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En impedansmåler for HF-området (I).
Af A. R. Pedersen, OZ7MA,
Rønne Allé 34, Allerød.

Strengt taget burde der i overskriften have
stået »En admittansmåler«, men for ikke at
starte med et måske ukendt ord har jeg valgt
at skrive „En impedansmåler saa ved man
da, hvad det i denne artikel beskrevne appa
rat skal bruges til. Men som en indledning vil
det sikkert være meget nyttigt at se lidt på,
hvad man forstår ved

selvinduktionen L er angivet i hhv. Hz og
henry eller i hhv. MHz og mikro-henry.
Xc fås i ohm, hvis f regnes i Hz og C i farad.
På kortbølgeområdet er det mere praktisk
at regne f i MHz og C i pF, og vi får da
følgende formel for kondensatoren:

Komplekse impedanser og admittanser.

Ligesom ved modstande kan man også her
regne enten i ohm eller i Siemens. Værdien i
Siemens fås atter ved at dividere ohm-vær
dien op i 1. Med et fint ord kaldes den stør
relse, man derved får, for susceptansen (sva
rende til konduktansen ved modstande). Den
betegnes ofte med B (svarende til at reaktans
betegnes med X).
Et par eksempler: En spole har selvinduk
tionen 20 mikrohenry. På 3,5 MHz er dens
reaktans da X = 440 ohm og dens susceptans
B = 1/440 = 0,00228 Siemens = 2,28 millisiemens. På 7 MHz er reaktansen 880 ohm og
susceptansen 1,14 mS. En 20 pF kondensator
har på 14 MHz reaktansen 570 ohm og su
sceptansen 1/570 = 0,00175 S = 1,75 mS. På
28MHz er reaktansen halvt så stor og suscep
tansen dobbelt så stor, altså hhv. 285 ohm og
3,50 mS.
I praksis har man ofte en modstand i serie
med en spole eller en kondensator (fig. 1).
Tilsammen kaldes modstanden og selvinduk
tionen eller kapaciteten for en kompleks
impedans Z. Matematisk kan impedansen
(som angivet på figuren) udtrykkes som mod
standen +j gange spolens reaktans eller - j
gange kondensatorens reaktans; j kaldes den
imaginære enhed og er lig sqr(—1), kvadratro
den af minus een. (Matematikerne kalder
denne størrelse for i, men elektroteknikerne

En modstands størrelse angives som be
kendt i ohm. I nogle tilfælde er det imidlertid
mere bekvemt at angive den som en konduk
tans (ledningsevne), d.v.s.: hvis den har mod
standen R ohm, så er dens konduktans G =
1/R. Enheden for konduktans kaldes Siemens
(S) eller på amerikansk mho (ohm stavet
bagfra). En modstand på 1 ohm har konduk
tansen 1 Siemens eller 1 mho. En modstand
på 0,1 ohm har konduktansen 10 Siemens, og
for en 100 ohms modstand er konduktansen
0,01 S eller 10 milli-siemens (10 mS). Endelig
har f. eks. en 5 k ohms modstand konduk
tansen 0,0002 S = 0,2 mS = 200 //S (mikrosiemens), o.s.v. Vi lægger mærke til, at en
lille modstand har en stor konduktans (leder
strømmen godt) og omvendt.
En spole og en kondensator har for en gi
ven frekvens en vis vekselstrømsmodstand
eller reaktans, som kan beregnes, når man
kender frekvensen og selvinduktionens, hhv.
kapacitetens størrelse efter følgende formler:
For spole: Xl = 2 n f L = 6,28 f L
For kondensator:

Her er X i ohm, hvis frekvensen f og
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har i stedet valgt at bruge j for at undgå
forveksling med strømstyrken, der ofte be
nævnes i). Det første led i udtrykket kaldes
realdelen, medens det andet led (med j’et)
kaldes imaginærdelen. Realdelen (modstan
den) og imaginærdelen (reaktansen) kan ikke
— selv om de begge måles i ohm — adderes
direkte, men hvis man vil finde den nume-

Fig. 1.

riske værdi
kvadratroden
led:

af
af

impedansen, må man tage
kvadratsummen af de to

hvor X’et står for enten Xl eller Xq , og
hvor de lodrette streger omkring Z’et angi
ver, at udtrykket kun giver den numeriske
værdi (og ikke fasevinklen). Dette udtryk
huskes let — og forståelsen for komplekse
impedanser lettes meget — hvis man tegner

Fig. 2.

impedansen i et såkaldt vektordiagram, fig.
2. Her er modstandens værdi (målt i ohm) af
sat ud ad den vandrette akse til højre, og
reaktansen er afsat på den lodrette akse, op
ad hvis det er en selvinduktion, nedad hvis
det er en kapacitet. Impedansen af seriekom
binationen er da resultanten Z; den numeri
ske værdi Zj er lig med længden af resultan
ten, og impedansens fasevinkel er den på
figurerne
angivne
vinkel
φ.
Fasevinklens
størrelse kan beregnes, men det skal vi ikke
komme ind på her. Af Pythagoras sætning
(i en retvinklet trekant er kvadratet på den
lange side lig med summen af kvadraterne
på de to korte sider) fås umiddelbart udtryk
ket for impedansens numeriske værdi.
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I stedet for en seriekombination kan man
have en parallelkombination af en modstand
og en kondensator eller spole, se fig. 3. For
en parallelkombination kan man godt regne
den komplekse impedans ud, men udtrykket
viser sig at blive meget mere indviklet end
for seriekombinationen, idet både 1. led (real
delen) og 2. led (imaginærdelen) bliver brø
ker, der hver indeholder både modstanden
R og reaktansen X. Det er altså ikke så sim
pelt som ved seriekombinationen, hvor real
delen udelukkende refererer til modstanden
og imaginærdelen udelukkende til selvinduk
tionen eller kapaciteten.
Beregner vi for parallelkombinationen det
reciprokke (»omvendte«) af impedansen, får
vi det, man kalder for admittansen,

der også er en kompleks størrelse. På fig. 3
er angivet udtrykkene for admittansen for
parallelkombinationen af en modstand og en
kondensator, hhv. spole. Disse udtryk er lige-

Fig. 3.

så simple som impedansudtrykkene for serie
kombinationen, idet første led blot er mod
standens konduktans, G = 1/R, medens andet
led (det imaginære) indeholder kondensato
rens, hhv. spolens susceptans. Læg mærke
til, at her er der et plus foran j’et ved kon
densatoren og minus ved spolen. Vi ser altså,
at hvis vi har at gøre med seriekombinatio
ner, er det mest bekvemt at regne med kom
plekse impedanser, medens det ved parallel
kombinationer er lettest at bruge komplekse
admittanser.

Fig. 4.

Også komplekse admittanser kan optegnes
som vektordiagrammer, fig. 4, hvoraf det
også fremgår, at den numeriske værdi af ad
mittansen fås som kvadratroden af kvadrat
summen af konduktans og susceptans.

Målinger på W3DZZ
flerbåndsantenne
Af Bo Brøndum-Nielsen, OZ7BO.

Hvis man til daglig bor under forhold, hvor
det at opsætte antenne kræver den yderste
diskretion og en god del diplomati -— det skal
helst ske om natten, eller medens naboerne
er bortrejst — er det en sand fryd pludselig
at have et par tønder land til rådighed, hvor
man kan skalte og valte, som man lyster.
Da en sådan lejlighed bød sig, gik jeg i
gang med nogle forsøg med WSDZZ-antennen, som jeg længe havde haft lyst til at
kigge lidt nærmere på. Nogle simple målin
ger foretaget under vanskelige forhold for
nogen tid siden havde vist mildest talt ned
slående resultater.
Det var altså med betydelig skepsis, jeg
gik i gang, men da der notorisk er mange,
der synes at have haft gode erfaringer, og
da W3DZZ-antennen — hvis den ellers kan

Det er værd at bemærke, at for højfre
kvens-transistorer
opgives
småsignalparametrene oftest som komplekse admittanser, de
såkaldte y-parametre.
Har vi nu et mere kompliceret kredsløb,
f. eks. en parallelforbindelse af to modstan
de, en spole og en kondensator (det kan være
en
parallelsvingningskreds,
hvor
den
ene
modstand repræsenterer tabene i spole og
kondensator og den anden en ydre belast
ningsmodstand), kan vi beregne den resulte
rende admittans som angivet på fig. 5. Lad

Fig. 5.

os tage et taleksempel. Vi tænker os, at RI
= 1000 ohm, d. v. s. GI = 0,001 Siemens =
1 mS, R2 = 10.000 ohm, altså G2 = 0,1 mS,
endvidere L = 2,2 μH og C = 225 pF.
Ved 7 MHz fås da, at både spolens og kon
densatorens susceptans er 10 mS, d. v. s. at
kredsen er i resonans. I udtrykket for admit
tansen står der +j foran kondensatorens og
- j foran spolens susceptans, altså ophæver

bringes til at arbejde fornuftigt — jo er en
dejlig nem flerbåndsantenne — var det nok
ulejligheden værd at pusle lidt med den.
Lad mig kort resumere, hvordan antennen
er opbygget og teoretisk skulle fungere:
W3DZZ-antennen er en dipol, der arbej
der på fem bånd (3,5—28 MHz). Den fødes
med en 50—70 ohms coax eller twinlead. I
toppen er indskudt afstemte kredse, der vir
ker som spærrekredse på 7 MHz, som selv
induktioner (forlængerspoler) på 3,5 MHz og
som forkortningskapaciteter på 14, 21 og 28
MHz.
På 3,5 MHz er hele topstykket afstemt til
en halv bølgelængde. Den fysiske længde er
lidt mindre end normalt på grund af de ind
skudte selvinduktioner.
På 7 MHz er kun de inderste sektioner af
toppen i funktion som halvbølgedipol, idet
spærrekredsene
virker
som
isolatorer
på
dette bånd.
På 14 MHz afstemmes hele toppen til tre
halve bølgelængder, på 21 MHz til fem og på
28 MHz til syv halve bølgelængder.
Der skulle derfor — i hvert fald i teorien

de to hinanden, og admittansen bliver G1 +
G2 = 1 + 0,1 = 1,1 mS, altså en ren konduk
tans (ren modstand) ved denne frekvens.
Ved 14 MHz fås:
Y = 1 + 0,1 +j 20 - j 5 - 1,1 + j 15 mS.

Her virker kredsen som en modstand i pa
rallel med en kapacitet (idet der står +j 15).
Endelig fås på 3,5 MHz:
Y = 1 + 0,1 + j 5 - j 20 = 1,1 - j 15 mS.
Da der her står - j 15, virker kredsen som

en modstand i parallel med en selvinduktion.
For selv et nok så kompliceret netværk
(bestående af mange modstande, spoler og
kondensatorer i serie og parallel) kan man
angive den resulterende admittans ved en be
stemt frekvens som en simpel to-leddet stør
relse ligesom i eksemplet ovenfor. Man kan
også udtrykke det sådan, at for en bestemt
frekvens kan impedansen for et vilkårligt
netværk angives som en modstand i parallel
med en kapacitet eller selvinduktion. Udtrykt
på denne måde behøver man ved de fleste af
de målinger, man kan foretage med det i det
følgende beskrevne apparat, slet ikke at ken
de admittansbegrebet, men forhåbentlig har
ovenstående udredning kunnet give interes
serede lidt mere baggrund.
Konstruktionsbeskrivelsen
følger
i
næste
nummer
"*
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Målte standbølgeforhold på W3DZZ flerbåndsantenne
MHz
3,5
3,6
3,7
3,8

SWR

MHz

SWR MHz

4,0

7,0
7,05
7,1

14,0
14,1
1,4 14,2
14,3

1,8
1,0

1,5
Dimensioner:

1,1
1,2

1,8

21,0

1,9 21,2
2,0 21,4
2,2

21,6

Inderlængder 2X10,90 m. Yderlængder
Spærrekredse afstemt til 7050 kHz.
Fødekabel: RG-8/U.

— være ren strømfødning i midten af top
stykket på alle bånd.
Der synes at herske forskellige meninger
om de optimale længder af topstykkets sek
tioner. Oprindelig var antennen fra forfat
terens hånd dimensioneret for de amerikan
ske amatørbånd, der afviger en del fra vore,
dels
har
uensartede
ophængningsforhold,
fødekabler og antennehøjder nok bevirket, at
man er kommet til forskellige resultater.
Jeg skal her kort beskrive, hvordan jeg gik
til værks, idet jeg understreger, at den di
mensionering, jeg havnede ved, ikke skal ud
gives for at være „den eneste rigtige". Det
vil sikkert være nødvendigt at foretage in
dividuel tilpasning. Derimod har princippet
almen gyldighed.
Jeg startede med to traps — færdigkøbte
— der viste sig at have resonans på henholds
vis 7050 og 7150 kHz. At de ikke var helt
ens, skyldtes nok en tilfældighed. Senere
målinger viste, at det ikke spillede nogen
rolle.
For ikke at indføre flere „ubekendte" i fo
retagendet end nødvendigt, besluttede jeg
fra starten ikke at ændre på L/C-forholdet,
i hvert fald ikke før alt andet var forsøgt.
Derefter blev en halvbølgedipol for 7 MHz
skåret groft til og hængt op 3—4 m over
jorden. De to A-længder, der blev gjort rige
lig lange (2X12 cm), og isolatorer indsat i ste
det for traps. Midtpunktet blev forsynet med
en 2 vdg. koblingssløjfe, og A-længderne til
passet, således at der var resonans ved 7050
kHz.
Herefter blev traps indsat, og de to Blængder hægtet på. Resonans måltes i nær
heden af 3,5 MHz, og B-længderne blev så
afkoblet, til resonans opnåedes på 3700 MHz.
Nu blev koblingssløjfen fjernet, feederkablet
tilsluttet, og antennen hævet til fuld højde.
Jeg benyttede ca. 20 m RG-8/U (52 ohm
coax).
Til slut måltes standbølgeforholdet på alle
bånd. Resultatet fremgår af tabellen.
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SWR MHz

SWR MHz
2,8 28,4
1,9 28,6

SWR
2,5
2,5

1,6
2,0

2X6,30 m.

På 3,5 MHz-båndet er standbølgeforholdet
særdeles fint over 200 kHz (3600—3800 kHz),
lidt vel højt på 3500. Ved at forlænge B-stykkerne med 25 cm og således flytte toppens
resonanspunkt ca. 50 kHz nedad, vil man
kunne komme ned under SWR 3 i begge en
der af båndet. Jeg har ikke gjort dette, da jeg
er mest interesseret i den høje ende, hvor
frekvensskift bliver lettere, idet efterafstemning af pi-filtret er unødvendigt. Rent tabsmæssigt er et standbølgeforhold på 4 uden
betydning, specielt på disse lave frekvenser.
På 7 MHz er tilpasningen faktisk perfekt.
På 14 MHz varierer SWR jævnt fra 1,8 til
2,2, hvilket også må siges at være særdeles
tilfredstillende. På 21 MHz er SWR maksi
malt 2,7 og under 2,0 over den største del af
båndet. På 28 MHz har jeg kun kunnet måle
over en lille del af båndet (28,4—28,6 MHz),
hvor SWR var særdeles konstant 2,5. Der er
grund til at antage, at det vil være akceptabelt over adskilligt mere.
For fuldstændighedens skyld skal nævnes,
at antennen var anbragt ca. 9—10 m over
nogenlunde flad mark.
Jeg synes, at konklusionen må være, at
W3DZZ-antennen er en fortrinlig antenne
på 3,5 og 7 MHz, fuldt på højde med normale
halvbølgedipoler for disse bånd. Der er ingen
grund til at tro, at en ordinær 3,5 MHz dipol
vil have bedre SWR. På 14, 21 og 28 MHz er
det en i høj grad brugelig antenne med sti
gende retningsvirkning (hovedsagelig i læng
deretningen). Standbølgeforholdet er ikke så
godt som for halvbølgedipoler tilpasset de
enkelte bånd, men tabene vil ved normale
feederlængder være rimelige, ikke mindst
når man tager antennens simpelhed og alsi
dighed i betragtning. Og sidst, men ikke
mindst, den er hurtig til båndskift.
Som ved alle multibåndsantenner må man
huske, at evt. senderharmoniske udstråles
fint. Bruges korrekt dimensioneret pi-filter,
vil dæmpningen af harmoniske dog vel nok
være tilstrækkelig.
*

Af OZ7AQ.

LF-udgangsforstærker, 2-3 W
Transformerløse
udgangsforstærkere
er
ikke noget nyt, og beskrivelser har været
bragt før (OZ marts 1964, p. 70 (OZ7AQ) og
OZ februar 1965 p. 36 (OZ1JD)). Når der nu
igen bringes en sådan forstærker, er det
fordi denne forstærkertype har så mange
fordele fremfor den »klassiske« push-pull op
stilling. Transformerne er store, tunge og ofte
besværlige at fremskaffe. De små typer, man
ser anvendt forskellige steder, er som regel
temmelig dårlige, hvad virkningsgrad angår,
og
frekvensområdet
er
stærkt
begrænset.
Endvidere er det vanskeligt at modkoble ef
fektivt over to transformere. Ønsker man
derfor en udgangsforstærker, der er god nok
til radiofonigengivelse og simpel nok til an
vendelse i en amatørmodtager, står man sig
ved at ombytte transformerne med et par
transistorer — det bliver næppe dyrere hel
ler.
Forstærkerens data.

Den her beskrevne forstærker, der er be
regnet at skulle indgå i OZ’s system af »byg
geklodser«, er en videreudvikling af de to
tidligere beskrevne, idet hovedvægten er lagt
på at finde frem til den simplest mulige op
stilling, der kan opfylde følgende krav:
1. Udgangseffekt ca. 2 W (nok til mobilt
brug).
2. Driftspænding +12 V (foreslået stan
dard).
3. Styrespænding 1 Veff (foreslået stan
dard).
4. Lav forvrængning og stort frekvensom
råde.
5. Lille udgangsimpedans (god højttaler
dæmpning)

6. Belastningsimpedans 3,2
højttaler).
7. Modulstørrelse 120X60 mm.
8. Ingen justeringer.
9. God stabilitet.

ohm

(normal

Kravet om, at der skal kunne tilkobles en
normal 3,2 ohms højttaler, direkte, medfører,
at det er nødvendigt at bruge effekttransisto
rer af type AD139 eller AD149 (eller tilsva
rende i andet fabrikat end Philips), idet min
dre typer ikke kan klare den nødvendige
spidsstrøm med tilstrækkelig sikkerhedsmar
gin ved 12 V og 2 W. Her er brugt AD139,
men AD149 vil formentlig kunne bruges uden
andre ændringer end dem, der nødvendiggø
res af de lidt større dimensioner.
En styrespænding på omkring 1 V er hen
sigtsmæssig, fordi den foranliggende del af
en modtager da direkte vil kunne trække en
hovedtelefon. Begynderen kan da starte her
med og senere tilføje udgangsforstærker og
højttaler.
Lav forvrængning og stort frekvensområde
(mindst 50 Hz — 15 kHz) er et krav, fordi
mange amatører (heriblandt jeg selv!) ønsker
at anvende en sådan forstærker til radio
foni. Takket være den transformerløse udfø
relse og kraftig modkobling (ca. 20 dB) er
forvrængningen lav (usynlig på et oscillo
skop, d. v. s. under 1 %). Den nedre grænse
frekvens sættes kun af elektrolytkondensato
rernes størrelse og kan derfor gøres så lav,
det ønskes. Den øvre grænsefrekvens bliver
med de moderne transistorer høj, se fig. 7.
Ved udgangsimpedans forstår man den
indre modstand set fra højttalerklemmerne
ind i forstærkeren. Denne skal være lav, så
ledes at højttalerens basresonans dæmpes, og
således at udgangsspændingen bliver uaf
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hængig af belastningens størrelse. Udgangs
impedansen er her ca. 0,25 ohm, og forstær
keren fungerer derfor lige godt, hvad enten
der benyttes en højttaler med 3,2, 5, 8 eller
16 ohms svingspoleimpedans. Den maksimale
uforvrængede udgangsspænding er den sam
me i alle tilfælde, men udgangseffekten er
naturligvis størst ved den laveste belast
ningsmodstand.
Man kan måske indvende, at til kommuni
kationsbrug er gengivelseskvaliteten af un
derordnet betydning. Dette er nu ikke rig
tigt, for når det gælder om at fiske et svagt
signal ud af »mudderet«, er det vigtigt at
holde intermodulationen lav, og ved CW be
tyder god dæmpning af højttaleren en hel
del.
Udgangsspændingen er praktisk talt uforvrænget op til udstyringsgrænsen, hvor for
stærkeren begynder at klippe. Forøges udsty
ringen herover, fås en firkantspænding, hvil
ket ikke har nogen skadelige virkninger, hel
ler ikke når belastningen ikke er tilsluttet.
Derimod skal man helst ikke udstyre for
stærkeren
med
kortsluttede
udgangsklem
mer.
Princippet.

