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En lodret DX-antenne
Af OZ7CF, P. Stangerup,
Bastholmen 5, Farum.

Formålet med denne artikel er at bringe
lidt forvirring ind i forestillingen om forskel
lige antenners effektivitet ved DX på kort
bølgebåndene. Dette kunne efter min mening
være gavnligt, idet mange amatører er tem
melig sikre i deres sag, når det gælder be
dømmelsen af de forskellige antennetyper.
Det viser sig nemlig, at overordentlig mange
faktorer gør sig gældende, således at man
ikke kan slutte fra et tilfælde til et andet.
Forøvrigt er visse antennetyper endnu ikke
fuldt udforsket af teoretikerne.
Man kan dog udfra visse beregninger for
idealiserede tilfælde samt ved modelforsøg på
UHF få en idé om, hvilke antennetyper det
betaler sig at benytte, når talen er om kort
bølgeforbindelser over meget lange afstande.
Der vil blive beskrevet en antenne, som
med fint resultat er blevet benyttet af for
fatteren. Den er meget simpel og billig, kan
anbringes fuldstændigt skjult på en flag
stang (som samtidig kan benyttes til sit op
rindelige formål), og sidst men ikke mindst
er den en yderst effektiv DX-antenne til 20,
40 og 80 m.

lig for det meste anbragt for lavt), så mind
sker man også DX-effektiviteten. Man må
altså definere en størrelse, som man kunne
kalde
fornøjelse/ballade
forholdet.
For
at
gøre de meget kritiske læsere tilfredse, skulle
man måske snarere tale om fornøjelse/bal
lade + fornøjelse forhold. Denne størrelse
skulle jo gerne være så stor som mulig.
Vi må gå ud fra, at vi alle benytter et TVIfilter i antennekablet samt benytter en TX
indbygget i en hermetisk tillukket metalkas
se, som man har set i diverse konstruktioner.
Strømforsyningstilledninger
samt
ventila
tionsluft må være godt af koblet. Ja, man kan
ikke være for forsigtig.
Der er altså tilbage blot problemet med
overstyring af TV-modtageren på selve sen
derfrekvensen på grund af for dårlig selek
tivitet. Her kan man jo nok indrømme, at fel
tet fra en vandret 20 m yagi-antenne an
bragt på en 100 høj mast (en yagi skal fak
tisk højt op for at have sin berettigelse), jo
nok er mindre end feltet fra en ground plane,
der eventuelt står på jorden, idet den i hvert
fald er de 100 m væk fra TV-modtagerne.

Lodrette antenner og TVI.
Lodrette antenner er en del brugt til trods
for at man forsøger at afskrække amatører
ved at påstå, at de giver mere TVI. Jeg har
endnu ikke set nogen fornuftig forklaring på
denne påstand. Hvis de skulle give mere TVI,
kan det så ikke skyldes, at de stråler bedre
under flade vinkler, netop der hvor de fleste
TV-modtagere befinder sig, hvis man da ikke
bor under meget specielle forhold. Desværre
ligger DX-stationerne i samme retning. Det
vil sige, hæver man udstrålingsvinklen ved
at benytte en vandret antenne (disse er nem

Antennelængden.
Ground plane-antennen er næsten den ene
ste benyttede lodrette antenne, der også an
vendes af amatører. Ved en ground plane
antenne forstår man i reglen en lodret kvart
bølgeantenne anbragt på jorden eller et sy
stem af jordtråde. Dette er egentlig mærke
ligt, idet der kan konstrueres mange andre
og mere effektive lodrette antenner. Faktisk
kan man tage en næsten hvilken som helst
vandret antenne, skære den midt over og
sætte den ene halvdel lodret på jorden. Den
anden halvdel kan gemmes som reserve.
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Lad os kigge lidt på udstrålingsdiagram
merne for en lodret antenne, når dennes
længde varierer. Dette er vist på fig. 1. Det
ses, at hvis vi sammenligner med ground
planen, altså 2/4-tilfældet, vil en antenne, der
kun er 2/8 lang, være praktisk taget lige så
god. Man kan have lidt besvær med en tem
melig lav impedans og hermed strømvarme
tab, men sikkert ikke værre end at det kan
lade sig gøre at benytte en 10 m høj antenne

impedanser på henholdsvis ca. 35 ohm og
omkring 1000 ohm. For længder mindre end
en kvart bølgelængde er antennen kapacitiv;
mellem en kvart og en halv bølgelængde er
den induktiv og bliver igen kapacitiv mel
lem en halv og 3/4 bølgelængde.
Hvilken længde skal vi nu vælge? Lad os
sige, at vi er interesseret i en god DX-anten
ne til 80, 40 og 20 m (til 15 og 10 m bliver ret
ningsantenner mindre og kan anbringes i

Fig. 2.

på 80 m. Når længden bliver større end en
kvart bølgelængde, stiger gainet. Ved en
halv bølgelængde begynder en lille opadgå
ende sløjfe at udvikle sig. Ved en hel bølge
længde er udstrålingen i vandret retning
forsvundet og hermed antennens DX-egenskaber.
På fig. 2 er vist gain som funktion af læng
den for en sådan lodret antenne i forhold til
en kvartbølge ground plane. Det ses, at et
maximalt gain pa ca. 3 dB opnås ved en
længde på 5λ/8. Mange vil sikkert genkende
denne antenne som en halv extended zepp
sat på højkant. Denne forlængede ground
plane er en overordentlig effektiv DX-anten
ne, samtidig med at den er meget simpel. Den
eneste ulempe er, at den ikke er i resonans,
men dette problem klares nemt med en eller
anden form for afstemning i bunden.
Hvad denne afstemning angår, så lad os
kigge lidt på impedansen som funktion af an
tennelængden. I fig. 3 og 4 er vist henholds
vis den ohmske del og den reaktive del. Hvor
kurven i reaktansdiagrammet krydser nul
linien, er antennen i resonans, d. v. s. ved de
pågældende
længder
er
impedansen
rent
ohmsk. Det ses, at dette sker ved ca. en kvart
bølgelængde og en halv bølgelængde med
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mere effektive højder. Endvidere er det let
tere at komme ud på disse to bånd med sim
pelt udstyr).
Af fig. 2 ses det, at antennen er bedst, hvis
den er 52/8 lang, og vi får et gain på ca. 3 dB.
Vi laver antennen, så den får den længde på
20 m, d. v. s. 13 m lang. På 40 m er antennen
ca. 0,32 2 med et gain på 0,4 dB over en
ground plane, hvilket er uden betydning,
men en ground plane til 40 m er jo også alle
rede noget af det bedste, man kan benytte.
På 80 m er en ground plane overordentlig
effektiv til DX-arbejde, praktisk talt alle
DX-stationer, der høres på dette bånd, kører
med ground plane-antenner, og det viser sig,
at vor 13 m lodrette kun er nogle få tiende
dele dB dårligere end en ground plane, hvil
ket ligeledes er fuldstændig uden betydning.
Tilpasningen.
Vi har nu fået bestemt vor antennelængde
til 13 m og skal nu finde ud af, hvorledes vi
føder den. På 20 m går vi ind i fig. 3 og 4
med en længde på 0,64 λ og finder, at anten
nen kan ækvivaleres med en impedans af
størrelsen
Z20 = 75 - j 250 ohm

antennehøjde

antennehøjde i bølgelængder

Fig. 3.

Fig. 4.

Antennens reaktans.

Antennens ohmske modstand.

For at slippe af med den kapacitive reaktans på 250 ohm må vi i serie med antennen
indskyde en selvinduktion med en induktiv
reaktans på 250 ohm. Selvinduktionen af
denne seriespole findes af den velkendte for
mel

På 40 m går vi ind i fig. 3 og 4 med en
længde på 0,32 X og finder impedansen

hvor
L er selvinduktion i henry
X er reaktansen i ohm
f er frekvensen i Hz.
Ved at indsætte 14 MHz og 250 ohm finder

Z40 =

140 + j 260 ohm,

d. v. s. at antennen nu er induktiv, og vi skal
nu i serie med antennen indskyde en kapa
citet med reaktansen 260 ohm. Denne kapa
citet findes af formlen

hvor C er kapaciteten i farad.
Vi finder, at seriekapaciteten skal være

vi

Tilbage bliver en rent ohmsk impedans på
75 ohm, hvilket jo passer overordentligt fint
til en koaxialkabel.

De tilbageblevne 140 ohm vil ikke give for
stort standbølgeforhold selv med et 50 ohm
kabel.
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På 80 m er længden 0,16 λ, og antennen
bliver igen kapacitiv med impedansen
Z80 = 8 - j 280 ohm.
Den kapacitive del af impedansen på 280
ohm klares med en seriespole på

og tilbage bliver den ohmske modstand på
8 ohm, hvilket måske synes lidt lav. Det må
dog siges, at med et koaxkabel på 50 ohm vil
standbølgeforholdet blive ca. 6. Selv et så
stort S giver på 3,5 MHz så små tab, at det
er fuldstændig uden betydning, men det kan
med visse kabellængder være lidt vanskeligt
at få PA-trinet til at spytte al effekten ud.
Man kan så prøve at ændre kabellængden
lidt, eller man kan transformere de 8 ohm
op til ca. 70 ohm ved at benytte en kvartbølgetransformator bestående af to stykker
50 ohm kabel i parallel.
Ovennævnte resultater er vist på fig. 5.
omskiftning mellem de forskellige bånd kan
ske med en omskifter, men er man ked af at
skulle ud i den kolde sne en mørk vinternat,
så kan sagen vel også klares med nogle gode
relæer. Husk på, at strømmen er stor, især for
80 m tilfældet, hvor impedansen jo kun var
8 ohm.
De ovennævnte værdier af seriespoler og
kapaciteter må kun betragtes som grove ud
gangsværdier, idet mange faktorer kan æn
dre impedansen betydeligt. Her kan nævnes
tykkelsen af antenneelementet. Fig. 3 og 4 er
således udregnet for et længde-diameterforhold på 1000 (d. v. s. at vor 13 m antenne
skulle have en diameter på 13 mm). Af andre
faktorer, der ændrer impedansen, kan næv
nes måden at anbringe antennen på, her tæn
kes på indspændingsbøjler med isolationsma
teriale, som ofte giver en ekstrakapacitet,
endvidere
omkringstående
genstande
samt
jordens eller jordplanets effektivitet. De viste
værdier vil dog være gode udgangsværdier.
Ved at lave dem variable kan man med en
S-bro eller et reflektometer indstille til mi
nimum standbølgeforhold.
Hvad jordplanet angår, så laves det bedst
af et antal tråde en kvart bølgelængde lang
på den laveste frekvens. Det vil dog nok være
vanskeligt for de fleste at få plads til et sy
stem af 20 m lange radialer ud i alle retnin
ger, men man kan, så vidt jeg har kunnet
konstatere, klare sig med et par stykker,
eventuelt kan man bukke dem lidt, så man
på den måde kan få plads til dem. Har man
plads til det, bør man dog ikke spare på an
tallet af radialer, men mere end 4—6 stykker
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kan det sikkert ikke betale sig at benytte.
Radialerne kan nedgraves, men må helst ikke
ligge dybere end ca. 10 cm. Har man plads
nok til et pænt symmetrisk system af radialer
på 5—10 m længde, kan man lave specielle
systemer til 20 og 40 m. Alle systemerne for
bindes simpelthen parallelt. Har man en god
fugtig jordbund eller endog en have, hvor
regnvand gerne vil samle sig, så skal man
ikke begynde at dræne, idet sådan en have
vil være et meget fint jordplan. Man kan
måske klare sig med et jordspyd, men i dette
tilfælde må man nok se i øjnene, at noget af

energien bruges til at varme ens have op
med. Er det trods alt ikke lidt mere positivt
end al den energi, der stråler op i luften un
der meget stejle vinkler ved vandrette anten
ner, især for den vandrette dipols vedkom
mende?
Resultater med 5λ/8-antennen.
Når man skal bedømme effektiviteten af
en antenne på DX, må man være meget for
sigtig med at drage forhastede slutninger. Een
form for antenne kan være bedre end en an
den under ganske bestemte udbredelsesfor
hold. Man har endog set amatører pille en
nyinstalleret antenne ned efter få timers for
løb, fordi der tilfældigvis var indtruffet en
radio black-out.
Det eneste, der er at gøre, er at lave QSO’er,
d. v. s. masser af QSO’er. W’er på stribe. Den
lange hyggelige QSO må vente. Prøv at høre
hvilke rapporter andre europæere får, og
hvad de kører med af effekt og antenne. Man
kan også simpelthen udregne den gennem
snitlige forskel i S-styrke i modtagen og afgi
ven rapport over f. eks. 1000 QSO’er. Man må
tage et tidsrum på mange måneder for at ud
jævne virkningen af skiftende udbredelses
forhold. Har man gjort dette for en bestemt

antenne, finder man måske, at de modtagne
rapporter giver 0,75 S-grader over de af
givne. Nu må man ikke tro, at ens antenne
så er 0,75 S-grader eller 4,5 dB bedre end
gennemsnittet af alle antenner. Det siger
snarere noget om, hvorledes man giver rap
porter. Gentager man nu forsøget med en ny
antenne, altså igen 1000 DX-QSO’er, og fin
der, at ens modtagne rapporter nu ligger for
eks. 1,75 S-grader over den afgivne, ja så er
der meget stor sandsynlighed for, at den an
den antenne er 1 S-grad bedre end den før
ste, eller 6 dB. Man må naturligvis gøre sig
umage med at give nøjagtige rapporter. Såle
des må man passe på ikke at give større og
større rapporter, fordi man med øvelsen bli
ver skrappere til at aflæse de svage signaler;
man bør naturligvis også benytte samme RX.
Det kræver altså en del tid og tålmodighed at
finde ud af, hvordan en antenne virker, men
gennemsnittet af mange rapporter taget over
lang tid vil udjævne usikkerheden ved rap
porteringen.
Jeg har lagt mærke til, at man tit er lidt
mere høflig over for den sjældne DX-station,
fra hvilken man gerne vil have et QSL. Man
må dog ikke glemme at notere i sin logbog
den rapport, man ville have givet, hvis man
allerede havde haft QSL fra det pågældende
land!
Man skal ikke lægge for megen betydning
i rapporter som: Det går fantastisk, du er en
af de få europæere, der kommer igennem. •—
Det kunne være, at de, der ikke kommer
igennem, ligger i deres søde søvn. Får man
derimod en sådan rapport en lørdag eftermid
dag, ja så skal der nok være noget om snak
ken.
Jeg har benyttet en 13 m lodret antenne i
ca. et halvt år og haft i hundredvis af DXforbindelser, heriblandt WAC adskillige gan
ge på 80 m. Herefter blev højden forøget til
ca. 20 m, d. v. s. en rigtig ground plane til
80 m. Resultat: På 80 m absolut ingen for
skel, på 40 m en uvæsentlig forbedring. På
20 m er den store antenne praktisk taget
ubrugelig. Dette synes at stemme godt over
ens med fig. 2. Jeg har nu lavet en ny 13 m
lodret antenne i form af en tråd hejst op i en
af bardunerne til min 80 m ground plane. De
to antenner synes ikke at have nogen ind
virkning på hinanden, sandsynligvis fordi de
afstemt til helt forskellige frekvenser.
Den 13 m lodrette antenne synes at give
ca. 3 dB mere end en ground plane på 20 m.
Den synes at være ligeså god som 3 element
yagier i op til ca. 12 m højde. Under ekstremt

