 
G8KS.

Fra OZ7BA er der kommet en beretning om ak
tiviteten fra 9M4MB, den dag Singapore løsrev sig 
fra Malaysia. — Mandag den 9. aug. kl. ca. 1400 
GMT lyttede jeg på 20 meter-båndet, og på ca. 
14250 kHz hørte jeg et „hav“ af USA-amatører, der 
sloges om at få fat i 9M4MB på SSB. Det var Ted 
i Singapore! Han nummererede sine QSO’s til de 
pågældende fra nr. 1 og opefter og bad kun om at 
få opkald fra State-Side, da beamen var rettet i 
denne retning. Om ½ time ville han komme med 
retning mod Europa. Kl. 1430 vendte han beamen, 
og jeg fik ham først kl. 1457 GMT som hans 83. 
QSO. Han forklarede, at Singapore samme dag kl. 
1000 havde løsrevet sig fra Malaysia, og det var 
derfor, han nummererede sine QSO’s fra den nye 
selvstændige stat. Han vidste ikke, hvad det nye 
kaldesignal ville blive, men oplyste at han skulle 
forlade landet den kommende søndag 15. aug., så 
han bad os sende QSI til ham via K7GCM.

Jeg skal love for, at der var røre i andedammen.
Vy 73 OZ7BA, Ejner.

Båndrapporter:
3,5 Mc CW:

OZ7RQ: K2RBT (02 - W1WLZ 02 - K1YKT 02 -

K3GUR 03 - VOIHN 03 - VE1ZZ 00 - UA9DN 00 - 
GC3LFJ 22 - OH0VF 22 - OH0FZ 22.

3,8 Mc SSB:
OZ3SK: OH2AM/0 - GC2HFD/A - GD3ENK 21.

7 Mc CW:
OZ7BG: PY7UP 23 - PY7AKQ 23 - 4X1DK— 

4X4MR 22 - VQ9J 23 - KV4CI 24 - 4X5VB - 6Y5XG 
23 - MP4BFH 22.

OZ7RQ: UW90L 00 - OHØ 07.

7 Mc SSB:
OZ3SK: OH2AM/0 21 - OH0NI 22 - GC2HFD/A 

22 - GC3GS 23 - GD3RFK 23.
OZ7BG: PY7AOT 23.

14 Mc CW:
OZ7BG: YV5EL 23 - YA6H - W7SZM/KL7 01 - 

7Z3AB 10 - YA4A 16 - JA1—2—3—5—6—7 15—16 - 
HL9KB 13 - HM5BF 14 - EP2BQ 14 - 5Z4ERR 15 - 
9Q5QR 18 - HK3RQ 22.

OZ7RQ: 9M4JW—4MT 17 - TI2PZ 23 - KV4CI 22
- 4X1DK 12 - VP2AO 23 - FB8XX 12 - TA3AS 11 - 
5Z4IR—4ERR 18 - M1B 24 - 9Q5QR 11 - EP2BQ 13
- K2GGN/KL7 09 - 9J2FK 15 - 5H3JJ 17 - 9F3USA 
18 - 3AØITU 19 - OX3UD—3ZO 18 - KH6WU—6TD 
—6DQ 08 - LU5AQ 21 - 4X4QA—4RO—4MR—4DH 
17 - PY2SO 19 - TF2WJF 12 - CR7IZ 18 - 5A3TX 16.

14 Mc SSB:
OZ3SK: OH2AM/0 17 - YA2A—4A—8A—9A—ØA 

17 - 9M2CR—2GA—20V 16 - 9M6BM - 9M8KZ 16 - 
KR6GO 18 - KR8CA 15 - GC2HFD/A 16 - GC8HT 15
GD3HQR 16 - VK9XI 16 - 4WIC 18 - FØAD 09 -
EA6AR 17 - 4X1DK 20 - 4XØTP 18 - 4X5VB 05 -
VP2AO 21 - MP4DAN 17 - 6O6BW 18 - 4U1SU 10 -
UA2AJ 21 - XW8AX 17.

OZ5GT: FR7ZD 14 - ZS2MI 17 - 5R1AD 08 - 
WB6PSV/KS6 07 - F08AA—8BI 06 - WB6PZK/KJ6 
06 - FY7YL—7YF 21 - HC8JG 22 - VP6KL 21 - 
VP2SM 21 - VP2NM 21 - FH8CD 18 - TL8SW 16 - 
5T5AD 07 - 5U7AU 20 - 9X5CE 16 - CR9AI—9AK 14
- VS6AJ 15 - VK9XI 15 - VK9TG 14 - KS6SB 14 - 
ZD5R—5D 17 - VP4VP 21 - FG7XL 21 - 4X1DK 07.

OZ7BG: 9M8KZ 1 6- 9M2OV 17 - CN8AW 16 - 
YA2A - 4X1DK - OA4RQ 22:

21 Mc CW:
OZ7BG: YA4A 11 - 4X1DK - 6O6BW 12 - 9J2FK 

12 - 9Q5QR 18 - 5A3TX 19 - PY1ADA 19 - ZB2AM
10.

OZ7RQ: 9Q5TJ—5PA 18 - ZB2AM 19 - 4X4NVE 18.

QSL-adresser:
MP4BFH P. O. Box, Manama, Bahrain.
Z2AM via W1HGT.
6O6BW via K4IXC.
OH0FZ via DJ4SO.
3A0ITU via 4U1ITU.
VP2AO via W2GHK.
4W1C via W2CTN.
MP4DAN via DJ4AB.
EA6AR via W2GHK.
YA2—8—9—ØA via W2GHK.
VP2SM Bo x 142, St. Vincent.
FR8CD via F2LI.
FY7YL via Box 267, Cayenne.
5W1AD via W4ECI.
ZS2MI via ZS1CS.
KV4CI via W2CTN.
9M8KZ via GW3IEQ.
4X1DK via W2GHK.
FB8XX via 5R8BC.
TA3AS via SP4AWE.
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OH2AM/0 via W2CTN.
9M6BM via W2CTN.
FØAD via ONARC.
VK9XI via W2GHK.
4XØTP via W2GHK.
YA4A via K4KMX.
VP2MN via W6FET.
5U7AU via W8HMI.
KS6SB via W7PHO.
VK9TG via W2CTN.
WB6PSV/KS6 E. T. V. Pago Pago, US Samoa.
Ja, det var det hele for denne gang, tak for alle 

rapporterne og på genhør i næste måned.
73 og god DX de OZ7BQ,

Hans Jørgen Rasmusen, 
vær. 145, P. O. Pedersens Kollegium, 

Haraldslundvej 38, Lyngby.

Det Sjællandske Mobilstævne 1965.
Søndag den 1. august afholdtes for første gang i 

Danmark et decideret mobilstævne med tilhørende 
mobiltest, foredrag og hyggeligt samvær. Der har 
tidligere været mobile sammenkomster, men det 
nyligt afholdte stævne må anses for at være ud
gangspunktet for en mobil-aktivitet i mere faste 
rammer.

OZ7LX havde — inspireret af udenlandske mo
bilstævner — taget initiativet til arrangementet og 
udførte det fornødne forarbejde med assistance af 
DJ9AU, Herbert, og OZ2ME, Hans Henrik.

Stævnet startede med en mobiltest, som fore
gik på 2 meter og på 80 meter, hver for sig. Her 
gjaldt det om at føre så mange 'QSO’s med andre 
mobile og faste stationer som muligt. For at ko
ordinere den mobile aktivitet i området samt for 
at advisere andre faste stationer var der oprettet 
en basisstation på et højt beliggende sted i nær
heden af Bromølle kro. Stationen bestod af en 
80 meter SSM/AM-station og en 2 meter AM/FM- 
station for at kunne imødekomme alle krav fra de 
mobile stationer.