Den
transformerløse
klasse
B-forstærkers
princip er, at de to udgangstransistorer kob-

dingen, idet der er opnået en strømforstærk
ning. Nu kan man ikke realisere en så simpel
opstilling, fordi der skal en vis emitter-basisspænding til, før en transistor overhovedet
begynder at trække strøm, se fig. 2, og der

Fig. 2.
Transistorens
basisstrøm,
(og
kollektorstrøm)
som
funktion
af
basis-emitterspændingen.
Fuldt
optruk
ken kurve: ved 25 °C, punkterede kurver: se tekst.

vil derfor findes et »dødt« område på ca.
± 0,2 V, hvor et lille signal på basis ikke vi
ser sig i udgangen. Prøver man derfor at
køre en klasse B-forstærker uden basisforspænding (eller rettere basisforstrøm), får
man
den
velkendte
nulpunktsforvrængning
(cross-over distortion), se fig. 3. Ved at lade
drivertransistorens
kollektorstrøm
frembrin
ge den nødvendige forspænding Vbb over en
modstand RI (se fig. 4), kan denne forvræng
ningstype helt undgås. Prisen herfor er en
konstant hvilestrøm i udgangstransistorerne,
når intet signal påtrykkes.
Nu kan man endnu ikke få parrede kom
plementære transistorer til området 3—10 W

Fig. l.
Principskema for udgangstrin med komplementære
transistorer.

les i serie, således at den ene »haler opad«
i den ene halvperiode, den anden »haler ned
ad« i den anden halvperiode. I sin simpleste
form og uden dikkedarer af nogen art ser
strømskemaet ud, som fig. 1 viser. Basis på
de komplementære transistorer Q2 (NPN) og
Q3 (PNP) styres i parallel med samme signal
fra Ql, og da Q2 og Q3 begge er koblet som
emitterfølger, vil signalet over højttaleren
blive praktisk talt lig med basisstyrespæn332

Fig. 3.
Forvrængning som følge af for lille hvilestrøm,
sml. fig. 2:

fra europæiske fabrikker, hvorfor man må
indføre et kunstgreb for at realisere fig. 4
med to ens udgangstransistorer. Fig. 5a viser
en »kunstig emitterfølger«, der fungerer som
en NPN-udgangstransistor med en PNP-ef-

fekttransistor,
spændingsforstærkningen
er
næsten helt eksakt 1 gang. For at få samme
høje strømforstærkning i den modsatte gren,
bruger vi her en dobbelt emitterfølger (fig.

sisstrømmen.
Ql’s
basis-emitterspænding
er
næsten konstant og meget lille (ca. 0,2 V),
således at spændingen over R4 herved er
fastlagt. Emitterstrømmen i Q1 må derfor
nødvendigvis indstille sig således, at Ohms
lov er opfyldt, og da emitter- og kollektor
strøm højst er et par procent forskellige, har
vi opnået at frembringe en konstant kollek
torstrøm, der ikke varierer med temperatu
ren eller afhænger af transistorens data, blot
Ql’s
strømforstærkningsfaktor
hFE
er
stor
nok (større end 50 gange).
For yderligere at stabilisere DC-arbejdspunktet forbindes R3 ikke til en fast spæn
ding, men til udgangspunktet M. Herved op
nås, at enhver tendens til forskydning af ar-

Fig. 4.
Et mere praktisk anvendeligt kredsløb,
sml. fig. 1.

5b), og de to kombinerer vi så og får det
endelige strømskema fig. 6. De to opstillinger
i fig. 5 giver ikke helt samme spændingsfor
stærkning, hvilket egentlig er en fejl, men
takket være modkoblingen er dette uden
praktisk betydning. Til gengæld behøver man
ikke at være særlig omhyggelig med parrin
gen af driverne (AC127/132) og udgangstran
sistorerne (AD139). Da transistorerne leveres
parrede uden merpris, er parrede transistorer
dog benyttet i de byggede forstærkere.
Strømskemaet.

Ser vi nøjere på fig. 6, genkender vi Q2—
Q4 som fig. 5a og Q3—Q5 som fig. 4b. Be
lastningsmodstandene Rb er nu smeltet sam
men til een, højttaleren, der kobles til over
en stor kapacitet, som spærrer for jævnspæn
dingen.
Den nødvendige hvilestrøm i udgangstran
sistorerne opnås ved at forspænde basis af
02 og Q3 i forhold til hinanden, hvilket gøres
ved at lade en ganske bestemt, konstant
jævnstrøm passere modstanden R5. Midt
punktet M’s jævnspænding (den halve bat
terispænding) fikseres ved at lade den sam
me konstante strøm (Q1’s kollektorstrøm)
frembringe et spændingsfald over modstan
den R6.
Den konstante kollektorstrøm i driveren
Q1 frembringes ved hjælp af emittermodstanden R4 og basisdeleren R2—R3. Tænker
vi os først R3 forbundet til et punkt med fast
spænding (den halve batterispænding), vil
Ql’s basisspænding væere fikseret, fordi tvær
strømmen i R2 -h R3 er stor i. forhold til ba

Fig. 5,
Disse kredsløb erstatter Q2 og Q3 i fig. 4.

bejdspunktet vil kompenseres på grund af
den herved indførte jævnspændingsmodkob
ling. Det er herefter helt overflødigt at have
et trimmepotentiometer til at indstille M til
korrekt spænding.
Signalkredsløbet.

Indgangssignalet (ca. 1 Veff for fuld udsty
ring) tilføres via seriemodstanden RI og
blokkondensatoren Cl til basis på Ql, på
hvis kollektor styrespændingen til Q2 og Q3
fremkommer. Denne signalspænding er prak
tisk talt den samme som udgangsspændin
gen over højttaleren, d. v. s. knap 3 Veff ved
fuld udstyring (ca. 8 V spids-spids). Denne
spænding føres tilbage til Ql’s basis som
modkobling via R3 parallelt med C3, der fast
lægger den øvre grænsefrekvens. Uden C3
går forstærkeren temmelig højt i frekvens,
men under visse forhold kan da optræde
ustabilitet (selvsving), hvorfor C3 ikke må
udelades. Fig. 7 viser frekvensgangen for
nogle af de fremstillede forstærkere, kurver
ne F og G er med C3 = 220 pF, der er lidt
forskel på de to forstærkere. Kurve E er op
taget med C3 = 1200 pF, hvilket giver øvre
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Fig. 6.
Strømskema for den en
delige forstærker. Alle
modstande er 1/4—1/8 W,
5 %. Cl og C2 har
arbejdsspænding 3 V eller
mere. C4 er anbragt
udenfor printet, dens
arb.sp. er 10 V. Transi
storen Q1 kan være
AC127 eller den støjsvage
udførelse heraf, AC172.
NTC-modstanden Z er en
Philips type B8 320
00A/130E (130 ohm ved
25° C, ± 10 °lo).

grænsefrekvens ( -r- 3 dB) ved ca. 20 kHz.
Forstærkeren
opfylder
således
de
stillede
krav indenfor et stort område for C3, og en
hver kan så sætte den værdi i, der passer
ham. En værdi af. C3 omkring 500 pF kan
anbefales.
Den nedre grænsefrekvens bestemmes ude
lukkende af C2 og C4, idet Cl med tilhørende
modstande skærer af helt nede ved 6 Hz. RI
er iøvrigt indført, fordi der benyttes parallelmodkobling, hvorved indgangsimpedansen af
Q1 bliver meget lav. R1 kan selvfølgelig
varieres efter behov.
På fig. 7 er kurve A optaget med C4 =
3200 μF, B, C og D med C4 = 1200 μF. C2 er
for kurve A 100 μ., B 320 μF, C 50 og D 32 μF.
Det ses, at selv med de mindste kondensator
værdier (kurve D) er forstærkeren god nok,
og det ses endvidere, at der ikke opnås ret
meget ved en stor forøgelse af C2, med min
dre C4 også gøres større.
Temperaturstabilitet.

Transistorer har ry for at være meget tem
peraturfølsomme,
især
germaniumtransisto
rer som her anvendt. Det er da også korrekt,
at man kan komme ud for svare vanskelig
heder, når man opbygger sine kredsløb uden
at tage hensyn til de ændringer, der sker i
transistorerne,
når
temperaturen
varierer.
Bærer man sig rigtigt ad, er det imidlertid
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muligt at komme problemerne til livs, selv
med ret simple midler.
Stabiliseringen af Ql’s arbejdspunkt er al
lerede omtalt. Ved at indføre en emittermodstand og tage basisspændingen fra en relativt
lavohms spændingsdeler forhindres, at den
stærkt
temperaturafhængige
nulstrøm
kan
flytte
arbejdspunktet
(ændre
kollektorjævnstrømmen).
For at få et indtryk af, hvilke andre fakto
rer, der har indflydelse på udgangstrinets
funktion ved varierende temp., vender vi et
øjeblik tilbage til fig. 4. Når vi holder kollektorstrømmen i Q1 konstant, vil basisspændin
gen V bb også blive konstant, men dette er
faktisk uønsket! Den værdi af Vbb, der giver
en bestemt kollektorhvilestrøm i udgangstransistorerne, er nemlig ikke den samme ved
forskellige temperaturer, som antydet i fig.
2, hvor den længst til højre liggende punk
terede kurve gælder for en lav temperatur,
mens den længst til venstre gælder for en
høj temperatur. Forskydningen er omkring
- 2,5 mV pr. °C for en alm. transistor. Ind
stilles V bb , til der går en passende kollek
torstrøm ved stuetemperatur, vil hvilestrøm
men falde kraftigt, når temperaturen falder,
hvorved der optræder cross-over forvræng
ning. Omvendt vil en forøgelse af tempera
turen bevirke en kraftig stigning af hvile
strømmen. Hertil kommer så yderligere den

forøgelse af kollektorstrømmen, som skyldes
den temperaturafhængige nulstrøm.
Den billigste og også mest effektive måde
at kompensere for dette fænomen på, er at
shunte R5 (fig. 6) med en temperaturaf
hængig modstand med negativ temperatur
koefficient, en såkaldt NTC-modstand. En
eller flere serie- eller paralleltforbundne dio-

Printet kan fremstilles på en af de tidligere
her i OZ angivne metoder. For at prøve no
get nyt blev på prototypen som afdækning
brugt en speciel selvklæbende tape, der sæl
ges under navnet Chart-Pak og her i landet
forhandles af firmaet Simpack A/S, Lemchesvej 16, Hellerup. Loddeøerne afdækkes
med små skiver, 1/8” i diameter og med hul i

Fig. 7.
'
Forstærkerens frekvensgang for forskellige værdier
af C2 og C4, se iøvrigt teksten.

der kan også bruges som Z, idet en halvlederdiode forspændt i lederretningen har
samme temperaturafhængighed som en tran
sistor, men løsningen er dyrere og mere be
sværlig, da dioderne som regel må udsøges på
grund af den normalt forekommende store
spredning. Der er derfor her brugt en NTCmodstand af skivetypen, der giver en meget
fin kompensation til under 0 0 C. Opad i
temperaturområdet fås ligeledes en kompen
sation, men en stigning i hvilestrømmen kan
dog ikke undgås. Denne stigning har dog ikke
andre skadelige virkninger, end at forstær
kerens strømforbrug forøges noget.
Konstruktionen.

Hele forstærkeren undtagen koblingskon
densatoren C4 til højttaleren er monteret på
en printplade 120X60X1,6 mm. Udgangs
transistorerne er opspændt uisoleret på hver
sin køleplade, se tegning og foto. Køleplader
ne er bukket af 1,5 mm aluminiumsplade og
er malet matsort med skoletavlelak. (Dyrups),
hvilket giver en mærkbar forbedring af var
meafgivelsen.

midten, lange ledere laves med tape, ca. 1,5
mm bred (nr. CP6201). Når tegningen er
mærket igennem på det rene kobberfolie,
påsættes først øerne, derefter lægges lederne
med tapen, og der glattes godt efter overalt.
Denne operation tager væsentlig kortere tid
end påføring af shellak etc., og resultatet bli
ver meget pænere. Tapen er fremstillet af en
slags crepepapir, der modstår ætsevæsken
(ferriklorid, 50 %) udmærket. Der kan fore
komme indtrængning af ætsemiddel under
tapen, hvis den ikke er trykket fast til over
alt, især ved overlapninger. Svage gennem
slag kan forekomme, men sporene herefter
lader sig let fjerne. Printtegningen fig. 7 er
også udført med Chart-Pak på et specielt
målfast rasterpapir. Metoden er hurtig, og
rettelser er uhyre lette at foretage, men ma
terialet er ikke just rørende billigt.
Alle modstande og kondensatorer ligger
ned, idet der er god plads på printet, og for
øvrigt giver denne monteringsmåde langt det
mest stabile og smukkeste resultat. »Stående«
komponenter er en nødhjælp, når der ellers
ikke ville være plads nok, og bør undgås,
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medmindre der anvendes komponenter spe
cielt fremstillet for denne monteringsmåde.
Hulafstanden er valgt til 15 mm for mod
stande, således at såvel Vitrohm type SBT
som Philips 1/4 eller 1/8 W typer kan benyt
tes. Kondensator-hulafstanden er valgt rige
lig stor, således at et stort antal typer og fa
brikater vil kunne bruges. De små transisto
rer presses ned, så de sidder ca. 3 mm over
printet.
Kølepladerne forsynes med to stk. 10 mm
lange M3-skruer, der fastgøres med stjerne
skive og møtrik, hvorefter de males. Effekt
transistorerne monteres direkte på den male
de overflade, varmeledende siliconefedt er
ikke påkrævet. Transistorerne er fastspændt
med M4-skruer i gevindhuller, men der er
plads til møtrikker. Pas på, at der bliver
elektrisk
forbindelse
mellem
transistorhuset
og kølepladen! Før kølepladen fastspændes
på printet med to møtrikker (stjerneskiver
under!), skal købberøerne fortinnes med lod
dekolben, såfremt printet er dækket med
loddelak. Efter færdiggørelsen kan printets
kobberside beskyttes med et lag speciallak,
f. eks. Mathias & Feddersens type CFM 116
P, der tillader lodning efter påføringen.

Tabel 1.
Forstærker Hvilestrøm, Forstærkning Udg.effekt
nr.
mA
dB
watt max.
0 °C 25 °C 0'°C 25 °C O °C 25 °C
—
—
—
8,6
2,6
0*)
6,25
2,3
2,3
1
4,8
8,5
6,5
8,5
—
—
—
2,2
2
5,5
8,4
2,3
2,3
3
5,5
6,0 8,4 8,7
2,3
2,3
4
6,2
8,6
8,5
6,0
2,3
2,3
5
5,5
6,1
8,5
8,5
*) Prototype, se tekst.
Målebetingelserne: Vb = 12 V, f = 1000 Hz. For
brugsstrømmen ved fuld udstyring er ca. 400 mA.

Målinger.

Efter opbygning og gennemmåling af en
prototype blev den endelige printtegning ud
ført og et antal print fremstillet. Herefter
blev 5 stk. forstærkere samlet og gennemmålt. Prototypen var opbygget med 10 i0/o
modstande, og arbejdspunktet var eksperi
mentelt indstillet til symmetrisk klipning ved
overstyring. I de 5 modeller blev benyttet
5 % modstande med samme nominelle værdi
som i prototypen, men tolerancerne har snydt
en smule, så de 5 sidste forstærkere klipper
ikke helt symmetrisk, derfor den lidt mindre
maximale uforvrængede udgangseffekt. Da

Fig. 8.
.Printtegning, 1 :1. Små huller bores 1—1,1 mm und
tagen B og E for Q4 og Q5, der skal bores 1,3 mm.
Store huller bores 3,5 mm.
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Den færdige
forstærker, set fra
printsiden.

de 5 stk. var overordentlig ens, og da afvigel
sen fra det optimale er uden nogen praktisk
betydning, blev det ikke forsøgt at ændre
noget, men perfektionisterne, der råder over
et oscilloskop, kan jo justere lidt på R4 og
vinde 1 dB i effekt.
De fire af de fem modeller blev anbragt
i køleskabets frostbox et par timer, hvorefter
de blev målt. Temperaturen har under må
lingerne skønsvis ligget mellem -4- 10 og
0 ° C. Nogle af de vigtigste målinger er an
ført i tabel 1, det ses, at der faktisk ingen
forskel er ved de to temperaturer. På et par
af forstærkerne kunne man lige netop ane en
antydning af cross-over forvrængning ved
den lave temperatur, men ikke så meget, at
det ville kunne høres.
Herefter blev et par af forstærkerne un
derkastet en endnu mere primitiv varmeprøve, idet de blev anbragt direkte under en
75 W værkstedslampe af den type med luk
ket metalreflektor. Forstærkerne blev kørt
med fuld udstyring under forsøget. Efter at

stabil temperatur var opnået, var den eneste
påviselige ændring, at hvilestrømmen var
steget til ca. 150 mA; udgangseffekt og for
stærkning var uændret. Temperaturen skøn
nes at have været mindst 50 °C.
Det kan herefter antages, at forstærkerens
reproducerbarhed er god, samt at den uden
videre kan anvendes i temperaturområdet
0—50 °C, og værre forhold kommer den nok
sjældent ud for i praksis.
Print.

De, der ikke har lyst til selv at fremstille
printet,
kan
erhverve
et
fabriksfremstillet
ved at indbetale kr. 10,00 på EDR’s post
konto nr. 221 16, adr. Kassereren, Postbox 79,
København K. Husk at skrive Print OZ okto
ber 1965 på kuponen. Printet er fremstillet
af fa. Mathias & Feddersen, materialet er 1,6
mm fenolpapir med glasfiberforstærkning, og
det er forsynet med guldplettede kontakter,
og alle huller er boret (hullerne til B og E på
Q4 og Q5 skal bores op til 1,3 mm).
"*

Fig. 9.
Køleplade. Der skal bruges 2 stk.
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Af OZ6OH.

Fjernstyringsmodtager til 27,12 MHz
Efter opfordring bringes her en beskri
velse af modtager og sender for fjernsty
ring af modelfly (senderen kommer i et
senere nummer). Før senderen må benyt
tes i fjernstyringsbåndet, skal den nød
vendige tilladelse og godkendelse ind
hentes hos P&T!

Når man er afskåret fra muligheden for
en sendetilladelse,, forsøger man at finde an
dre muligheder for at komme til at arbejde
med sin hobby. Mærkeligt nok måtte jeg i
Schweiz gerne have en sender til dette for
mål, så jeg gik da også ret hurtigt i gang med
at interessere mig for en modtager og en til
hørende sender. Da jeg for år tilbage var sol
dat på flyvepladsen i Skrydstrup, stiftede jeg
bekendtskab
med
den
første
fjernstyrede
model. Den var udstyret med en lille thyratron, men godt var det ikke, og sikken en
evig justering. Nu, hvor transistorerne er til
at få fat i for en billig pris, er det noget helt
andet.
Da jeg gik i gang med denne opgave,
havde jeg kun erfaring i at bygge modeller,
og diagram over sender og modtager skulle
først findes. Jeg gennemrodede alskens lit
teratur, og jeg byggede flere modtagere, dog
uden at være særlig tilfreds med resultatet.
Ved et tilfælde faldt jeg over en lille walkietalkie, som OZ2PV har beskrevet i et OZ fra
maj 64. Denne HF-del blev prøvet med lidt
ændringer, og så dukkede følsomheden, og
ikke mindst stabiliteten, op. Følsomheden
blev større, da jeg ændrede quenchfrekvensen til omkring 150 kHz. Dette tip fandt jeg
ved at se i Terman (biblen for radiofolk).
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Lad os se lidt på opbygningen. Hele mod
tageren er opbygget på trykt kredsløb. Det
er så heldigt, at mit diagram passer overens
med en modtager, man kan købe færdig i et
tysk firma. Der er et par ændringer, så det
er ikke nogen kopi. Denne modtager her er
til og med følsommere og bedre end den
tyske.
Modtageren arbejder med et 4,5 volts lom
mebatteri med målene 65X60X21 mm. Bat
teriet har en kapacitet på 2,5 Ah. Da hele
modtageren bruger omkring 80 mA, giver
dette en levetid på ca. 30 timer, og det er
rigeligt. Modtageren er udstyret med én ka
nal, men der er plads til endnu en, og man
kan hægte flere til, hvis man har brug for
det. Alle modstande er af 0,25 watts typen,
men der er ikke brugt specielle komponenter
af nogen slags.
Se så på diagrammet:
Antennen
tilføres
et
superregenerativt
trin igennem en kondensator på 10 pF. Selve
antennen er 80 cm lang. HF-transistoren er
en AF135. Quenchfrekvensen ligger omkring
150 kHz. Udstrålingen er minimal, idet de
10 pF yder en høj modstand for så lav en
frekvens.
I emitteren tages lavfrekvensen ud over
en modstand på 4,7 kiloohm. Den kondensa
tor, der sidder over emittermodstanden, er
medbestemmende
for
følsomheden,
idet
quench’en kan ændres ved at vælge en la
vere eller højere værdi. Jo større kondensa
tor, desto lavere quench. Der følger så et pi
filter, der bremser de 150 kHz, men lader
lavfrekvensen
slippe
temmelig
uhindret
igennem. Så kommer der endnu et filter med
en modstand, og vi havner på basis af den

HF -trin

LF 1

LF 2 L F 3 Tonefilter

Rorforstærker

Strømskema.

første lavfrekvenstransistor. Denne er mod
koblet fra basis til kollektor med en lille
keramisk kondensator for at fjerne den sid
ste rest HF-signal. Det er for at undgå over
styring af de sidste transistorer. Det fjerner
også en del støj, som der alligevel ikke er
brug for. Der kommer endnu en forstærker
transistor, og signalet føres ud over en emitterfølger. Hele denne del er grundmodtage
ren. Tilslutter man en telefon imellem emitterfølgeren og +, vil man, når modtageren
virker, høre en ret kraftig susen. Med en
bærebølge skal denne forsvinde.
Så kommer der en del, jeg har indrammet.
Det er den selektive del af modtageren. Den
ne enhed er afstemt til en bestemt frekvens.
Parallelkredsen kan købes færdig, og det er
så heldigt, at firmaet også er at finde i Dan
mark. Adressen er: Sitafon, Ringsted, Box 10.
Kanalfrekvenserne begynder med 1080, 1970,
2940, 4370 og kanal 5 er 6500 Hz o. s. v. Jeg
vil tro, det er muligt at købe den trykte plade
der også.
Nu er der en forskel imellem de to modta
gere, men monterer man transistorerne som
vist i den medfølgende anvisning, giver det
ikke noget besvær. Forskellen er kondensa
toren på 1 nF imellem basis og kollektor i
lavfrekvenstrinet foruden filteret lige efter
HF-trinet. Emittermodstanden i LF2 er lod
det under den trykte plade.
I tonefilteret sad der oprindeligt et relæ
i kollektoren. Dette relæ er erstattet med en
modstand på 1 k, og relæerne er udført som
transistorer. Det sparer vægt og virker ud
mærket.
Lad mig nu først forklare, hvordan man
får et rorudslag. Lad os antage, at lavfre
kvensforstærker og HF-trin er udeladt. Vi
tilfører nu tonefilteret en tone igennem en
kondensator på 2,5 ,«F. Sæt en modstand på

omkring 10 kohm i serie med tonegenerato
ren. Så længe vi ikke er i nærheden af kred
sens resonansfrekvens, sker der ikke noget.
Basis på den efterfølgende PNP-transistor
er da negativ, og roret vil holde sig til den
ene side. I det øjeblik, vi er i resonans, vil
der på basis af tonefilterets transistor opstå
en vekselspænding, svarende til resonansen
i parallelkredsen. Transistoren vil forstærke
signalet og vende fasen 180 grader. Dette
signal føres nu tilbage til. den nederste del
af kredsen, og fasen drejes endnu 180 gra
der på grund af resonansen. Det vil altså nå
basis i medfase med det indkommende sig
nal. Trinet skulle nu gå i sving, men det
forhindrer dioden. Transistoren vil dog være
stærkt dustyret, og nu lægger basis på den
efterfølgende NPN-transistor sig imod plus.
Denne transistor vil nu trække strøm, og den
anden er stoppet. Roret trækker til den an
den side, og det var jo også meningen. For
nu at komme til at styre lige ud må vi med
lige store mellemrum sende signal og intet
signal. Roret vil altså ryste hele tiden, men
det forstyrrer ikke. Det ses vel tydeligt, at
det med dette system er muligt at dreje ro
ret i hvilken som helst stilling. Det giver en
pæn styring.