gode forhold er den lodrette endog lidt bedre,
medens den ikke kan være med under dårlige
forhold, måske fordi udbredelsen her sker
ved multihop, d. v. s. under stejlere vinkler.
Når yagierne kommer over de 12 meters høj
de, stiger effektiviteten enormt, og allerede
ved 14 m er yagierne klart bedre. Kan man
få en yagi (til 20 m) op i 20 meters højde, kan
man sikkert ikke få bedre antenne. Lyt blot
til de enorme signaler fra USA fra amtører,
der benytter sådanne antenner.
Man må endelig ikke slutte noget udfra en
enkelt sammenligning med lokale amatører
ved forbindelse til en fjern station. 3 dB eller
en halv S-grad er nemlig umulig at høre, når
fading spiller ind. I tester eller pile-ups vil en
forskel på blot 1 dB have betydning, idet
chancen for at få en given forbindelse under
tilstedeværelsen af mange andre stationer
stiger med blot en lille forøgelse af den ud
strålede effekt.
Den 13 m lodrette antenne kan f. eks. laves
som en teleskopmast af aluminiumsrør eller
simpelthen ved at fastklampe en tråd op
langs en flagstang, evt. flere tråde i parallel.
På 10 og 15 m kan sådanne 52/8 antenner
anbringes på skorstene ved hjælp af TV-antennebeslag med lidt plasticmateriale om
kring antenneelementet i fastspændingsbøj
lerne. Dette isolerende plasticmateriale bør
være så tykt som muligt, da den frembragte
parallelkapacitet ellers kan blive så stor, at
impedansen fjerner sig for meget fra, hvad
der er opgivet i fig. 3 og 4. På 10 m skal an
tennen være 6,50 m og på 15 m 8,90 m og for
synes med kvartbølgeradialer hen ad eller
ned langs med taget som ved en normal
ground plane. Min 15 m antenne er fremstil
let af aluminiumsrør af 5 forskellige dimen
sioner, 38 mm tyk for neden og 12 mm tyk
for oven med en total længde på 9 m. Radialerne, hvoraf der er 4, er 3,50 m lange og
går fra skorstenen ned over taget.
Det er mit håb, at jeg har givet lidt op
muntring til amatører, der ikke kan få en
yagi-antenne højt nok op, eller som er bange
for at gå i gang med en 20 m høj ground
plane til 80 m. Den 13 m høje antenne egner
sig godt til villahaver og kan som sagt skjules
på en flagstang, medens 10 og 15 m anten
nerne kan anbringes på en hvilken som helst
skorsten.
Den forlængede ground plane eller den
lodrette 52/8 antenne er indtil nu meget lidt
benyttet, og det til trods for at det er den
antenne, der giver mest sjov pr. krone. Jeg
kan på det varmeste anbefale den.
*
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Udgangsimpedans FeederAntenne
Af OZ7AQ.

Antennens tilpasning til senderen volder
mange amatører vanskeligheder. I det føl
gende skal forsøges at hæve lidt af mystik
ken omkring impedanstilpasning, om ind- og
udgangsimpedans og om- feederens og anten
nens impedanser.
Senderen som „generator".
Som det forhåbentlig er bekendt (ellers
læs Vejen til sendetilladelsen!) kan enhver
»sort kasse«, som via et par udgangsklem
mer kan levere en spænding, opfattes som
en konstantspændingsgenerator i serie med
en indre modstand, som vist på fig. 1. En
konstantspændingsgenerator leverer en kon
stant spænding (jævn- eller veksel) uaf
hængig af belastningen. Den indre modstand
R; er ofte en indre impedans, d. v. s. en kom
bination af modstand, kapacitet og/eller selv
induktion. Fig. 1 er erstatnings- eller ækvi
valentdiagrammet for en vilkårlig oscillator,
forstærker, strømforsyning etc., og menin
gen med det er at lette forståelsen og mu
liggøre beregning af, hvad der sker rent elek
trisk, når sådan en generator belastes med
en eller anden ydre impedans.
Når generatoren i fig. 1 belastes med en
modstand Ry), falder klemspændingen fra
tomgangsværdien e0 (kaldet den elektromoriske kraft, forkortet EMK) til en lavere
værdi ei. Ved impedanstilpasning, hvor Ri =
Ry, fås den størst mulige effekt i Ry . Man
tilstræber ofte impedanstilpasning. Et typisk
eksempel er tilkobling af en modtager til en
antenne. Denne kan f. eks. have en strålings
modstand på 50 ohm, og da vi er interesseret
i at få mest mulig effekt overført til modta
geren, gøres dennes indgangsimpedans derfor
også lig med 50 ohm (Ry).
Det er dog ikke givet, at man altid opnår
bedst resultat ved impedanstilpasning, hvil
ket bedst belyses ved hjælp af nogle eksemp
ler. En strømforsyning til senderen kan be
tragtes som en jævnspændingsgenerator. Lad
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os antage, at tomgangsspændingen er 1000 V
og den indre modstand 100 ohm (i praksis er
R; ikke helt konstant, men ændrer sig lidt
med
belastningsstrømmen,
hvilket
vi
dog
ser bort fra her). Vor sender bruger f. eks.
300 mA, svarende til 300 W input, og vi er
interesseret i, at spændingen varierer mindst
muligt med belastningen. Her er kravene ty
deligvis noget helt andet end impedanstilpas
ning. Forsøger vi tilpasning, d. v. s. belastning
med 100 ohm, bliver strømmen 1000 V/200
ohm = 5 A, hvilket nok giver max. effekt
ud (2,5 kW), men spændingen er nu faldet til
det halve af tomgangsspændingen, d. v. s. til
500 V, og der afsættes en effekt på ligeledes
2,5 kW i transformer, evt. drosselspole samt
ensretterdioder, og det holder ingen af delene
til ret længe.
Lad os se på arbejdsforholdene for en gan
ske almindelig udgangspentode, som trækker
en højttaler. Vi er selvfølgelig interesseret i
at få mest mulig effekt ud af røret, men har
vi impedanstilpasning, når det kører rigtigt?
En EL84 skal eksempelvis iflg. databladet be
lastes med 7 kohm, men den indre modstand
Ra er 40 kohm. Hvordan kan dette nu hænge
sammen? Jo, forklaringen er at finde i det
forhold, at røret kun arbejder lineært (uden
forvrængning) op til et bestemt effektniveau.
Dette kræver nok en nærmere forklaring, og
vi gør derfor følgende eksperiment. Vi sæt
ter et svagt, konstant signal (sinustone) på
gitteret, således at røret arbejder meget langt
under fuld udstyring, og vi ændrer nu på
belastningsmodstanden samtidig med, at vi
måler udgangseffekten. Vi vil se, at vi får
mest effekt ud, når Ry = Ri — 40 kohm,

Fig. 1.
Generator.

altså ved impedanstilpasning. Nu forøges sty
ringen med denne belastning indtil det punkt,
hvor forvrængning indtræder, og vi måler
udgangseffekten. Det vil vise sig, at den lig
ger et godt stykke under de ca. 4 W, der kan
opnås ved at belaste med de nævnte 7 kohm.
Indføres modkobling i forstærkeren, æn
dres Ri, men den optimale belastning er sta
dig den samme!
Den rigtige belastningsmodstand kan med
tilstrækkelig god nøjagtighed findes af føl
gende: Til rådighed er en DC-anodespænding
på f. eks. 250 V, og såfremt røret skal arbejde
lineært, må anodespændingen på intet tids

punkt komme ned under nul, hvilket giver
en absolut grænse for anodevekselspændin
gen på 250 V (spidsværdi). DC-anodestrømmen er iflg. databladet 36 mA, og da den
øjeblikkelige
anodestrøm
aldrig
kan
blive
mindre end nul, må anodevekselstrømmens
spidsværdi være begrænset til 36 mA. Skal
de fundne værdier for strøm og spænding
passe, må belastningsmodstanden nødvendig
vis have værdien 250 V divideret med 36 mA,
hvilket giver 6,9 kohm — som næsten passer
for godt med det opgivne tal, 7 kohm! Den
herved fundne tommelfingerregel for opti
mal belastningsmodstand for et klasse-A for
stærkertrin:
belastningsmodstand
lig
med
DC-forsyningsspænding
divideret
med
DCforbrugsstrøm gælder alment for såvel rør
som transistorforstærkere (og bedst for sidst
nævnte) i de tilfælde, hvor der ønskes størst
mulig udgangseffekt. Vil man derimod have
størst mulig forstærkning og nøjes med min
dre effekt, skal man bruge impedanstilpas
ning.
På dette sted bør vi nok lige blive helt eni
ge om betegnelserne på de impedanser, vi har
med at gøre. Udgangsimpedans er det samme
som generatorens indre modstand. Belast
ningsmodstand er den modstand, effekten
skal afsættes i, Ry i fig. 1. De to begreber
bliver ofte forvekslet.
Ser vi nu på senderens PA-trin og betrag
ter dette som en generator, vil man nu spør
ge: hvad er, og hvordan finder man denne
generators indre modstand? Svaret er ikke
så let at give, for dels er rørets eller transi
storens indre modstand ikke konstant over en
periode af HF-signalet, når det/den arbejder
i klasse B eller C (i modsætning til klasse A
drift), og dels ændrer generatormodstanden
sig med udstyring og belastning, fordi trinet
ikke er lineært. Selvom der evt. er tale om
en såkaldt lineær forstærker!). Til alt held
kan vi også være ligeglade med udgangsim
pedansen, da dens værdi ikke har nogen be
tydning i praksis. Skulle den f. eks. vise sig
at være 50 ohm, når senderen belastes med
50 ohm, er det et rent tilfælde!
For
fabriksfremstillede
sendere
vil
der
være opgivet et eller andet om, hvad HF-udgangen skal belastes med. Ligegyldig hvordan
specifikationerne er formuleret, vil der være
tale om størrelsen af den belastningsmod
stand, man skal hænge på senderen, ikke om
dennes generatormodstand. Sådanne sendere
er i regiet forsynet med et pi-led med be
grænset variationsområde. Nogle sendere skal
belastes med en ohmsk modstand på 50 ohm,

andre kan tilpasses over et område, f. eks.
40—80 ohm med begrænset mulighed for at
kompensere for eventuelle reaktanser. Så
danne indskrænkninger i senderens »tilpas
ningsevne« sparer fabrikanten for nogle pen
ge, som køberen så i stedet må ofre på grej,
der kan fremskaffe den rigtige belastnings
modstand.
Feederen.
En fødeledning eller feeder er som regel
nødvendig for at få sendeeffekten op i anten
nen. Man kan skelne mellem to slags feedere,
eller rettere: to måder at anvende en feeder
på, den »flade« eller uafstemte og den af
stemte feeder. Med »flad« hentydes ikke til
feederens fysiske form, men det faktum, at
standbølgeforholdet er lille, d. v. s. lig med 1
eller nær denne værdi, hvorved spændings
forløbet hen langs feederen kan afbildes som
en ret linie eller som en meget fladtrykt si
nuskurve. Standbølgeforholdet bestemmes af
feederkablets
karakteristiske
impedans
Z0
samt belastningsmodstanden ZB og findes af
S = Z0 /ZB eller S = ZB/Z0 , idet man væl
ger den værdi, der giver S større end 1. Læg
mærke til, at generatorens (senderens) indre
modstand overhovedet ingen indflydelse har
på standbølgeforholdet, som for et givet ka
bel kun kan påvirkes ved ændring af belast
ningen (antennens fødeimpedans).
Fordelen ved at have S = 1 (lavest mulige
standbølgeforhold) er, at kablets længde er
uden betydning, forudsat tabene i det er små,
hvad de vil være på HF-båndene med f. eks.
RG-8/U. En yderligere fordel er, at kabel
dæmpningen (tabene) er lavest ved S = 1,
men de ekstra tab, man får ved moderate
værdier af S, har ingen praktisk betydning.
Med S = 1 vil man i senderenden af kablet
måle impedansen (der her er en ohmsk mod
stand) Rb = Z0 .
Fig. 2.

Overføring af signal fra generator til belastning via
koaksialkabel.

Er ZB forskellig fra Z0 bliver S forskel
lig fra (større end) 1, og nu er senderens be
lastningsimpedans
afhængig
af
kabellæng
den. En kabellængde på ½ bølgelængde vil
»gengive«
belastningsimpedansen
uændret
i kablets anden ende, og tænker vi os derfor,
at vi forkorter kablet med det størst mulige
hele antal halve bølgelængder, bliver det den
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stump, som er tilovers, som bestemmer sen
derens
belastningsimpedans.
Er
stumpen
netop 1/4 bølgelængde, har vi en såkaldt
kvartbølgetransformer, som omsætter ZB til
ZB’ = Z0 2/ZB. Er stumpen forskellig fra 1/4
eller ½ bølgelængde, bliver senderens be
lastning en impedans, som foruden modstand
indeholder enten kapacitiv eller induktiv re
aktans, som må kunne kompenseres ved
hjælp af senderens udgangskreds.
Lad os som eksempel se på et antennesy
stem bestående af en ground plane (lodret
kvartbølgeantenne med jordplan), fødet med
50 ohms koaksialkabel. Selve antenneelemen
tets længde afpasses, således at der er reso
nans, d. v. s. således, at fødeimpedansen er
rent ohmsk. Fødemodstanden vil være om
kring 35 ohm. Standbølgeforholdet bliver S
— 50/35 = 1,43, hvilket i hvert fald af hen
syn til kabeldæmpningen er fuldt ud forsvar
ligt. Henne i kablets senderende vil vi, af
hængigt af kabellængden, kunne få en ohmsk
modstand på 35 eller 72 ohm eller »noget«
ind i mellem, indeholdende reaktans. De fle
ste sendere skulle dog nok kunne belastes
korrekt med dette. I modsat fald kan man
forbedre standbølgeforholdet ved at forlæn
ge antenneelementet og afstemme den her
ved indførte reaktans med en stub, hvilket
dog er en utiltalende løsning, eller man kan
indskyde et tilpasningsled et eller andet sted
i kablet, mest praktisk tæt ved senderen. Det
kan være et simpelt pi-led bestående af to
drejekondensatorer og en fast spole, indbyg
get i en metalkasse. Man påvirker herved
ikke standbølgeforholdet mellem tilpasnings
led og antenne (det kan kun gøres ved at
ændre antennens fødeimpedans), men man
kan gøre S = 1 for kablet mellem sender og
tilpasningsled, således at senderen nu bela
stes korrekt.
Som hovedregel kan man gå ud fra,
at man uden videre kan acceptere standbølge
forhold op til S = 3 på HF-båndene. Dette
letter problemerne i antenneenden af kablet,
men må betales med bedre »tilpasningsevne«
ved senderen.
De afstemte feedere bruges, når antennen
har en helt tosset fødeimpedans, således at
man vil få et meget stort standbølgeforhold
med sædvanligt koaksialkabel. Eksempel: så
fremt pladsforholdene ikke tillader ophæng
ning af f. eks. en dipol afstemt til resonans
i et ønsket amatørbånd, vil man udmærket
kunne klare sig med en kortere antenne, men
fødeimpedansen
bliver
stærkt
reaktiv,
og
standbølgeforholdet med koaksialkabel eller
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twin-lead stort (måske 20 eller mere). Anven
der man imidlertid en totrådsfeeder med ho
vedsagentlig luftisolation, er tabene i feede
ren så lave, at det høje standbølgeforhold ikke
har nogen skadelige virkninger. Feederen
fremstilles af alm. antennetråd forsynet med
spredere med passende mellemrum, og den
afsluttes et sted, hvor det er praktisk at op
sætte et antennetilpasningsled, hvorfra man
kan gå videre til senderen med koaksialka
bel. Feederens længde er principielt ligegyl
dig. Den velkendte zepp-antenne, der er en
udmærket flerbåndsantenne, skæres til reso
nans i nærheden af det laveste bånd, den skal
anvendes på, for 80 m båndet bliver den altså
ca. 39 m lang. Længden er ukritisk, en me
ter til eller fra betyder intet. Den fødes med
åben totrådsfeeder, hvis karakteristiske im
pedans ligger omkring 600 ohm. Som halvbølgedipol har den fødeimpedansen 70 ohm,
hvilket giver et standbølgeforhold på S =
600/70 = 8,6. På den dobbelte frekvens (40
m) er den spændingsfødet, således at føde
impedansen er høj, 2000—4000 ohm, hvilket
giver et standbølgeforhold på et sted mellem
3 og 7. Også her er feederens længde princi
pielt uden betydning. Som regel stræber man
dog for begge de nævnte antennetyper efter
at gøre længden af den halve top plus feede
ren et helt antal halve eller kvarte bølge
længder, hvorved hele systemet kommer i re
sonans, hvilket gør fødeimpedansen nær rent
ohmsk. Dette letter dimensioneringen af an
tennetuneren, men har ingen betydning for
effektiviteten.