2 meter basisstationen (call OZ2ME/p) var 2ME’s 
nye store VHF/UHF fransceiver med CW-AM-FM- 
SSB og 150 W input. Antennen var en HALO an
bragt på en 10 meter mast ca. 70 m. o. h. — 80 me
ter basisstationen (call OZ7LX/p) var DJ0AU’s 
mobilstation, en Drake TR-3 alle-bånds-transceiver 
for CW-AM-SSB.

På 2 meter var der livlig aktivitet. Der blev fra 
de mobile stationer opnået QSO med bl. a. Odense, 
Sorø og Køge. løvrigt blev der opnået fine resul
tater, selv med små sendere, idet 6WJ blev num- 
meer to i testen med en transistoriseret trans- 
ceiver af typen DL6SW med 100 W output! 2AX 
opnåede samme pointtal som 6WJ og fik dermed 
også en andenplads. Vinder blev OZ3WW fra 
Køge, der som præmie fik et universalinstrument 
— noget han aldrig havde ejet!

På 80 meter var aktiviteten meget beskeden, idet 
der kun deltog to stationer. Vinder blev OZ6WL, 
Hellerup, som ligeledes vandt et universalinstru
ment.

De flotte præmier, der foruden ovennævnte uni
versalinstrumenter bestod af mikroamperemeter, 
nettransformer, relæer, rør m. m., var velvilligt 
stillet til rådighed af følgende firmaer: CQ-Radio, 
København, Radiomagasinet, København, Beta
fon Radio, København, Victory, Odense.

I testen deltog følgende stationer: 80 meter: 6WL 
og 2AX. 2 meter: 3WW, 2AX, 6WJ, 3KI, 9TE, 8LM, 
7OH, 7NH. De faste stationer var: 2ME, 4HZ, 9HU, 
9NI, 8FR, 6AF og 7LX.

På kroen var der også arrangeret udstilling af 
kommercielle amatør-transceivere såvel til 2 me
ter som til HF-båndene. Det var førnævnte fir
maer, som gennem deres velvillige indstilling 
gjorde det muligt for os at stifte nærmere be
kendtskab med grejet med strøm og antenner på.

Testen sluttede kl. 1230, og de 55 deltagere sam
ledes på kroen for at indtage den velfortjente fro
kost. Da der kun var reserveret pladser til 35, 
måtte en del af selskabet sidde udendørs i den 
hyggelige krohave, men da vejrguderne havde 
reserveret strålende solskin, blev stævnet også på 
dette punkt en succes.

Efter frokost foretog testkomiteen den tidligere 
omtalte præmieuddeling, og sidste punkt på pro
grammet var DJOAU’s foredrag om de forskellige 
former for mobil aktivitet i udlandet. Heraf frem
gik det bl. a., at der er stor forskel på såvel fre
kvensbånd som udstyr og effekt. Særlig bemær
kelsesværdigt var det at høre, at Danmark faktisk 
er det eneste land i Europa, hvor man i vid ud
strækning er gået ind for FM (PM) i den mobile 
VHF-trafik (fordelene ved FM er tidligere omtalt 
bl. a. i OZ juni 1965 p. 212).

Herefter var ordet frit. Et par amatører rejste 
sig, og af deres udtalelser fremgik det, at arrange
mentet var forløbet godt. Der blev fra flere sider 
udtrykt ønsker om, at den nu startede udvikling af 
det mobile arbejde måtte fortsættes. Man foreslog, 
at 7LX også i fremtiden skulle varetage denne 
gren af amatørarbejdet. En livlig applaus støttede 
dette forslag.

Vi ser nu hen til det næste mobilstævne, som 
sikkert vil finde sted i det kommende forår og 
håber, at antallet af de deltagende stationer vil 
være større, navnlig på 80 meter. Mon ikke den 
kommende vinter burde anvendes til at bygge 
mobilt 2 meter- eller 80 metergrej?

Måneref lektionsf orsøg:
WA6LET vil den 25. september 1965 fra kl. 1430 

—2400 GMT være QRV for moonfoounce-forbmdel- 
ser på 432 Mc/s.

WA6LET’s udstyr er:
Antenne: 150 feet parabolantenne med right hand 

polarisation.
TX: 600 watt udgangseffekt på CW og ESB på 

432,000 Mc/s.
RX: Med 1 dB parametrisk forstærker.
WA6LET lytter i området 432,000—432,050 Mc/s 

for opkald.
Hvis nogen er interesseret i at deltage i dette for

søg, så send et brev med egen sendefrekvens til:
H. Ripet, Korte Kerksstraat 10, Schiedam, Holland, 
eller direkte til:

Ken Holladay, K6HCP,
7733 Rainbow Drive,
San José, California,
USA. 

eller til:
Hank Olson, W6GXN,
Bldg 402,
Stanford Research Institute,
Menlo Park, California,
USA.

Deltagere i ovenstående bedes venligst sende un
dertegnede en rapport over, hvad der er hørt.
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Her er den! 
Parabolantennen i Rude Skov. 

OZ8EME.

Resultat 
UK7 och 2 m 

klubbens julitest 1965,

1. OZ6WJ 19549
2. SM7BZX 15155
3. SM6CYZ/7 14684
4. SM6PU 13530
5. OZ8ME 11870
6. OZ2ME 11635
7. OZ7HDR 10074
8. OZ7OU 4117
9. SM6BCD 4081

10. OZ6AF 3229
il. OZ8FI 1647
12. OZ9AC 1645
13. OZ9CR 1507
14. SM7BYU 793
15. OZ4CT 751
16. OZ4HX 629
17. OZ9JP 579
18. OZ2LN 536
19. OZ7DX 413
20. OZ9VN 138
21. OZ9FR/P 100
22. OZ8SC 35
23. OZ2TV 12

KP4BPZ:
Under forsøgene den 3. cg 24. juli fik KP4BPZ 

QSO med 36 stationer i USA, 14 stationer i Europa 
og 1 station i Canada.

Checkloggar: OZ1PQ — OZ3VO/P — OZ3SB/M — 
OZ4HZ/P — OZ5EDR — OZ5HW — OZ6JT — 
OZ6VI — OZ8IS — OZ8PR.

Testen pråglades av dålig aktivitet och dåliga 
konditioner på lordagen och rekordqso via spora
diskt E på sondagen.

Foljande prefix finns i loggarna: IT, I, EA, F, OK, 
PA, DL, DM, OZ och SM. Åtminstone de 3 forstå 
har aldrig synts i en nordisk 144 Mc-testlog tidigare.

Segraren Finn Willer-Jakobsen gratuleras till en 
fin seger och får som beloning en inteekning i 
Oresundspokalen.

Någon log från 70 cm har ej inkommit, men 
OZ8EME hade fått en fin placering genom sit qso 
med KP4BFZ. Gratulerar OM:s!

Skåne i juil 1965. UK testkommitté.