Impulsmodulator for afprøvning, se teksten.
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Rormagnetens konstruktion.

I modtageren ér der plads til endnu en
kanal, men jeg flyver foreløbig kun med
sideror, det går ganske udmærket. Er man
højt nok oppe, er det såmænd muligt at ud
føre en ret pæn looping.
Rormagneten er opbygget over en lille rød
magnet af fabrikat Eclipse. Den blev for år
tilbage købt i en isenkram i Hillerød. Jeg
viser et forslag til denne magnet, og ved at
se på fotoet skulle det vist være muligt at
danne sig et begreb om, hvordan det er
lavet. Spolen er viklet fuld med to parallelle
0,12 mm CuL tråde. Dette er gjort for at få
samme modstand i de to halvdele. Enderne
skal da krydses ved samlingen.
For at kunne afprøve rorfunktionen på
lavfrekvens har jeg medtegnet en lille multivibrator. Denne hakker en tilført tone i styk
ker, og ved at gøre multivibben asymmetrisk
ved hjælp af potmeteret på 100 kohm kan
man så se, hvordan det hele virker.
Man kan tilslutte en hvilken som helst
tonegenerator. Jeg har forresten brugt den
transistortonegenerator, jeg har beskrevet i
et tidligere OZ. Tonetrinet vil virke med en
tilført tone på omkring 30 mV, men tilpas
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modstanden således, at der er sikker funk
tion med 300 mV. Båndbredden måler jeg
ikke efter 3 dB punkterne. I stedet for aflæ
ser man den frekvens, der giver 6 mA strøm
i rormagneten. På denne måde bliver bånd
bredden ca. 300 Hz.
Båndbredden ændrer sig ikke meget ved
at gøre seriemodstanden mindre, men støj
vil udstyre roret, hvis den bliver for lille.
Et passende valg er et sted imellem 10 og
20 kohm.
Afprøvningen skulle ikke volde nogle van
skeligheder, hvis alt er opbygget efter dia
grammet. Til slut først grundmodtageren.
Hør efter sus i hovedtelefonen. Tag gitterdykmeteret og stil det i osc.stilling og opsøg
det sted, hvor suset forsvinder. Drej så jernkernen på plads, indtil man ligger ved 27
MHz. Finjusteringen må gøres med en kry
stalstyret sender. Denne bliver også beskre
vet i et kommende OZ.
Tonefilter og ror afprøves enten med en
normal tonegenerator, eller man hægter den
viste
impulsgenerator
imellem
tonegenera
toren og tonetrinet. Uden tone skal magne
ten trække til den ene side og med til den

Af OX3AB, Arne Pedersen,
Godthåb, Grønland.

Variabel krystaloscillator

Jeg har i nogen tid gået og puslet med en
VFO beregnet til min ESB-sender, hvor ESBsignalet laves på 5250 kHz, og hvor det såle
des, for at få 80 og 20 meter båndene dæk
ket helt, er nødvendigt at blande med et sig
nal mellem 8850 og 9100 kHz.
Flere opstillinger blev prøvet, men alle
led af samme skavank, nemlig at frekvens
driften var for stor til ESB. Dette kunne der
muligvis bødes noget på ved anskaffelse af
nogle mere stabile kondensatorer end dem,
jeg var i besiddelse af, men dette lod sig af
flere grunde ikke gøre, hvorfor jeg, omend
modstræbende, besluttede mig til at køre
krystalstyret, idet jeg var i besiddelse af et
krystal på 8900 kHz, og således efter blan
dingen kunne komme ud på 14150 og 3650
kHz.
Under min søgen i tidsskrifter og håndbø
ger efter gode tips til VFO’en var jeg stødt
på nogle forfattere til ESB-grej, som an
vendte VXO, variabel krystaloscillator. Ek
sempler findes i ARRL’s håndbog 1964, i
Mobile Handbook anden udgave, QST no
vember 1960 og CQ januar 1963. Jeg beslut
tede mig til at forsøge en sådan opstilling for

dog at kunne flytte lidt i frekvens, hvis det
skulle vise sig, at krystalfrekvensen var for
styrret.
En prøveopstilling blev flikket sammen og
gav til resultat, at jeg kunne trække det an
vendte krystal 4,5 kHz, hvilket jo ikke var
særlig imponerende, da flere af forfatterne
i ovenstående artikler havde lovet noget
mere.
VXO’en blev nu sat til side, mens sidste
hånd blev lagt på den øvrige del af senderen.
Imidlertid kredsede tankerne stadig omkring
problemet at kunne flytte i frekvens.
En dag gik jeg så i gang igen for at prøve
at få noget mere ud af det. Efter flere for
søg viste det sig, at den oprindelige spole
var alt for lille. Der blev .så viklet en spole
på en Prahn KB-form nr. 5013 med 0,3 mm
em kobbertråd, 3 vindinger i hver rille, ialt
75 vindinger. En jernkerne blev sat i, således
at jeg med krystallet sat i, og kondensatoren
drejet ud fik resonans på omkring 7 MHz,
hvor de første forsøg foregik.
Det viste sig nu, at 4 stk. surplus-krystal
ler på frekvenserne 7010.000, 7038.89, 7050.00
og 7060 kHz alle kunne trækkes mellem 15,5

Fjernstyringsmodtoger
anden. Det er ganske nemt. Da viklemod
standen i rormagneten ligger omkring 50
ohm, vil der trækkes ca. 60—80 mA fra bat
teriet, og det hele tiden.
Med en sendereffekt på ca. 200 mW vil
modtageren med sikkerhed virke over en af
stand på 800 meter og i luften mindst 2 km.
Det er mere end nok.
Så lige et par ord om spolerne i HF-delen.
Afstemningsspolen har 7 vindinger på en
5 mm form. Der er en ferritkerne ind dr ej et.
Den er ret ukritisk, men da jeg ikke kender
ferritten, må man nok prøve sig lidt frem.
HF-DR er viklet på en 0,5 watts modstand,
0,1 mm CuL fuld.
Lavfrekvensfilterspolen er fra rodekassen.
Selvinduktionen er målt til ca. 30 mH. Man

kan her bruge en lille ferritkerne. Man skal
da kende viklekonstanten, se OZ sept. 64,
side 281.
Modtageren vejer 50 gram. Rormagneten
67 gram. Batteriet 115 gram, og den samlede
flyvevægt overstiger ikke 525 gram. Den
model, jeg flyver, har en spændvidde på
1770 mm. Fotoet viser også placeringen af
batteriet. Det er uhyre vigtigt, at alt sidder
godt fast, for det er store kræfter, alt kom
mer ud for ved en uheldig landing.
Begynd med en eenkanalstyring og en
svævemodel, og vent endelig med en motor
model indtil øvelsen er kommet. Det er nem
lig svært nok at beherske een kanal uden
motor. Held og lykke og kom snart i gang.
Det er et dejligt tidsfordriv.
*
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og 18 kHz, mens et par helt nye krystaller
med påstemplede frekvenser 7005 og 7015
kHz (fabrikat Groot) kunne trækkes hen
holdsvis 27,5 og 28,8 kHz. 8900 kHz krystal
let, som skulle anvendes i senderen, kunne
trækkes 89 kHz (også fabrikat Groot). Dette
krystal kunne dog ikke svinge, før spolen
var ændret. Det viste sig at være passende
blot at fjerne jernkernen.
Det skal bemærkes, at frekvensen trækkes
nedefter og at den højst opnåelige frekvens
ligger lidt lavere end krystallets påstemplede
frekvens.
Der var overhovedet ingen vanskeligheder
med at få oscillatoren i gang efter stop, og
tonen var fin. Man kunne faktisk ikke høre,
at der ikke var tale om en af de gængse
typer krystaloscillatorer.
Dette var løsningen på mit VFO-problem!
Derefter gik jeg i gang med den endelige op
stilling, som ses af diagrammet. Der er her
anvendt en EF95 som oscillatorrør, men EF91
er prøvet med lige så godt resultat. EF95
passede imidlertid til en forhåndenværende
strømforsyning, som jeg ønskede at få ind
bygget for at få en samlet enhed.
Komponenterne er ganske ukritiske, bort
set fra spolen, der er temperaturfølsom. Drejekondensatoren, en Prahn FLTD 2X30 pF,
er fastlimet til chassisbunden, da en hensigts
mæssig fastspænding i forbindelse med den
anvendte skala ikke var mulig.
Rørfatningen er vendt således, at man op
når korte forbindelser til spole, drejekondensator og krystalfatning. Spolen er monteret
på chassisbunden med en 1/8” skrue, efter at
der i spoleformens ende ved hjælp af en
varm loddekolbe er indsmeltet en møtrik.
Dette giver en stabil montering af spolen.
Selve chassiset er blot en stump 2 mm alu
miniumsplade, som er forsynet med ombuk
kede kanter. En anden stump af samme tyk
kelse udgør forpladen. Dækdåsen, en forhen
værende thedåse, som fandtes egnet til for
målet, har målene 11,5X11,5X11,5 cm. For at
skaffe luftcirkulation er bagklædningen (den
forhenværende bund) forsynet med lufthul
ler lavet med en ½” Q-max. Igennem et par
af disse huller stikker netledningen og coaxkablet til signaloverføringen ud. Forpladen
er forsynet med en 100 mm stor japansk mikroskala med noniusaflæsning (Radiomaga
sinet). Dette er iøvrigt VXO’ens eneste knap.
Efter ombygningen viste det sig, at kry
stallet kunne trækkes ikke mindre end 113.5
kHz, nemlig fra 8893.5 til 8780 kHz, stadig
med fin tone hele båndet igennem. Oscilla
toren svinger stabilt over hele området.
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Målinger på oscillatoren viste, at den fra
helt kold start de første 15 minutter drev
350 Hz opefter i frekvens og yderligere 60
Hz de næste 15 minutter. Efter denne drift
drev oscillatoren ikke mere i måleperioden,
der strakte sig over adskillige timer.
Frekvensdriften
skyldes
opvarmning
af
spolen. Ved pustning direkte på spolen drev
frekvensen ca. 100 Hz. Men da driften efter
den første opvarmning jo er minimal, er der
ikke gjort noget forsøg på at sætte ind over
for dette.
Oscillatoren er iøvrigt ikke vanskelig med
hensyn
til
netspændingsændringer.
Pludse
lige store spændingsændringer af den slags,
der kan ses på lyset, gav en næppe hørlig
frekvensændring,
mens
langsommere
æn
dringer af netspændingen ikke indvirkede
på frekvensen. Der er derfor ikke anvendt
stabiliseret strømforsyning.
Anode- og skærmgitterstrømmen andrager
tilsammen 4,5 til 5 mA. De tilsvarende spæn
dinger, målt med 1000 ohm/volt meter, er
hhv. 135 og 75 volt.
Desværre er frekvenskurven ikke lineær,
men med noniusaflæsningen og en god kali
breringskurve er det ikke vanskeligt at fin
de en hvilken som helst frekvens i båndet
med ret stor nøjagtighed. Ved udarbejdelse
af kalibreringskurven skal man have så
mange sikre punkter som muligt, helst et for
hver 10 kHz.
Oscillatorens output er ganske ringe, når
der som her anvendes uafstemt anode, hvor
for et forstærkertrin ofte vil være påkrævet.
En afstemt kreds i anoden forhøjer output
væsentligt.

Diode-støjgenerator

Hustelefon

Af OZ-DR 1355, Jørgen Dann-Johansen,

Af OZ9CV, Richard Christensen,

Slotslyngen 3, Århus V.

Frisengårdsvej 59 B. Nyborg.

Hvor følsom er din modtager på de højere
frekvenser? Mister du svage signaler på 21
og 28 MHz, som din nærmeste amatør-pal
fanger, måske på grund af, at hans modtager
er mere følsom, eller hans QTH er bedre
placeret?
Denne
simple
diode-støjgenerator
vil give dig svaret på disse og andre spørgs
mål.
Den eneste kritiske komponent i støj gene
ratoren er dioden, Dl. Her har jeg fundet
frem til silicium-dioderne 1N21B og 1N23B
fra Sylvania, som begge arbejder tilfreds
stillende i denne opstililng, hvorimod en general-purpose
germaniumdiode
som
OA85
ikke kunne anvendes.

Montering.

Støjgeneratoren monteres i en lille alumi
niumskasse, 76X76X102 mm, f. eks. Imhofs
minibox nr. M3030. Coaxial-stikket, PI, mon
teres midt i den ene endeflade, 76X76 mm.
Da dioden, 1N21B, har forskellige diametre
i hver ende, må man finde egnede clips til
at holde dioden på plads (spidsen er kato
den). Den ene clip fra en sikringsholder lod
des direkte på coaxialstikkets inderleder, den
anden clip, et ben fra en gammel rørfatning,
monteres på diodens katode. Modstanden, RI,
skal i værdi svare til modtagerens indgangs
impedans (50, 75 eller 300 ohm), denne skal
sammen med kondensatoren på 5 nF monte
res så tæt ved coaxialstikket som muligt.
Placering og ledningslængde af de øvrige
komponenter er ikke kritisk, her er 25
kohms-potentiometret og afbryderen monte
ret på 76X102 mm-fladen, og bag disse pla
ceres batteriet.
Anvendelse.

Når diodestøjgeneratoren er færdigmenteret, skal den afprøves. Først tilsluttes støj
generatoren til modtagerens antenneindgang
via et stykke coaxialkabel, dernæst tilslut
tes et AC-voltmetér over højttaleren. Afbryd

På diagrammet ses en hustelefon med to
(kun to) ledninger. I mange forretninger kan
man købe hustelefoner, som er ret dyre. Vi
amatører kan lave 4 stk. til samme pris af
den her viste slags.

Der, hvor jeg arbejder om eftermiddagen,
havde vi de viste hustelefoner, men nogle var
defekte, og jeg fik den opgave at lave dem.
Jeg fik dem lavet og benyttede lejligheden
til at tegne ledningsføringen af, og det er
den her viste.
Hvis man er fingernem,, og har tålmodig
hed, kan man lave et hus, der ligner en rigtig
telefon af krydsfinér, eller man kan skrue
det hele fast på en træplade.
Det eneste, man selv skal lave, er den
en-polede omskifter til ophængning af mikrotelefonen. Den laves på følgende måde:

modtagerens AVC og BFO, juster HF-kontrollen helt op, og juster LF-kontrollen til
en passende indikering på instrumentet. Her
efter tændes der for støjgeneratoren, og ge
neratorens potentiometer justeres, indtil in
strumentets indikering er forøget med 3 dB.
Dersom dit instrument ikke er kalibreret i
dB, vil 1,4 gange første indikering svare til
3 dB.
Jo mindre, der skal justeres på støjgenera
torens potentiometer for at opnå en 3 dB
forøgelse, des bedre er modtagerens følsom
hed. På frekvenser under 14 MHz skal poten
tiometret kun justeres ganske lidt, hvorimod
der kræves en større opdrejning ved fre
kvenser fra 14 MHz og opefter.
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En universal
nettransformer

Beregning af dekademodstande
til rørvoltmetre o. 1.
Af Henrik Jacobsen,

Af Henrik Bonde,

Absalonsvej 12, Frederikshavn.

Skovhuse Skole pr. Sønderborg.

Beregning af dekademodstande til rørvolt
metre foretages efter følgende formel:

1 -240 V~
Glødespænding

Fig. 1.

Når man eksperimenterer, har man ofte
brug for en masse forskellige spændinger, og
her er så en måde at fremskaffe dem på. Dia
grammet fig. 1 viser en nettransformer med
mange udtag, der kan kobles til de to skin
ner, som går til udgangsklemmerne ved
hjælp af to kontaktben, som antydet i fig. 2.
Ideen har eg fjra en gammel, tysk rørprøver
RPG38/II W16, som jeg desværre ikke har
noget diagram over (hvem kan hjælpe?)

Fig. 2.

Forskellige spændinger som kan udtages:
1.0
volt nr. 6— 7
20,0 volt
2.0
volt nr. 6— 8
22,0 volt
2,5
volt nr. 5— 8
24,0 volt
4.0
volt nr. 5— 9
30,0 volt
5.0
volt nr. 4— 7
35,0 volt
6.0
volt nr. 4— 8
40,0 volt
7,2
volt nr. 4— 9
44,0 volt
8.0
volt nr. 4— 9
55,0 volt
10.0
volt nr. 3— 7
63,0 volt
13.0
volt nr. 3— 9
65,0 volt
16.0
volt nr. 3— 9
90,0 volt
19.0 volt nr. 6—10
110,0 volt
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nr. 5—10
nr. 4—10
nr. 4—10
nr. 3—10
nr. 2— 7
nr. 2— 9
nr. 2— 9
nr. 2—10
nr. 4—11
nr. 3—11
nr. 2—11
nr. 1—9

hvor Vt = det antal volt, der skal tabes over
dekademodstandene indtil udtaget for det
anvendte område.
Ri = rørvoltmeterets indre modstand i
Mohm.
Vomr. = måleområde.
R = dekademodstand indtil udtaget for det
anvendte måleområde.
Eksemnel:
I et rørvoltmeter ønskes
en indre modstand på 10
Mohm og følgende måleomr
råder:
0 — 0,5 — 1,0 — 5 — 50
— 100 — 500 V AC/DC.
Instrumentet har i stil
ling a fuldt udslag for 0,5 V.
Stilling b = 1 V.