Fig. 3.
Tilpasning med pi-led.

Den åbne totrådsfeeder er væsentlig billi
gere end koaksialkabel, og for de amatører,
som hellere vil pusle indendørs i shack’en
end kravle rundt på taget, er den en ideel løs
ning, for når antennen er installeret, ligger
hele tilpasningsarbejdet i antennetuneren.
Antennetilpasningsled.
Til ubalancerede antenner med vilkårlig
længde er pi-leddet den simpleste og mest ef
fektive form for universal-antennetuner, idet
det let lader sig indrette til at dække alle
bånd og alle i praksis forekommende impe
danser. Indstillingen sker ved først at af
stemme senderen på kunstantenne (50 ohms

Lynsikring af
antenner
Der er sikkert mange amatører, der
arbejder med forbedringer på antenne
anlægget for tiden — måske uden at
tænke på faren for lynnedslag. Derfor
følgende
beretning
samt
oversættelse
af en artikel i det norske E l e k t r o 
t e k n i s k T i d s s k r i f t nr. 15, 1965.
Desværre er det ikke muligt at gengive
fotografierne her i OZ, men tag fanta
sien til hjælp!
TR

DR. OB 6NF.
Hermed et par ord som en — lidt sen —
kommentar til dit svar på lynaflederspørgs
målet i teknisk brevkasse i aug. OZ (1965).
Jeg er stort set enig i dine betragtninger,
dog er jeg ikke sikker på, at teorien om, at
lynet kun bryder sig om lige metalgenstande,
holder stik. Vedlagte artikel fra ETT giver
nogle eksempler på, hvad der kan ske, hvis
lynet alligevel fatter interesse for en an

induktionsfri modstand, som kan tåle effek
ten, i hvert fald i kortere tid). Herefter røres
selve senderens afstemning ikke mere, men
senderen bringes til at arbejde korrekt ved
afstemning af pi-leddets to kondensatorer.

Fig. 4.
Antenneafstemningsled for balanceret antenne
fødet med åben totråds linie.

Til balancerede antenner med vilkårlig
impedans (som beskrevet ovenfor) er pi-led
det ikke så velegnet. Man kan godt fremstille
et dobbelt pi-led, et for hver feedertråd og
med jord på »midten«, men så bliver der van
skeligheder med at gå fra balanceret til uba
lanceret, og selve senderen bør altid udføres

tenne. Måske det er særlig grelle tilfælde,
men man har dog også herhjemme hvert år
adskillige eksempler på lynnedslag i (TV)
antenner o. 1., både på land og i by, med be
tydelige skader til følge — hvilket bl. a.
brandforsikringsselskabernes
eksperter
kan
fortælle en del om. Jeg kan ikke give stati
stik, da en sådan ikke foreligger officielt.
Derfor tror jeg, man bør anbefale folk
foruden jording a. h. t. statisk opladning (som
du anbefaler) også at arrangere en eller an
den form for solid og direkte jording på det
sted, hvor antennen eller feederen føres ind
i huset (hvis de praktiske forhold er sådan,
at det kan gøres uden for meget besvær). Det,
man da skal have sin opmærksomhed hen
vendt på, er dels at forhindre, at et evt. lyn
kommer over i installationer af svagt kva
drat (lysnetledninger f. eks.), der vil for
dampe og give anledning til trykbølger, dels
at undgå overslag til vandrør e. 1., hvorved
der kan opstå kedelige »brandsår« ved lys
buens fodpunkt (ang. faren herfor se ved
lagte sider fra de tyske normer).
De forskellige landes normer og/eller rekommendationer opgiver noget forskellige tal
for det kvadrat, som bør bruges til sådanne
jordinger. Der synes dog at være enighed
om, at 16 mm2 Cu eller 25 mm2 Fe er tilstræk
keligt af termiske grunde, men i praksis går
man undertiden højere af mekaniske hensyn.

med ubalanceret udgang for 50 ohm. (BCLspille og TV-fabrikanter bruger 75 ohm, men
bortset herfra er 50 ohm efterhånden stan
dard).
Til balancerede antenner er det mere prak
tisk at have en alm. resonanskreds for hvert
bånd, hvor senderen tilkobles over en link,
og feederen tappes ind på spolen, idet man
eksperimenterer sig frem til den korrekte
indstilling. Afstemningskredsen skal, før sen
der og feeder tilkobles, indstilles til det på
gældende bånd med dykmeteret. Når feede
ren tilkobles, kan det godt være, at konden
satoren skal drejes væk fra den tidligere re
sonansstilling, fordi der nu er tilføjet reak
tans. Har man en standbølgemåler, indsky
des denne mellem sender og antennetuner.
Standbølgemåleren er til god hjælp, fordi
man kan udføre afstemningen med ganske
lav effekt og alligevel være sikker på, at sen
deren belastes korrekt med 50 ohm, når der
senere skrues op for effekten.
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Skader på bygninger og i
el-installationer p. g. a.
lynnedslag i fjernsyns- og
trådantenner
Nedenstående er et resume af en artikel i
tidsskriftet »Radio und Fernsehen« nr. 1,
1963, om lynnedslag i antenner.
Det er af interesse at mærke sig, at det an
føres, at den påfaldende tilvækst af skader
p. g. a. lynnedslag i antenner i de senere år
hænger sammen med det stadigt øgede antal
FM- og TV-antenner på tagene. Det frem
holdes videre, at undersøgelser har vist, at en
stor del bygningsskader m. v. kunne have
været afværget, hvis der havde været vist
større omhu og omtanke under montering af
antennerne — bl. a. tilvejebringelse af be
tryggende
jordforbindelse,
tilstrækkeligt
tværsnit af jordledningen samt hensyntagen
til risiko for overslag fra antenne og jord
ledning til andre metalgenstande, f. eks. rør
anlæg og el-installation.
Undersøgelser af lynskader har vist, at fejlbehæftede antenneanlæg som regel ikke har
været monteret af fagfolk. I så henseende
beklager forfatteren, at montering af FM- og
TV-antenner ikke er underlagt kontrol af no
gen offentlig myndighed, og at uheld p. g. a.
lynnedslag i antenner ikke bliver gjort al
mindeligt kendt via dagspressen.

Jeg undersøgte spørgsmålet, da jeg for nogen
tid siden satte ground plane op på eget hus
(— tidligere har jeg boet på lejet QTH, og så
tager man jo ikke så tungt på den slags, hi),
og jeg valgte galvaniseret jerntråd på ca.
20 mm2, som er nogenlunde håndterlig. Den
er lagt fra radialernes samlingspunkt og ud
vendig på huset ned til vandrørsnettet. Jor
dingssystemet skal naturligvis have lav over
gangsmodstand til jord, ellers er det hele om
sonst, så vil lynet meget hellere ind i en
radiator e. 1. undervejs. Derimod gør det ikke
noget, om der er et lille gnisttab e. 1. mellem
antenne og afleder, det vil jo som regel være
upraktisk med »jordkniv« e. 1. udendørs, den
kan man sætte på stationen med en tynd led
ning blot til at forhindre statisk opladning.
Vy 73 og tak for brevkassen iøvrigt!
OZ8BN, Bent Nielsen.
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Forfatteren omtaler følgende to bemær
kelsesværdige skader p. g. a. lynnedslag i
antenner:
Den 15. maj 1962 slog lynet ned i en 3 m
høj FM-antenne, som af usagkyndige var op
sat på gavlen af en bygning, uden lynafleder
anordninger. Da jordingen af antennens bæ
rerør var mangelfuld — en tynd tråd i for
bindelse med et kort jernrør stukket ned i
sandjord — var lynet slået over til den elek
triske installation i bygningen. Lynstrømmen
smeltede og fordampede bl. a. installations
ledningerne.
Trykvirkningen
(»eksplosions
virkningen«) var så voldsom, at der opstod
skader på tag, vægge og indbo; vinduer blev
revet ud af befæstigelsen i muren, og to per
soner, der opholdt sig i rummet, blev slyn
get omkuld og pådrog sig høre- og hudskader.
Da uheldet ikke forårsagede brand, kunne
lynets hærgen undersøges i detaljer (nogle
fotos viser her de omfattende skader samt
den afstivning af gavlmuren, der var nød
vendig bagefter, for at huset ikke skulle
ramle sammen). Forfatteren afslutter med at
bemærke, at såfremt anlægget havde været
udført efter de (tyske) normer, ville de store
skader have været afværget.
I august 1962 slog lynet om natten ned i en
mangelfuldt
monteret
fjernsynsantenne
på
taget af en fireetagers ejendom. Fra antennen
banede lynstrømmen sig vej til en tætnings
plade af galvaniseret jern i umiddelbar nær
hed af antennen. Pladen var loddet fast til
et udluftningsrør fra en septiktank, den blev
slynget bort. I kælderen var udluftningsrøret
ført videre til septiktanken via et støbejerns
rør. Ca. 0,6 m af dette blev splintret, og her
fra fulgte lynet en jernbjælke under gulvet
i stuen. Fra jernbjælken spredte lynstrøm
men sig til afløbsrør, badekar, el-installation
m. v. i stuen og anrettede større og mindre
skader. Jordledningen var udført af 4 mm2
kobberledning fastloddet til et nedløbsrør
fra tagrenden. Denne ledning blev også ud
sat for strømmen. Der var ikke etableret
anden direkte jordforbindelse fra antennen.
På 2. sal havde en lejer tilsluttet jordled
ningen til sit radioapparat (0,75 mm2 kobber)
til den gennemgående jordledning fra anten
nen på taget. En gren af lynstrømmen passe
rede fra jordledningen til jord via radioap
paratet og el-installationen. Den 0,75 mm2
jordledning smeltede, og der blev anrettet
betydelige skader i lejligheden. I kælderen
»hoppede« lynet over til et vandrør og smel
tede et ca. 20 mm hul i dette, så der blev
oversvømmelse.
Lejerne
blev
skrækslagne
efter lynnedslaget, og det resulterede i, at

der blev monteret et fagmæssigt betryggende
lynaflederanlæg på bygningen og for anten
nen.
Endelig kan det være passende at gengive
følgende tilfælde, som er illustrerende for
skader, der kan opstå ved lynnedslag i tråd
antenner:
»Søndag d. 23-6-1963 (Skt. Hans aften) gik
et kraftigt tordenvejr ledsaget af regn over
Asker ca. kl. 12 fm. Lynet slog ned flere ste
der, bl. a. i Landøyveien 18, hvor underteg
nede var til stede. Lynet ramte en gruppe
store, gamle grantræer ca. 10 m fra et udhus.
På siden, der vender mod grantræerne, er
påbygget en åben veranda med trægulvet ca.
0,5 m over jorden. Bagvæggen er simple
brædder, taget beklædt med tagpap. En an
tenneledning førte fra en af grenene i nær
meste grantræ langt verandavæggens bag
side op under taget og endte i en løs ende på
ca. 1 m, som hang frit ned på forsiden af ve
randavæggen. Intet radioapparat var tilslut
tet.
Antenneledningen
var
gummiisoleret
kobbertråd 0,75 mm3.
Da lynet slog ned, dannede der sig en tæt,
grågul røgsky omkring toppen af træerne, og
det så i begyndelsen ud, som om der var
brand i trætoppene. Røgskyen drev imidler
tid langsomt bort, og det eneste, vi kunne se,
var friske spor efter nedslaget på stammerne
i toppen af de to højeste træer. Vi kunne ikke
finde noget spor efter lynstrøm forneden på
træerne, så den væsentligste del af strømmen
må være gået gennem antennen. Denne for
svandt fuldstændig helt hen til en halv meter
fra udhusvæggen, hvor der var en skarp 90°
bukning på antenneledningen, og den frit
hængende ende faldt ned på verandagulvet.
Der var kun sodmærker tilbage, hvor anten
nen havde ligget. Lynet banede sig videre vej
gennem væggen (3 tommers planker) og ind
i lysnettet på væggens inderside, gennem
hele udhuset ud på den anden side og over
til hovedbygningen. Mellem husene er der en
luftledning på ca. 15 m (to uisolerede, galva
niserede
jerntråde
på
porcelænsisolatorer).
Her var tilledningerne brændt over i begge
ender. Lynet gik videre gennem hovedbyg
ningen til målerrammen i husets anden ende
og videre ud ad luftledningerne (ca. 20 m) til
jernmasten,
hvor
fordelingstransformeren
var monteret.
Som følge af trykforskellen blev veranda
taget ved bagvæggen løftet 5—10 cm, og en
række af tagspigrene trukket ud af de under
liggende 4 ” X 4 ” bjælker, et par brædder un
der taget blev splintret. De ledninger, lynet