Den vindende station var bemandet med 6WJ 
og 7LX og kørte fra Røsnæs med 40 watt, A/G2- 
mod., og en 6-over-6 yagi 70 m. o. h. Krystalstyret 
converter med 2 stk. 6CW4 i kaskode og en Eddy- 
stone-modtager som bagsats, MF 28-30 Mc/s. For
holdene var dårlige, bortset fra de to sporadic-E- 
åbninger. Der blev kun opnået QSO med 4 DM, 7 
DL-DJ samt PAOHEB (0808 sønd.) foruden SM- 
OZ. Den første åbning gav følgende DX (tider 
GMT): IT1ZDA (0850), I1RSC (0909), I1FTS (0917), 
HAJS (0928). IT1ZDA, Messina, 1960 km, var læng
ste distance i testen og menes også at være første 
OZ-I kontakt: Anden åbning gav F9DI (1015), F3EN 
(1023), F9GP) 1049) og F5JG/mobil (1058). Uden for 
testen blev opnået QSO med EA3JR (1107) i Barce

lona, afstand 1680 km, og denne, forbindelse menes 
at være første EA-OZ. De franske stationer be
fandt sig iøvrigt alle i Riviera-området:

Aktivitetstesten?
Efter august omgangen er stillingen:

144 Mc/s:
OZ9OR — 151 points OZ8SC — 21 points

6OL — 137 points 8UX — 20 points
9CR — 89 points 9JP — 18 points
4HZ — 73 points 3VO — 17 points
9OT — 64 points 5LK — 16 points
8OP — 56 points 5HW — 16 points
2FD — 53 points 3NH — 15 points
1LD — 52 points 5UJ — 14 points
8HV — 49 points 5NT — 14 points
4EV — 48 points 6AF — 13 points
2PN — 41 points 4RM — 11 points
7JN — 39 points 2RT — 11 points
4CT — 38 points 4EM — 10 points
1EE — 38 points 5G — 10 points
6FT — 33 points 6KY — 8 points
1PQ — 33 points 9AD — 8 points
9FR — 31 points 2SD — 7 points
9BS — 29 points 1IF — 5 points
8LH — 24 points 6JI — 4 points
9EO — 23 points 4ON — 4 points
9KY — 23 points 2RI — 1 point

432 Mes:
9OR 1 point — 9AC 1 point.
144 Mc/s aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden 

kl. 1900—2400 DNT.
432 Mc/s aktivitetstest den 1. onsdag i måneden 

kl. 2200—2300 DNT.
Logs sendes til undertegnede.
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Testkalenderen:
30. og 31. okt.: engelsk 432 Mc/s test.
6. og 7. nov.: UK7 og 2 meter klubbens 144 og 

432 Mc/s test:
26. dec:: UK7 og 2 meter klubbens 144 Mc/s jule- 

test.

OZ7IGY:
Midt i august måned blev signalet fra —7IGY’s 

2 meter sender svagere og svagere. En inspektion 
afslørede, at PA-røret QQE 06/40 var helt opslidt. 
Et nyt rør er blevet isat, og nu er signalet igen 
oppe på sin normale styrke. I 70 cm senderen er 
der udskiftet en ECC 85 — så her er signalet også 
oppe på normal styrke igen.

144 Mos nyt:
OZ9KY har hver week-end sked QSO med 

PA0HEB på 144,720 Mc/s. Tidspunkterne: Lørdag 
1930 DNT, søndag 1030 DNT og 1930 DNT. 9KY kan 
altid høre PA0HEB, men det kniber for PA0HEB 
at høre 9KY på grund af 9KY’s lave effekt.

432 Mc/s nyt:
OZ9OR er nu QRV på 432 Mc/s med både sender 

og modtager — kan sende og modtage PM, ESB, 
AM og CW.

OZ4HX er klar til at modtage 432 Mc/s signaler 
på en transistoriseret converter. Det forlyder, at 
der i Odense har været afholdt forsøg med det for
mål at triple et 144 Mc/s ESB signal gennem 9KY’s 
varaktortripler til 432 Mc/s. Hvordan forsøget faldt 
ud, har jeg ikke hørt noget om.

Balloner:
I Holland skulle der enten den 22. august eller 

29. august eller 5. september afhængigt af vejret 
opsendes en ballon med et 144 Mc/s translator ud
styr ombord. Medens dette skrives, foreligger der 
ikke rapporter om, hvordan opsendelsen er for
løbet. OZ9AC.

Prøver for radioamatører.
Til underretning meddeles, at der vil blive af

holdt prøver for radioamatører i november må
ned d. å.

Sidste frist for tilmelding til disse prøver er 
den 25. oktober d. å. for ansøgere øst for Store
bælt og den 20. oktober d. å. for ansøgere fra den 
øvrige del af landet.

Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet „An
søgning om sendetilladelse" i udfyldt og under
skrevet stand; ansøgere, der har været indstillet 
til en tidligere prøve, må indsende fornyet anmod
ning på et brevkort.

Tilmeldinger, der indkommer efter ovennævnte 
datoer, vil blive henført til de næstfølgende prøver.

Ulovlig radiosending.
Til underretning skal man herved meddele, at en 

radiotekniker ved retten i Fredericia i juli måned 
d, å., har vedtaget en bøde på 600 kr. for ulovlig 
sending i frekvensbåndet 87,5—100 MHz. Til delvis 
dækning af Post- og Telegrafvæsenets udgifter i 
forbindelse med sagens opklaring, skal den pågæl
dende udrede et beløb på 357,73 kr.

Det ved den ulovlige sending benyttede materiel 
— sender, mikrofon og pladespiller — blev konfi
skeret til fordel for statskassen.

Forvandlingsstraffen fastsættes til hæfte i 14 
dage.

FRA AFDELINGERNE

Afd. holder møde 
hver mandag kl. 2000 
i lokalerne Frederiks- 
sundsvej 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 QSL- 
kort.

Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.

Kasserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9,
2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902 v, postgiro 57965.

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

Den københavnske afdelings 
GENERALFORSAMLING

Den københavnske afdeling indkalder her
med til ordinær generalforsamling mandag 
den 18. oktober 1965 kl. 2000 i afdelingens 
lokaler.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Nye VHF-mødedage.
Det er efterhånden blevet en fast tradition, at 

afdelingens VHF-møder afholdes den 3. fredag i 
måneden. Der er imidlertid nu tilgået bestyrelsen 
meddelelse om, at salen en del fredag aftener i den 
kommende vinter skal anvendes til andet formål, 
hvorfor det vil være nødvendigt at henlægge vore 
VHF-møder til et andet tidspunkt, for at vi i sid
ste øjeblik ikke skal blive udsat for, at salen er 
optaget.

Bestyrelsen har 1 konsekvens heraf besluttet at 
afholde afdelingens. VHF-møder den 2. mandag i 
hver måned. Denne nye ordning træder i kraft fra 
og med oktober måned 1965, idet vi lægger ud 
mandag den 11. oktober, hvor civilingeniør Peter 
Dorph Pedersen vil holde foredrag, jfr. program
met nedenfor.

Vi håber ikke, at denne lille omlægning vil hin
dre jer i at møde fuldtalligt op og med samme 
interesse som tidligere.

Programmet:
20. september:

I aften får vi en prominent gæst på besøg. Gene
ralsekretæren for I.A.R.U., amerikaneren John 
Huntoon, W1LVQ, er for øjeblikket på rundrejse 
i de skandinaviske lande, og han har lovet at kom
me i aften, ledsaget af vor landsformand OZ6PA, 
for at hilse på os og for at holde et lille causeri om 
amatørforholdene i USA m. v. Der vil formentlig 
kunne komme en diskussion i gang, og måske vil 
forholdene i og omkring region I også kunne 
komme på bane.

Vi tror, at der hermed er lagt op til en inter
essant aften.

27. september:
I aften har vi atter klubaften, hvor der som sæd

vanlig er myldrende fuldt. Vore forhåbninger og 
spådomme i juli-nummeret af OZ er i sandhed gået 
i opfyldelse!
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4. oktober:
I aften skal vi atter have AUKTION. Interessen 

omkring dette arrangement er fortsat stor, og vi 
håber, at en stor og købelysten skare vil finde vej 
ud til vore lokaler for at sikre sig nogle af de 
mange rare sager, der stilles til salg.

11. oktober:
Som meddelt ovenfor har vi i aften VHF-aften. 

Vi erindrer alle civilingeniør Peter Dorph Peder
sens aldeles fortrinlige foredrag i august måned 
om transistorer. Dorph Pedersen har atter vist os 
den venlighed at reservere en aften for at komme 
ud til os. Og det sker i aften! Vi skal denne gang 
høre om DC-convertere — et emne der er af stor 
interesse for VHF-amatørerne. Hr. Dorph Peder
sen vil fortælle om anlæg til mobilt brug, og han 
vil herunder komme ind på principielle betragt
ninger ved konstruktionen, gennemgå forskellige 
typer og anskueliggøre den praktiske udformning, 
illustreret af diagrammer af interesse for amatø
rer. Alle, der påhørte Dorph Pedersens første fore
drag, vil kunne bekræfte den levende måde, hvorpå 
problemerne blev serveret, og vi er derfor ej heller 
i tvivl om, at vi i aften vil få et underholdende og 
interessant møde.