Spørgsmål
sendes
til
OZ6NF,
G.
Juul-Nyholm,
Hirsebakken
7,
Måløv.
Sammen
med
spørgsmålene
skal
altid
opgives
EDR-medlemsnummer
og
evt.
kaldesignal,
men
spørgerne
forbliver
anonyme
overfor alle andre end OZ6NF.
Spørgsmål: Til min sender anvender jeg p. t. en
rørensretter. Med dele som nedenfor i skitsen (ikke
vist) minus inputchoken får jeg tæt ved 800 V uden
belastning af ensretteren. Når nøglen trykkes ned,
får jeg godt 600 V (100 mA) på anoden, altså tem
melig
dårlig
spændingsregulering.
Dette
vil
jeg
forbedre ved, at anvende 4 stk. BY100 i broensretter
og inputchoke, og nu vil jeg gerne vide, hvor stor
en effektiv transformerspænding, der skal til uden
at overbelaste dioderne, da jeg gerne vil have ca.
800 V ubelastet ud. Med overbelastning mener jeg
for høj spænding over den enkelte diode.
Svar: Hvis man tænker sig, at du i din nuvæ
rende ensretter skifter rørene ud med dioder og
tilføjer en inputchoke, vil din spænding falde til
omkring 540 V i tomgang og ca. 500 V belastet, fordi
inputchoken giver en DC-spænding på ca. 90 °/o af
AC-spændingen mod de ca. 140 °/o ved kondensatorindgang. Og BY100 bliver „kørt" lige til grænsen.
Du får altså en mægtig fin regulering, men en for
lav spænding. Det kan klares ved at gøre AC-spæn
dingen noget større, ca. 900 V, men så skal der to
stk. BY100 i serie i hver brogren. Din nuværende
transformer må være på omkring 600 Veff , så det
kan klares ved at sætte en 300 Veff i serie med
den. Nu skal du blot passe på, at din bleederstrøm
bliver stor nok, for ellers vil tomgangsspændingen
vokse til små 1300 V, og det kan kondensatorerne
nok ikke tåle. Hvis du dividerer inputchokens selv
induktion op i de 800 V, får du den strøm (i mA),
der mindst skal gå i bleederen. Hvis f. eks. den er
10 henry, skal der gå mindst 80 mA, og bleedermodstanden må derfor højst være 10 kohm (65 W).
Dette er den regulære måde at få en stiv spænding
på, men den har altså sin pris. — Man plejer der
for at sætte ret store kapaciteter i filtret i stedet,
idet man så nærmer sig den ideelle spidsensret
ning, og derfor får mindre spændingsvariation med
belastningen. — I dit tilfælde ville jeg først skifte
rørene ud med dioder. Hvis det ikke hjælper nok,
ville
jeg
forøge
kondensatorernes
kapacitet,
men
der er ingen grund til at gå meget længere end til
det dobbelte af de 2X16 #iF, du allerede har. — Og
det er forøvrigt meget få amatører, hvis regulering
er bedre end 15 °/o!
Spørgsmål:
Mit
problem
angår
MF-transformerne
til krystalfilter med transistorer til en ESB-sender.
Mine krystaller ligger omkring 470 kHz. Jeg har i
min
rørmodtager
frembragt
et
kunstigt
midtpunkt
på sekundærsiden ved hjælp af to blokke, men jeg
mener, at dette ikke kan lade sig gøre med de af
mig bekendte i handelen værende transistor-MF transformere, der har uafstemt og særdeles lavimpedanset sekundær. Kan du anvise mig en udvej,
eller skal jeg lade transistorpr o jektet falde?
Svar: Det simpleste ville måske være at anvende
en
„rør-MF-transformer",
men
den
fylder
jo
lidt
mere. Så kunne du lave en spole selv med midt
punktsudtag, det behøver jo ikke at være en trans
former på det sted, det er ikke engang ønskeligt,
fordi det koster rundt regnet 10 dB i signaltab, da
krystallerne
belaster
spolen
hårdere,
end
transfor
merens
koblingsgrad
er
beregnet
til.
Endelig
kan

du
også
bruge
en
transistor-MF-transformer,
og
bruge
sekundærkredsen
alene,
idet
primærkredsen
kortsluttes, og kollektoren sluttes til den lavimpedansede koblingsvikling. Så kan du lave et kun
stigt
midtpunkt
med
to
kondensatorer.
Men
du
kunne måske få mere forstærkning ved at lave
spolen
selv,
medens
en
balanceret
diodeblander
ville arbejde bedst med en lavimpedant belastning.
Der er mange udveje.
Spørgsmål: Jeg er kommet i svare vanskelighe
der, da min vært ikke vil tillade opsætning af en
80 m sendeantenne. Da jeg bor på 4. sal, kan jeg
bore op ovenover og hænge noget skjult under
spærene eller uden på tagstenene, som du ser på
vedlagte skitse. Men ak, en fællesantenne (kanal 4,
10 og FM) er anbragt over min QTH, og kabler
går herfra til hele huset. Jeg vil derfor spørge dig:
1) Hvordan bør antenne og evt. filter se ud? 2)
Hvordan skal jeg køre mit PA-trin? 3) Hjælper det
at fasemodulere? 4) skal jeg evt. prøve et andet
bånd? — Min PA-box består af: Buffer EL81, PA
TT21 med pi-led (p. t. V = 500 V og Vg = 40 V).
Jeg
bruger
contr
olied
cgrr-ier-modulation.
Eller
skal jeg pakke det hele sammen??
Svar: Fat mod, Zakæus. Din cykel er ikke punk
teret endnu. Men vejen er godt nok lidt stenet! —
Du skal først og fremmest sørge for, at din rig er
tæt for harmoniske, og det gælder ikke bare PA.
Jeg kender både VFO’er og modtagere, som på det
nydeligste kan ødelægge et TV-billede. Altså: Når
du kan køre din rig for fulde sejl på en skærmet
kunstantenne uden TVI, kan du begynde at inter
essere dig for en atnenne. Du vil finde de mærke
ligste steder, hvor der siver HF ud. Mikrofonkablet.
TR-switch.
Højttaler
og/eller
antennekabel
til
mod
tageren.
Kabler
til
strømforsyningen.
Coaxkablet,
hvis skærm ikke er stellet, hvor det går igennem
chassiset.
Forpladen
på
dit
PA-trin.
Og
meget
mere. Kort sagt, enhver mulighed for lækage må
tættes
med
skærmning
eller
afkobling
med
korte
ledninger. — Dit PA-trin laver mindst indhold af
harmoniske, hvis det kører i kl. B, og forskellen
i nyttevirkning er meget lille. Hvis dit signal har
konstant
amplitude,
hopper
forstyrrelserne
ikke
slet så meget over billedet, og fasemodulation er
derfor at foretrække fremfor alm. AM. Det hjæl
per ikke meget at køre på et andet bånd, men hvis
du bliver nødt til at sætte et lavpasfilter i antenne
kablet, kan du jo lave det til at skære af ved 16
MHz, hvis du ikke vil bruge 10 og 15 m Det giver
jo større dæmpning af de harmoniske i TV- og
FM-båndene.
Antennen
kan
muligvis
køre
direkte
på PA-trinets piled, men jeg foreslår at bruge et
coaxkabel op til en antennetuner direkte ved an
tennen,
som
helst
skal
være
symmetrisk,
altså
fødes på midten. Du skal ikke være ked af, at an
tennen
ikke
bliver
nøjagtig
en
halv
eller
kvart
bølgelængde, det tilpasses jo med tuneren, som du
til gengæld nok skal eksperimenterer en del med.
Alt i alt en del arbejde, men jeg nægter at tro, at
man skal komme til kort over for sådanne „under
måler-antenner"!
Vy 73
de
OZ6NF-
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Fra INDUSTRI OG
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VIDENSKAB

Centimeter- og millimeterbølger.
På grænsen mellem radiobølger og lys.
Fra
vor
skolelærdom
husker
vi
den
klassiske
tegning i fysikbogen, hvor man ser lyset passere
et hul ind til et mørkt rum, hvori der er opstillet
et prisme. Tegningen tjener som illustration til den
kendsgerning, at lyset ved at passere prismet ad
skilles i sine farvede bestanddele. Vi opnår det
lange flerfarvede frekvensbånd, vi kender så godt,
begyndende med rødt og videre over gult og grønt
til blåt og violet.
Newton var af den opfattelse, at lyset består af
hurtige
småpartikler,
der
bevæger
sig
i
retlinede
baner
efter
inertiens
lov.
Men
allerede
Newtons
samtidige Hoygens fremsatte den teori, at lyset er
en bølgebevægelse og viste, at man herved kunne
få
en
naturlig
forklaring
på
tilbagekastningsog
brydningslovene.
,
Men
partikelteorien
skulle dog holde skansen i
150 år, indtil fysikeren Fresnel beviste, at Hoygens
havde ret, og at lyset var en bølgebevægelse.
Bemærkelsesværdig
og
afgørende
var
Fresnels
spejlforsøg,
der
konstaterede,
at
der
ved
samspil
mellem to bølgetoppe optræder en forstærket am
plitude,
medens
amplituden
andre
steder,
hvor
2
bølgetog er i modfase, bliver lig nul.
I 1864 opstillede Maxwell sin teori for det elek
tromagnetiske felt, og viste, at variationer i elek
triske og magnetiskg. felter må udbrede sig med
Frekvens i cycles
Gamma stråler JRøntgenstråler

Infra rød

hastigheden 300.000 km i sek., og at lyset er sådanne
elektromagnetiske bølger.
Såvidt lyset, men lad os vende tilbage til den
lille
fysiktegning
med
lysets
gennemgang
gennem
glasprismet. Omkring år 1800 var der en fysiker,
der
gjorde
en
mærkelig
iagttagelse.
Han
stillede
ganske simpelt et termometer til venstre for det
røde spektrum, altså i begyndelsen af det sorte,
tilsyneladende ubelyste felt uden om farveprismet.
Han gjorde der en overraskende opdagelse; ter
mometeret begyndte at gå i vejret. Han prøvede
om igen og om igen. Jo, det var rigtigt, det var
virkelig en varmepåvirkning udgået fra lyset, men
uden
indflydelse
på
øjets
synsnerve,
han
havde
konstateret
de
usynlige
varmestråler,
de
såkaldte
infrarøde stråler. En stråling på den modsatte side
af spektret blev kort efter ligeledes konstateret, det
var de såkaldte ultraviolette stråler.
Hvis man betragter tavlen fig. 1, ser man den
infrarøde
stråling
beliggende
mellem
centimeterbølgerne og lyset. Denne infrarøde stråling er som
sagt usynlig for os, men vi fornemmer den på an
den måde gennem vor følesans som varme. Varme
stråler og infrarøde stråler er to udtryk for samme
slags elektromagnetiske bølger. Var vort øje mod
tagelig for infrarøde stråler, ville vor verden se
helt anderledes ud. Alt, hvad der udsendte varme
stråler, ville lyse. Herr Petersens dårligt isolerede
villa med det store olieforbrug ville lyse som en
sol i alleen, medens villaen isoleret med tre gange
glasuld næppe var synlig i vinternatten.
Det er i det hele taget interessant at betragte
ovenstående
tavle
over
de
elektromagnetiske
bøl
ger. Lyset, en mindre del af området, stiftede men
neskeheden bekendtskab med fra deres første frem
træden på vor jord i en eller anden meget fjern
fortid, måske for en million år siden, men den
øvrige del af spektret, ja, det er ikke mange årtier

Radiobølger
(VH F - mellembølger - lange bølger)

3x10“

Fig. 1.
Tavlen
gengiver
hele
det
elektromagnetiske
spek
trum,
begyndende
med
de
lange
radiobølger
og
videre
over
mellembølger,
VHF
og
mikrobølger.
Herefter
kommer
de
i
artiklen
omtalte
infrarøde
bølger og selve de synlige lysstråler. Videre kom
mer
ultraviolet lys,
røntgenstråler og de
såkaldte
gammastråler
(kosmisk
stråling
f.
eks.).
Frekven
sen i cycles er angivet som f. eks. 1020, 1018 0. s. v.
For den ikke matematisk kyndige betyder 1018 et
ettal efterfulgt af 18 nuller. 106 betyder et ettal
efterfulgt af seks nuller (1 million), 103 er et ettal
efterfulgt af 3 nuller (tallet 1000). Denne metode er
mere overskuelig, når det drejer sig om store tal.
Under
tavlen
står
bølgelængden
angivet
i
milli
meter. Her betyder 3X 10-9

eller 3 X en milliardedel o. s v.
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siden, alt dette kun var ukendt land. Det er ikke
så længe siden, vi tog radiobølgerne i brug, og de
ældre af os amatører husker, da vi blev forvist til
det store ukendte land „de korte bølger". Nu er
det
kun
historie
med
de
overraskende
erfaringer,
amatørerne gjorde på disse bånd. De blev også
taget
i
brug
i
kommunikationens
tjeneste.
Videre
går kampen om plads i æteren. 10 meter, 2 meter,
plads til FM, 70 cm c. s. v. Med radar er vi nede
på 3 cm, og vi skal længere ned, den sidste del af
et
uopdyrket
land,
millimeterbåndene,
er
i
søge
lyset, hvad sker der nu der, og hvad bruger man
disse bølger til? Ja, det vil vi søge at belyse i det
følgende.
For nu at kunne arbejde i disse højfrekvente
områder er det vigtigt at skaffe sig de nødvendige
energikilder,
altså
strålingsoscillatorer.
Der
var
jo
ikke noget i vejen for at anvende selve de varmeproducerende legemer. Det viser sig imidlertid, at

disse ikke er i stand til at give den tilstrækkelige
energi.
Den
typiske
mikrobølgekilde
udmærker
sig
ved at give en energi på adskillige milliwatt i et
frekvensbånd, der er smallere end 1 Mc., ja under
tiden mindre end 1/100 Mc. Hvis vi havde anvendt
et varmt legeme, skulle dette for at producere en
tilsvarende
stråling
have
haft
en
temperatur
på
omkring 1034 grader C.
I
et
så
højfrekvent
område
som
mikroområdet
kan alm. elektronrør ikke anvendes. Det er derfor
nødvendigt
at
konstruere
specielle
energikilder,
og
blandt
de
vigtigste
finder
vi
magnetronerne
og
klystronerne.
Flercavitets
magnetroner
er
blevet
udviklet
til
at kunne producere bølgelængder så korte som
2,6
mm. Imidlertid er de ofte meget støjende, og
deres store output er til de fleste anvendelser ikke
nødvendig.
Den
mest
anvendte
energikilde
til
mikrobølge
området
er
klystronen.
Denne
enestående
strålings
kilde kan afgive monokromatisk og koherant strå
ling med en frekvens, der kan stabiliseres til 10-7
eller bedre.
Når
operationsfrekvensen
af
et
konventionelt
oscillatorkredsløb
skal
forøges,
opstår
der
betyde
lige
vanskeligheder,
både
fra
kredsløbets
enkelte
elementer og af de systemer der forbinder dem.
Kredsløb
med
elektronrør
er
særlig
kritiske
på
grund
af
rørenes
praktiske
begrænsninger
i
stør
relse og geometrisk udformning, der sætter grænse
for operationsfrekvensen.
Undersøgelser
over
hulrumsresonatoren
var
et
betydningsfuldt
skridt,
der
indirekte
førte
til
op
findelse af klystronen. Hvis et simpelt oscillator
kredsløb som vist på fig. 2 skal bruges til højere

frekvenser,
er
det
nødvendigt,
for
at
formindske
elektronovergangstiden
mellem
katoden
og
anoden,
at
ledningerne,
der
forbinder
kredsens
elementer,
formindskes i en sådan grad, at oscillatorkredsløbet
må være indeholdt i selve elektronrøret. Hvis vi
betragter
et
oscillatorkredsløb
bestående
af
en
enkelt
ledningssløjfe
og
en
pladekondensator,
kan
selvinduktion og kapacitet af en tilpas størrelse op
nås, medens kredsens Q vil være lille. For at for
bedre
dette,
kan
man
addere
parallelle
trådsløjfer
med
det
formål
at
reducere
selvinduktionen
og
tab. Ved således stadig at bygge videre på vort
system, ender vi med et resonanskredsløb, der vir
ker som et lukket hulrum (fig. 3). Dette resonans
kredsløb,
der
kaldes
en
hulrumsresonator,
anvendes
i klystronerne.
Betragter
vi
nu
en
hulrumsresonator,
i
hvilken
kondensatoren er lavet i form af et gitter, igen-

Fig. 3.

nem hvilket en elektronstrøm kan skydes, kan klystronens forstærkerdel forklares, som følger. Vi tæn
ker os, at en anvendelig elektronkanon er anbragt
således,
at
en
elektronstrøm
kan
passere
gennem
gitteret. Hvis det elektromagnetiske felt i hulrums
resonatoren
oscillerer,
vil
det
elektriske
felt
over
kondensatoren
(i
vort
tilfælde
samtidig
gitteret)
forandres både i størrelse og retning meget hurtigt.
Antager vi nu, at potentialet på den kondensator
plade,
der
er
nærmest
elektronkanonen,
er
vort
udgangspotential,
vil
potentialet
på
den
anden
plade være enten positiv eller negativ i forhold til
vor reference og variere på samme måde som en
sinusbølge. Dette betyder, at når den øverste plade
i kondensatoren er „positiv" ladet (den oprindelige
spænding på pladerne var naturligvis 0 volt!), vil
elektronerne,
der
passerer
gennem
pladen,
befinde
sig i et accelererende felt og blive accelererende.
Når
pladen
er
„negativ",
vil
elektronerne
be
finde sig i et deaccelererende felt og således tabe
hastighed.
Dette
bevirker,
at
i
en
vis
afstand
fra
hulrumsresonatorgitteret
(kondensatorpladerne)
vil de hurtige elektroner indhente de langsomme,
og elektronerne vil danne „bundter". Tænker vi os
derefter
endnu
en
identisk
hulrumsresonator
an
bragt netop på det sted, hvor der er maksimal
„elektronbundtning", vil pladerne i den anden hulrumsresonators
kondensator
modtage
en
pulserende
elektronstrøm. Denne vil, hvis frekvensen af elek
tronstrømmen
er
ækvivalent
med
resonatorens
egen-oscillatcrfrekvens,
opbygge
og
bibeholde
os
cillationer i denne hulrumsresonator. Det kan teo
retisk og ved eksperimentelle forsøg vises, at hvis
den første resonator (d. v. s. den resonator der
bundter
elektronstrømmen)
bliver
sat
i
resonans
ved påvirkning udefra, kan der udtages energi fra
den
anden
resonator.
Under
sådanne
omstændighe
der kan en betydelig forstærkning opnås gennem et
sådant arrangement.
Hvis en del af det opnåede output fra den anden
resonator
ledes
tilbage
til
bundtningsresonatoren
i den rigtige fase, kan indretningen (her hele kly
stronen) oscillere, uden at det er nødvendigt at
pålægge
klystronen
oscillationsenergi
udefra.
Vi
har altså fået
en klystronoscillator, hvilket vi i
almindelighed blot betegner som en klystron.

Elektron kanon

Elektron kanon

Fig. 4.
1
almindelighed
bruges
to
typer
klystronoscillatorer.
a) en forstærkerklystron med intern oscillationsfødning.
b) en refleksoscillator.
Eksempler på a ses af fig. 4. Her er tilbagefødningen lavet ved enten at lave et hul i væggen
mellem de to resonatorer eller ved helt at fjerne
den ene del af væggen.
En
reflektorklystron
er
vist
som
principdiagram
i fig. 5.
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En refleksoscillator er en enkel resonatorklystron,
i
hvilken
elektronstrålen
bliver
bundtet"
ved
at
passere
gennem
resonatoren.
Strålen
reflekteres
derefter
tilbage
gennem
hulrumsresonatoren
på
en sådan måde, at strålens vejlængde svarer til, at
elektronerne kommer tilbage til resonatoren i størst
mulig
„bundtet"
tilstand.
Under
disse
omstændig
heder vil strålen modtage energi fra hulrummet

Reflektor

Resonator

Elektron kanon

Fig. 5.
under dens første passage gennem resonatoren og
aflevere energi under dets anden gennemgang. Når
elektroner
fra
elektronkanonen
er
passeret
gennem
resonatoren.
kommer
de
ind
i
et
retarderende
elektrisk felt, der udgøres af en reflektor eller en
elektrode, der er negativ i forhold til elektron
kanonens
katode.
I
sådanne
omgivelser
vil
hver
elektron tabe den samme mængde energi, og elek
tronerne vil da være under påvirkning af en kon
stant kraft mod resonatoren og vil således even
tuelt
kunne
reflekteres
tilbage
gennem
resonatoren.
Eftersom
elektronstrålen
er
hastighedsmoduleret
som følge af den første gennemgang af resonans
gabet,
vil
elektronbundterne,
hvis
de
vender
til
bage til resonatoren på et sådant tidspunkt, at de
passerer
resonatorgabet,
når
de
er
modsat
poten
tial
gradienten,
afgive
energi
til
resonatoren
og
således bibeholde oscillationerne.
De
praktiske
anvendelser
af
millimeterbølgerne
begynder
at
tage
form.
Videnskaben
lægger
for
med at anvende dem i metoder til udforskning af
molekylers struktur.
Sendes
nemlig
en
række
mikrobølger
gennem
en bølgeleder, der er fyldt med en gas, vil gassens
molekyler
absorbere
noget
mikrobølgeenergi
med
bestemte
frekvenser.
Måles
nu
disse
absorbtions
frekvenser
nøjagtigt,
vil
man
på
matematisk
og
kvantemekanisk
grundlag
kunne
udregne
et
mole
kyles
intermolekulare
afstand
og
vinkler.
Eftersom
at hvert stof absorberer sine specielle mikrobølger
og
således
forbruger
mikrobølgeenergi
med
be
stemte frekvenser, vil man ved at iagttage disse
frekvenser
kunne
identificere
stoffer
og
stofgrup
per ved denne og lignende former for mikrobølgespektroskopi.
Også
i
radioastronomien
tager
man
centimeterog millimeterbølger i anvendelse.
I USA har man brugt en 50 fods parabolantenne
til solundersøgelser på S mm bølger, men meget
kortere bølger skal tages i brug. Der har været
tvivl om, hvorvidt disse bølgeområder kunne tages
i anvendelse i fugtigt vejr. Men universitetsforsøg
har vist, at selv 3 mm bølger kan hentes ned fra
solen
under
disse
omstændigheder.
Antennen
var
en aflagt automobilreflektor, og der blev brugt en
selektiv
superheterodynmodtager
med
harmonisk
dobler. ,
Store forhåbninger stiller man til udforskning af
solpletter, der er et stort problem i radiokommuni
kation. Med 3 mm bølger er det praktisk taget
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muligt at lave en antenne, der kan focussere en
enkelt solplet, en 100 fods reflektor er i stand
hertil.
Hvad kan man nu forske i radioastronomi, som
ikke allerede kan forskes ved hjælp af de andre
radiobølger? Det er et spørgsmål, som ikke bør
stilles.
Overraskelsesmomentet
er
en
faktor,
der
skal tages med i alle beregninger, der angår radio
bølger, sådan har det været til dato, og historien
vil gentage sig.
Forskningen
og
fabrikkernes
indsats
har
i
dag
givet os muligheder for at købe klystroner i han
delen, der arbejder på 3 mm bølgelængde, men vi
kommer nok meget længere ned; brøkdele af milli
meter er foreløbig målet for enkelte fabrikker, og
andre oscillatorer end netop klystronerne er under
forberedelse.
Hvad angår nu dette radioamatørerne? Det angår
dem i højeste grad. Vi må forudse, at fremtidens
radioamatører
kommer
til
at
arbejde
under
helt
andre vilkår, end dem vi kender i dag. Med satel
litternes fremkomst er der åbnet mulighed for ama
tørarbejde
fra
verdensdel
til
verdensdel
via
disse
nye
himmellegemer,
og
Oscarprojektet
viser,
at
amatørernes
organisationer
står
rede
til
at
følge
med i udviklingen. Der ligger forude nye mulighe
der i
kommunikationen
via
laser
og
maserstråler,
og alt er i den grad under udvikling, at man ikke
må tænke sig fremtidens amatørradio foregå under
de samme vilkår som i dag.
Poul Andersen.
Den nye QTH-liste
er nu udsendt, og alle vore medlemmer skulle have
modtaget et eksemplar. Er sidstnævnte ikke tilfæl
det, da reklamer skriftligt til det stedlige posthus,
og det vil fremskaffe listen, der er udsendt som et
særnummer af OZ (OZ nr. 10 A oktober 1965).
Såfremt
enkelte
medlemmer
skulle
ønske
ekstra
eksemplarer af den nye QTH-liste, er prisen 5 kr.
pr. stk. Listen kan indtil videre til samme pris
købes
af
ikke-medlemmer.
I
begge
tilfælde
mod
forudbetaling af beløbet til girokonto 221 16 (Ekspe
rimenterende
Danske
Radioamatører,
postboks
79,
København K). Listen vil herefter blive fremsendt
portofrit.
Hovedbestyrelsen.