passerede, blev stærkt beskadiget; blykap
per åbnede sig, og plastkappen flækkede
over
lange
strækninger.
Forbindelsesdåser
sprængtes, ligeledes afbrydere og nogle por
celænsbeslag. 17 glødelamper blev ødelagt,
dels helt sprængt, dels røg glassoklen, som
holder glødetråden, dels smeltede glødetrå
den bare. Hvor ledningen passerede et ud
luftningsrør, smeltede den på to steder, og
der var kraftig soddannelse på væggen. Ho
vedafbryderen blev splintret, og hovedsik
ringer samt nogle gruppesikringer gik, anta
gelig som følge af kortslutninger. Et ældre
elektrisk komfur blev helt ødelagt, mens to
køleskabe og en elektrisk vandvarmer (alle
nye) klarede sig.
Telefonledningen brændte over, hvor den
krydsede en leder, der førte lynstrøm, og en
transistorradio, som stod ca. 15 cm fra en
spændingsførende lysledning, blev tavs, så
en transistor måtte udskiftes. Dette apparat
havde ingen jordforbindelse.
8 personer, voksne og børn, opholdt sig på
nævnte veranda, hvor de havde søgt tilflugt
under regnvejret, heldigvis kom ingen noget
til. Hørelsen var dog svækket i nogle timer.
Der var synligt tilløb til brand et par steder,
bl. a. i en seng, hvor stumper fra en sprængt
fordelingsdåse var faldet ned. Skaden blev
besigtiget af Asker kommunale elforsyning,
og installationen blev forlangt helt omlagt«.
Danske normer.
I »Normer for antenneanlæg for modtag
ning af radiofoni og fjernsyn«, udg. af Gene
raldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
(november 1959) findes følgende:
Overspændingsbeskyttelse og
jordforbindelse.
Anlægget skal være forsynet med en effek
tiv overspændingsbeskyttelse. Er antennerne
metallisk forbundet til bærerøret, skal dette
gennem en jordledning forbindes til en jord
elektrode, hvis overgangsmodstand til jord
skal være så lille som mulig og helst ikke
over 2 ohm. Er antennerne ikke metallisk
forbundet til bærerøret, skal de forbindes til
en
godkendt
overspændingsafleder,
forbun
det som omtalt (se fig.).
Såfremt der i bygningen findes et hovedvandrør, der har metallisk forbindelse med
et udstrakt vandrørsnet af jern, skal dette
anvendes som elektrode. I modsat fald må
der etableres en jordelektrode bestående af
en eller flere parallelforbundne rør-, plade
eller båndelektroder.
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Såfremt der på bygningen findes et lynaf
lederanlæg, kan dettes jordledersystem an
vendes som jordelektrode, når det er udført
og underkastet periodiske eftersyn i over
ensstemmelse
med
»Vejledende
regler
for
udførelse af lynaflederanlæg på bygninger
m. m.« udgivet af elektricitetsrådet.
Overspændingssikringen
anbringes
lodret
under bæremasten og jordledningen, der skal
forbindes til såvel bæremast som overspæn
dingssikring, føres ad korteste vej og så vidt
muligt lodret ned til jordelektroden. Såfremt
bøjninger ikke kan undgås, skal disse udfø
res med en krumningsradius af mindst 20 cm
og således, at jordledningen aldrig har et
opadgående forløb.
Jordledningens forbindelse til vandrør skal,
hvor det er muligt, ske i bygningen umiddel
bart ved hovedhanen og foran en eventuel
måler. I større bygningskomplekser med flere
opgange, hvor der indenfor komplekset fin
des en fælles hovedvandledning med afgrening og hovedhane for hver opgang, kan
jordledningen dog forbindes til denne vand
ledning, når det ved anbringelse af metal
bøjler el. lign. på steder, hvor en afbrydelse
af hovedvandledningen normalt kan befryg
tes, f. eks. ved vandmålere, sikres, at hoved
vandledningens elektriske ledningsevne ikke
derved forringes.

AM + FM eller TV

1:

Overspændingssikring

og

sammen

koblingsfilter. Anvendes i almindelig
hed kun i forbindelse med AM-FM.
2: Forstærker.
3||Fordelingsdåser (anvendes kun i visse
4||fabrikater).
5: Forstærkerskab.
6: 10 mmJ kobbertråd eller 4 mm galv.
ståltråd.
7: Kontrolmåledåser.

Som materiale for jordledningen kan an
vendes kobbertråd eller kobberbånd samt
varmtgalv. ståltråd eller stålbånd, når føl
gende mindste tværsnit overholdes:
Ved indendørs oplægning kobber 10 mm2
stål 16 mm2
Ved udendørs oplægning kobber 50 mm2
stål 50 mm2
Som vist på fig. skal kabelafgangen fra
bærerøret
og
overspændingsaflederen
over
en strækning på mindst 1 m være vinkelret
på tilgangen.

For at fuldstændiggøre billedet bringes
hosstående tegninger fra et tysk normblad
om lynaflederanlæg, der viser, hvor meget
man skulle kunne tillade sig at føre jordled
ningen »om hjørner«. Ved a, d og f er der
fare for overslag ved udenomsløjfen p. g. a.
dennes
selvinduktion,
fordi
lynstrømmen
vokser meget hurtigt op og således har et
stort indhold af høje frekvenser.
Det er da vel ikke nødvendigt for amatø
rerne at rette sig slavisk efter sådanne stren
ge forskrifter? Nej, der er jo ingen kontrol,
men det er nok alligevel klogt at følge reg
lerne så godt, det lader sig gøre, også ved op
sætning af amatør antenner. For det første
for at spare sig selv og sine umiddelbare om
givelser for de ubehagelige følger af lynned
slag. For det andet fordi der også er en for
sikringsmæssig
side
af
problemet.
Skulle
uheldet være ude, og kan det bagefter fast
slås, at amatørantennens tilstedeværelse har
forøget omfanget af eller direkte har foran
lediget en skade, risikerer man ikke at få
dækning hos forsikringsselskabet, og det kan
let blive meget kostbart.
TR
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Jordens indflydelse
på antenner
Af W. H. Anderson, VE3AAZ
Oversat fra QST juni 1965 af
OZ5KG, Tommy Bay,
Fjernsynsstation „Vestjylland", Holstebro.

Teoretiske
antenneudstrålingsdiagrammer
er næsten altid udarbejdet på grundlag af
den antagelse, at jorden har uendelig god
ledningsevne (uendelig lav modstand). Denne
antagelse kan også vises at være fuldt gæl
dende for den rigtige jord, hvis følgende be
tingelser er opfyldt:
1. Hvis det udstrålede signals bane er be
liggende, så det danner en lille vinkel med
jordoverfladen (lav udstrålingsvinkel), og
2. signalet må være vandret polariseret.
Den første betingelse er normalt imøde
kommet, hvis vi forudsætter kommunikation
med flyvemaskiner og det ydre rum som
undtagelsen snarere end reglen. (Der er her
tale om langdistanceforbindelser, specielt på
14 MHz og højere, på 3,5 og 7 MHz er det ret
normalt at skulle benytte en høj udstrålings-

vinkel, idet skip-distancen her ofte kun er er
par hundrede kilometer).
Det andet problem ligger så i at bedømme
en »dårlig« jords indflydelse på et lodret po
lariseret signal. Grafiske kurver over dette,
specielt i forbindelse med lodrette jordfor
bundne antenner til radiofonibåndene, er til
gængelige, hvorimod det ved kortere bølge
længder, hvor antennerne kan være placeret
højt over jorden, er en langsom og besværlig
affære at regne sig til et resultat.
Jorden, der selvfølgelig ikke er perfekt le
dende, kan have mange forskellige grader af
ledningsevne, men i praksis nøjes man med
at regne med en »god« eller en »dårlig« jord,
i de fleste tilfælde vil det naturligvis ligge et
sted imellem disse yderpunkter, se tabel 1.
Vinklen, som heri benævnes 0 (theta) refe
rerer til vinklen nedad fra lodret, d. v. s. at
f. eks. 0 = 85° betyder 90° - 85° = 5° over
vandret plan. Det vil igen sige, at udstrå
lingsvinkler, der normalt benævnes som

6 is relative permittivity
is conductivity in mhos/meter

g

6 = VERTICAL ANGLE FROM ZENITH
Fig. 1.
Afstanden som funktion af udstrålingsvinklen ved
to ionosfærehøjder.

»low angle radiation« her er omtalt som henimod 0 = 90°. Da de almindeligt forekom
mende forhold på HF-båndene forudsætter
en eller anden form for ionosfærisk reflektion, kan det udfra fig. 1 ses, at det, da af
standen imellem de to antenner (skip-distan
cen) afhænger af ionosfærens højde over jor
den, vil være tilstrækkeligt at betragte om
rådet imellem 70°> 0 < 90°. Fig. 2 viser af
standen fra antennen til det punkt, hvor sig
nalet forlader jorden; det fremgår heraf, at
det vil være svært at prøve på at forbedre
jordens ledningsevne ved at udlægge radia
ler eller en form for modvægt, jordnet el. 1.
Med flere hundrere databehandlede udreg
ninger er der så kun problemet med at gøre
resultatet tilgængeligt. Som en af de mulige
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Forstærkning af en ground plane antenne i forhold
til en halvbølgeant., begge i jordhøjde, som funk
tion af udstrålingsvinklen målt fra lodret.

Fig. 3.

RELATIVE FIELD INTENSITV

Fig. 4.
Afstanden fra antennen til det punkt på jordover
fladen, hvor signalet reflekteres. Antennehøjder
15 og 30 meter.

Relativ udstråling fra en halvbølgeantenne på 14
MHz. i jordhøjde ved varierende jordforhold.

løsninger er her valgt følgende: den lodrette
antenne, der er anvendt til sammenligning,
er en halv bølgelængde lang, og dens ud
strålingsdiagram er, i hvert fald teoretisk,
uafhængig af fødepunktet (der forudsættes
selvfølgelig balance ved centerfødning). Det
kan siges, at en jordforbundet kvartbølgeantenne (ground plane) havde været et mere

naturligt valg, dette ville imidlertid forhindre
sammenligninger baseret på højden over jor
den, idet denne type antenne skal stå direkte
på jorden. Endvidere ligner ground planeantennens udstrålingsdiagram meget en højt
siddende lodret dipol; fig. 3 viser forskellen,
hvis nogen foretrækker at sammenligne med
en ground plane.

Fig. 5.
HEIGHT IN WAVELENGTHS

HEIGHT IN WAVELENGTHS

En lodret halvbølgeantennes gain ved varierende
højde i forhold til den samme antenne med midten
en kvart bølgelængde oppe.
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En vandret halvbølgeantennes forstærkning i for
hold til en lodret polariseret, begge i samme højde.
Kurverne gælder kun vinkelret på den vandrette
ant.

Fig. 6.

HEI GHT IN WAVEL ENGTH S
HEIGHT IN WAV ELE NGTHS

Bortset fra de lavfrekvente bånd vil den
lodrette dipols øverste kvarte bølgelængde
sikkert rent mekanisk bestå af et stykke rør
el. 1., således at man kan sige, at de omtalte
højder reelt er mastens højde over jorden,
d. v. s. at de følgende kurver ikke gælder for
eks. for 3,5 MHz antenner een bølgelængde
eller mere over jorden, da der ved udregnin
gerne ikke er benyttet større højde end ca.
30 m.

HF-området.
Fig. 4 viser strålingsdiagrammet for en 14
MHz lodret halvbølgeantenne med midten en
kvart bølgelængde over en henholdsvis »dår
lig«, »god« og en perfekt ledende jord. Da en
sådan antenne ikke har nogen retningsvirk
ning i vandret plan, ser diagrammet ligeså
dan ud på den manglende venstre halvdel.
Det skal understreges, at minimet ved & ~
90° ikke kan undgås i praksis, kun ved abso

Fig. 7.
HEI GHT IN WAVEL ENGTH S

En halvbølgeantennes gain over en halvbølge lod
ret, hvis midte er en kvart bølgelængde oppe. Målt
vinkelret på den vandrette ant.

HE iGHT IN WA VE LENGT HS
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lut uendelig god jordledningsevne forsvinder
det, d. v. s. at selv om jorden bestod af en
sølvbelagt kobberkugle ville der stadig være
et minimum her. Da man altså ikke slipper
udenom dette nul, uafhængigt af forskellige
jordforhold, kan en sammenligning kun be
stå i at undersøge, hvorledes udstrålingens
intensitet ændres samtidig med, at & mind
skes fra 90°.
Fig. 5, 6 og 7 viser tre sammenligninger,
der er udarbejdet på grundlag af de foran
givne retningslinier. Hver enkelt kurve for
en given & skal egentlig opfattes som midten
af en gruppe tætliggende kurver — een for
hvert bånd fra 3,5 til 28 MHz. Spredningen
mellem de enkelte er dog ubetydelig lille
undtagen ved helt lave højder, dog er i fig. 6

10

20

30

SO

75

ANTENNA HE16HT- FEET

10

20

30

50

75

ANTENNA HEIGHT- FEET

Fig. 8.
Vertikalt antennegain kontra horisontalt, halvbølgeantenner ved samme højde over jorden.

og 7 87,5° kurven valgt, så den repræsenterer
den nedre frekvens og 70° kurven den øvre.
Det omvendte er tilfældet i fig. 5.
De skarpe dyk i 70°, 72,5° og 75° kurverne
stammer fra de almindeligt forekommende
minima
i
horisontaltpolariserede
antenners
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udstråling ved bestemte højder over jorden.
Endelig må man huske, at den horisontale an
tenne kun har den angivne forstærkning i to
retninger, nemlig vinkelret på antennen, me
dens den lodrette antenne ingen retnings
virkning har. Ingen antenne giver nogen for
stærkning på anden måde end at udstråle den
tilførte effekt i »lobes« med et større eller
mindre tværsnit, således at en relativ for
stærkning i een bestemt retning (lodret eller
vandret plan), modsvares af et tilsvarende
tab i en anden retning. På grundlag af de her
givne kurver ser det ikke ud til, at der er
større fordele ved at vælge en lodret polari
seret antennetype undtagen for dennes rund
strålende egenskaber, medmindre det specielt
drejer sig om »high-angle« (kort-skip) for
bindelser.
VHF- områ det.
Udbredelsen på VHF foregår normalt un
der følgende former:
1. Den direkte vej.
2. Den jord-reflekterende bølge.
3. Den reflekterende bølge (evt. scatter).
4. Overfladebølgen.
Overfladebølgen er, modsat de tre første,
usynlig på det normale strålingsdiagram, for
di den opstår som følge af, at den udstrålede
energi optages af jorden. Den bliver dog ikke
fuldstændig absorberet og heller ikke reflek
teret, restenergien bliver genudstrålet med
en amplitude og en fasevinkel, der afhænger
af jordforholdene.
Da ionosfærisk reflektion og scattering er
en sporadisk effekt, skal den ikke omtales
nærmere her. (Den kan dog betragtes i for
bindelse med ovenstående under HF-antenner).
Når man tager i betragtning, at horisonten
kun ligger omkring 25 km borte, set fra en
30 meter høj mast (direkte sigt mellem to
antenner på ca. 50 km afstand), er der ikke
megen mening i at beskæftige sig med reelle
»line-of-sight« tilfælde. På basis af, at over
fladebølgeudbredelsen er den mest benyt
tede, blev der foretaget nogle beregninger,
hvis resultat fremgår af fig. 8. Der forudsæt
tes samme antennehøjde i begge ender af
strækningen, ved uens højder opnås en god
tilnærmelse med en gennemsnitsværdi af dBtallene for de to højder.
Hvis ikke antennehøjden er meget lille og
jordforholdene for strækningen gode, er for
skellen mellem lodret og vandret polarisa
tion meget lille, ellers ser det ud til, at lodret
polarisation har et måleligt fortrin.

Også en måde
at lave chassiser på
Af OZ6BP, B. Eggert Pedersen,
Brydegårdsvej 31, Måløv.