OBS. Ved det første møde med Dorph Pedersen 
var det svært for de senest ankomne at finde en 
siddeplads. Morale: Kom derfor i god tid i aften!

18. oktober:
GENERALFORSAMLING. Se rubrikken ovenfor. 

Vi håber, at afdelingens medlemmer i rigt tal vil 
møde op.

25. oktober:
I aften har vi månedens klubaften — der som 

sædvanlig på hyggelig vis afrundes med duftende 
kaffe og håndskåret ostemad.
Vy 73! P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.

RÆVEJAGTER
Vi må desværre beklage, at „Den store Sjæl

landske" ikke blev afholdt. Dette skyldes, at der 
kun kom 2 (t o) tilmeldelser til denne.

I tilfælde af at den fornødne interesse viser sig, 
vil jagten blive afholdt senere.

I øvrigt vil efterårets jagter blive afholdt, som
18. september 1965: Natjagt.
3. oktober 1965: Dagjagt.
16. oktober 1965: Natjagt.
Se i øvrigt OZ april 1965.

Vy 73 de OZ7HV/9CT.

AMAGER
Formand: OZ9JB, Jørgen Badstue, Kastrupvej

168, S., tlf. 55 25 01.
Kasserer: OZ8OL, Hans Olsen, Parnasvej 5, S., 

tlf. 55 10 85.
Sekretær: Bent Yt, På Blegdammen 6, 4. th., 0.
Mødelokale: Helikonsvej 10, kid., S.
Vi skulle nu have fået monteret vore fordelings

tavler på væggen, således at vi nu er i stand til 
at arbejde flere ad gangen med hver sine strømfor
syningsstik. Yderligere har vi fået rejst vores an
tennemast og sat antennen op. Så nu håber vi 
bare, at der kommer nogen og kører station 
7AMG.
,Lørdag den 16. oktober afholder vi den traditio
nelle efterårsfest. Det bliver, i lighed med de fore
gående år, med fælles spisning og derefter fælles

kaffebord. Afdelingens private orkester spiller na
turligvis til ud på de små timer. Husk nu tilmel
ding i tide. Det er så kedeligt, hvis der kun er 
kaffe til halvdelen af de fremmødte.

Program:
Tersdag den 23. september:

Foredrag om field-effekt transistorer.

Torsdag den 30. september:
I aften beskæftiger vi os med forvrængning i 

transistorforstærkere.

Torsdag den 7. oktober:
Demonstration af licom-anlæg. (lyskommunika

tionsanlæg).

Torsdag den 14. oktober:
Klubmøde:

Lørdag den 16. oktober:
Efterårsfest. Vi mødes med madpakker kl. 1830. 

Entré 5,00 kr. Se i øvrigt ovenfor.
Vy 73 Bent Yt.

2 meter klubben.
Augustmødet med OZ1PL over emnet „Måne

skud" blev en interessant og teknisk betonet aften. 
Foredraget suppleret med båndoptagelser og lys
billeder i farver gav de mange tilhørere et ind
blik i det store arbejde, der er lagt i disse forsøg. 
Vi forstår udmærket, at et godt samarbejdet team 
er blevet „bidt" af denne hobby.

Septembermødet afholdes déh 23. september kl. 
2000 (Frederikssundsvej). Vi holder hyggeaften. — 
Ordet er frit — og vi ser gerne din sidste kon
struktion.

Nærmere meddelelse udsendes,
Vy 73 OZ9AE.

ÅRHUS
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Mtil- 

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.

NYMØLLEMØDET
Århus afdelingen har igen fornøjelsen af 

at kunne indbyde radioamatører fra fjern og 
nær til møde på Nymølle kro søndag den 14. 
november. Det kan nævnes, at der bliver 
stor auktion, og at Heathkit vil udstille mo
derne amatørgrej i kit og i færdigbygget 
form.

Nærmere program vil følge i næste OZ. 
Reserver dagen.

VHF:
Torsdag den 23. septmeber kl. 2000:

Cascodetrinet, dets teori og praksis.

Begynderne:
Torsdag den 30. september kl. 2000:

Hvad kan du se i et rørkatalog? Lidt om bereg
ninger og om hvordan du undgår, at din næste 
transistor eller dit næste PA-trin står af i svinget. 

Disse møder afholdes i Ungdomsgården.
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Rævejagt:
Søndag den 19. september kl. 0900—1100.
Vi minder om den i sidste OZ annoncerede invi

tation til en sammenkomst med og for de udenbys 
amatører, som vil deltage i hovedgeneralforsamlin
gen, og som er i Århus om lørdagen. Vi mødes ved 
„Storno", H. C. Andersensvej 25, Åbyhøj.

Vy 73 OZ8BG.

ÅLBORG OG OMEGN
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen, Ny Kærvej 1, 

Nørresundby.
Kasserer: OZ1MJ, Mogens Jensen, Nørregade 5, 

Ålborg.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, Himmerlandsgade 

13, Ålborg.
Klublokale: Lokale 9, Ungdomsgården, Korn

blomstvej 18.
Klubaften: Torsdag kl. 2000.

Angående vinterens arbejde:
Der er ingen rigtig aktivitet i afd., håber det 

kommer, ligeså med mødeantal.
Der er desværre ikke sket store ændringer siden 

sommerlejren. Vi håber at se flere og flere her i 
september og fremover.

Torsdag den 23. september:
„Vinterarrangementer". Vi diskuterer vinterens 

arbejde, så der vil blive rig lejlighed til at komme 
med forslag, så der også bliver noget for dig i 
vinter.

Der vil blive afholdt amerikansk lotteri.
En rigtig fælles hyggeaften. Kom og mød op!

Torsdag den 30. september:
„Rævejagternes aften". Vi diskuterer modtager, 

div. problemer ang. rævejagter og vinterens gå
jagter. Lad os så se nogle folk.

 
Torsdag den 7. oktober:

AUKTION. Vi sælger resterne af vort flygrej 
plus det du kommer med, tænk på alt det der fyl
der dine hylder, noget du måske aldrig får brug 
for. Glæd en anden med det.

Torsdag den 14. oktober:
Almindelig klubaften.
Ang. okt.-nov. se OZ okt.
Lad os så få noget aktivitet.
Hvor gemmer I jer, kom frem af busken og vær 

med.
Vy 73 de OZ4X.

ÅBENRÅ
Nu går det mod enden med vore rævejagter for 

i år. Finalen foregår den 27. september og 4. okto
ber 1965, og vi skal så i oktober have en lille 
fest med præmieuddeling. Tidspunktet er ikke fast
sat endnu, men I får nærmere besked.

Vi begynder vinterkurset den 15, september kl. 
1930 på Ungdomshjemmet, og møderne fortsætter 
hver onsdag kl. 1930.

Vy 73 Hans Peter.

BORNHOLM
Klubhus: Galløkken ved Rønne.
Klubsender: OZ4EDR.
Formand: OZ4HF, Frans Hermansen, Åkirkeby, 

tlf. Åkirkeby 515.

Kursus i radioteknik (VTS)
arrangeres igen i vinter i samarbejde med F.O.F.

Første mødeaften er den 23. september kl. 1930 på 
Østre skole i Rønne. ,

Kursusleder er Egon Sørensen, OZ4QQ. Nær
mere oplysninger om kursus fås hos OZ4HF, tlf. 
Åkirkeby 515.

Da kursus holdes torsdag aften, vil den ordinære 
klubaften i huset fremtidig være tirsdage kl. 2000.