En SSB-pirat
OZ5JT, der grundet visse uoverensstemmelser med
P&T
har
måttet
„deponere
sin
senderbestalling"
midlertidigt, har været ud for svære mystifikatio
ner. Han har hørt sig selv i gang på SSB. Selvføl
gelig måtte han knibe sig selv i armen og bruge
det gængse udtryk fra Jeppe på Bjerget: „Drømmer
jeg, eller er jeg vågen". Jens fandt ud af, at han
var vågen, og han fik det bekræftet ved mange
opringninger
med
lykønskninger
over,
at
han
var
kommet
i
gang
igen.
Dertil
modtog
han
QSL
kort
med
dejlige
langvejsforbindelser
fra
Malaya, Tanganika, San Salvador og — Malmø.
Men OZ5JT var altså ikke Jens, men en pirat
der misbruger Jens’ ledighed på torvet. Han er
oven i købet en pirat, der har råd til at købe det
bedste af det bedste SSB-grej, men som altså ikke
har evner eller energi nok til at erhverve et kaldesignal på lovlig vis.
Man bedes nu fortælle, hvad man ved om ved
kommende pirat, så skal vi her i OZ både bringe
navn, adresse og foto — om fornødent. 6PA.

VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.
TÆLLERELÆER

Tællerelæer er en fornøjelig elektronisk kom
ponent, der kan anvendes til adskillige formål.
Relæet består af en sædvanlig relæspole og et
anker,
der
tiltrækkes
ved
strømgennemgang.
Anke
ret påvirker en palanordning, så et hjul drejes 36°
ved hver påvirkning. Efter 10 påvirkninger har hju
let gjort en omdrejning. På hjulets yderkant er an
ført cifrene 0—9, og en skærm gør det kun muligt
at se eet ciffer ad gangen. Ved påtrykning af impul
ser vil hjulet dreje sig, og cifrene vil komme til
syne i rækkefølge. En så primitiv anvendelse af
tællerelæerne
har
kun
begrænset
interesse,
men
anvendes f. eks. til at tælle gennemførte baneom
gange på modelbaner o. 1. Men relæerne har flere
muligheder. Der er anbragt en kontakt, der betje
nes kortvarigt af hjulet ved overgangen fra ciffer
9 til ciffer 0. Denne kontakt kan da slutte forbin
delse til et efterfølgende relæ, således at dette får
en impuls og altså tæller eet ciffer frem. Hermed
er der givet mulighed for at opbygge en flercifret
tæller. 1. tællerelæ kan f. eks. anvendes til at tælle
enere. Når relæet går fra ciffer 9 til 0, videregives
en impuls, der flytter 2. tællerelæ eet ciffer frem.
Dette andet relæ tæller da tiere. På sin side kan
da
dette
tællerelæ
videregive
impulser
til
tælle
relæet,
der
tæller
hundreder
o.
s.
v.
Vilkårligt
mange tællerelæer lader sig sammenbygge. Det er
dog sjældent, at man får anvendelse for mere end
4 eller 5 cifre ved en tælling. Regnes maksimalt
med 10 impulser til enertællerelæet pr. sekund, vil
det tage 1 døgn og 4 timer at få 6 tællerelæer til at
vise 000000 igen. Med 9 relæer og samme impuls
hastighed tager det ca. 3 år at gennemføre een
cyklus. Til tælleformål er altså relativt få relæer
nok.

og tilfører 9 impulser, vil relæet tælle frem til 0
uafhængigt af hvilken stilling, det stod i. Impul
serne vil nemlig kun nå frem til relæspolen, så
længe
nulstillingskontakten
er
sluttet.
Står
relæet
f. eks, i stilling 4, vil de første 6 impulser dreje
hjulet
frem
til
0,
hvorefter
nulstillingskontakten
afbryder. De sidste 3 impulser når ikke frem til
spolen.
Denne
nulstilling
kan
foretages
på
flere
relæer samtidig. Dette er en meget stor fordel, disse
tællerelæer har i modsætning til 4- og 5-cifrede
telefonrelæer
af
sædvanlig
konstruktion,
hvor
en
nulstilling er (og af forståelige grunde skal være)
en meget tidsrøvende affære.
Ønsker man at lade relæerne tælle ved større
hastigheder — eller har man kun brug for at få de
første cifre i store tællinger — kan man sætte

X

Fig. 1.
Tællerelæet set fra siden og forfra. Dybden af relæ
et er 70 mm, højden 33 mm og bredden 11 mm.

Foruden
den
nævnte
overføringskontakt
findes
på
relæerne
en
nulstillingskontakt.
Denne
kontakt
er sluttet i alle tællerelæets stillinger undtagen i
stilling 0, hvor den altså er afbrudt. Kontakten an
vendes til at stille relæet på 0 ad elektrisk vej. For
binder man denne kontakt i serie med relæspolen

Fig. 2.
Eksempel
på
enkel
sammenlægningsmaskine.
Tællerelæerne med tilhørende kontakter er vist til
venstre.
For
hvert
tællerelæ
er
nederste
kontakt
nulstillekontakten,
og
øverste
kontakt
er
overfø
ring skontakten (til overføring af menter). Alle kon
takter A, A1, A2 og A3 betjenes på een gang. I
nedtrykket tilstand er apparaturet indstillet til ad
dition. Med omskifteren C vælges successivt om der
skal
adderes
enere,
tiere
eller
hundreder.
I
er
impulsgiver
(f.
eks.
drejeskive).
N
årkontakt
Bl,
B2 og B3 nedtrykkes, skal alle A-kontakterne af
brydes, stilles omskifteren i Stilling C, kan relæ
erne nulstilles, hvis der afgives 9 impulser fra I.
Ønsker man kun at anvende opstillingen til addi
tion,
kan
diagrammet
forenkles
ved
at
udelade
kontakterne A1, A2 og A3. De erstattes af kortslut
ninger, således at spolen forbindes direkte til
Cl, C2 og C3.
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binære eller dekadiske tælletrin på basis af rør
eller
transistormultivibratorer
foran
første
tælle
relæ. Med 10 multivibratorer i binær opstilling kan
man få relæet til at tælle hver 1.024 impuls. Ved
et
særligt
koblingsteknisk
kneb
kan
man
ændre
multivibratorkæden
til
at
videregive
impulsen
for
hver 1.000 gange indgangsimpuls.
Små
additionskredsløb
kan
også
fremstilles
ved
at
anvende
en
række
tællerelæer.
Princippet
er
kort dette: Med en nummerskive eller på anden
let måde kan man først give enertælleren impulser
svarende til eneren i et tal, dernæst kobler opstil
lingen selv videre til tiertælleren og næste antal
impulser, svarende til tieren i tallet føres til tier
tælleren.
Således
fortsættes
men
hundrederne,
tu
sinderne o. s. v. Gentager man så inddrejningen af
et nyt tal, vil de to tals sum fremtræde i tællevær
ket. Det er forudsat, at der er etableret den før
omtalte
forbindelse
mellem
de
enkelte
tællerelæer
over
videregivelseskontakten.
En
subtraktion
kræ
ver et register af tællerelæer. I registeret indfører
man det tal, der skal trækkes fra det, der står i af
læsetælleværket.
Til
registeret
fører
man
så
en
impuls
til
samtlige
tællere
undtagen
enertælleren.
Derefter
overfører
man
registeret
til
aflæsetælle
værket ved at tilføre registerets enkelte tællere im
pulser,
til
den
pågældende
registertæller
viser
0,
Samme antal impulser tilføres den tilsvarende af
læsetæller, der så viser resultatet. Bliver resultatet
negativt, kan man arrangere sig således, at regi
steret anvendes til omvending.
Et eksempel viser en subtraktion. Opgaven er
7.891.234 4- 56.217.
Regnemaskinen forudsættes at have 7 cifre.
7.891.234 føres ind i aflæse
tælleren:
78 9 12 34
56.217 føres ind i registertæl
leren:
0 0 5 6 2 1 7
Til registeret lægges 11111110:
1 1 1 1 1 1 0
I registeret står så:
11 6 73 27
Til de enkelte tællere i regi
steret føres så det antal im
pulser,
der
stiller
register
tællerne på 0:
I registeret står:
11 6 73 27
Der tilføres så impulser:
99 4 37 83
Registeret går så på 0:
0 0 0 0 0 00
Det tilførte antal
impulser (E)
99 4 37 83
adderes til aflæsetælle
ren: (A)
78 9 12 34
Resultatet fremkommer ved
additionen:
(1) 7 8 3 5 0 1 7

(A)
(B)
(C)
(D)

(D)
(E)
(E)

Fig 3.
Opstilling for måling af omdrejningshastighed.

Ønsker man f. eks. at konstatere, hvor hurtigt en
boremaskine
arbejder,
sætter
man
en
skive
med
midterakse
op
i
borepatronen.
Mikroomskifteren
skal da stå i vandret plan ligesom tælleskiven, men
fremgangsmåden er ellers den samme. På lignende
måde kan tælling
ske ved stansemaskiner, punktsvejseanlæg o. s. v.
Det gode ved denne tællemetode er, at tællevær
ket kan anbringes helt andre steder end der, hvor
føleren er anbragt. Tællerne er på denne måde an
vendelige i produktionen, hvor man fra et centralt
sted kan overvåge arbejdets gang..
Data for det omtalte tællerelæ er: 18 V træk
spænding, 75 mA trækstrøm, modstand ca. 220 ohm.
Importør:
Radiolytternes
Indkøbscentral,
Borger
gade 18, K.

(A)

NB. I aflæsetælleren skal der etableres mente
overføring
som
normalt,
derimod
skal
der
IKKE
overføres menter ved operationerne i registeret.
Som et eksempel på en mere praktisk anvendelse
af
elektroniske
tælleværker
kan
nævnes
bestem
melse
af
roterende
legemers
omdrejningshastighed.
Et eksempel er angivet i fig. 3. Man ser en rund
skive i rotation. Den kan f. eks. være opspændt i
en
drejebænk,
boremaskine
eller
lignende.
Det
fremgår af tegningen, at der under skivens periferi
sidder en mikroomskifter. Denne er fastgjort på en
arm, der igen er spændt fast, således at den ikke
ændrer stilling under nogen form. På den roterende
skive er limet et stykke 2 mm pap. Dette slibes til,
så det får en jævn overgang, så det ikke møder for
hård modstand, når det skal til at løfte føleren på
mikroomskifteren.
Det
vil
være
godt
at
sætte
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noget klæbebånd over pap og skivekant, så det
hele
sidder
sikkert
fast.
Har mikroomskifteren en
arbejdsbevægelse på over 2 mm, må pappet, eller
hvad man ellers vil bruge som løfteemne, være til
svarende
tykkere.
Hver
gang,
mikroomskifteren
bliver
løftet
af
den
excetnerbevægelse, som pap
pet
fremkalder,
sluttes
strømmen,
og
tælleværket
går en decimal frem. Iagttages tidsforløbet af tælleprocessen, kan det direkte omdrejningstal nu aflæ
ses. P. eks. 1000 omdrejninger på 5 minutter giver
200 omdr. pr. minut. I reglen tæller man længere
end et enkelt minut for at få en mere nøjagtig
tælling.

En antennemast uden barduner.
Ole Sommers antennetårn i sidste nummer af OZ
har medført et par forespørgsler gående ud på, om
det ikke var muligt at fremkomme med en antenne
mast uden barduner, som langt fra er så bekostelig
som et antennetårn, og som er lettere at udføre i
praksis. Man anmoder samtidig om nogle materiale
priser, så man har lejlighed til at foretage bereg
ninger.
Jeg henviser til tidligere numre af OZ, hvor jeg
har
beskrevet
stålrørsmaster
sammensat
af
flere
sektioner med aftagende tykkelse opefter. Jeg skal
indrømme, at også sådanne master ikke bliver helt
billige.
Her er imidlertid en god og billig løsning, som
tidligere har været almindelig blandt amatører. Den
har ganske vist også barduner, men uden at de
generer. Figuren viser en mast med en flerelements
antenne. En sådan antenne med mange elementer

får en vis overvægt i den ene side, som kan give
et ekstra moment nedefter.
Lad os lave den øverste del af stammen af 5/4
tomme galv. vandrør af mellemtykkelse. Vi tager
hertil 4 meter. Med et stykke fittings forbinder
vi næste sektion også på fire meter, men denne
gang skal vi bruge 2” vandrør. Vi har nu de første
otte meter af masten klar. Omkring det omtalte
stykke samlefittings lægges en jernskive 300 mm i
diameter med udboret hul. Denne svejses fast om
kring fittingsstykket. Det kan gøres inden samlin
gen. I begge ender af masten sættes 4 fastgøringskroge til barduner. Gevindet i den nederste ende,
den tykke del skal dog stadig være fri. Nu fastgøres
barduner fra hver endes fire kroge og ned over
mellemskiven
på
midten.
Bardunerne
anbringes
i
bardunstrammere
forneden,
og
en
stramning
kan
nu let foretages. Det er meget vigtigt, at stramnin
gen foretages ensartet. Vi har nu fået en meget

stykket bør være 3” galv. vandrør. Det skal støbes
meter ned i jorden, og med to meter ovenfor får
vi så en antennemast, der er 10 meter høj. Over
gangen fra mastedelen, der er indspændt i bardu
ner, til fodstykket, foretages med et stykke fit
tings, der formindsker fra 3” ned til 2”.
Den angivne mast kan ikke drejes, men beamen
kan
anturligvis
øverst
forsynes
med
automatisk
drejeanordning.
Det
vil
dog
ikke
være
hensigts
mæssigt på grund af vindtrykket at anbringe motor
og snekkeudveksling så højt til vejrs. Derfor skal
overgangen
mellem
2”
vandrøret
og
fodstykkerøret
udføres på en anden måde, så masten drejer i fod
stykket. Jeg har imidlertid lovet flere læsere at
give
en
konstruktionsanvisning
på
fjernstyring
af
drejelige
antenner,
hvorfor
jeg
vil
vende
tilbage
til dette punkt, som sker i næste nummer af OZ.
Her
vil
jeg
omtale
antenneindikatorer,
selsynmotorer, snekkedrev o. s. v. Til slut de lovede priser
på materiale til ovenfor omtalte mast.
11/4” galvaniseret
vandrør pr. meter ca.
6,00 kr.
1½”
galvaniseret
vandrør pr. meter ca.
6,50 kr.
2”
galvaniseret
vandrør pr. meter ca.
9,00 kr.
2½”
galvaniseret
vandrør pr. meter ca.
12,50 kr.
3”
galvaniseret
vandrør pr. meter ca.
16,50 kr.
Bardunstrammerne koster ca. 6 kr. pr. stk. og
stålwire 6 mm tykt 1,90 kr., 7 mm 2,20 kr. og 8 mm
2,70 kr. pr. meter. Priserne kan naturligvis variere
fra sted til sted.
OZ6PA.
2

EDR’s generalforsamling i Århus
SØNDAG DEN 19. SEPTEMBER 1965.

stiv
og
stærk
antennepart.
Anvendes
stålwire
til
barduner, skal der et træk på 1000 kg, før disse
brister.
Det
betyder
altså
en
væsentlig
forøgelse
af stabiliteten. Det vil naturligvis være bedre med
tykkere
stålwire,
men her må tages hensyn
til,
hvad der anbringes på toppen. Hvis selve beampartiet svinger uafhængig af røret, skal alle fire
barduner være lige tykke, men svinger hele den
øverste del af masten i sin helhed, altså hele den
part som er bardunsikret, så kan man give den
bardun, der sidder modsat beamudhængen, en stør
re tykkelse. Blot 1 mm mere giver fuld kompensa
tion for overvægten og dens vindtryk.
Såvidt den øverste part af antennemasten. Fod

Til generalforsamlingen var kun mødt 120 med
lemmer af EDR’s snart 4000 medlemmer.
Som dirigent blev valgt Århus afdelingens for
mand
OZ3RC,
Bro
Nielsen.
Efter
de
sædvanlige
indledende
bemærkninger
fra
dirigentens
side
fik
EDR’s formand OZ6PA ordet for at aflægge beret
ning.
6PA bad
forsamlingen rejse sig og mindes de
kammerater, som i årets løb var gået bort. Der var
15, som i dette år var gået bort, 6PA nævnte alle
call, desværre blev én glemt i dette minde, OZ2HA,
som 7EM havde omtalt i et OZ. Det beklager vi
meget.
EDR’s formand kunne igen i år fortælle om en
god fremgang. Der var sidste år 3496 medl., i år
var der pr. 15. sept. 3743 eller en fremgang på ca.
250. På 10 år er EDR gået frem med over 1000
medlemmer eller ca. 70 %. Vi når nu snart medlems
nr. 10.000, d. v. s. at 10.000 har været medlem af
EDR eller er det endnu. Vi har da heldigvis endnu
mange fra det første år 1927, da EDR blev startet,
den gang sagde man, at det kunne ikke vare ved
med denne forening, nu har vi snart været med
i 40 år.
Om EDR’s lære- og håndbøger sagde 6PA, at den
sidste udgave af Vejen til sendetilladelsen nu på
ca. 1 år er solgt i 3000 eksemplarer, vi har endnu
2000 tilbage, men de er sikkert solgt inden mange
år. Det skyldes ganske sikkert den megen under
visning, som er kommen igang, vi har fået hjælp
til dette vigtige arbejde fra AOF, FOF og mange
andre af de oplysningsforbund, det er vi meget
taknemmelige for.
Om EDR’s håndbog sagde 6PA, at den nu var
udsolgt fra Gjellerups Forlag. Så måtte vi til at
tænke på at lave en ny, men det blev ikke på den
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gamle måde, vi måtte sikkert lave den på en anden
og mere praktisk måde, så den kunne føres a jour
hele tiden, vi kunne lave den i mindre bøger. Men
derom vil EDR senere komme med forslag.
Om EDR’s forhold til Post- og Telegrafvæsenet
kunne 6PA oplyse, at det stadig var udmærket, ja
nærmest hjerteligt, de sager, som vi anmodede P&T
om at behandle, tog ganske vist sin tid, men der
kom dog som regel et godt resultat ud af forhand
lingerne, bl. a. har vi for tiden sagen om gensidighedsaftalerne, det synes nu, som om der skulle
komme en løsning, men vi må have tålmodighed,
det kan tage sin tid, der er mange forhold til ud
landet, som skal klares.
Ang. 160 m båndet er der ikke noget nyt, og det
kan vist godt opgives. Om forstyrrelserne på 80 m
havde EDR’s HB haft et møde med Post- og Tele
grafvæsenet, men da det er udenlandske tjenester,
som
forstyrrer, kunne der ikke gøres noget, de
få danske tjenester, som har en frekvens på 80 m,
forstyrrer ikke. Vi har jo fået lov til at henvende
os til kontoret, hvis vi har noget at bemærke ang.
pirater m. m., men endnu har vi ikke hørt fra disse
folk.
6PA omtalte det nye borgerbånd, hvor man kunne
få licens efter særlige regler og godkendelse af
senderne.
Om Region I sagde 6PA, at det var stadig et me
get diskuteret område. Hidtil har et flertal været
for, at vi skulle være med i Region I, men vi skal
tænke på, at selv om vi ikke er medlem af Region I,
er EDR ikke uden for det internationale samarbej
de, idet vi jo tilhører I.A.R.U.
Vi har nu fået et forvarsel om det nye møde i
Jugoslavien, og at kontingentet skal sættes op til
det dobbelte. HB har i dag talt om denne nye tin
genes tilstand. EDR har ikke råd til at sende en
delegeret til et sådant møde så langt væk, og resul
tatet vil sikkert blive lige så magert som tidligere,
der bliver jo også holdt møder hvert år i Region I’s
bestyrelse, sådanne møder med der til hørende rej
ser koster mange penge. Vi må prøve, om vi ikke
kan få mere indflydelse på regionen ved at få
ændret dens statutter, der må være mere kontakt
med landenes hovedbestyrelser.
Vi har haft en sag, som vi er kede af, en sag
med Færøerne, bl. a. har vi fået meddelelse om,
at de deroppe ikke mere vil høre under vor QSLcentral, men vil have deres egen central, de vil
have deres eget call, de vil ikke have tilknytning
til Danmark. Vi har skrevet til Færøerne, at det
kan vi ikke have med at gøre. Færøerne har der
efter skrevet til regionen om dette, også til I.A.R.U.
har de forhørt sig, men så længe Færøerne har til
hørsforhold til Danmark, kan det ikke lade sig
gøre. 6PA håbede, at der en dag kunne komme ting
frem, så man kunne beholde det gode forhold til
hinanden.
Om forholdene på 2 m og VHF båndene omtalte
6PA Oscar 3 og de forsøg, som der har været med
ballonopsendelser
i
Københavnsområdet.
Vi
håber,
der kommer en Oscar 4 med lidt bedre muligheder,
vi skal jo være med i alle de nye forsøg, der kan
komme fremover. Også på forsøgene om månere
flektering af signaler har vi haft unge dygtige tek
nikere med i forsøgene.
Om afdelingsarbejdet sagde 6PA, at det gik godt
somme steder, men andre steder var det mindre
godt, men man ville fra HB støtte arbejdet mest
muligt. Om QTH-listen var der godt nyt, den ville
være sendt ud inden månedens udgang, der havde
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været meget arbejde med at få den færdig. 3FM fik
en speciel aftale med Post- og Telegrafvæsenet om
at få alle, der var på listerne hos P&T, og det
hjalp jo en del med at få den hurtig færdig.
6PA præsenterede EDR’s nye kasserer Grete Sigersted, som vi var glade for. Hun var gået til
arbejdet med godt humør, og det så ud til, at det
gik fint. Det var med sorg, EDR sagde farvel til
3FM, han har jo gjort et stort arbejde som EDR’s
kasserer, men 3FM er jo genvalgt til hovedbesty
relsesmedlem, så vi mister ham ikke helt. 6PA
takkede 3FM for det store arbejde for EDR. For
samlingen rejste sig og lod et minutlangt bifald
høre til 3FM.
EDR har og har haft mange folk, som år efter
år bestrider en stor post som 2NU, han har siddet
på sin post i 15 år, ligeledes EDR’s revisorer OZ5Y
og OZ3TM. som i mange år har haft dette arbejde
og udført det godt
Formanden
sluttede
sin
beretning
med
at
håbe
alt godt for arbejdet i EDR.
Dirigenten
efterlyste
indlæg
til
formandens
be
retning.
OZ2OM,
Magnusen
fra
Randers,
bad
forsamlin
gen tænke på, at det, man havde hørt ang, Fær
øerne, måtte overvejes nøje, man havde sine pro
blemer deroppe at kæmpe med, prøv at forstå vore
kammerater deroppe.
OZ2NU svarede OZ2OM derhen, at der var så
meget om Færøerne, at det ikke kunne fremføres
her, men ét skal siges, at Færøerne havde søgt om
optagelse i I.A.R.U. og regionen, før EDR’s hoved
bestyrelse hørte et ord fra Færøerne. I statutterne
for I.A.R.U. står i § 2, at der kun kan være én til
at
repræsentere
Færøerne,
og
så
længe
det
var
Danmark (EDR), der havde de administrative for
hold, kunne man ikke fra I.A.R.U. optage Fær
øerne. At man så på Færøerne har oprettet en ny
organisation
F.R.A.
med
OY7ML
som
kasserer,
OY2A som sekretær, OY2H som formand.
Det sidste, man har hørt fra Færøerne, er, at
man præciserer, at man ikke er danske.
OZ4WR bragte en hilsen fra sin afdeling i Ny
borg. Om QTH-listen sagde 4WR, at den burde
komme hvert år. John ville gerne vide, hvordan
man fra P&T’s side administrerede en sådan liste.
OZ5EU ville gerne høre nærmere om sagen QTHliste med eller uden ikke-medlemmer.
OZ5RO forklarede, hvad der var sket ang. det
emne. Man havde i HB-mødet i formiddag drøftet
sagen og henlagt den som een stor misforståelse
om, hvordan den skulle laves. Et andet spørgsmål
er, hvor tit den skal komme; selvfølgelig hvert år,
den har så stor betydning for amatørerne, at den
må være ført a jour så tit som muligt, ellers må vi
betale for at få den, der er sikkert mange, som vil
betale en eller to kroner for at have en ny liste.
OZ3FM foreviste den nye QTH-liste i et prøve
eksemplar. 4WR sagde, at det var en let sag at
lave en liste. Det er det langt fra. 3FM forklarede
forsamlingen, hvordan man lavede en QTH-liste.
OZ3BS ville vide, hvorfor EDR ikke havde en
fast sats stående, som man så kunne rette på ved
redigering ved en ny QTH-liste. Selv 3 kr. kunne
vi give for en QTH-liste.
OZ7IN afviste det forslag, som 3BS var kommen
med, det er alt for dyrt at have en sats stående.
Lad os hellere takke hovedbestyrelsen for det ar
bejde, den har gjort, for at vi kan få en QTH-liste
så ofte som muligt.
OZ8JM takkede alle, som havde stemt på ham
ved HB-valget.