Det følgende handler om at lave chassiser
til elektroniske apparater, og med udgangs
punkt i dette emne har jeg lavet mig et lille
privat ordsprog, der siger: »Ingenting har
fuldt ud succes, før det er bevist, at det kan
bruges til noget andet end beregnet«. Dette
kræver en forklaring, men forinden må vi
gøre et lille tilbageblik.
Tidligere var det en næsten ufravigelig
regel, at alt amatørgrej skulle bygges på et
aluminiumchassis, enten i form som en mad
kasse eller måske blot bukket i U-form. Der
efter forsynet med en forplade påskruet mad
kassens eller U’ets ene side, afstivet med tre
kantede sidestykker, stræbere eller som of
test slet ikke afstivet. Disse chassiser gjorde
god gavn, da de kunne bære ikke så lidt uden
at blive krumme, og dette harmonerede gan
ske godt med tidligere tiders store kompo
nenter.
I kølvandet på transistorerne måtte nød
vendigvis følge en hel række af små kompo
nenter. Der var her ikke tale om udelukken
de nye ting, men blot om mindre dimensio
ner på kendte ting, såsom kondensatorer,
transformere, båndfiltre o. s. v., men alle
disse småting skabte et problem med hensyn
til den mekaniske opbygning. Man havde nu
ikke mere rørfatningernes terminaler som
faste holdepunkter ved montagen. Løsningen
blev de trykte krdesløb, og det er vel natur
ligt, at også amatørerne kastede sig over dette
nye og fandt egnede »køkkenbordsmetoder«
til opmærkning og ætsning. Disse ting er de
fleste af os fortrolige med, men det er dog
ikke lutter idyl. Amatører kan også lave fejl
i en opstilling, og de kan endelig også få lyst
til at eksperimentere med et kredsløb (altså
de af os, der ikke køber en færdig station på
»lempelige vilkår«) — og så viser det sig, at
et trykt kredsløb er ret uegnet. Efter nogle
gange at have på- og afloddet komponenter,
går metalbelægningen i stykker og forlader
pladen, og er det selve mønstret, der er for
kert eller af anden årsag skal ændres, er det
først helt galt. Nu er det, mit lille hjemme
lavede ordsprog kommer ind i billedet.
Da jeg fornylig skulle bygge en 455 kHz
MF-forstærker med transistorer og Neosid

Fig. 1.

kleinfiltre kom problemet med »chassis«. —
Print blev afvist på forhånd, da jeg ville have
fuld frihed til eksperimenter; hvidblik kunne
bruges, men kunne ikke skaffes i plader; mes
sing kunne også bruges, men ser i mine øjne
herrens ud, hvis det ikke er forsølvet. Derfor
fandt jeg på at bruge printplade. Et passende
stykke blev skåret ud, og et mønster som

Fig. 2.

vist på fig. 1 blev ætset. Det store parti bru
ges til stel (plus 12 V), den tynde stribe er
minus, og så nogle øer for ind- og udgang.
Der blev så skåret huller for Neosiddåserne
og transistorfatningerne, der til f. eks. AF124
ligner små bitte rørfatninger med keramisk
isolation (fig. 2). Neosid dåser og transistor
fatninger loddes på plads, og den øvrige mon-

Fig. 3.

tage udføres på gammeldags maner. Kompo
nenterne loddes simpelthen fra de forskellige
terminaler
direkte
ned
mod
printpladens
plus- eller minusområde (fig. 3), og med lidt
omhu kan resultatet blive ganske nydeligt,
såvel som den elektriske funktion er upå
klagelig.
->
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Løst og fast om
montering af elbuggen
Af OZ6NF.
Een ting er at have lavet en elbug på et
print og opdaget, at den virker. En helt an
den ting er at få den passende forbundet til
omverdenen. Endvidere kan man jo ikke have
det hele liggende i en æske med vat ud i al
fremtid. Jeg måtte med andre ord til at lave
den sidste halvdel af arbejdet med elbuggen
også, nemlig at få den monteret i en passende
kasse med strømforsyning, kontroller m. v.
Elbuggen beskrev OZ7AQ i OZ feb. 65, og
den er vist kendt af alle interesserede. Jeg
anvender
unijunctiontransistoroscillatoren
(2N2646), som direkte kan give en spæd lyd
i en højttaler, tilstrækkelig for mit medhør.
Relætrinet anvender jeg ikke, jeg har haft
klaprende relæer nok, men har i stedet ud
styret den med en anordning, så den kan
nøgle - 100 V og ca. 10 mA, altså nok til en
gitterblokeringsnøgling.
Den
strømforsynes
fra nettet.
Jeg har hørt om en del, som har haft van
skeligheder med at få elbuggen til at køre
godt. Man siger, at så længe man bruger bat
terier, går det fint, men med forsyning fra
nettet halter det noget. Jeg opdagede under
mine eksperimenter, at der skal meget store
kondensatorer i strømforsyningen, hvis man
bruger et nøglerelæ. De fleste relæer kan
ikke klare sig med mindre end 20—30 mA,
og lytterne skal være på adskillige mF, for
at spændingen ikke ændrer sig nok til, at

Alt dette har ikke til formål at stemple
trykte kredsløb som totalt uegnede for ama
tører. Trykte kredsløb er absolut at anbefale
ved fremstilling af ting, man er helt sikker
på, der ikke skal ændres eller eksperimente
res på, dette er f. eks. tilfældet med mange
slags måleinstrumenter, ting man først har
afprøvet i regulære forsøgsopstillinger samt
de af Teknisk Redaktion konstruerede appa
rater, som garanteres at være reproducer
bare uden ændringer. Nej, formålet var blot
at anvise en metode, som jeg selv med godt
resultat har anvendt på opstillinger, der
egentlig var egnede for trykt kredsløb, men
hvor jeg gerne ville være fri for disses uhel
dige egenskaber
->
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DC-logikken påvirkes. Det er et af RTL-systemets svage sider, at ændringer af forsy
ningsspændingen kan virke som styresignal
i systemet. Altså: Ud med relæet. Nå ja, 7AQ
måtte jo beskrive et relætrin, for at nøglen
kunne bruges af flest mulige, men MIN nøgle
skal kun bruges til MIN sender og modtager,
og jeg vil ikke have noget relæ. For alligevel
at kunne bruge nøglen til andre sendere, ind
byggede jeg en diode, to transistorer og fem
modstande. Nu kan den også nøgle sendere,
som nøgles ved, at en negativ spænding læg
ges til stel, når blot den ikke overstiger - 100
V, og strømmen ikke er større end en halv
snes mA. Man kan både bruge 2N398, 2N298A
og 2N398B som Q2, men prisen er i alle til
fælde omkring en snes kroner. Q1 er en
2N706, men kan sikkert være enhver NPNtransistor. OA81 kan også være OA85, OA91
og OA95. Sådan undgik jeg altså relæet. Der
ved kunne jeg reducere lytterne til værdi
erne på programmet, men mindre må de be
stemt heller ikke være.
Strømforsyningen
bruger
zenerstabilise
ring af både 6 og 12 V. Som 7AQ siger, er det
ikke strengt nødvendigt, når kun den nøgne
elbug skal trækkes af den, men med zener
dioderne bliver det hele meget nemmere at
have med at gøre. Transformeren er en lille
1 VA-kerne til 220/6,3 V. Sikringen er på 60
mA. Hvis man kører med gitterblokerings
nøglingen, på diagrammet kaldet »nøg
ling«, er zenerdioderne nødvendige. Netaf
bryder findes ikke, apparatet kan ikke træk
ke måleren. Der er således altid spænding
på, og det er jo en god ting rent pålidelighedsmæssigt, idet erfaringerne siger, at det
er tænden og slukken for apparaterne, som
slider på dem. Det sparer også plads på for
pladen.
—>.

Spørgsmål
Hirsebakken

sendes
7,

til

Måløv.

OZ6NF,
Sammen

G.

Juul-Nyholm,

med

spørgsmålene

skal
altid
opgives
EDR-medlemsnummer
kaldesignal,
men
spørgerne
forbliver
overfor alle andre end OZ6NF.

Spørgsmål: Jeg har et lille problem, men dog ret
irriterende. Jeg har lavet den meget omtalte mod
tager
af
1FB
med
tilhørende
TOP-convertere
og
fået det hele til at køre ganske godt. Nu er mit pro
blem S-metret, der hos mig sidder i en brokobling
mellem
AGC’en
og
en
spændingsdeler
mellem
+
og -. Da AGC’en er ulineær, bliver S-meterskalaen det naturligvis også, men desværre til den for
kerte side, således at fra S8 og derover er skalaen
sammentrængt
indenfor
de
sidste
6-7
mm
(hele
skalaen er 50 mm). Er det muligt at vende det om,
sd skalaen bliver sammentrængt i den modsatte
ende?
Svar: Jeg vil allerførst foreslå at vende metret
og ændre spændingslederen, så du får SO med fuld
strøm gennem metret. Jeg tror, at det vil rette lidt
på det, men nok ikke så meget. Problemet er vel
kendt
blandt
konstruktører
af
transistormodtagere,
har jeg opdaget, og det skyldes hovedsagelig basisemitter
diodens
eksponentialkarakteristik.
Det
er
ikke simpelt at modvirke denne indbyggede ulinea

og
evt.
anonyme

ritet, men den har heldigvis netop det kendetegn,
at det er den høje ende af S-skalaen, der bliver
komprimeret, og jeg synes personlig, at dette er at
foretrække, når den ikke er lineær. Man kan altid
komme
ned
på
det
ikke-sammentrængte
område
ved at skyde en atenuator ind i antennen, men det
modsatte er vanskeligt(l) Jeg går ud fra, at du ikke
decideret ønsker en sammentrængning af den lave
ende af skalaen, den er endda allerede lidt sam
mentrængt iflg. lFB’s AGC-kurve. Det kan jo gø
res ved at justere modtageren således, at AGC,en
først begynder at virke ved større signaler end 1
λV. Men det har ikke rigtig noget formål. — For
resten, jeg ser, at 1 FB ikke regulerer på andet MFtrin. Det ville nok rykke S8 længere ind på skalaen,
om man gjorde det.
Spørgsmål: Jeg har bygget en VFO efter håndbo
gen, beskrevet af 7LX, men med de ulemper, at
den
forstyrrer
omkringstående
BCL-spiller
på
fig.
frekvenser ved indstilling på 3600 kHz: 195, 235, 610,
680, 900, 1150 og 1300 kHz, ca. På stationsmodtage-

->

Kassen er lavet af to U-bukkede plader, og
kassens mål er 5 X 8 X 2 8 cm. Det nederste U
danner bund samt for- og bagside, og det
øverste U danner overside og sideflader.
Over-U’et er 5 mm længere end under-U’et
og danner et lille tag ud over forsiden. Det
ser lidt mere »designed« ud. På bagsiden sid
der en sekspolet klemrække, som vist på dia
grammet, desuden netledningen og potentio
metret P2. På forsiden sidder hastigheds
kontrollen P½ og omskifteren SW1, ellers in
tet. Det giver plads nok til fingrene, og andre
kontroller behøver man kun sjældent. SW1
tjener til at frakoble nøglingen til senderen,
når man f. eks. i begyndelsen af en QSO skal
justere farten til den anden station uden at
gå i luften. Det synes jeg, at jeg ofte har sav
net. Også under DX-jagt kan det være en
fordel ikke at skulle røbe sig under en ha
stigheds j ustering.
To andre omskiftninger er nødvendige. Den
ene skal koble medhørssignalet fra højttale
ren til klemmen bagpå for videreførelse ind
i hovedtelefonerne via modtageren. Årsagen
er vist indlysende. Denne omskifter hedder
SW2 på diagrammet og sidder på undersiden
af kassen helt foran, så den kan benyttes med
en finger under. Det er en skydeomskifter.
På kassens underside sidder også højttaleren.
Den anden omskifter anser jeg for væsentlig,