Foredrag
tirsdag den 12. oktober 1965 kl. 1930 af Egon Søren
sen, OZ4QQ. Emne: Atomteori — herunder grund
stoffernes opbygning og elektriske egenskaber.

Ordinær generalforsamling
tirsdag den 26. oktober 1965 kl. 2000 med dagsorden 
i henhold til lovene.

Vy 73 OZ4HF.

ESBJERG
Formand: OZ6LW, B. Elm Larsen, Skrænten 59, 

tlf. 2 44 86.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Biohm, Søren Mor- 

tensensvej 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.
På det tidspunkt, da dette skrives, er der ikke 

sket meget siden sidst, der har kun været afholdt 
et møde. Den 2 m modtager, som skal demonstreres 
den 27. august, er i hvert fald blevet færdig. Det 
blev en enkelt super med en følsomhed på en jxV 
ved 10 dB signal-støjforhold, men nærmere enkelt
heder vil sikkert fremkomme ved mødet.

Vedrørende kursusvirksomhed har der ikke været 
nogle tilmeldelser, så det er på tiden at få sig til
meldt. Se iøvrlgt august nr. af OZ.

Med hensyn til lokaler kan der skimtes en løs
ning, idet bestyrelsen har kig på et par muligheder.

Program:
17. september:

Besøg på navigationsskolen på Fanø, hvor naviga
tionslærer Hundahl har lovet at vise os, hvad man 
har der af radio og radar m. m. Bl. a. en fuldt 
elektronisk radar, simulator med mange sjove ting 
i m. m., men det får vi jo at se. Mødested og tid: 
Ved Fanø-færgen med afgang kl. 1900. Mød til ti
den, færgen venter ikke.

1. oktober:
Står der trykte kredsløb på programmet.

15. oktober:
Ordinært møde.
Endvidere har 2BB, som jo er gammel Esbjerg

mand, lovet at komme hertil i en week-end og 
fortælle noget om modtagere. Nærmere program 
vil gå direkte.

Møde indtil videre hos 7BE, Søren Mortensens- 
vej 1.

Vy 73 de H. M. Nørgaard.

GIVE OG OMEGN
Klublokale: Gyvelvej 6.
Formand: 4SP, S. P. Knop, Møllegade 6, Give. 
Kaldesignal: OZ6EDR.
Vi er nu rigtig kommet i gang igen og er be
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gyndt på såvel det teoretiske som praktiske ar
bejde.

Torsdag den 26. august var vi på besøg på Hede 
Nielsens fabrikker i Horsens med efterfølgende 
aftenskaffe i Horsens afd. Det var en meget inter
essant aften, og vi håber, den kan gentages en an
den gang.

Klublokalet er åbent hver torsdag fra. kl. 1930, 
og alle interesserede er naturligvis velkomne.

Vy 73 de OZ6EDR- 9RU.

ØSTBORNHOLM
Onsdag den 25. august startedes den nye sæson 

med et møde i klubhuset CQ, hvor den kommende 
vinters program blev drøftet.

Man blev enige om følgende: 4ME tager et repe
titionskursus for begynderne hver mandag til ca. 
midt i november, hvorefter der muligvis holdes et 
lille sprogkursus. Klub- og byggeaftener fastsattes 
til skiftevis hveranden onsdag. Byggeaftenerne le
des af hhv. 4RA, 8TV og 4CG.

OZ4QQ tog initiativet til følgende program for 
vinterens klubaftener:

1. september:
OZ4QQ viser rejsefarvefilm optaget af ham selv 

i Dibyen. Derefter demonstrerer 4RA sin 2 m stn.

15. september:
Der afholdes banko-spil m. præmier. Plader kan 

købes ved indgangen.

29. september:
OZ4ME viser, hvordan en pølsesteger konstrue

res. (Der bliver smagsprøver og kaffe).

13. oktober:
Teknisk farvefilm fra Siemens: „Morgendagens 

teknik" og Elektroner i vacuum". Dereft i serveres 
, Ham“burgers

27. oktober:
OZ8TV demonstrerer printpladefremstilling.

10. november:
OZ4ME viser forsølvning i teori og praksis, bag

efter kaffe.

8. december:
Kæmpeauktion. Mød talstærkt frem!

15. december:
Juleafslutning med XYL og YL. Kaffe, ostemad

der og underholdning.

5. januar:
Teknisk film, evt. GF.

19. januar:
Foredrag om måleinstrumenter v. OZ4QQ. Der

efter kaffe.

9. februar:
„Kvit eller dobbelt“-konkurrence med præmier. 

(Tag XYL og YL med (ikke præmier)).

23. februar:
Foredrag v. fremmed foredragsholder (evt. EDR).

9. marts:
Teknisk film.

24. marts:
Teknisk film.
Vi kan ydermere meddele, at klubhuset i løbet 

af sommeren er blevet forsynet med en anode- 
modulator til 2 m stationen, og der er også kommet 

en transistoriseret strømforsyning til transistoreks
perimenter. Ydermere får klubben i løbet af de 
næste par uger QSL-kort med foto af „huset".

En tak til 4QQ med hjælpere for tilrettelægnin
gen af vinterens program og for deres store ar- 
bej de.

Til sidst et til lykke til OZ4LK og XYL, som fej
rer sølvbryllup den 18. september.

Vy 73 de best.

HADERSLEV
Jo, det er rigtigt, det er Haderslev afd., der igen 

giver livstegn fra sig. Vi håber, alle medlemmer i 
sommerens løb har samlet rigtig mange kræfter til 
for alvor at tage fat på den kommende vinters 
arbejde.

Vi starter med en generalforsamling, der afhol
des på hotel Harmonien. Grunden til en så tidlig 
generalforsamling er, at afd. har flere vigtige 
punkter, der skal tages stilling til, samt at to af be
styrelsens medlemmer desværre forlader afdelin
gen. Det drejer sig om 3ER, der springer ud af 
radiobranchen og slår sig ned som købmand, og nr. 
to, det er et beklageligt tilfælde, for da er det nem
lig os i Haderslev afd., der kommer til kort over 
for 5PG, Børge’s, interesser, for hans vedkommende 
drejer det sig om en hjertesag, han følger sin YL 
til Åbenrå.

På generalforsamlingen er følgende punkter på 
dagsordenen: 

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Valg af bestyrelse.
5. Vinterarbejde.
6. Eventuelt.
Aftenen afsluttes med et kaffebord.
Mød op alle mand og lad os få en god og hyggelig 

aften.
Husk generalforsamling den 23. september.

Vy 73 de 2TV.

HOLBÆK
Så er sommerferien forbi, og vi starter igen her 

i Holbæk-afdelingen.
Vi mødes onsdag den 22. september kl. 2090 hos 

2PU, Axel Henriksen, Godthåbsvej, Holbæk, hvor 
vi skulle se at komme i gang med nogle byggeafte
ner. 2PU har lovet at stille sit værksted til rådig
hed. Der er stemning for at bygge gitterdykmetre, 
så vi beder alle interesserede møde op. Såfremt der 
bliver tilslutning, er det også muligt, at vi starter 
et morsekursus, men det afhænger udelukkende af 
tilslutningen.

Vy 73 5SZ, Labæk 18, 2., Holbæk, tlf. 3695 eft. 1730.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: 1PZ, Poul Sønderbæk, Axelborg 2 A, 

Horsens.
Næstformand: 6KY, Jørn Nielsen, Boligselskabet 

32, Horsens.
Kasserer: 4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 

58, Horsens, tlf. 2 18 34.
Sekretær: 9ER, Erling Nielsen, Strandpromena

den 38, Horsens, tlf. 2 71 71.
6JI, Jørn Isaksen, Sæbberup, Løsning.
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Torsdag den 19. august afholdtes ordinær general
forsamling. 2FB indledte aftenen med at mindes 
vores afdøde æresmedlem 4JJ. 9SH valgtes som 
dirigent, hvorefter 2BF aflagde beretning og blandt 
andet kom ind på det store stykke arbejde, der var 
gjort i klubhuset, og takkede de mange som havde 
ofret fritiden og nået et pænt resultat. Huset var 
næsten ikke til at kende igen efter ansigtsløftnin
gen.