Ang. Færøerne så må vi tænke på, at det er sta
dig et amt af Danmark; at de vil være selvstændige,
kan vi forstå, men vi tror, at de vil være bedst
tjent med at være en del af Danmark.
Om Region I sagde 8JM, at vi jo var med i det
internationale arbejde i I.A.R.U., Region I var en
ny
foreteelse,
som
sagde,
de
skulle
repræsentere
os ved de møder, som holdtes på radiokonferencen
rundt i verden. Skal vi betale til Region I, må vi
også se resultater, det er dog 75 øre pr. EDR-medlem. Vi skal her i dag tage stilling til vort med
lemsskab i Region I.
OZ4WR
ville
undervurdere
3FM’s
arbejde
med
QTH-listen, men evt. et ekstra aftryk ved korrek
turen, som der så kunne rettes på.
OZ7IN mente, man skulle blive inden for Re
gion I, men at man arbejder intenst på at få et
samarbejde med de andre nordiske lande. Der bør
nedsættes et udvalg inden for HB til at arbejde
med sagen.

TRAFFIC -DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Alborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department
Tak.
Jeg må måske have lov til på denne måde at sige
tak til de medlemmer ude over Jylland, som ved
den nyligt afholdte urafstemning har vist mig deres
tillid ved at vælge mig ind i HB.
Til gengæld håber jeg, at jeg må blive deres tillid
værdig, samt at medlemmerne gør brug af mig til
de opgaver, de ønsker taget op og løst.
73 OZ2NU.

OZ2KP mente ikke, det var gået op for forsam
lingen, hvad det vil sige at være medlem af Re
gion I. Vi har været medlem i mange år, og vi har
ikke til dato fået noget ud af de penge, som vi giver
1 kontingent. Lad os melde os ud, så kommer de og
spørger om grunden, og så slå fast at nu vil vi
have noget for vore penge fremover.

VQ9HB
der i den senere tid har været meget aktiv i toppen
af 20 m CW-båndet, har i en QSO meddelt, at han
i de to sidste uger af oktober vil komme i luften
fra Agalega både med CW og SSB. Frekvenser
7006 og 14014 på CW og 14,120—14,130 eller 40 m SSB
alt efter forholdene.

OZ2NU: Før vi går videre med vor kritik, må vi
lige se på, hvad vi har gjort, for at det skulle blive
bedre. Det er ikke meget, vi samarbejder med de
nordiske lande og de andre lande i Nordeuropa og
finder frem til et standpunkt, så vi kan få ændret
de ting, man er utilfreds med inden for EDR. Sker
der så ikke noget, må vi tage en beslutning om vort
medlemsskab. Dirigenten- ville gerne høre nogle af
de unge om deres mening om dette spørgsmål —
Region I medlemskabets fremtid.

Korea.
Fra den 28. sept. til den 28. okt. er hovedkvarter
stationen fra Korean Amateur Radio League QRV
under kaldesignalet HM0HQ i CW og SSB. Fre
kvenser 7005, 7025, 14080 og 21.075 i CW og 7090,
14.240 og 21.280 i SSB.

OZ6PA var klar over, at det var et svært spørgs
mål at tage stilling til. 2NU siger, vi ikke har gjort
noget for samarbejdet, det er forkert, vi var for
2 år til møde i Malmø og forsøgte at komme i kon
takt med de Region I folk, som var der. Det er
stadig kun blevet til rejser og snak.
,OZ9SN var af den
sig ud af Region I nu.

mening,

at

EDR

burde

melde

OZ2ME, een af de unge, havde ikke fået noget
ud af de valne meddelelser fra Region I, lad os
melde os ud.
OZ3BS var også af den mening, at det, man ikke
fik noget ud af, måtte være forkert. Hvis det kun
var udgifter til møder uden resultat, måtte vi ud.
,OZ3Y: Vi i hovedbestyrelsen kan vanskeligt overse
dette Region I arbejde, der kommer ingen resulta
ter, derfor må vi melde os ud. Vi kan ikke for
lange, at de folk, som vi sender derned på mødet
i Jugoslavien, selv skal betale.
OZ6PA havde sat en resolution til
hvori man forlangte at se resultater fremover.

Region

I

op,

OZ7IN: Nu kan vi se, at der kun er een mand i
HB,
som
har
taget
Region
I
alvorligt,
nemlig
OZ2NU. Lad os give 2NU en bemyndigelse til at
optage forhandlinger med de andre nordiske lande
i første omgang og evt. andre nordeuropæiske lan
de, og lad os så se, hvad der kommer ud af det. Så
længe 2NIT ser det som nødvendigt at være med,
må der være en grund til det, vi må forlange, at
HB tager stilling til dette og giver 2NU direktiver
til dette.
(Fortsættes næste nr.).

RTTY.
World
Wide
RTTY
Sweepstakes-testen
afholdes
i år fra 16. okt. kl. 0200 GMT til 18. okt. kl. 0200
GMT.
Monaco.
DL4UL og DL4VV vil under CQ World Wide DX
Contesten i oktober være i gang fra Monaco med
et 3AØ-prefix.
RSGB’s 7 Mc DX-Contest.
de
danske
Fra OZ5WQ har vi med tak modtaget
7 Mc contest. Disse
placeringer i den sidste RSGB
bringer vi her.
985 points
Nr. 53 OZ1LO
Telegrafi:
950 points
Nr. 58 OZ1TL
880 points
Nr. 71 OZ7BW
555 points
Nr. 126 OZ4DX
535 points
Nr. 131 OZ4H
475 points
Nr. 143 OZ7KV
415 points
Nr. 159 OZ5WQ
405 points
Nr. 161 OZ3JR
60 points
Nr. 187 OZ1GW
Telefoni:

Nr.
Nr.
Nr.

16 OX3JV
19 OZ1TH
26 OZ1FO

510 points
485 points
360 points

21 Mc/s DX-bulletin.
Søndag den 19. september påbegyndtes udsendel
sen af et europæisk 21 Mc/s DX-bulletin, som frem
tidigt vil blive kørt hver søndag kl. 0900 GMT på
3775 kc/s SSB samt kl. 0930 GMT på 7045 kc/s CW.
Det første bulletin sendes på svensk med SM4AIQ
eller
SM4ATA
som
operatør,
medens
det
andet
sendes på engelsk med enten SM4AIQ eller SM4
DXL
som
operatør.
Frekvenserne
kan
variere
plus og minus 5 kc/s for at undgå QRM.
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De pågældende stationer vil endvidere være QRV
på følgende tider og frekvenser for at få materiale
til
bulletinen
i
form
af
hørte
eller
kontaktede
calls,
udbredelses-iagttagelser
og
DX-nyheder.
Fre
dage kl. 1700 GMT på 7045 kc/s CW og kl. 2130
GMT på 3775 kc/s SSB eller CW. Lørdage kl. 1430
GMT på 3775 kc/s SSB og 3550 kc/s CW samt kl. 1500
GMT på 7045 kc/s CW.
Amerikanske amatører på Grønland.
Som meddelt i sidste nr. af OZ aflagde sekretæ
ren
for
International
Amateur
Radio
Union,
John
Huntoon, W1LVQ (QST’s redaktør) et besøg i Kø
benhavns
afdelingen,
hvor
han
talte
om
amatør
forholdene i USA i dag. Herunder havde han lej
lighed til at meddele, at der var sket visse ændrin
ger af vilkårene for de amerikanske amatører på
Grønland. Han har foranlediget, at vi i et brev af
24.
september 1965 har fået følgende officielle med
delelse:
OFFICIAL
BULLETIN
NR.
21
FROM
ARRL
HEADQUARTERS
NEWINGTON
CONN
AUG
26
1965 TO ALL RADIO AMATEURS.
På foranledning af den danske regering er kaldesignalerne
for
U.S.
amatører
i
Grønland
blevet
ændret, og prefixet KG1 vil ikke længere blive
benyttet.
U.S.
amatører
vil
fremtidigt
have
kaldesignaler
i gruppen OX4AA til OX5ZZ og må ikke køre så
kaldt „third party traffic". To specielle MARS sta
tioner
vil
have
amatørbånd
kaldesignalerne
XP1AA
og XP1AB, og er de eneste stationer, som har til
ladelse til at køre „third party communication“.
Denne meddelelse vil fremkomme i okt. nr. af
„IQST“.
Ophævelsen af den generelle udøvelse af „third
party traffic" og legaliseringen af to specielle sta
tioner til dette formål er et skridt fremad til bed
ringen
af
forskelsbehandlingen
af
amerikanske
og
danske
amatører
i
Grønland,
en
forskelsbehandling
der kan udjævnes endnu mere, såfremt der tildeles
den danske station i Grønland de samme rettighe
der til kontakt med hjemlandet. Dette kræver na
turligvis visse ændringer her „på bjerget", men de
skulle ikke være vanskelige at gennemføre.
Det vil være interessant, om noget sådant kan
realiseres.
OZ2NU, Børge Petersen.

*
OZ2NU
modtager
mange
klager
fra
udenlandske
amatører over, at danske amatører i stort tal ikke
svarer på QSL. OZ bliver stedse anmodet om at
offentliggøre,
hvem
der
ikke
kvitterer
med
QSLkort. Dette kan vi desværre ikke påtage os. Det må
stadigvæk
være
en
privat
sag
for
den
enkelte
amatør, om han vil sende QSL eller ej.
Men vi beder alligevel amatørerne om at huske,
at man trods alt har et vist ansvar. Der findes
mange udenlandske amatører, som kun mangler en
dansk forbindelse for opnåelse af et eller andet
certifikat. Lad os ikke skuffe disse amatører. Man
spreder jo også megen glæde ved at sende danske
kort
til
interesserede
amatører
verden
over,
og
endelig er det helt i amatørsagens ånd og bogstav,
at disse QSL kort vandrer fra land til land.
Lad os være enige om, dersom man synes, man
er „vokset fra“ at sende QSL kort, at man medde
ler sin forbindelse dette.
6PA.

354

De
forskellige
planlagte
DXpeditions
til
Navassa
Isl. bliver ikke til noget i denne omgang, da US
Coast Guard ikke vil udstede lidenseme.
M1B er nu blevet forsynet med SSB-grej og har
i den sidste tid være temmelig aktiv på 20 og 40
meter. Han kører mest i den høje ende af 20 meter.
Fra
Portugisisk
Timor
er
der
nu
to
stationer
permanent aktive, nemlig CR8AE og CR8AF. De
anvender normalt 14103 og 14120 kc og kommer
bedst igennem mellem 14 og 17 GMT.
W6KG
og
Yasmes
verdensomspændende
DXpedition er nu løbet af stablen. Der er blevet opnået
licenser i 150 forskellige DXCC områder. For akti
viteten
fra
de
amerikanske
områder
i
Stillehavet
er der blevet udstedt kaldesignalet KG6SZ/. . .
Stationen består af en Collins S-line med tilhø
rende ground plane og beam antennen. De frekven
ser, der fortrinsvis vil blive anvendt, er 7000/7010,
14045/14055, 21045/21055, og for CW og SSB vil det
være 7090/7100, 14100/14110 og 21400. For at opnå
QSL er det nødvendigt at fremsende en svarkuvert
med IRC til YASME Foundation, P. O. Box 2025,
Castro Valley, Calif., USA.
Singapore 9M4 er igen blevet optaget som selv
stændigt medlem i DXCC.
OK3MM, der nu opholder sig på Cuba, er kommet
i luften med kaldesignalet C02B0. Han har endnu
kun en X-tal styret sender på følgende frekvenser
7010, 7013 og 7038, men regner med inden længe at
kunne komme i gang med SSB også.
På Grønland er der sket en nyordning af licen
serne, idet alle KG1 licenserne er blevet inddra
get. I stedet er der nu blevet udstedt OX4 og OX5
kaldesignaler. OX4 er Sydgrønland, mens OX5 er
Nordgrønland.
De
stationer,
der
havde
tilladelse
til at køre phone patch, har fået udstedt XP1 kalde
signaler. Prefixet XP benyttes her i landet til mili
tærstationer. Det må så forventes, at der for frem
tiden vil gælde samme regler for alle OX stationer,
mens XP stationerne har speciel militær status.
Båndrapporter:
3,5 Mc CW:
OZ7ABC: FP8CP 01 - OHØ 20 - W4 03.
OZ7RQ: VE1KLW 00 - W1ZBI 05 - DJ7SI/LX 23
- GD3HQR 23.
3,7 Mc SSB:
OZ7ABC: OX3JV 22
7 Mc CW:
OZ7ABC: UA9CM 01 - 00 og OX3JV på SSB 00.
OZ7BA: PX1F 09.
OZ7CF:
FP8CP—8CA
KP4CKB
KV4CI
KZ5EJ - VOIAW - YN3KM - JA1EQM—6AK JY74 - UD6BV - UL7PV—7BG - UW9WE—90H VS9ADF - 4X4NVE—4NXM - ZD7IP - ZS1JA 7X2AH - CT1MC - LX1LF - OY7S - SVI AB—1CX
—1YY - 4U1ITU - PY - VE - Wl—2—3—4—5—6—7
—8. Velkommen tilbage 7CF, det var fine resul
tater. Gider du tage tiderne med næste gang?
OZ7RQ: PY7AKQ 03 - UD6BV 22 - LX1CF 11 UA9KAG 22 - I1LAO 02.

14 Mc CW:
OZ7ABC: VS9ASP 17 - KP420 - VQ9J 16 - JY74 17
- VK3NR 01 - MP4BFH 15 - JA6DDI 14 - 4S7EC 16
- 9M4MY 15.
OZ7BA: 7G1Q 20 - JA1AM 17 - mm - JT1AJ
KH6DQ 08 - KL7CGE—7UKB 09 - SV5LP
VE7ALB 17 - V02AW 16 - VQ9J 17 - VU2BDZ
YA8H 17 - Wl—2—3—4—5—6—7—8.
OZ7RQ: MP4BEU 16 - MP4TBO 05 - ZS6JK
4X9HQ 07 - JY74 07 - F9LC/FC 07 - OY7M
KZ5AY 22 - HZ1AB 09 - KH6FDK 07 - TF2WJF 20
- YN1SL 21 - SU1UM 17 - LA5CI/P 20 - 7G1A
CR7IZ 19 - 7X2AH 20 - YV3AI 20.

15 16 16 17 13 19 -

14 Mc SSB:
OZ3SK: 4X9HQ 06 - 9F6USA 18 - M1B 14 - 4W2AA
05 - EL8X 18 - ZB2AO 07 - JY74 19 - 7Z3AB 15 FP8CA 22 - VP2KJ 23 - KG6SZ 12 - W9WNV/8F3
15 - CT2GF 19 - OX4FS 13.
OZ7ABC: VU2IX 16 - ET3USA 16 - OX3JV—3SE
- KL7 - 5A2 mm.
OZ7BA: 9M2DW 16 - 9M4MV 16 - EP2BU 15 HL9KT 12 - KL7WAH 08 - KR6MM 16 - LA9HC/X
13 - OX3JV—3SE 15 - VK5GG 15.
21 Mc CW:
OZ7BA: 9H1AF 08 - 9K2AD 18 - CR6CN 18.
OZ7RQ: ET3USA 17.
21 Mc SSB:
OZ7BA: ZD8WZ 18.
28 Mc CW:
OZ7BA: U05AA 16 - UYCE 16.
OZ5WQ oplyser, at QSL til 6O6BW skal sendes
gennem W4HKJ.
Det var så det hele for denne gang. Tak for rap
porterne og på genhør i næste måned.
73 og best DX de OZ7BQ,
Hans Jørgen Rasmusen,
vær. 145, P. O. Pedersens Kollegium,
Haraldslundvej 38, Lyngby.

Resultatlisten
fra
EDR’s
144 Mc:
1 OZ2ME —
25571 p.
23465 p.
2 OZ7LX/p —
3 OZ9OR —
22855 p.
4 OZ7HDR —
19551 p.
5 SM7ZN —
16660 p.
6 OZ9OT —
15574 p.
7 OZ9NI —
13657 p.
8 SM6CSO —
13413 p.
12710 p.
9 OZ1WQ —
12560 p.
10 OZ3M —
12455 p.
11 OZ9AC —
12384 p.
12 OZ9SW/p —
12023 p.
13 OZ8EDR —
10137 p.
14 SM6CYZ/7 —
8994 p.
15 OZ4RM —
16 SM7DBM —
8175 p.
17 OZ3SZ —
6917 p.
18 OZ1LN —
6570 p.
19 OZ9FR —
5647 p.
20 OZ9PZ/p —
5443 p.
21 OZ4EV —
4765 p.

skandinaviske

VHF-test:
4104
3480
—
3405
2550
—
2385
—
2089
1907
—
1701
—
1581
—
1502
—
1341
— 1339
1147
—
1039
—
962
—
903
—
683
—
374

22 OZ3TS

—

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

—

OZ9CT
OZ4HZ/p
OZ7R
OZ2PN
OZ1PQ
OZ3A
OZ8LH
OZ1RH
OZ2JQ
OZ7LU
SM2DXH
OZ5G
OZ1LD
OZ9CR
OZ9HN
OZ5EDR
OZ9TS
OZ2NE/p
OZ5NT
OZ4EX

—
—
—

p.
PPPPPPPPPPPPPPPPP200 P144 P105 P.

432 Mc:
1 OZ9SW/p
2 SM6CSO
3 OZ9BS

— 1325 p.
— 1061 p.
— 925 p.

4 OZ9FR
5 OZ7HDR
6 OZ4RM

—
—
—

270 p.
252 p.
23 p.