medens nogle siger, at det er noget pjat: En
måde at bytte om på prik- og stregsiderne på
manipulatoren. Jeg har gjort det ved at kun
ne vende stikket på manipulatoren, men en
regulær omskifter er måske nr. 1. Tanken
med det er, at under contests kommer man
ofte i tidsnød, fordi man skal skrive og sende
med samme hånd, og hvis man nu kunne sen
de med venstre hånd, behøvede man ikke at
skulle finde blyanten igen så tit, fordi man
har smidt den for at sende. Forsøg viser, at
det er meget lettere at lære at sende med
venstre hånd (for en øvet højrehånds CWmand), hvis streg- og priksiderne byttes om.
Jeg håber at blive dygtig til det!
Der er noget med, at R2 i elbuggen skal
tilpasses for at gøre prik/streg-forholdet rig
tigt. Jeg har senere fundet ud af, at hvis man
i stedet udelader R2 og gør C2 50 % større
end Cl, lander man også på det rigtige prik/
streg-forhold, og så holder det sig indenfor
5 % over hele hastighedsområdet! Det er en
uvæsentlig petitesse, men vi har jo perfek
tionister i rækkerne.
Kalibrering af P1 er ret simpel: Man ser
på sekundviseren. I 5,0 sek. tæller man hveranden streg med nøglen i stregstilling. Det
fundne tal ganges med 10, og så har man an
tallet af tegn pr. minut. Jo, det passer, regn
selv efter med normalordet »Paris«.
*
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ren, en National NC120, er der ingen forstyrrelser.
Hvad skyldes fænomenet? NB: Er der nogen, som
kan hjælpe med et diagram over modtageren Natio
nal NC120?
Svar: Jeg ser ikke umiddelbart, på hvilken måde
disse spurious-signaler dannes, Jeg gætter på en
slags parasitisk oscillation et eller andet sted, for
modentlig i selve oscillatoren. Jeg har mistanke til
anodedroslen, prøv at sætte 10 kohm parallelt med
den, eller måske kan ose. svinge med modstanden
1 stedet for droslen. Drosselspoler er jo af det onde;
de er som regel dyre og kan lave skæg med een
netop ved at danne svingningskredse, hvor man
mindst venter det. Og bortset fra PA-trin er der
ikke ret mange steder, hvor man ikke kan bruge
en modstand i stedet. — løvrigt giver det problem
mig anledning til at gentage, at hvis en sender skal
være forstyrrelsesfri, er det ikke nok, at PA-trinet er tæt. Alle kasser med HF indvendig skal være
tætte for HF. Signalerne skal føres i coax, og alle
andre ledninger skal afkobles, hvor de går ind og
ud af kasserne. Det kan også gælde modtagere. —
Hvem vil låne mig et diagram over NC120?
Spørgsmål: Jeg har set, at man hos OZ3WO kan
købe coaxialkabel af mærket RG-78/U som surplus.
1)
Er dette kabel anvendeligt på 2 to? 2) Hvis ikke,
hvad skal jeg så bruge? 3) Kan du give mig nogle
data for dette kabel? i) Kablet skal være 30 m
langt. Kan det bære sig selv? 5) Hvis ikke, hvordan
skal det så opsættes? 6) Findes der en forholdsvis
billig transistor, der kan klare 2—i watt på 2 m,
opgiv evt. lidt data.
Svar: RG-78/U er et 48 ohm coaxialkabel bereg
net for transport af højspændt strøm. Der er to lag
gummi imellem koren og skærmen, det yderste er
rødt og isolerende, det inderste er sort/brunt og
ledende. Kablet kan tåle 8 kV og har 150 pF pr.
meter. Det duer ikke til HF og altså slet ikke til
2 m. En nyere type hedder RG-78A/U og adskiller
sig ved at undgå at miste isolationsevnen med ti
den. Så hvis det der RG-78/U er surplus, kan det
nok ikke tåle alle 8 kV mere. 2) Jeg ville bruge
RG-8/U, som i de anerkendte fabrikater er et godt,
gedigent 50 ohm kabel med ca. 3 dB tab på 2 m
i dine 30 m længde. Det kan jo fås nu til en rime
lig penge. Hvis du vil have et 75 ohm kabel, er
ET 10 M fra Telcon og KAS 75 b fra NKT gode,
tabsfattige kabler til en rimelig pris. De har ca.
3,3 dB pr. 30 m på 145 MHz. Men jeg har ikke megen
erfaring i, hvad man bruger på 2 m, så jeg opfor
drer hermed een eller anden 2 m-mand til at tjene
lidt honorar ved at skrive en artikel om det! 4) Jeg
tror godt, at 30 m kabel kan bære sig selv, især
hvis det ikke hænger vandret. 5) Kabler, som ikke
kan bære sig selv, plejer man at spænde fast til et
stålkabel eller ståltråd med små mellemrum. Så
spænder man ståltråden op over de 30 m, så den
tager trækket, og kablet bliver slet ikke overbela
stet. 6) Nej, der findes ingen billig transistor til
2—4 W på 2 m. Men kan du klare dig med 1 W, kan
AFY19 bruges, og sikkert også typer som 2N2218,
måske endda 2N1711. Det ligger sådan, at man
kommercielt enten er interesseret i 1 W-typer eller
i 10 W-typer, området imellem er der ingen efter
spørgsel efter. 10 W-typerne koster et par hun
drede kroner. — Uanset typen skal der kølefinne
på transistoren. Forstærkningen er af samme stør
relse som i trioder, små 10 gange. Man skal bruge
12 V, mindst, det går lettere med 18 V. AFY19 er
en PNP-type af germanium, max. temp. 90° C.. De
to andre er NPN-typer af silicium, max. temp.
200° C.
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Spørgsmål: Jeg har en SM 19, der er ændret til
skærmgittermodulation.
Jeg
kan
aflytte
amatør
båndet (80 m) således: Hvis jeg finder f. eks. „Mor
genklubben" omkring 3,7 MHz, kan jeg finde dem
igen ca. 0,9 MHz længere nede, undertiden mere
rent og støjfrit end på den rigtige frekvens. Ind
stiller jeg på en QSO, der kører på 3,5 MHz, bliver
resultatet det samme ved at gå de 0,9 MHz ned.
altså henholdsvis 2,8 og 2,7 MHz. Betingelsen er, at
jeg ikke rører forkredsen bort fra den rigtige fre
kvens. Hvorfor?
Svar: Fordi du hører dem på modtagerens spejl
frekvens, når du tuner på 2,7 og 2,8 MHz. Spejlfre
kvensen ligger jo to gange mellemfrekvensen hø
jere end signalfrekvensen, altså netop 900 kHz. Hvis
du lader forkredsen stå på 80 m, bliver spejl
dæmpningen
jo
lille,
hvis
spejlfrekvensen
ligger
der, og så vil du høre 80 m-signaleme, som om de
lå på den frekvens, som modtagerens skala viser.
Derfor. Du kan finde mere om fænomenet i VTS
og i håndbogen.
Spørgsmål: Må jeg ulejlige dig med et par spørgs
mål ang. min 2 m-modtager. Den består af conver
ter og 10 m + 455 kHz mellemfrekvensf or stærker,
købt hos 6AF, en tysk model, vistnok fra Hildes
heim,
og
LF
og
udgangsforstærker
er
hjemme
gjorte. Det virker upåklageligt. Men nu kommer
problemet: Tændingsstøj. Jeg bor meget nær ved en
trafikåre, som er meget stærkt befærdet, og støjen
er generende. Behøver jeg at flytte fra hus og
hjem? — Jeg har prøvet en støjbegrænser, serie og
parallel
som
den
anvendes
i
rørmodtagere,
dog
med andre modstande og kondensatorer, og det går
også udmærket med at få støjen væk. Men jeg sy
nes, at der forsvinder lige så meget af signalet. Ved
læsning af OZ fornylig i beskrivelsen af Drake R4
så jeg noget om en noise-blanker, men finde en
beskrivelse af en sådan synes jeg ikke at have held
til. Kan og vil du hjælpe mig med et diagram over
sådan en tingest, så jeg får større udbytte af mod
tageren?
Svar: Diagrammet fra Drake R4 vil ikke hjælpe
dig meget, da støjbegrænseren er filtret ind i re
sten af modtageren. Og andre diagrammer har jeg
ikke set. Man kan købe en noise-blanker fra Collins, idet der i alle Collins modtagere er plads til at
sætte en sådan i. Men den er ikke gratis. — Jeg kan
altså ikke hjælpe dig ret meget. Men jeg kan give
dig medhold i, at den „„gammeldags11 metode med
serie og parallelklipning i LF’en ikke virker så
godt, at det er umagen værd at bygge den ind.
Radioteknisk
Forskningslaboratorium
har
under
søgt den, og fandt at den virkede bedst ved AM, og
når signalets styrke svarede til 16 dB SNR. Så kun
ne tændingsstøj dæmpes sådan, at der var en ge
vinst i SNR på ca. 6 dB. Under alle andre forhold
var gevinsten ringere. Det er nok derfor, at fabrik
kerne er holdt op med at udstyre modtagere med
den, og i stedet tilpasser modtagerne, så de kan
udstyres
med
noise-blanker.
—
Princippet
i
en
noise-blanker er, at man laver en modtagning af et
passende
bredt
frekvensbånd,
hvor
tændingsstø
jen er kraftig (Collins: 40 MHz, 1 MHz båndbred
de). Tændpulserne detekteres som AM, formes pas
sende, og bruges til at styre en slags ventil for sig
nalet i modtageren således, at ventilen lukker, når
der er en støjpuls. Ventilen skal sidde foran MFselektiviteten, for så vil filtret jævne det „hul“,
som ventilen laver i signalet, så meget ud, at man
ikke hører det. — Altså ikke nogen helt billig
affære, men på den anden side virksom. Måske er
det dyrere at flytte?
Vy 73 de OZ6NF.

Elektrostatisk reproduktion.
De små artikler her i bladet under overskriften
„Fra industri og videnskab" bevæger sig mellem
mange forskellige emner. Fælles for dem alle sam
men er ønsket om at vise, på hvor mange områder
den elektroniske videnskab griber ind i vor daglige
tilværelse. Det skal ikke nægtes, at det er let at
skrive for en læserkreds som radioamatørerne, thi
de har — hvad jeg altid er stolt af at kunne for
tælle — netop de forkundskaber, som er nødven
dige for at kunne følge med på disse strejftog i
elektronikkens yderverden.
Denne gang skal vi benytte os af vort kendskab
til elektrostatiske kræfter, altså læren om de elek
triske ladninger som er i hvile på ledere og isola
torer. Vi husker i den forbindelse udtrykkene ka
pacitet og kondensator og de andre deraf følgende
vigtige elementære grundbegreber.
Under
anvendelse
af
sådanne
elektrostatiske
kræfter har vi nu fundet nye veje i reproduktions
teknikken, veje der er til gavn og glæde for os alle
sammen. I et moderne samfund spiller reproduk
tionsteknikken
en
uhyre
rolle.
Større
og
større
kredse skal delagtiggøres i videnskabens og teknik
kens resultater, og større og større kvanta af tryk
sager skal fordeles til en kundskabstørstende men
neskehed.
Medens de klassiske trykmetoder, som også er
under enorm udvikling, klarer bogtørsten og tids
skriftfabrikationen, så er trangen til lette duplike
ringsmetoder i mindre oplag blevet meget stor. Jeg
tænker ikke i den forbindelse på tryksager, der kan
mangfoldiggøres
gennem
stencils
eller
ved
rent
fotografiske metoder, men på de mere og mere om
sig gribende tilfælde, hvor man hurtigt skal have
en kopi af et dokument eller en trykside af en bog.
Det bliver mere og mere almindeligt, at man læser
en artikel på et bibliotek, og at man derefter hen
vender sig ved skranken for at få en kopi af artik
len. I løbet af få minutter er underet sket. Man går
fra biblioteket med sit eget eksemplar af en eller
flere tidsskriftsider. Man sidder ikke mere og skri
ver af, man tager kopierne med hjem. Sider af et

lærd værk eller af en gammel uerstattelig kirkebog
kan man nu tage med sig hjem i nøjagtig kopi for
medelst — det svinger lidt — fra 50 øre til 1,50 kr.
pr. bogside.
Hvordan kan det nu lade sig gøre, at man kan
lægge en bogside mod en glasplade og et øjeblik
efter få samme bogside i nøjagtig kopi?
Ja, der er flere måder, og vi vil begynde med den
såkaldte elektrografiske metode.
Her
dannes et elektrostatisk ladningsbillede
på
kopipapiret.
Dette
ladningsbillede,
som
er
latent,
er dannet i overensstemmelse med lysene i origi
nalen. For at gøre det latente billede sigtbart, strøs
der farvepulver henover kopien. Dette farvepulver
er opladet med elektricitet af modsat polaritet end
den, der er fordelt på det latente billede. På alle de
steder, hvor der står elektrisk ladning,, hæfter farvepulveret,
og
det
latente
billede
blive
synligt.
Imidlertid er dette farvebillede ikke holdbart, ved
hængskraften
mellem
papir
og
farve
forsvinder,
eftersom ladningen aftager, og derfor fixerer man
billedet.
Hvordan det går til at få billedet dannet, kan for
klares på mange måder, men rent fysisk kan man
tale om en iontransport hen over en isolerende
overflade. Ionerne opstår mellem spidserne af en
elektrode, der er opladet til højt potential og en
modelektrode. Da det drejer sig om en rastermeto
de, altså en punktvis opbygning af billedet, anven
des en hel række af små skrivehoveder bestående
af fem til syv tråde, hvor hver enkelt tråd giver ne
gative
spændingsimpulser
med
en spændingsampli
tude på henimod en kilovolt. I 1/10 mm afstand
fremføres det isolerende papirlag, båret af mod
elektroden opladet til + 800 volt. Tegningsbilledet
dannes nu af negative spændingsimpulser fra de
små trådender i den lange lineal af skrivehoveder
papiret over. Selve papiret er et specialpapir præ
pareret med polyætylen.
I fig. 1 ses en skematisk opbygning efter dette
princip. Man ser de to yderste af ialt 72 skriveho
veder liggende på rad og række. Selve impulserne
kommer fra en billedtaster. Her er det originalens
lys og skygge, der bestemmer den negative lad
nings
størrelse.
Ovenover
skrivehovederne
ses
en
beholder med farvekorn. Disse positivt ladede farvekorn sætter sig på de negative billedsteder, og
kopien træder frem. Kopien fixeres ved at løbe
gennem
varmevalser.
Forinden
afblæses
overflødigt
farvepulver.
En mere udviklet metode ses i fig. 2. Det drejer
sig om et elektronrør, som i stedet for en alminde
lig billedskærm indeholder et trådraster, som be
står af tynde tråde, ikke tykkere end 25 /i. Disse
tynde tråde ligger indkapslet side om side i elek
tronstråleretningen og isoleret fra hverandre. An
tallet af trådender beløber sig til 100X100 pr. cm*.
Hele rasterfeltet er udtrukket til en linie 0,4X30 cm.
Elektronstrålens
ladningsstrøm
træffer
trådender
ne, og den elektriske feltstyrke udlader sig som ved
den foregående metode i et latent billede på det
mellem billedror og modelektrode løbende papir.
Selve billedaftastningen foregår på samme måde
som i fjernsynsteknikken (Video).
Efter dannelsen af det latente (usynlige) elektro
statiske
ladningsbillede,
må
billedet
fremkaldes
(gøres synligt) ved hjælp af et farvepulver. Dette
pulver
skal
have
særlige
egenskaber.
Det
skal
være
meget fintkornet men alligevel godt dæk
kende, så man får et kraftigt billede. Papiret, på
hvilket billedet dannes, skal være højisolerende, så
ladningen bliver stående et stykke tid.
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Som lysømfindtlig fotoledende stof anvendes se
len. Ved belysning synker modstanden ned til en
brøkdel af sin værdi i mørke. Man kan sige, at
selen i mørke optræder som isolator (106 ohm cm),
medens den under belysning fremtræder som en
halvleder.
Da selen på så mange måder er upraktisk at ar
bejde med, og meget dyrt, anvender man en ko
pimetode.
Selenlaget
pådampes
en
aluminiums
tromle. Den roterende tromle belyses. Trykbilledet
fremkaldes med farvepulver og overføres videre fra
tromlen til et papirark, der passerer tromlen med
dennes hastighed.

Fig. 2.

En anden trykmetode er det såkaldte xerografiske
tryk. Det er også en trykkemetode, der benytter
sig af elektrostatiske forhold. Men i modsætning til
den
lige
omtalte
elektrografiske
metode
benytter
vi os af det forhold, at en fuldt opladet overflade
aflades for sin statiske elektricitet ved lysets ind
virkning.
Da
lysets
indvirkning
tilsvarer
lys
og
skygge på den tegning, der skal reproduceres, for
stås princippet let.

Fig. 3.

I fig. 3 ser vi et tyndt fotofølsomt lag (selen) an
bragt på et godt ledende underlag. Det fotofølsom
me lag er under 1/100 mm tykt. Når et sådant lag
bliver udsat for en kraftig coronarvirkning, bliver
det fuldt elektrostatisk opladet, og sålænge laget
befinder sig i mørke, holder opladningen sig no
genlunde. Ved en belysning af laget, det vil sige en
belysning i overensstemmelse med lys og skygge
i tegningen, der skal reproduceres, skifter mod
standen i det fotofølsomme lag, det bliver mere
eller mindre ledende, og kapaciteten ændrer sig i
overensstemmelse hermed. Hvis man nu, som til
fældet var med den elektrografiske metode, tilfører
farvekorn, der er positivt ladede, så vil disse fast
holdes på de steder, hvor isolationen, grundet lys
billedets indvirkning, er ophævet.
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Fremgangsmåden ses skematisk i fig. 4. Den med
selen dækkede metaltromle 1 drejer sig kontinuer
ligt omkring en akse. Ved ladestation 2 sker en
koronaudlanding, og der opstår en positiv homogen
ladning med et potential på omkring 600 volt. Fra
et elektronrør 3 leveres skriftbilledet til tromle
overfladen, det sker gennem et optisk system. I
fremkalderkammeret
4
fordeles
farvepulveret,
som
hæfter sig til tromleoverfladen i overensstemmelse
med ladningsbilledet. Ved videredrejning af trom
eln når det indfarvede billede hen til overførings
elektroden 5. Her overføres billedet på grund af et
højt negativt potentiel til normalpapiret 6, som kø
rer forbi med samme hastighed som tromlen. Papir
billedet går videre hen under infrarødlampen 7,
hvor
pulverbilledet
fastsmeltes.
Den
ladning,
der
endnu står tilbage, nedbrydes ved belysning fra 9 i
hele tromlebredden, og apparatet er nu klar til
næste trykproces.
Tromlens omdrejningshastighed er ca. 50 cm i
sekundet.