Klubstationen 6HR var nu herefter QRV på 2 m 
hver torsdag med den nye antennerotor i drift, et 
stykke arbejde der også er værd at nævne.

Kassereren forelagde regnskabet, der godkendtes. 
Kontingent forblev uændret kr. 2,50 om måneden. 
2BF, der havde deltaget i klubarbejdet i en år
række, ønskede nu en velfortjent pause og foreslog 
1PZ som kandidat til formandsposten. Denne ind
vilgede og blev eenstemmigt valgt. Herefter valg
tes den nye bestyrelse, hvis sammensætning frem
går af ovenstående. 3FM og 2FK genvalgtes som 
revisorer. Som ræveudvalg valgtes 5GM, Henning 
Povlsen, og Reiner Schwan. Herefter afsluttede 
dirigenten en rolig og saglig generalforsamling.

Fra oktober tager vi igen fat med de sædvanlige 
arrangementer, hvor tilslutningen gør det muligt. 
De faste ugentlige mødeaftener vil derefter se 
således ud:
Mandag kl. 2015:

Byggeaften for begyndere.
Tirsdag kl. 2015:
Teknisk kursus.

Onsdag kl. 2015:
Morsekursus.

Torsdag kl. 2015:
Almindelig mødeaften.

Rævejagter:
I oktober begynder dagjagterne, og tiderne ser 

således ud:
Lørdag den 2. oktober kl. 1425.
Søndag den 10. oktober kl. 0825.
Lørdag den 16. oktober kl. 1425.
Derefter tages fat på pointjagterne:
Søndag den 24. oktober kl. 0825.
Lørdag den 30. oktober kl. 1425.

Månedens arrangement oktober:
Torsdag den 7. oktober kl. 2015: AUKTION.
Alle fra vore naboafdelinger er som sædvanlig 

velkomne. Vi mødes til kæmpeauktion i Horsens!
Vy 73 9ER.

HOLSTEBRO
Formand: OZ4PY, R. L. Pennerup, Helgolands- 

gade 46.
Kasserer: Hans Durr, Nis Petersensvej 7. 
Sekretær: OZ1IH, John Sørensen, Hulvejen 20. 
Revisor: OZ6EO, J. K. S. Poulsen, Hulvejen 1. 
Bestyrelsesmedlem: OZ8NH, H. B. Nielsen, Ring- 

købingvej 33.

Nye kursus.
Atter i den kommende sæson vil Holstebro afd. 

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,
Undervisning vil foregå 2 gange ugentlig (tirsdag 

og fredag), og den vil blive ledet af OZ4PY, hvis 
tilslutningen bliver stor nok.

Teknisk kursus.
Undervisningen vil blive 1 gang ugentlig, derom 

vil de, der møder op den første aften, få nærmere 
besked om.

Det bliver OZ1IH, der underviser i radiotek
nikken, hvis den fornødne tilslutning opnås. Ind
meldelse skal være formanden i hænde inden den
1. oktober 1965.

Samtidig gør vi opmærksom på, at der er stillet 
et varmt lokale til vore rådighed hos kassereren 
Hans Durr, Nis Petersensvej 7. så det er der, vi alle 
møder op.

Vy 73 de OZ1IH, John.

KOLDING
Så begynder vi sæsonen igen. Forhåbentlig er 

alle friske og udhvilede efter ferien, så vi må se 
rigtig mange medlemmer til møderne.

Vort første møde er fastlagt til den 24. septem
ber kl. 2000 på „Borgerkroen". Vi håber, alle vil 
møde, da vi skal forsøge at lave et program for 
vinteren.

Vel mødt.
Vy 73 de OZ5VY.

KORSØR
Lokale: Svendstrup station.
Formand: OZ4WI, B. Lykke Frederiksen, Frø

lunde, tlf. 168.
Kasserer: OZ5UJ, Niels Jørgen Bautz, Revvej 59, 

Korsør, tlf. 57 — 1583.
Ved generalforsamlingen blev formandsvalget 

genvalg, og endvidere blev som næstformand og 
sekretær valgt medl. nr. 9494, Hans E. Johansen, 
Krusesvej 6, Korsør, og 3Y blev valgt til leder af 
evt. nye byggeprogrammer.

Af hensyn til teknisk kursus mødes vi hver 14. 
dag, og vi holder os stadig til torsdagen.

Vy 73 de OZ4WI.

LOLLAND-FALSTER
Når I læser disse linier, håber jeg, der er kursus 

i fuld gang efter VTS (jvf. OZ august).
Ang. besøg fra Liibeck: Der er pr. 20. august 

anmeldt 20 DL’s. De, der er værter, er med, når 
vi henter dem i Gedser lørdag den 25. ds. kl. 1700. 
Vi standser hos 2MI, når vi kommer fra Gedser, 
og fordeler gæsterne. Til festen i Nykøbing lørdag 
aften melder man sig til OZ8MK — farmaceuten — 
Østergade, Nykøbing, tlf. 85 10 23. Smørrebrød, 
wrikkevarer, kaffe m. m. koster 7 kr. pr. person. 
Meld dig senest torsdag den 23. ds. af hensyn til de 
kammerater, der skal sørge for, at det bliver en 
ufb. aften.

Søndag kl. 1530 mødes OZ med DL’s + YL’s 
evt. harmoniske ved bilmuseet på Ålholm, hvor vi 
med 9XP’s assistance ser biler og tog, og i cafeteriet 
bliver der fælles kaffebord. Prisen bliver pr. person 
8 kr. Vi trykker program, som fås hos 8MK. Lige
ledes billetter: Lørdag 7 kr. Søndag 8 kr. Disse fås 
hos 8MK, eller blot man er tilmeldt, hos vores kas
serer 6KJ lørdag aften. Jvf. august OZ.

Vy 73 OZ2MI, Mimi.
PS. Mød nu talrigt op, så vi kan bevise, at der 

er liv i OZ-amatører.

NORDALS
Formand: OZ9ND, B. Damkjær, Hvedemarken 15, 

Nordborg, tlf. (044) 5 01 33.
Kasserer: Axel Nissen, Guderup.
Sekretær: OZ6LH, L. Hess, Broballemark, tlf. 

(044) 5 19 56.
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Takket være god arbejdsindsats fra alle sider har 
vores nye lokaler nu fået et meget hyggeligt ud
seende, og det lykkedes også at blive færdig med 
dem til den 25. august, da vi holdt indvielse. Det 
gik meget ufb, der var mødt 19 mand. Efter at 
formanden havde budt velkommen, serveredes der 
kaffe og kager, Øjvind stod som mester for dette 
arrangement, men det klarede han vældig fint. Det 
er jo rart, at vi også har fået et køkken, så vi kan 
få kaffe,. når vi holder møder fremover. Vi kom 
heller ikke til at mangle underholdning resten af 
aftenen. C. Iversen havde sørget for et par film, 
som han viste, den ene var fra Philips, den anden 
handlede om rævejagt, ganske vist under knap så 
moderne forhold som i dag. Der var også kommet 
nogle hertil fra Sønderborg, de medbragte nogle 
film og en del lysbilleder, som de havde taget på 
forskellige amatørstationer, som de uanmeldt 
havde besøgt, det var meget interessant at se, det 
er nemlig vort håb om engang at kunne få optaget 
en film om afdelingen og forskellige stationer her 
på Nordais. OZ8DS har lånt afdelingen en 2 meter 
station, den kom i gang sidst på aftenen. Den før
ste, der førte en QSO med afdelingens kaldesignal 
OZ1ALS? var 7AG, Der var et fint QSL-kort til 
dem, der fik forbindelse med os.