Checklog:
SM7AED — 7BZX — OZ1GO — 1NS — 2KH —
2TV — 4HAM — 4PW — 5BK — 5DE — 5HW —
5PG — 6CP — 6OV — 6JI — 8BX/p — 9VN —
9SE/p.
Testlog mangler fra følgende OZ-stationer:
1JT — 2FD — 3RI — 3RC — 3TI — 4EM — 5UJ
—. 5VP — 5CG — 5AB — 60L — 6BP - 6PM —
6OH — 6KY — 8FU — 9NO — 9GK — 9MO — 9DP
— 9EW — 9EX.
Forholdene
under
testen
var
over
det
normale.
Deltagelsen af danske stationer var i år ca. 25 %
mindre — hvori dette ligger, er svært at bedømme.
Aktiviteten
af
udenlandske
stationer
var
til
gen
gæld meget stor p. gr. af Region I testen — i test
loggene
findes
kaldesignaler
fra
følgende
lande:
DL/DJ — DM — SP — OK — PAØ — SM.
På 432 Mc var aktiviteten dårligere end sidste år
— der må noteres en nedgang på ca. 33%.
Station
OZ9FR
kørte
fuldtransistoriseret
på
432
Mc og 144 Mc — dog fandtes der en rørbestykket
sender på 144 Mc, hvis det kneb med at lave for
bindelse
med
transistorsenderen!
Strømforsyningen
var to stk. 6 volts akku. Desværre var 9FR/6AF
forfulgt af uheld — det værste var, at det viste sig,
at der var trængt vand ind i coaxkablet til 144 Mc
antennen.
Der var flere stationer end sidste år, der var dra
get ud på de få velegnede bakketoppe, der findes
her i landet.
Desværre er udfyldelsen af testlog åbenbart ikke
alle deltageres stærke side. I reglerne står, at der
skal
benyttes
EDR’s
testlogblade
eller
tilsvarende
udenlandske, og dette punkt skal også overholdes
— hvorfor? vil nogen måske spørge — fordi testen
bedømmes efter de af IARU Region I opstillede
regler, og derfor ønskes der forskellige oplysninger
om den deltagende station samt deltagerens under
skrift på, at han har overholdt testreglerne og li
censbestemmelserne.
De testlogs, der ikke opfyldte ovennævnte, er ble
vet overført til checklogs — måske i visse tilfælde
en
hård
afgørelse,
men andet er desværre ikke
muligt, når testloggene ønskes bedømt efter Region
I reglerne.
EDR’s testlogblade kan købes hos A. Flensborgs
boghandel i Ringsted.
Til lykke til vinderne og på genhør i testen til
næste år.
Aktivitetstesten:
Efter september omgangen er stillingen:
144 Mc:
OZ2RT —
OZ9OR — 171 points
8SC —
6OL — 137 points
8UX —
9CR — 89 points
9JP —
9OT — 77 points
3VO —
4HZ — 73 points
5LK —
8OP — 60 points
5HW —
1LD — 59 points
3NH —
2FD — 53 points
5UJ —
8HV — 49 points
4EV — 48 points
5NT —
1EE — 42 points
6AF —
2PN — 41 points
4EM —

22 points
21 points
20 points

18 points
17 points
16 points
16 points
15 points
14 points
14 points
13 points
10 points
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1PQ —
7JN —
4CT —
6FT —
9FR —
9BS —
8LH —
9EO —
9KY —
4RM —

41 points
39 points
38 points
33 points
33 points
29 points
24 points
23 points
23 points
23 points

5G
7LU
6KY
9AD
9DP
2SD
1IF
6JI
4ON

432 Mc:
OZ9CR —
9FR —

3 points
2 points

9OR
9AC

144 Mc aktivitetstest den
kl. 1900—2400 DNT.
432 Mc aktivitetstest den
kl. 2200—2300 DNT.
Logs sendes til undertegnede.
432 Mc aktivitetstime hver
DNT.

— 10 points
— 10 points
— 8 points
— 8 points
— 8 points
— 7 points
— 5 points
— 4 points
4 points

— 1 point
— 1 point

1.

tirsdag

i

måneden

1.

onsdag

i

måneden

søndag

kl.

1100—1200

Testkalenderen:
30. og 31. okt.: engelsk 432 Mc test.
6. og 7. nov.: UK7 og 2 meter klubbens 144 Mc og
432 Mc test. Start den 6. nov. kl. 2100 DNT — slut
den 7. nov. kl. 1200 DNT. Ang. testregler se OZ
jan. 1965.
Testlog sendes til: Arne Nilsson, SM7AED, Trumslagaregatan 3, Trelleborg, Sverige.
6. og 7. nove.: VHF/UHF ESB Contest, start den
6. nov. kl. 1900 DNT — slut den 7. nov. kl. 1200 DNT.
Kun to-vejs forbindelser vil blive godkendt.
Points:
2 m (A): 1 point pr. km.
70 cm (B): 5 points pr. km.
24 cm (C): 10 points pr. km.
12 cm (D): 20 points.pr. km.
Kun een forbindelse med hver station på hvert
bånd er tilladt. Der udveksles kodegrupper af typen
58001 GP21a.
Testlog skrives på EDR’s testlogblade og sendes
inden den 21. nov. 1965 til: Gimther Laufs, DL6HA,
638 Bad Homburg v. d. H., Schleussnerstrasse 24,
Germany.
26.
dec.: UK7 og 2 meter klubbens 144 Mc jule
test.
144 Mc nyt:
I slutningen af september måned har der været
en god åbning — mange har haft forbindelse med
følgende lande: LX — F — ON — PAØ — G — DL/
DJ — DM — SP og OK.
Desuden har der været en auroraåbning — hvad
der er opnået af forbindelser under denne vides
endnu ikke.
432 Mc nyt:
På 432 Mc var der også i slutningen af september
måned en åbning. OZ9FR i Odense har hørt sta
tioner fra følgende lande: Den 21. september: F —
PAØ — DL/DJ, den 22. september: PAØ og DL,
den 23. september: DL.
OZ4RM har skrevet til mig og spurgt, hvordan
WA4KFW bærer sig ad med at putte 50 watt ind
i en QQE 02/5 ref. OZ for aug. d. å. Det opgivne
input er en trykfejl — skal være 5 watt ref. data
for røret.
OZ9AC.
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FRA AFDELINGERNE
Afd.
holder
møde
hver mandag kl. 2000
i
lokalerne
Frederikssundsvej 123, underetagen,
nedgang
til
venstre
for
„ABC-cafetenet
.
QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ5IS udle
verer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke QSLkort.
Formand:
OZ5RO,
O.
Blavnsfeldt,
Ordrupvej
96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9,
2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902 v, postgiro 57965.
Sekretær: OZ3WQ, Peter Lynggaard, postbox 198,
København K.
Programmet:
18. oktober:
GENERALFORSAMLING
med
febord.
Denne
begivenhed
er
i september-nummeret af OZ, og
mange vil møde op.
25. oktober:
Så har vi
måned.

atter

klubaften

—

efterfølgende
kaf
allerede
annonceret
vi håber, at rigtig

den

eneste

i

denne

1. november:
I aften kan vi byde på et meget interessant fore
drag
med
demonstrationer.
Akademiingeniør
Jørgen
Møltoft
fra
det
kendte
elektronikfirma
KNUD
LINDBERG A/S har lovét at komme ud til os og
holde foredrag om måling af kredsgodhed, måling
af egenkapacitet i selvinduktioner m. v. Hr. Møltoft
vil
ledsage
sit
foredrag
med
demonstrationer
og
vise, hvorledes det er muligt med så få instru
menter som en tonegenerator og en HF-generator
samt nogle modstande og eventuelt et rørvoltmeter
at foretage slige målinger. Det bemærkes, at in
strumenter af de billigere typer snildt vil kunne
anvendes,
og
vore
medlemmer
er
velkomne
til
gratis at benytte afdelingens målegrej. Vi har en
sårdeles
begrundet
mistanke
om,
at
netop
dette
emne vil have interesse i vide kredse blandt ama
tører, og der er ingen tvivl om, at mange, ikke
mindst
blandt
„begynderne",
vil
kunne
få
mange
tips i aften.
8. november:
I aften har vi atter VHF-aften, og denne gang
skal vi have et foredrag af OZ8OS, Ole Sommer.
Endvidere siger rygtet, at også OZ7LX vil bidrage
til aftenens belærende underholdning.
Husk at alle VHF-interesserede er velkomne.
15. november:
Klubaften, hvor OZ4AO +
står for den kulinariske side af sagen.

XYL

som

sædvanlig

22. november:
Der dukker meget nyt grej op beregnet til ama
tørbrug, både målegrej og sende- og modtagegrej,
og det kan efterhånden være svært at følge med
i udviklingen. For at bøde lidt på dette har OZ7JX,
J. 0. Giehm fra SEMLER & MATTHIASSEN levet
at komme og præsentere os for for de nyeste sager
fra H e a t h k i t — RX, TX, transceivere og måle
instrumenter. Som I vil vide, er der her tale om
grej, der både passer til amatørernes behov og

pengepung. Mon ikke det skal blive en ganske
morsom aften? — Sendere og modtagere kommer
nok til at „spille".
Vy 73! P. b. V. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.
AMAGER
Formand:
Jørgen
Badstue,
Kastrupvej
168
S.,
tlf. 55 25 01.
Kasserer: Hans Olsen, Parnasvej 5, S., tlf. 55 10 85.
Sekretær: Bent Yt, På Blegdammen 6, 4. th., 0.
Mødelokale: Helikonsvej 10, kid., S.
Det er nu på de tider, kontingentet skal betales,
så vi beder dig gøre det snarest på det girokort, du
forhåbentlig har fået tilsendt.
Da mødeaktiviteten stadig er ringe, har vi beslutat nedskære antallet af mødeaftener til to om må
neden i det håb, at antallet af fremmødte vil være
så meget des større.
Mødeaftenerne er:
Torsdag d. 28. oktober:
Klubmøde.
Torsdag d. 11. november:
Foredrag om fjernskriveren og dens virkemåde.
Vy 73 Bent Yt.
ÅRHUS
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Müllersvej 117, Århus C, tlf. (061) 6 23 21.
Kasserer: OZ7EW, E. Kragh, Louisevej 42, Bra
brand, tlf. (061) — 01 54/2 83 96.
Sekretær:
OZ8BG,
Bjarne
Gerdstrøm,
Junovej
30, Århus C, tlf. (061) 4 43 57.
Torsdag den 21. okt. kl. 2000 i Ungdomsgården:
8XP vil denne aften hjælpe DIG med at plan
lægge din næste modtager, sender, modulator etc.
Få mere ud af dine „radiopenge". Tilrettelægning,
arbejdets gang, kloge indkøb o. s. v. 8XP tager
grej med, som du må kikke i.
VHF.
Torsdag den 28. okt. kl. 2000 i Ungdomsgården:
Blandingstrinet
i
2
meter
modtageren,
med
rør
såvel som med transistorer.
Angående
månedsprogrammet
i
almindelinhed
henvises til X-QTC, da det ikke kan være af større
interesse at bringe programpunkter, der ligger in
den den 16. i hver måned i OZ.
Mandag den 8. november:
Det
årlige
andespil
afholdes
Nærmere herom følger i næste X QTC.

i

Ungdomsgården.

Det bliver en tradition
ÅRHUS-MØDET
arrangeres i år søndag den 14. nov.
Vi mødes på NY-MØLLE KRO nord for Århus, og
vi inviterer amatører med familie og venner fra
hele landet.
Der afholdes en kæmpeauktion med både nyt og
gammelt grej. Af lageret kan nævnes måleinstru
menter, trafoer af alle typer, rør, relæer, spole
centraler, blokke og modstande. Alt skal ud for
højeste bud.
Der bliver udstilling, hvor du får lejlighed til at
se adskilligt af det grej, der annonceres i OZ’s
spalter.
Måleinstrumenter,
værktøj,
sendere
og
modtagere demonstreres. Vi har bestræbt os på at
få alt det nyeste med på udstillingen. For eks. kom
mer HEATHKIT med så godt som alt, hvad de kan
tilbyde amatørerne, og grejet kommer i luften, så
du selv kan prøve det. DRAKE, GELOSO o. s, v.
Der kommer flere arbejdende stationer. Vi vil

være QRV på både 80, 20 og 2 meter. Vi hilser på de
af vore udenbys kammerater, lad det blive få, der
ikke kan komme og være med. Endelig sender
OZ7RÆV på 1825 kc hvert 10. minut fra kl. 1000 til
1100. Så kan I pejle jer frem. Det er iøvrigt ikke
svært at finde NY-MØLLE KRO. Du kører fra
Århus mod Randers, efter at have passeret Skejby,
drejer du nede i ådalen ca. 6,8 km fra Århus
(centrum)
til
venstre
mod
Hinnerup.
Denne
vej
følger du ca. 1,5 km, så har du kroen nede på ven
stre hånd.
Du kan spise med hele familien på kroen eller
drikke en kop kaffe. Og du slår ikke bunden ud af
familiebudgettet. Kroen er et af de billigste steder
i nærheden af Århus.
Der er legeplads til børnene og masser af parke
ringsplads. ÅRHUS MØDET — endelig et mål for
familiens
søndagsudflugt.
Vi
ses
på
NY-MØLLE
KRO den 14 nov.
Udstillingen åbner kl. 11, auktion kl. 14.
Undervisning i morse
onsdag i Fjordsgades skole.

og

teknik

hver mandag og
Vy 73 OZ8BG.

ÅRHUS-MØDET!
KÆMPEAUKTION
UDSTILLING
ARBEJDENDE STATIONER
Søndag den 14. nov. kl. 11 på
NY-MØLLE KRO
7 km nord for Århus.
Alle amatører med XYL, YL’s og venner
indbydes.
Aflast XYL madmæssigt den dag. Så får
du sikkert lov til at byde på auktionen.
Se under afdelingsnyt. .
Århus afdelingen.
ÅLBORG OG OMEGN
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen, Ny Kærvej 1,
Nørresundby.
Kasserer:
OZ1MJ,
Mogens
Hejn
Jensen,
Nørre
gade 5, Ålborg.
,
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, p. t. Radioskolen,
Hald Ege pr. Viborg.
(Sekretærsøger henvises til 3PS).
Klublokale:
Ungdomsgården,
Kornblomstvej
18,
lokale 9, st.
Klubmøde: Torsdag.
Som sagt er vinterens program blevet diskuteret
og er på „planlægningsbrættet". Der vil blive arran
geret
det
hvert
år
tilbagevendende
kursus
omf.
teknisk kursus til P&T’s prøve. Ligeledes vil der
blive morsekursus. Ang. tid og sted se OZ nov.
Torsdag den 4. november:
Vil der blive gennemgået teori for transistormultivibrator, og som praktisk øvelse vil der
Torsdag den 11. november
blive lejlighed til at bygge en signalgiver i form af
en lille pennelygte. Prisen for denne er alt incl 14
kr., så alle skulle kunne være med rent økonomisk.
Af hensyn til køb af komponenter bedes man senest
den 1. november tilmelde sig til best. eller på tlf.
(08) 13 95 00.
Morsekursus
og
vinterkursus
startede,
før
OZ
udkom, så forhør dig i klubben eller hos OZ3PS
(se ovenfor).
Dette var alt fra Ålborg. Mød op hver torsdag,
det er det, der giver aktivitet. Vy 73 de OZ4X.
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Åbenrå
Vi
indledte
vinterens
kursus
på
Ungdomshjem
met den 15. september. Tilslutningen var ikke for
stor, der var kun mødt 13 ialt.
Vi blev enige om at starte vinterprogrammet med
at bygge et gitterdykmeter, og 5WK begyndte med
at beskrive spolerne og opgive spolernes forskellige
data. Onsdag den 22. september var vi inviteret
over til afdelingen Nordals. Vi startede kl. 1830 og
var i Nordborg kl. 1930, men ingen af deltagerne
i turen vidste, hvor det nye klubhus lå. Vi kørte
en del rundt for at se, om vi kunne finde det, men
vi måtte til at spørge, om der var nogen, der vid
ste, hvor radioamatørerne holdt til, og det vidste
de godt. Derfra hvor vi spurgte var der kun to
gange til venstre og ud til det andet læskur og så
ud til højre, jo vi fandt derud, men da var klokken
også blevet 2015. Da vi kom, var 8WH i gang med
at fortælle om bygning af en strømforsyning. Da
han var færdig, blev der serveret kaffe og små
kager til 5 øre pr. stk. Det blev en dejlig aften.
Nu er rævejagterne slut for i år, og vi kalder igen
til en lille sammenkomst den 23. oktober, men nær
mere meddelelse vil tilgå alle afdelingens medlem
mer. Reserver venligst aftenen „alle" og aftenen er
selvfølgelig også for damerne.
Vi arbejder med at få nogle foredrag vinteren
igennem, om muligt sammen med en eller flere
afdelinger. Nærmere herom vil komme i OZ.
Vi afholder møde hver onsdag kl. 1430 på Ung
domshjemmet, og prøv så alle at se, om I ikke kan
få en kammerat med, så vi kan få medlemstallet
i vejret.
Vy 73 Hans Peter.

ESBJERG
Formand: OZ6LW, B. Elm Larsen, Skrænten 59,
tlf. 2 44 86.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Biohm, Søren Mortensensvej 1, tlf. 2 81 05.
Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro, Mølle Parkvej 5,
tlf. 2 87 42.
Sekretær: H. M. Nørgaard, Idrætsallé 33, Hjer
ting, tlf. 6 53 59.
OZ1LN, H. P. Kjærbro, Mølle Parkvej 5,
tlf. 2 87 42.
Var der ikke sket meget i forrige måned, har der
til gengæld været en efter esbjerggensiske forhold
enorm aktivitet.
Bl. a. var der 15 mand på Fanø og se navigations
skolen. Der skal her bringes en tak til navigations
lærer Hundahl og til skolens ledelse.
Endvidere er der startet både teknisk kursus og
morsekursus med ca. 20 mand på hvert hold. At
sidstnævnte ikke kom med i sidste OZ skyldes, at
undertegnede var mangelfuldt underrettet.
Program:
5. november:
Ordinært møde.
19. november:
?? Se næste OZ.
Møde indtil videre
vej 1.

hos

7BE,

Søren

Mortensens-

H. M. Nørgaard.
FREDERIKSHAVN

ØSTBORNHOLM
Så har vi atter en masse nyt herfra. Vinterens
klubaftenprogram
har
foreløbig
været
en
succes,
og tilslutningen har været stor. Vi har set 4AQ’s
dejlige farvefilm, 4RA har demonstreret sin 2 m
stn. En hyggelig „bankoaften" har vi også afholdt;
det viste sig at være et glimrende middel til at få
lidt i klubkassen, så det bliver sikkert gentaget
ved lejlighed. Den 29. sept. stod der pølseristning
på programmet, og 4ME viste os, hvordan man
hurtigt får en hel flok pølser varme, hvis man har
lidt elektricitet ved hånden.
Sidst på måneden fik vi sat hylder op til 2 m sta
tionen, og kort tid derefter fik vi vores første rig
tige DX’er, bl. a. G, DK, DM og DS stationer.
Det er endvidere lykkedes at få klubbens BCL,
en af de første MP-Petersen radioer, op i klubhuset.
Nu mangler den kun strøm for at sige noget.
Programmet for næste måned:
13. oktober:
Der vises teknisk farvefilm fra Siemens,
„Elektroner
i
vacuum",
„Morgendagens
Bagefter serveres „HAM“-burgers.

bl. a.
teknik".

27. oktober:
OZ8TV demonstrerer printpladefremstilling.
10. november:
OZ4ME viser forsølvning
efter er der kaffe.
Alle amatører er velkomne!

i

teori

og

praksis.

Der

Vy 73 de best.
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OBS! Amatører i Nordøstvendsyssel!
En kreds af amatører i dette område har
drøftet
mulighederne
for
oprettelse
af
en
lokalafdeling af EDR, og i den anledning
afholdes møde på Bechs Hotel i Frederiks
havn mandag den 18. oktober kl. 1930, hvor
til alle interesserele indbydes.
Kaffe og anden fortæring er for egen regning.

Vy 73 5NO — 1CM — 4FM m. fl.

GIVE OG OMEGN
Der har været ret god aktivitet i klubben den
sidste måned med bl. a. foredrag om transistorer
af OZ6NF. Det var en meget interessant aften, selv
om den var temmelig dårlig besøgt, og vi håber, vi
kan få 6NF over en anden gang og fortsætte, hvor
han slap.
I oktober måned håber vi, at vi kan gennemføre
et foredrag om ESB, men dette tidspunkt vil blive
meddelt medlemmerne senere.
Afdelingen
afholder
sin
ordinære
generalforsam
ling torsdag den 11. november kl. 1930. Dagsorden
ifølge vedtægterne. Vel mødt til GF i Give.
Vy 73 de OZ6EDR/9RU.

IKAST
Under
Ikast
ungdomsskole
oprettes
denne
vinter
et kursus efter VTS. Kursus begynder tirsdag d. 28.
september, og som lærer fungerer undertegnede.
Vy 73 de OZ3LW.

HADERSLEV
Afdelingen
har
afholdt
sin
generalforsamling.
I
denne anledning sås en lille snes af afd. medlem
mer, og til alles glæde mødte en del nye medlem
mer op. Fra bestyrelsens side vil vi gerne her igen
nem sige velkommen til jer, vi håber, I snart fal
der til mellem vi „gamle“.
På
generalforsamlingen
lagde
formanden
ud
med
sin beretning. Her blev kort ridset nogle af de
ting op, som var sket i det forløbne år. Under om
talen af „testarbejdet" sås en smalfilm, hvor man
så en del af afd. medlemmer i aktivitet under en
test.
Herefter
redegjorde
kassereren
for
afd.
finan
ser, som havde været i god fremgang. I denne for
bindelse- Husk at afregne kontingent med 5 PG,
som indtil videre har lovet at „kradse" penge ind.
Vi tror, mange vil have meget lettere ved at møde
op på vore klubaftener, hvis de i en fart fik deres
mellemværende med 5PG gjort op.
Efter beretningerne gik man over til valg af be
styrelse. Her fratrådte 3ER og 5PG, som ikke øn
skede at blive i bestyrelsen grundet bortrejse. I
stedet valgtes 8BX og 7CT, så bestyrelsen nu be
står af 8IS, 8BX, 7CT og 2TV.
Afdelingen har nok engang måttet til at flytte
lokale, da vores gamle lokale i Gåskærgade skulle
indgå i en husombygning; men formanden 8IS har
fået udvirket, at vi kan holde til huse på Skt. Severinskole på Moltrupvej i den gamle fyrkælder.
Man
besluttede
på
generalforsamlingen
at
købe
nogle nedlagte Taxa-staxtioner, 4 mobil + 1 hoved
station, som så igen kunne erhverves af interessere
de medlemmer. Endvidere enedes man om at for
søge
at
oprette
en
lokal
komponenthandel,
nær
mere herom vil tilgå de enkelte medlemmer.
Den livlige diskussion, som havde præget aftenen,
fortsatte ved kaffebordet, som afdelingen havde
flottet sig med.
Fremover afholdes klubafteiierne kl. 1900 som før
nævnt på Skt. Severinskole på Moltrupvej.
På programmet står bygning af gittterdykmeter
samt ombygning af radiotelefoner. Morsekursus
startes også efter nærmere aftale på klubaftenerne.
Mød op alle mand og vær med fra starten.
Husk klubaften hver tirsdag.
Vy 73 de OZ2TV.
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:
De faste ugentlige mødeaftener:
Mandag kl. 2015:
Byggeaften for begyndere.
Tirsdag kl. 2015:
Teknisk kursus.
Onsdag kl. 2015:
Morsekursus.
Torsdag kl. 2015:
Almindelig mødeaften.