Magnetografiske trykmetoder.
Ved
den
elektrostatiske
trykmetode
udnyttede
man tiltrækningskraften mellem ladninger af mod
sat polaritet til at fastholde et ladningsbillede af
farvepulver.
Magnetografiske
metoder
benytter
på
lignende
måde
vedhængskraften
mellem
ferromagnetiske smådele til at danne et billede. Metoden er
ikke ulig den, der benyttes ved tonebåndsprincip
pet. En tynd permanent magnetisk folie, trykfor
men, føres gennem to magnetiske poler. Den ene
bærer
trykbilledets
magnetiske
variationer,
den
anden er en elektromagnet. Når folien passerer po
lerne,
opbygges
et
magnetisk
billedelement.
Der
næst påføres et magnetisk farvepulver, og det la
tente billede bliver synligt. Metoden er ikke så ud-

VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA,
Poul Andersen.

Metalprofiler
til
værkstedsbrug.
Det er vidst en kendsgerning, at man ofte forud
sætter ,at den, man ønsker at belære om et eller
andet emne, ved mere om det pågældende emne,
end tilfældet er. Kendt er i den henseende de almin
delige
foredragsholdervendinger
som:
„Heraf
frem
går det let“ eller „Man vil således let forstå“ o. s. v.
Og så er tilfældet nok det, at man skal have andre
forudsætninger for så „helt let at forstå", hvad
sagen drejer sig om. For mit eget vedkommende er
det, jeg plejer at „docere", jo ikke særlig indvik
let, men jeg har dog ofte været ude for bebrejdel
ser over, at jeg opererer med udtryk, som læserne
ikke har kendskab til. Og så må jeg erkende, at
det, der for mig er så selvfølgeligt, ikke er det for
mange læsere. Tro nu ikke, det er indviklede be
greber, jeg sigter til, men ganske almindelige ting
fra det praktiske liv. Det fremgår tydeligt af et
brev, jeg har fået fra en læser, hvoraf jeg citerer:
„Jeg læser med glæde værkstedsteknik, men der
er ting, jeg ikke kan delagtiggøres i, fordi de på
gældende udtryk er mig fremmed, og fordi jeg
ikke ved, hvor jeg skal henvende mig for at få de
pågældende materialer. Jeg har altid været beskæf
tiget ved kontorfaget og har aldrig snuset til hånd
værket udover brugen af en malerpensel og en
sav".

Fig. 5.
Her ses en anden illustration til forklaring af xero
grafiprincippet. 1 er en overflade af metal, der er
overtrukket med selen, og som oplades elektrisk,
i samme øjeblik som tråden føres hen over. 2 viser
pladen helt opladet. 3. Her projekteres skriftbille
det hen på pladen. Den positive ladning forsvin
der på de fuldt belyste steder men bibeholdes i
skyggepartierne. 4. Når det negativt ladede pulver
strøs
hen
over
pladens
positivt
opladede
steder,
hæfter det kun fast på disse steder. 5. Et ark papir,
der lægges over pladen, bliver positivt ved, at trå
den passerer hen over det. 6. Dette papir trækker
det negativt ladede farvepulver til sig, og resulta
tet bliver et positivt billede. 7. Farven fastsmeltes
til papiret.
viklet
som
xeroksmetoden,
men
en
række
gode
resultater i den sidste tid lover godt for denne
metodes fremtid.
Poul Andersen.

Metaller findes som:
Messing - Kobber
Fosforbronze,

-

Aluminium
j

SKINHER

i

Runde, firkantede, riflede, franske
og smaadimensionerede Messing
rør - Kobberrør halvh. og bløde Nysølvrør - Aluminium 2 SH. og
legerede - Fjernsynsrør - Emnerør i
Messing og Aluminium.

PLADER

i

Messing - Kobber - Aluminium.

PROFILER i
Metallerne findes 1 handelen
i et utal af former under
mange
forskellige
benævnel
ser.
Denne artikel skal opfylde et
læserønske om at få indsigt
i denne mangfoldighed.
Mange vanskelige opgaver på
amatørværkstedet
kan
løses
udfra
et
almindeligt
kend
skab til, hvad man kan købe
i handelen.

Aluminium - Kobber - Messing
Zink og Bly.

TRÅAD i
Vinkelmessing - Vinkelaluminium U Aluminium - U Messing fra 2 mm
til 62 mm Lysning - Halvrund Mes
sing og Aluminium - Notmessing
skinne - Messingskinner med 2 run
de Kanter Messingtrappeskinne H Messingskinne - T Messing og
T Aluminium m. m.

Messing - Kobber - Bronze Aluminium - Nysølv og Bly.

BÅÅND i
Tinbronze
Aluminium.

Kobber - Messing -
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Læseren hentyder til visse konstruktioner i jern
og metal. Han er meget interesseret, men mangler
varekundskab. Han vil gerne vide, „hvad man skal
forlange, hvor man kan få det, hvad det hedder,
og hvordan det ser ud“.
Jeg kan godt se det berettigede i brevet. Jeg må
erkende, at selv en stor del af en lærlings uddan
nelse består i at lære varerne at kende, kende for
mer, kvaliteter, benævnelser, anskaffelsessteder
o. s. v.
Inden for „værkstedsteknik" er der, kan jeg se,
således god brug for lidt varekundskab, og jeg skal
prøve at indhente det forsømte.
Jern og metal går ud til forbrugerne i to råstof
former. Som støbte blokke eller som halvfabrikata
i form af produkter som stænger eller profiler, her
under rør. De støbte blokke eller barrer anvendes
til omsmeltning og støbning. Har man en model
1 træ af en eller anden genstand, kan denne affor
mes i sand, hvorefter flydende metal hældes i for
men. På den måde fremkommer mange af vore
brugsting, lige fra en vandhane til en kæmpedreje
bænk. At overfladen skal bearbejdes er en anden
historie.
De fleste råvarer inden for jern og metal frem
kommer
som
valseværksprodukter.
Støbte
blokke
er i virkeligheden plastiske og lader sig forme
under stort pres, særlig plastiske er de under op
varmning. På denne måde udvalses jern til stæn
ger af forskellig form eller til plader i alle mulige
tykkelser. Jern- eller stålforhandlere findes i de
fleste større byer. Jern i plader eller stænger ko
ster mellem 1 kr. og halvanden pr. kilo. Profilom
rådet i jern er meget omfattende, lige fra de tynde
båndjernstyper til de store bygningsprofiler. I me
taller er området mindre, men alligevel kan man
finde hundredvis af former.
Vægtfylden for jern og messing ligger nogenlunde
ens, det gør derimod priserne ikke. Man må regne
med omkring 8—10 kr. pr. kilo, når det drejer sig
om messing. Noget mere når det drejer sig om
rent kobber. Aluminium, som anvendes mere og
mere, har en vægtfylde på kun en trediedel af mes
sing, hvilket er værd at tage i betragtning ved
anvendelse. Aluminiumsprisen ligger fra 8 kr. til
10 kr. pr. kg. Metaller købes hos metalgrossererne,
se telefonbogen. Der er langt imellem metalleve
randørerne, når man ikke bor i hovedstaden. Man
leverer dog
gerne
gennem fragtmand, hvis man
kan opgive, hvad man har brug for.
Nu vil det være godt at tage øjet til hjælp for at
indprente sig benævnelser og former, betragt der
for
nedenstående
illustration
af
metalforekomster
med underliggende tekst. Jeg vil tro, den vil give
stor indsigt i, hvad man kan disponere over til ud
førelse af en eller anden opgave.
Runde og firkantede messingstænger findes fra
2 mm i diameter og helt op til 125 mm. Ialt i 70
forskellige dimensioner, her skal blot nævnes nogle
enkelte.
2 mm ø
27 gr.
4 mm ø
107 gr.
5mm ø 167 gr.
8 mm ø
427 gr.
10 mm ø
670 gr.
15 mm
ø 1500 gr.
20 mm
ø 2600 gr.

pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.

m
m
m
m
m
m
m

2
4
5
8
10
15
20

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

□
34 gr.
□ 136 gr.
□ 213 gr.
O 540 gr.
□ 850 gr.
□ 1950 gr.
O 3400 gr.

pr.m
pr.m
pr.m
pr.m
pr.m
pr.m
pr.m

Videre som sagt helt op til 125 mm. Ind imellem
de ovenfor nævnte dimensioner findes andre, for
eks. 3, 6, 7 mm o. s. v.
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Kobber forefindes i størrelser fra 3 mm rundt og
10 mm firkantet og helt op til over 100 mm. Kobber
er meget dyrt i dag, ca. 17 kr. pr. kg.
Aluminium
findes
i
rundt
og
firkantet.
Man
husker, at vægtfylden kun er en trediedel af mes
sing. For eks. vejer en 10 mm rund aluminiums
stang 213 gr. pr. meter, medens den i messing
vejer 670 gram.
Et helt kapitel for sig er fladmessing. Det findes
i et utal af tykkelser og bredder. For eks fra
2X 4 mm til 2X100 mm
4X10 mm til 4X 75 mm
o. s. v.

3X 7 mm til 3X60 mm
5X10 mm til 5X75 mm

Derind imellem er der mange tykkelser.
Vi tager et par vægteksempler til
regninger.
2X 10
2X 25
2X100
5X 10
5X 25
10X 20
10X 50

mm vejer
170
mm vejer
425
mm vejer 1700
425
mm vejer
mm vejer 1060
mm vejer 1700
mm vejer 4250

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.
pr.

brug

for

be

meter
meter
meter
meter
meter
meter
meter

Med de angivne vægte pr. meter skulle det være
let at slutte sig til, hvad andre dimensioner vejer.
Man har også flade aluminiumsskinner. De fore
findes i bredder og tykkelser
fra
fra
fra
fra

2X10
3X10
4X20
5X10

mm
mm
mm
mm

til
til
til
til

2X40 mm
3X50 mm
4X30 mm
5X50 mm

og videre i spring helt op til fra 10X15 mm til 10X
100 mm.
En vigtig råvare ved konstruktioner af racks etc.
er vinkelmessing og vinkeljern.
Her vil vi behandle nogle typer udelukkende i
messing, men udvalget i jern er betydeligt større.
Vinkelmessing benævnes for eks. 5X40X40. Her er
5 tykkelsen i millimeter og 40X40 flangebredden.
Man har også uligesidet vinkelmessing, for eks,
5X20X40, her er altså tykkelsen stadig 5 mm, men
den ene flange er 20 mm bred og den anden 40.
Vinkelmessing findes i spring fra 2X10X10 til 2X
30X30, 3X10X10 til 3X30X30, 4X20X20 (1220 gr.
pr. m) til 4X50X50 (3260 gr. pr. m). Der sluttes af
med 5X50X50.
Aluminiumvinkelskinne
er
en
vare,
der
bruges
mere og mere. Her findes de samme dimensioner
plus 6X50X50.
Som man vil se på illustrationen, findes der man
ge andre profiler, men det vil føre for vidt at kom
me frem med flere eksempler, men man vil, mener
jeg, allerede ved gennemgang af det ovenfor an
førte, have fået et godt overblik over metallernes
tilstedeværelse
som
halvfabrikata.
De
anførte
få
eksempler på vægte skulle også være tilstrække
ligt til, at man selv kan vurdere vægten for andre
typer end de nævnte og til at kunne danne sig et
begreb om, hvor meget herligheden løber op i.
Et særligt metalfabrikat er rørene. Jern findes
som runde og firkantede stålrør. Det har jeg været
inde på tidligere i OZ. De er billige og egnede til
mange formål fra antenner til byggereoler. Mes
singrør egner sig bedre til finere ting. De benæv
nes for eks. 10X12, hvilket siger, at de udvendig er
12 mm og indvendig 10, hvoraf fremgår at tykkelsen

er 1 mm. Messingrør findes fra 3,2 mm og op til godt
100 mm. De findes i tykvæggede og tyndvæggede
udgaver. Et rør kan for eks. købes som 20X24,
altså med 2 mm vægtykkelse, men samme udvendig
rørdiameter har røret 23,1X24, altså 0,45 mm væg
tykkelse.
Amatørerne
er
særligt
interesserede
i
alumini
umsrørene, de findes fra 6X8 mm og op til 44X50
mm. 18X20 aluminiumsrør vejer 161 gram pr. meter.
Tilbage står så pladeprodukterne. Der findes et
utal af tykkelser i alle metaller ligefra 0,2 mm og
opefter. Man lægger mærke til, at en 1 mm tyk
messingplade, der er en kvadratmeter, vejer ca.
8kg. Den tilsvarende i aluminium er 2,7 kg.
I
plader
forefindes mange andre metaller, for
eks. zink, bly og fosforbronze, og endelig må næv
nes metaller i bånd fra 0,05 mm og opefter. Disse
tynde folier bruges som underlæg ved opretninger
etc.
For den, der kender alt, hvad her er beskrevet,
er denne artikel ikke synderlig interessant læs
ning, men den helt „blanke" har i hvert fald fået
fat i det grundlæggende, hvis han vil forsøge sig
indenfor værkstedsteknikken.
OZ6PA.

SILENT KEY
Den 3. juni døde OZ2TO, Richard Jensen,
Roskilde, efter nogen tids sygdom, godt 60 år
gammel.
Jeg traf ham første gang på 80 m i august
1949, og det blev siden til mange QSO’er. Han
var nemlig den altid ekspirementerende ra
dioamatør, hos hvem man aldrig gik forgæ
ves om gode råd og personlig bistand. Vi vil
alle her i Roskilde savne Richard, for der var
altid tid til at drøfte både stort og småt, og
man var altid velkommen i hans hjem. Så
snart man læste om en ny type detektor eller
en anden modulationsart, så skulle det drøf
tes og prøves i praksis. I den senere tid var
det transistorer og tunneldioder, der havde
hans største interesse.
Vi vil savne hans stemme på 80 m i en
hyggelig QSO, og vore tanker vil gå til hans
kone Rita og børnene, som vil savne ham
mere end alle vi, som kendte ham over det
ganske land.
Æret være OZ2TO’s minde.
OZ3PO.
Det er blevet vor tunge lod at måtte med
dele, at OZ1BC, Oscar, ikke er mere. Torsdag
den 14. juli mødte han en pludselig og uven
tet død på vejen hjem fra sit arbejde. Oscar
havde i længere tid været syg, men ingen af
os var klar over, hvor alvorlig sygdommen
var. Oscar klagede ikke, bar sin sygdom
alene.

Oscar var mangeårigt medlem af EDR, fik
licens i 1948, var blandt de første SSB-amatører her i landet.
Dengang måtte man bygge selv. Det gjorde
Oscar stadigvæk, og han benyttede til det
sidste godt virkende, selvbygget grej.
Ingen gik forgæves til Oscar efter råd og
vejledning.
Din stemme vil savnes på båndene, både af
OZ-amatører og mange gode venner i ud
landet.
Ære være dit minde.
5UF — 1CW.