Det næste møde afholdes onsdag den 22. sep
tember, da kommer OZ8WH og fortæller om strøm
forsyning. Han har ikke lovet at kunne få hele 
aftenen til at gå med det, men så er der lejlighed 
til at snakke sammen og få en QSO.

Onsdag den 29. starter CW-træningen igen, både 
for dem, der ikke nåede at blive færdig sidste 
gang, og for begyndere. Vy 73 OZ6LH.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Til generalforsamlingen den 24. august var der 

mødt 20 mand.
Dagsordenen var følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger årsregnskabet.
4. a Valg af kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.

b. Valg af 1 nyt bestyrelsesmedlem og 1 sup
pleant.

5. Eventuelt.
Mødet blev åbnet af formanden OZ8BO, der bød 

forsamlingen velkommen. Derefter blev der fore
taget valg af dirigent, denne opgave fik OZ7HZ.

Formandens beretning indeholdt både mørke og 
lyse punkter. OZ3EP’s død blev mindet ved, at for
samlingen rejste sig og udbragte et æret være hans 
minde.

Formanden omtalte også de forskellige møder, der 
havde været i det forløbne år. Ligeledes udtrykte 
han sin tilfredshed med vinterens teoriundervis
ning, hvor der deltog ca. 10 mand, og 6 gik igennem 
P&T’s prøve.

Under punkt 3 forelagde OZ6ME det reviderede 
regnskab, som viste et pænt overskud.

Herefter blev der foretaget valg. Kassereren blev 
genvalgt, og til at overtage OZ9BT’s post valgtes 
H. P. Hansen, OZ3HQ. Til nyt bestyrelsesmedlem 
valgtes OZ6XP, og OZ7HZ blev valgt til suppleant.

Bestyrelsen ser herefter således ud:
Form.: OZ8BO. Kasserer: OZ6ME. Sekr.: OZ8VN.

Bestyrelsesmedlemmer: OZ6XP og OZ3HQ.
Suppleant: OZ7HZ.
Under det sidste punkt — eventuelt — var hoved

emnet genvisitten af Lübeck-amatørerne, som skal 
finde sted i week-end’en den 25.-26. september. 
Efter forskellige forslag blev det forelagt bestyrel
sen at ordne denne sag. Nærmere oplysninger om 
dette besøg kan fås i klubben på de sædvanlige 
mødeaftener. Bestyrelsen skulle ligeledes undersø
ge, om der var muligheder for at få klublokale, som 
skulle være vores eget. Dirigenten hævede general
forsamlingen og takkede for god ro og orden.

Derefter blev der drukket kaffe og afholdt auk
tion over en del grej, som Henning Nielsen havde 
medtaget og foræret klubben. Efter afregning med 
kassereren begav man sig sig på vej hjem.

Vinterens teori- og morsekursus påbegyndes tirs
dag den 28. september. Vy 73 OZ8VN.

NYBORG
Formand: OZ4WR, Møllevænget 3.
Lokale: Tårnvej 4.
Torsdag den 17. afholdt vi vores årlige general

forsamling. Der var mødt ca. 13—14 medlemmer af 
de nuværende 20.

Som ordstyrer blev 5KE valgt, og han gav ordet 
til formanden 4WR, der aflagde sin beretning. 4WR 
var inde på det gode år, der har været for afd. 
Der har været afgang men også tilgang af med
lemmer, som man må regne med. Der har været 
afholdt 10 aftener med foredrag, demonstrationer og 
kortlære.

Derefter fremlagde kassereren OZ2VP regnska
bet. Det var efter min mening et helt kommercielt 
regnskab, der var lavet af kassereren. Generalfor
samlingen kunne også enstemmigt godtage det 
fine regnskab.

Af indkomne forslag, der var 3 ialt, blev et af 
forslagene vedtaget på GF, og det lyder således: 
Afd. måleinstrumenter skal fremlægges på skrive
bordet hver torsdag. Den, der glemmer dette, må 
betale en bøde på kr. 1, og hvis der er andre, må 
det kun lånes en uge.

Valg af formand: Formanden blev af GF opfor
dret til at lade sig genvælge. Kasserer og sekretær 
blev også opfordret af GF til at lade sig genvælge, 
og således gik det. Gneralforsamlingen sluttede med 
kaffebord, som afd. var vært for. Ordstyreren tak
kede for god ro og orden.

Det går fint med rævejagten på Fyn sammen 
med amatører fra Odense og afd. her i Nyborg.

Det er 8HV fra Odense og 1LD her fra, der er 
primus motor. Det er glædeligt, at sådan sam
arbejde kan foregå. Ca. 9—10 hold starter hver 
onsdag aften ud, for at de kan finde Svend Åge, 
2SD. Der køres et heat på 10 starter, hvoraf de 
mindst 8 gange skal have afleveret kort ved ræven. 
Blandt deltagerne ses gamle OM’s som OZ5G med 
sin søn som oprt. Også fra Svendborg møder der 
et hold, også gamle kendinge fra tidligere fynske 
jagter.

Det ser ud til, at man er ved at nå enden på byg
geriet af rævespiller i afd. takket være 1LD og 
5KE, der har lagt et stort arbejde i projektet. Det 
varer ikke længe, inden der er 8—9 nye folk, der 
skal til at jagte ræven med deres nye modtager.

Afd. laver igen i år et morsekursus med 2VP 
som leder. Det foregår hver torsdag aften fra 1900 
—2000 foreløbig. 2VP, der er gammel eller forhen
værende gnist, har en ganske god måde at lære 
folk at køre CW på, og der ses også deltagere helt 
fra Odense og Svendborg.

Programmet for den kommende måned:
Torsdag den 16. september:

Filmaften. Farve og tone.
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Torsdag den 23. september:
Klubaften.

Torsdag den 30. september:
Foredrag.

Torsdag den 7. oktober:
Klubaften.

Torsdag den 14. oktober:
Pakkefest. Hver medbringer en pakke til værdi 

ca. 3 kr. Vy 73 OZ6MI, Per.

ROSKILDE
Vi afholder vort medlemsmøde torsdag den 30. 

september kl. 1930 i biblioteket. 73 fra OZ2UD.

STRUER
Formand: OZ8AH, Åge Hansen, Østerbjerg, Fau

sing pr. Struer, tlf. (078) 6 50 53.
Kasserer: Knud Loftager, Danmarksgade 59, 

Struer.
Sekretær: OZ9FS, Filip G. Jensen, Fjordblink, 

Gimsing, Struer.
Lørdag den 21. august havde vi udflugt til Hor

sens afd., hvor vi bl. a. havde den glæde at hilse på 
OZ6PA og OZ3FM.

Vi vil gerne her takke Horsens afd. for den fine 
modtagelse, vi fik hos dem.

Tirsdag den 31. august kl. 1930 på Bang & Oluf- 
sen holdt vi generalforsamling. Nyvalgt blev Uffe 
Jensen.
Programmet for næste måned ser således ud: 
Tirsdag den 21. september kl. 1930:

Byggeaften.
Tirsdag den 28. september kl. 1930:

Filmaften.
Tirsdag den 5. oktober kl. 1930:

Byggeaften.
Tirsdag den 12. oktober kl. 1930:

Byggeaften. 
Vi mødes alle aftener i klublokalet Danmarks

gade 3, Struer. OZ9FS.

SØNDERBORG
Klublokale: Midtkobbel 5.
Nu er sommerferien vel forbi for alles vedkom

mende, så vi er klar til at tage fat på en frisk.
Forhåbentlig vil vinterens arbejde give nogen 

mere tilslutning, men det får vi jo nok at se.
Næste møde bliver mandag den 20. september kl. 