Lørdag og søndag:
Rævejagt, se OZ september.
Månedens arrangement, oktober:
Torsdag d. 4. november kl. 2015:
Andespil. Kort a kr. 3,00.
mer.

NB.

Kun

for

medlem

Vy 73 9ER.
LOLLAND-FALSTER
Så løb genvisitten fra Liibeck af stablen i alle
tiders sommervejr.
Vi kunne ikke undgå at mærke, hvor glade vore
radiovenner fra Liibeck var for opholdet hos os.
De sagde, at det skulle gøres til en institution. Der
blev udvekslet gaver, og Næstved og Lolland-Falster skænkede EDR-vimpler fra de to lokalafdelin
ger. De var fremstillet af fru 8BO og 2 MI. Inden
de skulle med færgen fra Gedser kl. 2300 nåedes
en ufb QSO med 5AB på 2 m. Han var lige nået
hjem efter også at have deltaget.
Næste møde er tirsdag d. 26. oktober hos Thal
Jensen, Torvet, Nykøbing, kl. 2000. Emne: Hvordan
får vi endnu mere glæde af at komme i vores
afdeling, og hvad kan jeg gøre for at hjælpe til.
Mød mange, fyldt med gode ideer og med positiv
indstilling.
Vy 73 og på gensyn de OZ2MI.
KORSØR
Lokale: Svendstrup station.
Kaldesignal: OZ8KOR.
Formand:
OZ4WI,
B.
Lykke
Frederiksen,
Frø
lunde, tlf. 168.
Kasserer: OZ5UJ, Niels Jørgen Bantz, Revvej 59,
Korsør, tlf. 57 15 83.
Nu har vi også i Korsør prøvet rævejagtens tek
nik. Med velvillig bistand fra Nyborg, som vi her
takker dem for.
Fredag d. 22. oktober kl. 1930
har vi møde med pressen,
jer alle herude.

så

skulle

vi

jo

gerne

se

Torsdag d. 4. november kl. 1930:
Mødeaften.
Torsdag d. 18. november kl. 1930:
9AC kommer og fortæller om 2 m, så mød op.
Alle er velkomne.
Vy 73 de H. E. J.
NORDALS
Formand: OZ9ND, B. Damkjær, Hvedemarken 15,
Nordborg, tlf. (044) 5 01 33.
Kasserer: Axel Nissen, Guderup.
Sekretær: OZ6LH, L. Hess, Broballemark,
tlf. (044) 519 56.
Det blev et meget velbesøgt møde, vi havde den
25.
september. Vi fik besøg af OZ8JV og hans stab
fra Åbenrå, så det blev til 28 mand ialt, næsten alt
hvad der kan være i vores lokaler. OZ8WH holdt
foredrag om strømforsyning, han gennemgik en vel
gennemregnet
konstruktion,
som
han
selv
bruger
til sin B-licens CW-sender, så vi blev sat ind i
både tidsforsinket relæ og koldt katoderør. Mange
tak for din indsats Arne, vi håber at måtte komme
til dig en anden gang igen.
Vores
køkkenchef
Øjvind
manglede
denne
gang,
så 9ND og Axel måtte overtage hvervet med at
lave kaffe, men også det klarede de.
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Det var meningen, at vi efter Arnes foredrag
skulle have hørt et bånd, som vores forhenværende
formand OZ6EX havde sendt til 9ND, men det blev
først sidst på aftenen. Bernt havde taget sin bånd
optager med derud. Det var meget interessant at
høre Eigil igen, og det bliver nok muligt også en
gang at sende et par ord til ham.
Næste gang, vi mødes her i afdelingen, bliver den
20.
oktober. Da er der auktion over en masse rare
sager, der efterhånden er kommet til.
Vy 73 OZ6LH.
NYBORG
Lokale: Tårnvej 4.
Formand:
4WR,
John
Hansen,
Møllevænget
3,
Nyborg.
Vi har haft besøg af 8ID, der viste os sit nye
PA-trin. Vi vil gerne sige dig tak Henning, fordi
du kom herned. Også tak til OZ6AF fordi du stak
hovedet indenfor i afd. og viste os, hvad der nu
kunne laves med print og transistorer på 2 meter.
Vi har aftalt med Heathkit om at lave udstilling
i afd. Det er OZ7JX, der nu står for Heathkit ama
tørgrej. Vi vil gerne allerede nu have, hvis I vil
reservere
torsdag
d.
25.
nov.
til
Heathkit-udstilling.

drinks. Ved kaffebordet blev der trukket to ameri
kanske lotterier over nogle store gevinster.
Da der efterhånden var gået et par timer, siden
vi havde sat os ved bordet, var det nu på tide at
få lejlighed til at røre benene. OZ5FZ havde ind
spillet noget dansemusik på sin båndoptager, og det
varede
heller
ikke
længe,
før
man
begyndte
at
tage sig en sving-om. Ved 2-tiden var bussen til
Næstved køreklar, så vi var nødt til at hæve
festen.
Vore
tyske
amatørkammerater
tog
med
deres værter hjem, hvor de fik natlogi..
Om søndagen var der arrangeret tur til Åle
holm, hvor vi skulle se veteranbilerne. Denne tur
startede fra Næstved kl. 1400 og foregik i private
køretøjer. Se under Lolland-Falster om besøget på
Åleholm.
Vi har stadig mødeaften hver tirsdag, og alle er
naturligvis velkomne til at aflægge os et besøg.
Vy 73 OZ8VN.
ODENSE
Der
afholdes
ordinær
d. 21. oktober kl. 1930
Asylgade.
Dagsorden ifølge lovene.
Vel mødt!

generalforsamling
torsdag
på Odense Kongreshus i

Vy 73 de 2RH.
Program for den følgende måned:
Torsdag d. 21. akt.:
Klubaften.
Torsdag d. 28. okt.:
Besøg af 5RO fra København
lonfilm, der er optaget af 4AO.

ROSKILDE
Møde afholdes som sædvanlig den sidste tirsdag
i måneden, denne gang tirsdag d. 26. oktober.
Vy 73 de OZ2UD.
med

den

nye

bal

Torsdag d. 4. nov.:
Klubaften.
Torsdag d. 11. nov.:
Foredrag. Emne bekendtgøres senere.
Vy 73 de OZ6MI, Per.
NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Tirsdag d. 28. september påbegyndte vi vinterens
morseog
teorikursus.
OZ9KU
leder
undervisnin
gen, som i år foregår efter den nye Vejen til sen
detilladelsen.
Lørdag d. 25. september havde klubben arrange
ret en fest i forbindelse med Liibeck-amatørernes
week-end
besøg.
Angående
tyskernes
ankomst
og
afrejse se under Lolland-Falster. Festen, som blev
holdt i Kislev forsamlingshus, begyndte ca. kl. 8.
Amatørerne fra Næstved blev befordret til og fra
Rislev i bus. I de festlige begivenheder deltog bl. a.
vore
tyske
amatørkammerater,
amatørkammerater
fra OZ8SOR og OZ8NST.
Da alle havde fundet sig en plads ved det store
bord, og formand og kasserer havde budt velkom
men,
begyndte
det
store
festmåltid.
Hver
især
havde
selv
medbragt
spisebestik
og
hjemmelavet
eller købt smørrebrød, så bordet blev hurtigt dæk
ket af alle forskellige slags stykker. Til maden
kunne
man
købe
forskellige
drikkevarer,
hvilket
de fleste benyttede sig meget af. Da spisningen var
tilendebragt, blev der serveret kaffe og the. Også
ved
denne
lejlighed
kunne
man
købe
forskellige
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STRUER
Formand: OZ8AH, Aage Hansen, Østerbjerg, Fousing pr. Struer.
Kasserer: Knud Loftager, Danmarksgade 59,
Struer.
Sekrteær:
OZ9FJ,
Filip
Jensen,
Fuglebakken
8,
Gimsing, Struer:
Skulle der endnu være nogle, der ikke har meldt
sig
til
vinterens
tekniske
undervisning,
kan
det
endnu nås.
Vi holder hver tirsdag aften kl. 1930 byggeaften
og hver torsdag kl. 1930 teknisk undervisning med
ing. Rubak.
,
Vi mødes i klublokalet Danmarksgade 3.
Vy 73 OZ9FJ, Filip.
TØNDER
Den 19. september afholdtes den efterhånden tra
ditionelle rævejagt mellem Åbenrå og Tønder afd.
Trods meget kraftig blæst var der 15 deltagende
hold, hvoraf følgende 11 fandt alle tre ræve:
E. Lind — P. Røgilds
1552
V. Madsen — Houmøller
1602
OZ8JV — Ib
1603
OZ8AJ — Mathias
1604
S. Adolfsen — Tulle
1605
Rudi — Falle
1605
A. Løkke Barg — Viggo
1608
E. Hansen — Leik
1608
OZ5WK — Benny
1619
Ingrid Ling — Nissen
1638
Verner Hansen — Bent
1639
Tak for jagten og på gensyn næste år i septem
ber, hvor alsingerne forhåbentlig også møder op.
Vy 73 OZ2UN.

VIBORG
Formand: OZ5LD, Leo Dam, St. Set.
gade 18 B, Viborg, tlf. (0761) 4803.
Kasserer:
OZ8XU,
Vichtor
Sørensen,
pr. Viborg, tlf. Ravnstrup 8 Y.
Sekretær: OZ3J1, John Olsen, Hald Ege, Viborg.

MikkelsAgerskov

Søndag d. 24. oktober:
Viborg Jagten 1965, 4 ræve. Se andetsteds i OZ.
Tirsdag d. 26. oktober:
Foredrag
af
OZ4JE,
Kai
Jensen,
med
emne:
Simple
regler
for
transformatorberegning
og
di
mensionering af DC convertere — på Ålkjærs Kon
ditori.
Vy 73 OZ5LD, Leo Dam.

STOR RÆVEJAGT
4 RÆVE
VIBORG JAGTEN 1965.
Vi har hermed fornøjelsen at indbyde alle ræve
jægere til at deltage i Viborg jagten 1965, som bli
ver kørt i et område mellem Viborg og Randers.
Tidspunkt:
Søndag den 24. oktober 1965.
Kort:
A 2010 Bjerring 1 :40000. Kort, der forudbestilles,
kan fås på pladsen.
Mødested:
Løvskal kro mellem Viborg og Randers, hvor alle
jægerne s k a l være samlet senest kl. 1215 til in
struktion. Jagten bliver givet fri kr. 1230.
Startkort:
4 stk. ialt 10,00 kr. sælges på mødestedet søndag
fra kl. 1130 til 1230.
Regler:
Reglement for rævejagt, udgivet af EDR.
Sendetider:
Ræv A. 1300 — 1330 — 1345 o. s. v. hvert kvarter
til 1745.
Ræv U. 1301 — 1331 — 1346 o. s. v. hvert kvarter
til 1746.
Ræv V. 1302 — 1332 — 1347 o. s. v. hvert kvarter
til 1747.
Ræv H. 1303 — 1333 — 1348 o. s. v. hvert kvarter
til 1748.
Sidste frist for aflevering er 10 min. efter sidste
udsendelse.
Point:
Efter bedst mulig tid ved størst antal ræve.
Call:
OZ7RÆV A/U/V/H. Frekvens 1825 kc.
Spisning:
Efter jagten på Løvskal kro kl. 1845. Der kan fås
bøf med is til kr. 8,00, og kotelet med is til 9,50 kr.
Præmier:
Der er præmie til jæger og observatør på de 5
bedste hold.
Præmieuddeling:
Efte.r spisningen.
Tilmelding:
Til
nedenstående.
Bedes
foretaget
hurtigst
muligt
af hensyn til præmieindkøbene.
Om morgenen: OZ5LD, Leo Dam, St. Mikkelsgade 18 B, Viborg, tlf. (0761) 4803.
Om dagen: OZ4JE, Kai Jensen, Herning, tlf. (0711)
306.

Om aftenen:
strup (0761) 8Y.
Vi håber at
tak og god jagt.

OZ8XU,
se

jægere

Vichtor
fra

Sørensen,

hele

landet.

tlf.

Ravn

På

forhånd

EDR Viborg afdelingen.
Svendborg afdelingen af EDR
ønsker at opstå igen som Fugl Phønix af asken,
hvorfor
alle
interesserede
i
Svendborg
og
omegn
bedes møde den 29. oktober kl. 2000 i lokalet
Schrumsvej 1.
Ellers kan henvendelse ske til V. Johansen, tlf.
21 49 68.
Nye afdelinger på vej.
Under
Ikast
Ungdomsskole
oprettes
denne
vinter
et kursus for vordende radioamatører. Der begyn
des tirsdag den 28. september. Som lærer fungerer
OZ3LW, C. A. Wind. Der undervises efter Vejen
til sendetilladelsen. Det er 3LW’s håb, at dette kur
sus
kan
medføre
øget
interesse
for
amatørsagen,
så der kan dannes en lokal afdeling i Ikast.
OZ vil gerne bestyrke OZ3LW i hans ønske og
håber, lokale læsere vil slutte op om sagen.
6PA.
Radioamatører i Grønland.
Grønlands
tekniske
Organisation
meddele følgende ændring til listen
tører i Grønland:
Afgang: OX3FI Finn Ellermann, Narssaq.

skal
herved
over radioama

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
C 8944, OZ1RV, Poul Martin Andersen, Møllegade
18, Herning.
C
9618,
OZ2DT,
Claus
Tidemand-Dal,
Rosenvangs
Allé 133, Århus C.
C 9740, OZ3LH, Leif Hansen, Mimersgade 7 B,
Horsens.
A
8122,
OZ4MN,
Mogens
Møller
Nielsen,
Ølby
skole, Ølby, Køge.
(Genudstedelse. Tidligere OX3MN).
C 8912, OZ6CG, Carsten Nielsen, Islandsgade 8,
st. th., Ikast.
A OZ7IG, Ib Bang, Foldbyvej 70, Kastrup.
(Genudstedelse. Tidligere OX3IG).
C 9652, OZ7VR, Leif Rasmussen, Slagelsegade 31,
Herning.
B 2115, OZ8GP, Age Pedersen, Glahns Allé 33, 4.
tv., København F.
(Genudstedelse.
Tidligere
adresse:
Dalgas
Boulevard 11, 1., København F.).
B 3729, OZ8KW, Kai Thomsen, Rønne Allé 13,
Gimsing, Struer.
(Genudstedelse. Tidligere adresse:
Sønder
gade 68, Struer).
C 8429, OZ9PJ, Kurt Petersen, Mejlgade 93,
Århus C.
C 8227, OZ9TT, Andreas Lindberg Toft, Tapdrup,
Viborg.
7964
OX3PV,
Poul
Riber
Poulsen,
Sdr.
Strøm
fjord.
(Tidligere OZ9PV).
7860
OX3YK,
Kurt
Engelbrecht
Jensen,
Angissoq.
(Tidligere OZ7YK).
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Ole Frank Phil, Ringtoften 147, st. th., Skov
lunde.
9894 Bo Starball, Bankgatan 14 B, Lund, Sverige.
9895 J. Joh. Olsen, M/S JILL CORD, Concord
Line, Hellerupvej 14, Hellerup.
9896 Tommy Bech Eriksen, Tøndergade 6, 5.,
København V. (A)
,
9897 Per Møberg Nielsen, Jægervej 18, Næstved.
9898 Iver Jørgensen, Holm, Nordborg.
9899 Ole Kirk Olsen, Halmtorvet 46, 1., Køben
havn V. (A)
9900 Uwe Wolter, Elmevej 42, Roskilde.
9901
Clement
Gert
Sejer
Pedersen,
Ørbæksvej
13, 1., Hørsholm.
9902 Leif Bøgvald Hansen, Stationsvænget 7, st. tv.,
Dragør.
9903 Tom Christensen, Vinkelvej 3, Risskov.
9904 Hermod Hansen, Johs. Buchholtzvej 20,
Struer.
9905 Rolf W. Klappe, Vester Allé 3, Gimsing,
Struer.
9906 Olaf Rye, Lundtoftevej 38 E, Lyngby.
9907 Hroar R. Skov, Ole Suhrsgade 11, 2. tv.,
København K. (A)
9908 H. O. Hansen, c/o Madsen, Køgevej 57,
Tåstrup.
9909 Kjeld Riis, All Radio, Skomagergade 23,
Roskilde.
9910
Johs.
Egede
Olsen,
Sjælsølund
Efterskole,
Hørsholm.
9911 H. C. Loldrup Nielsen, Ndr. Ringvej 99,
Glostrup.
9912 Gunner Andersen, Grarup, Brande.
9913 Søren Wedel Storm, Vasevej 83, Birkerød.
9914 Erik Stig Johansen, Ole Rømersvej 39,
Århus C.
9915 Ole Malling, Landskronagade 56, 3., Køben
havn 0.
9916 Ole Rasmussen, Harbohus, Funder.
9917
Finn
Petersen,
Klemmenstrupvej
10,
Hastrup,
Køge.
9918 Kurt Jakobsen, Langegade 10, Kerteminde.
9919 Hans Chr. Martinsen, Møller Meyersvej 14,
Risskov.
9920
Jens
Jørgen
Jensen,
„Smækbjerg",
Timring,
Vildbjerg.
9921 Erling Jensen, Toldbodgade 9 B, Roskilde.
9922
Frank
Jørgensen,
Kildevænget
8,
Svogers
lev, Roskilde.
9923 Aage Rugbjerg, Kyse Mark, Hyllinge.
9924
Sv.
Å.
Lauritsen,
Agerskovvej
51,
Køben
havn, Valby. (A)
9925 Stig Halldor Møller, Vestergade, Sdr. Bjært.
9926 Ole Mortensen, Dalby Allé 19, Dall Villaby,
Svenstrup J.
9927 Lars Henrik Olesen, Gjedved, Horsens.
9928 Kjeld Abel Larsen, Rønnelien, Blokhus.
9929 Kjeld Freddy Rathje, Nymarksvej 56, Nyborg.
9930 Leo Stoltze Jessen, Hesbjergvej 37, Kastrup.
9931 Leif Brandt Pedersen, Sjællandsgade 40, 2.,
Randers.
9932 OZ1UM, SG Bjarne V. Sørensen, Telegrafmekanikerskolen,
Ry
vangen,
Ole
Nielsensvej,
København Ø.
9933 Peder Huld, Andreas Bjørnsgade 8, Køben
havn K.
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9934 Leo U. Pedersen, Geysergade 7, Århus N.
9935 Bjarne Frederiksen, Hans Knudsens Plads 1,
lejl. 224, København Ø. (A)
9936 OZ5EG, Egon Jensen, Borgerdiget 64 B,
Herlev.
9937 Poul Brønnum, Louis Hammerichs Vej 13, 2.,
Århus N.
Atter medlem.
1022 Ove Barner-Olsen, Stavnsbjerg Allé 55,
Herlev.
5118 OZ4PX, H. P. Hansen, Æblehaven 15, Køben
havn, Valby.
6472 OZ6PB, Poul Bach, Hadsundvej 122, Randers.
5781 Aksel Jørgensen, Vestertoften 18, Svenstrup,
Als.
2246 Poul A. Hansen, Dronningborgvej 59,
Kastrup.
7852 OZ7OG, Ole Godsk, Strandhuse, Juelsminde.
6011 OZ5PD, P. Dantoft, Holsteinsgade 16, Odder.
6276 Henrik Langkilde, Saxovej 282, Odense.
7687 Bengt A. Hansen, Skodsborgvej 310, 2. th.,
Nærum.
4373 OZ7LR, Egon Johs. Jensen, Nylandsvej 101,
Silkeborg.
2015 Erik Elmer, Parkvej 66, Nykøbing F.
5370 OZ3US, A. M. Pedersen, Ternevej 3, Nyborg.
9858 OZ7IW, Iwan Kliem Larsen, GI. Køgelandevej 178 B, København, Valby.
OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.

Redaktører:
Teknisk:
OZ7AQ,
Bent
Johansen,
Farum
Gydevej
28,
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden,
OZ6PA,
Poul
Andersen,
Peder
Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 56 63 64.
Næstformand:
OZ3FM,
Emil
Frederiksen,
Nørretorv
Næstformand:
OZ3FM,
Emil
Frederiksen,
Nørretorv
15, Horsens, tlf. (066) 2 20 96.
15, Horsens, tlf. (066) 2 20 96.
Sekretær:
OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej
96,
Charlottenlund, tlf. (01) ORdrup 7425.
Kasserer:
Fru
Grethe
Sigersted,
Borgmestervej
58,
Kasserer:
Fru
Grethe
Sigersted,
Borgmestervej
58,
Horsens, tlf. (066) 2 18 34.
Horsens, tlf. (066) 2 18 34.

Landsafdelingsleder:
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej
(064) (dag) 6111, (aften) 7662.
Hertil
sendes
anmodning
sendelse af EDR medlems nr.

32, Randers,
om

DR

tlf.

nummer.

Ved

ind

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

Petersen,

Postbox

335,

Ålborg,

tlf.

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

Sørensen,

Ing

Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, BorgmeAmatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgme
stervej 58, Horsens, tlf. (066) 2 18 34.
stervej 58, Horsens, tlf. (066) 2 18 34.
Øvrige annoncer:
OZ6PA,
Poul
Lykkesvej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.

Andersen,

Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 15. oktober 1965.

Peder