2000, hvor I vil få forelagt en hel del stof, der 
både kan komme gamle og unge amatører til gavn. 
Jeg vil dog også lige ad denne vej gøre 7AG m. fl. 
opmærksom på, at jeg stadig er i live, selv om der 
ikke var nogen artikel i OZ sidste gang.

Vy 73 OZ3SZ, Svend.

VIBORG
Formand: OZ5LD, Leo Dam, St. Set. Mikkels- 

gade 18 B, Viborg, tlf. (0761) 4803.
Kasserer: OZ8XU, Vichtor Sørensen, Agerskov 

pr. Viborg, tlf. Ravnstrup 8Y.
Sekretær: OZ3JE, John Olsen, Hald Ege, Viborg. 
Husk turen til Arena onsdag den 22. september 

med afgang kl. 1810 fra Domkirkepladsen.
Mandag den 4. oktober kl. 2000:

Foredrag af OZ6AI, Hans Asbjørn Jørgensen, med 
emne: Simple regler for dimensionering af tran
sistorkredsløb.
Tirsdag den 26. oktober kl. 2000:

Foredrag af OZ4JE, Kai Jensen, med emne: 
Simple regler for transformatorberegning og di
mensionering af DC convertere. Begge foredrag på 
Ålkjærs Konditori. Vy 73 OZ5LD, Leo Dam.

NYE MEDLEMMER

9857 Gert O. Johansen, Paludan Miillersvej 111, st., 
Århus V.

9858 Iwan Kliem-Larsen, GI. Køgelandevej 178 B, 
st., København, Valby.

9859,ARII/64, 639541 A. Tobiasen, Margretheholm, 
Refshalevej, København K.

9860 Keld Erik Madsen, Herlufmagle.
9861 Johs. Thomsen, Stenhuset, Svejbæk.
9862 Viggo Svenning Olesen, Hafniahus, Rønne.
9863 Leif 0. Christensen, Gjellerup Kirkeby, 

Hammerum.
9864 Troels Møldrup, Ndr. Strandvej 74, Risskov.
9865 Benny Andersen-Hega, Schleppegrelsgade 3, 

København N.
9866 Erik Sørensen, Søbyvej 9, Hvidovre.
9867 Anders Chr. Andersen, Vestergårdsvej 14, 

Brønderslev.
9868 Ove West, Astridsvej 7, 8., Brabrand.
9869 Svend-Erik Nielsen, Birkedalsvej 12, 1.,

Viby J.
9870 Henning Hedin, Møllevangen, Hinnerup.
9871 Keld Nordborg Brodersen, Solsikkevej 8, 

Risskov.
9872 Kent Gadeberg, Bjerrevej 58, Dagnæs, 

Horsens.
9873 Verner Topsøe-Jensen, Lilleskovvej 25, 

Korsør.
9874 Bjarne Christiansen, Liden Kirstensvej 8, st., 

København S.
9875 Leif Christensen, Rugkærgårdsvej 69, 

Tåstrup.
9876 Oluf Jensen, Stationsvej 10, Holte.
9877 Bent Grønbæk Olesen, Timring, Vildbjerg.
9878 Jens-Ole Østergård, Alhambravej 20, 

København V.
9879 Flemming Elvers, Snaphanevej 8, Præstø.
9880 Helge Bo Paulsen, Vestergade 6 A, 2.,

Århus C.
9881 Erik Juhl-Sørensen, Absalonsgade 37 A, 3. tv., 

København N.
9882 Henrik Furst, Buskager 38, st., Vanløse.
9883 Jørgen Goth Hansen, Tirsbækvej 1, st., 

Vanløse.
9884 Bredo Stabeil, Bragesvej 24, Åbyhøj.
9885 Gunnar Berg, Edward Griegsgade 5, 1. tv., 

København 0.
9886 Gert Østerberg, Wibrandtsvej 18, Kbhvn. S.
9887 Birger Andersen, Hvidkildevej 54 B, 2., 

København F.
9888 Jørgen Madsen, Tebstrup gi. Kro, Skander

borg.
9889 Per Jensen, Slagelsevej 115, Næstved.
9890 Hans Hermann Pedersen, Grenåvej 199, 

Risskov.
9891 Poul Juul Hansen, Blomsterskrænten 66, 

Nørresundby.
9892 Jørgen Ib, Fasan vænget 32, Dragør.

Atter medlem.
3075 OZ80C, Olav Steen Christensen, Skøjtevæn

get 16, Kastrup.
5734 OZ3FU, Jens Børge Madsen, Strandvej 14, 

Stige, Fyn.
2115 OZ8GP, A. Pedersen, Glahns Allé 33, 4., 

København F.
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Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.

Nye tilladelser:
B 7676, OZ1CS, Sigurd Vinter Kristensen, Glar- 

gårde, Hadsund.
(Har også OZ6CS).

C 8930, OZ2JQ, Kaj Holm Nielsen, Nygade 6, 
Hammerum.

C 8490, OZ2NQ, Jørgen Fischer Nilsson, Ved 
Andebakken 8, København F.

C 9845, OZ2PO, Palle Pedersen, ESK728 FSN, 
Skrydstrup, Vojens.

C 8495, OZ3LU, Laurits Christian Meyer Jørgen
sen, Svendsgade 3, Århus C.

C 7956, OZ3OF, Orla Helge Frausing, Absalons- 
gade 23, 1. th., Århus C.

C 9321, OZ4MD, Max Jørn Biem Elleby, St. Elle- 
bygård, Øster Marie.

C 9773, OZ5JR, Jan Lind Christensen, Vester- 
møllevej 14, Viborg.

B 6934, OZ6OH, Ole Hasselbalch, Knabstrupvej 56, 
Brønshøj.
(Genudstedelse).

A 6714, OZ7FH, Flemming Struve Hansen, Reber
banen 9, Struer.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Holstebro- 
vej 54, Herning).

C 8350, OZ8JQ, Jens Egon Poulsen, Tostrup, Møl- 
drup.

C 9310, OZ8LI, Leif Erik Nielsen, Simmerstedvej 
27, Haderslev.

C 9676, OZ8TI, Leif Pauli Christiansen, Kløver
vej 59, Vojens.

B 6959, OZ9HV, Henrik Brodersen, Skolegade 43, 
Skærbæk.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Astrup, 
Brøns).

7878 OX3KI, Knud Rasmussen, Qutdleq.
(Tidligere OZ1KI).

OX3SM, Søren Chr. Madsen, Godthåb.
(Tidligere OZ5SM).

Inddragelser:
A OZ1KI, Knud Rasmussen, Garvergårdsvej 37, 

Slagelse.
(Nu OX3KI).

B OZ4WX, Axel Holm, Bondebygaden, Bondebyen, 
Marstal.

B OZ5SM, Søren Chr. Madsen, V. Kærvej 32, 
Brønderslev.
(Nu OX3SM).

KRYSTALLER
for privatrad iobåndene, sender og modtager

pr. stk. kr. 35,-

Ring eller skriv til jOSTY ELECTRONIC
Bomporten 1,

GE 2482 - 1832 

efter kl. 18 - GE 4081

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet al landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig) 

Giro-konto: 22116.

*
Redaktører:

Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof). 
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 
15, Horsens, tlf. (066) 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. (01) ORdrap 7425.
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 
Horsens, tlf. (066) 2 18 34.

*
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, i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.

Afleveret til postvæsenet den 15. september 1965.

Her er den eksperimenterende amatørs chance 

for godtkøb af kurante løsdele.

OVERSKUDSLAGER
af elektrolytter,

keram. kondensatorer,

polyesterkondensatorer,

potentiometre,

carbonmodstande,

trådmodstande,

knapper,

loddepaneler,

rørfatninger

med meget mere.

Aflæg os et besøg og gennemgå selv de 

fremlagte varer (åbent fra 7-16,30).

LARSEN & HØEDHOLT
Ryesgade 51 - Kbh. 0