NRRLs formand er død
Nordmændene har haft den sorg at miste
deres afholdte præsident. Ganske pludselig
og uventet døde LA5LG, Per Gunderson, kun
godt 50 år gammel.
Per Gunderson vil blive savnet i Norge og
vil blive vanskelig at erstatte. Han var fuld
af ildhu for NRRL og gik meget op i sit ar
bejde for amatørsagen.
De danske radioamatører udtrykker her
med deres dybeste medfølelse med Per Gundersons familie og med NRRL.
OZ6PA.

Tekniske kursus for senderamatører.
Under Københavns kommunes aftenskole
oprettes i det kommende vinterhalvår fra
1. okt. til 31. marts som sædvanlig forskellige
kursus i radioteknik, kaldet fysik II, med un
dertegnede som lærer.
Begynderhold A nr. 151. Mandag og onsdag
1730—1920. Teori til teknisk prøve.
Begynderhold B nr. 152, Tirsdag og tors
dag 1900—2150. Teori til teknisk prøve supple
ret med undervisning i praktisk bygning af
modtagere og sendere, måleudstyr m. v.
Fortsætterhold F nr. 153. Mandag og ons
dag 1930—2150. Beregnet for deltagere der
har gennemgået et begynderhold eller tilsva
rende.
Undervisningen
er
tilrettelagt
efter
den skriftlige prøves krav og ledsages af
praktiske demonstrationer.
Undervisningen
foregår
på
Bispebjerg
skole og er gratis bortset fra indmeldelses
gebyret 20 kr. Friplads kan opnås efter an
søgning,
og
undervisningsmaterialerne
leve
res af skolen.
Indtegning kan ske på ethvert af de sæd
vanlige indskrivningssteder i dagene 31. aug.
til 2. sept. incl. Se plakatsøjlerne og dag
bladsannoncerne
omkring
30.
aug.
Indmel
delse kan også ordnes ved henvendelse til
tlf. 78 06 67 helst senest 1. sept. Dette gælder
specielt deltagere med bopæl udenfor kom
munen.
Med 73 fra OZ2KP, Staack-Petersen.
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GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 1966
Ordinær generalforsamling afholdes i København
søndag den 25. september 1966 i Borgernes Hus, Rosenborggade 1.
S-tog og sporvogne samt busser til Nørreport station.
Generalforsamlingen vil blive åbnet prc. kl. 1300.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden OZ6PA aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Resultatet af urafstemningen.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Adgang til generalforsamlingen tilstedes KUN mod forevisning af gyldig kon
tingentkvittering for 1966/67.
Medlemmerne opfordres til at indsende den rigtigt udfyldte stemmeseddel
(I DEN I OZ INDLAGTE KUVERT) i god tid og inden den 1. september 1966.
Husk at udfylde stemmesedlen rigtigt, alt for mange sedler må kasseres og
erklæres ugyldige på grund af fejlagtig udfyldning.
Vi opfordrer d i g til at gøre brug af stemmesedlen og at møde op på general
forsamlingen, kun på den måde kan du være med til at bestemme, hvordan din
forening skal arbejde fremover.
STEMMESEDLEN SKAL ALTSÅ LÆGGES I POSTKASSEN SENEST DEN
31. AUGUST.
Vel mødt til EDR’s generalforsamling i København den 25. september.
Bestyrelsen.

FORSLAG TIL VEDTÆGTÆNDRINGER
I

henhold til vedtægternes § 13 tillader jeg mig
at anmode om optagelse af følgende forslag til ved
tægtsændringer
på
dagsordenen
under
dennes
punkt 5:
Hovedbestyrelsens antal nedsættes fra de nuvæ
rende 11 til 7 medlemmer. Foreningens formand
vælges særskilt ved urafstemning.
§ 9. 2. linie ændres til: — står af en formand og
syv andre medlemmer.
§ 9. 4. linie: Fire ændres til tre.
§ 10. 6. linie: Fem ændres til tre.
§11. Dagsordenens punkt 4 rettes til: Resultatet
af
urafstemning
om
formand,
bestyrelsesmedlem
mer og suppleanten (formand, syv bestyrelsesmed
lemmer og fire suppleanter) meddeles af stemme
udvalgets formand. Dagsordenens punkt 6 slettes,
og nuværende punkt 7 og 8 rettes til henholdsvis
6 og 7.
§12. 1. linie slettes, og i anden linie slettes
s k r i f t l i g o g A n d r e rettes til A l l e . I samme
stykke ændres i linie 9 tallet 4 til 3. I samme para
graf efter landets inddeling i afstemningskredse æn
dres sidste stykke til: Kreds 1 vælger 2, kreds 2
vælger 1, kreds 3 vælger 1 og kreds 4 vælger 3 be
styrelsesmedlemmer.
I
stykket
umiddelbart herefter
tilføjes i første lipie efter Forslag til: formands- og.
I næste stykke tilføjes som fortsættelse: Forslag til
formand opføres særskilt på stemmesedlen, og de
opførte emner kan afkrydses af ethvert medlem
uden hensyn til kredstilhørsforholdet. I paragrafens
næstsidste stykke ændres i linie 2 e 11 e v e til s y v.
Motiveringen
for
forslagets
fremsættelse
skyldes
såvel økonomiske som praktiske hensyn. Endvidere
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mener jeg, at overgang til at vælge formand ved
urafstemning vil være en demokratisk ændring af
de nu bestående forhold, en ændring som i alle til
fælde vil virke tiltalende og retfærdig overfor alle
vore medlemmer.
Horsens, den 23. juli 1966.
Emil Frederiksen, OZ3FM.
I henhold til vedtægternes § 13 tillader vi os at
anmode om optagelse af følgende forslag til ved
tægtsændringer på dagsordenen under punkt 5:
§ 11. Dagsordenens punkt 4 ændres til:
Resultatet af urafstemningen om formand, besty
relsesmedlemmer
og
suppleanter
(formand,
elleve
bestyrelsesmedlemmer
og
fire
suppleanter)
medde
les
af
stemmeudvalgets
formand.
Dagsordenens
punkt 6 udgår, og punkt 7 og 8 ændres henholdsvis
til 6 og 7.
§ 12. Første sætning slettes, og i anden sætning
ændres Andre til Alle.
I første stykke efter kredsfordelingen, tilføjes i
første linie efter (forslag til) formands- og.
I det efterfølgende stykke tilføjes efter punktum.
Forslag til formand opføres særskilt på stemme
sedlen, og de her opførte emner kan afkrydses af
ethvert medlem, uden hensyn til dettes kredstil
hørsforhold.
Motiveringen for dette forslags fremsendelse skyl
des, at vi finder det meget uretfærdigt og uheldigt,
at kun de medlemmer, som er i stand til at møde
frem ved den årlige generalforsamling, alene skal
kunne afgøre, hvem der stå med ansvaret for for
eningens ledelse.
På Horsens afd. vegne P. Sønderbæk, OZ1PZ.

EDR’s årsregnskab (1. juli 1965 til 30. juni 1966)
Budget
1965/66

Regnskab
1965/66

Kontingent ...........................................................
Annoncer i OZ ......................................................
Annoncer i QTH-listen ........................................
Renter ...................................................................
Salg af V.T.S.........................................................
Salg af RTTY .......................................................
Salg af El-bug print .............................................
Salg af ældre OZ ..................................................
Salg af emblemer .................................................
Salg af QTH-lister ...............................................
Diverse ..................................................................

130.000,—
17.000,—

150.000,—
20.000,—

700 —

157.719,60
18.861,65
1.115,—
7.763,61
18.107,37
4.850,—
938,50
968,75
140,—
200,50
273,72

Ialt ........................................................................

162.500,—

210.938,70

184.400,—

72.000,—
9.000,—
10.000,—
1.500,—
1.400,—
13.000,—
1.200,—

74.306,90
5.549,84
10.224,44
1.200,—
1.501,—
10.387,41
1.200,—

80.000,—
10.000,—
13.000,—
1.500,—
1.500,—
13.000,—
1.500,-—

108.100,—

104.369,59

120.500,—

900,—
1.000,—
1.200,—
7.200,—
1.500,—
2.500,—
10.000,—
1.000,—
1.000,—

900,—
1.200,—
845,17
7.500,—
1.700,—
1.952,—
9.472,28
873,45
127,50
262,—
2.600,—
300.—
7.325,34
60,—
249,17
300,—
8.028,62
365,15

900,—
1.200,—
1.200,—
7.200,—
1.800,—
4.000,—
12.000,—
1.000,—
4.000,—

Indtægter:

2.000,—
12.000,—
800,—

Budget
1966/67

3.000,—
10.000,—
700,—

700,—

Udgifter:
OZ:
Trykning ...............................................................
Klicheer ................................................................
Forsendelse ..........................................................
Hovedredaktør .....................................................
Tekn. redaktør .....................................................
Konstruktioner ....................................................
Tegninger .............................................................

Sekretæren ...........................................................
Traffic-manager ...................................................
Traffic dep. (tryksager m. m.) ............................
Kassereren ...........................................................
QSL-ekspedition ..................................................
QSL-centralen (porto m. m.) ..............................
Porto og telefon ....................................................
Foredrag ...............................................................
Emblemer (røde) ..................................................
Ekspedition af 524 V.T.S.....................................
Køb af RTTY materiel .........................................
Redaktion af QTH-listen .....................................
Fyns Tidende (restgæld på V.T.S.) ..
Licenser ................................................................
Fejl fra girokontoret ............................................
Arkivleje ...............................................................
Trykning af QTH-listen ......................................
Gaver ....................................................................
Region I bureau ...................................................
Oversættelse og aftryk af brev til
Region I ................................................................
Tilskud til pinsestævnet .....................................
Køb af print ..........................................................
Diverse .................................................................

Tryksager og kontorartikler:
Adresseplader ......................................................
Stemmesedler ......................................................
Girokort (køb og tryk) .........................................
Duplikering ..........................................................
Kuverter ...............................................................
Tryksager ............................................................
Kontorartikler ......................................................

7.500,—

10.000,—

1.400 —

5.000,—

457,50
383,09
500,61
477,50

5.000,—

40.200,—

45.879,38

48.300,—

6.000,—

6.000,—
937,20
1.036,32
394,30
105,60
1.419,81
1.266,73
463,28

6.000,—

5.623,24

6.000,—
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Budget
1965/66
Møder m. m.:

Regnskab
1965/66

9.000,—-

Budget
1966/67
9.000,—

Generalforsamling ............................................... 1.754,—
Hovedbestyrelse ....................................................................................................... 4.365,70
Forretningsudvalg ....................................................................................................... 221,—
Rejser ........................................................................................................................ 1.347,05
Revision ................................................................ ..........................................................606,—_________________
________________ 9.000,—_________ 7.993,75_________ 9.000 —
Ialt

163.300,—

163.865,96______183.800,—

Overskud ______________________________________________________________ 47.072,74_________________

BALANCE
Beholdning d. 30. juni 1965:
Giro .................................................................................... 9.430,—
Bank ............................................................................. 129.732,39
Kontant
1.206,01
Indtægt 1965/66
210.938,70

Beholdning d. 30. juni 1966:
Giro ............................................................................ 123,72
Bank ............................................................................ 187.000,35
Kontant .............................................................................. 564,51
Udgift ......................................................................... 163.865,96

351.307,10

351.307,10

STATUS PR. 30. JUNI 1966
Aktiver:

Passiver:

Tilgode for V.T.S............................................................ 7.493,15
Lager af V.T.S.............................................................. 19.568,—
Girobeholdning ..................................................... -*•
123,72
Bankbeholdning ........................................................ 187.000,35
Kontant beholdning ......................................................... 564,51
Udestående for annoncer ............................................ 10.884,37
Lager af emblemer ..................................................... 784,—
Lager af RTTY ................................................................... 425,—
Inventar .......................................................................... 1.745,—

Forudbetalt kontingent ............................................... 80.000,—
Aktiver overstiger passiver med ................................ 148.340,66

228.340,66

228.340,66
Revisionens bemærkninger:

Kassererens bemærkninger:
1) Udover kontingentbeløbet kr. 157.719,60
krævet og fordelt til afdelinger kr. 6.735,—.

er

op

2) Antal medlemmer pr. 30/6 1966: 3864.
(30/6 1965: 3743).
HORSENS, den 5. juli 1966.
Grethe Sigersted.

Indkomne forslag —- fortsat fra side 284.
Til EDR’s formand.
Følgende forslag bedes i medfør lovenes paragraf
13 optaget ved EDR’s generalforsamling 1966 under
dagsordenens punkt 5:
Det foreslås, at EDR genindtræder i IARU Region
I Division.
Forslaget motiveres således:
1) De vigtigste af de af HB anførte anstødssten for
EDR’s forbliven i Region I (ansættelse af fast „offi
cer", fordobling af kontingentet), blev f o r k a s t e t
ved
Region
I-konferencen
i
Opatija.
Kontingentet
blev forhøjet fra 50 til 75 centimes pr. medlem, hvil
ket ikke en gang modsvarer pengeforringelsen si
den sidste kontingentansættelse.
2) Det af HB forfattede forslag, der indeholder
flere
værdifulde
ideer
til
ændring
af
regionens
struktur, kan i k k e behandles i regionen, sålænge
EDR står udenfor.
3) Den forestående trussel mod amatørbåndene, i
første række 80 og 40 m, vil kræve forening af alle
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Undertegnede revisorer har d. d. gennemgået
regnskabet samt kontrolleret bank-, giro- og kasse
beholdningen og intet fundet at bemærke.
HORSENS, den 12. juli 1966.
H.

Lykke Jensen,
OZ5Y.

Th. Mortensen,
OZ3TM.

kræfter, således at amatørerne også ved de kom
mende ITU-konferencer kan informere de officielle
delegater. Således kan erindres om, at det var ama
tørrepræsentanternes
indgriben,
der
sikrede
tilla
delse til amatørsatellitter. Regionen kan således op
vise resultater.
Kaj Nielsen, OZ9AC, medlem nr. 3798.
Vøgg H. Jacobsen, OZ7DX, medlem nr. 6331.
Hermed sendes et forslag, som ønskes optaget på
dagsordenen under punkt 5.
Det foreslås, at der ved ref. af HB-møder opgives,
hvilken stilling de forskellige medlemmer har taget
til stillede forslag.
Motiveringen for forslaget er den enkle, at me
nige medlemmer har uhyre svært ved at kontrol
lere, om det af ham valgte medlem nu også taler
hans sag på HB-møderne.
Med venlig hilsen
6704, OZ1HE, Hans Høyer Andersen,
Engbovej 25, Rødovre.

TV stereo lydstævne i Struer søndag den 28. august
ARRANGØR:
EDR Struer afdeling.
Mødested:
B&O, Portnerhuset, Peder Bangsvej.
Tid:
Søndag den 28 .august kl. 1000.
Pris:
Adgang kr. 6,00, middag kr. 12, ud
flugt for damer kr. 5,00, børn under
12 år halv pris.
Bortlodning:
Adgangskort er lodseddel på en Beolit og en dyn. mike.
Deltagere:
Radioamatører med damer og børn.
Program:
Kl. 1000: Ankomst.
Kl. 1015: Velkomst ved OZ8AH.
Kl. 1030: Teknikken bag farve-TV
ved OZ4BM.
Kl. 1145: Aftrædning til middag.
Kl. 1200: Middag.
KL 1330: Rundvisnin på B&O’s
fabrikker.

HUSK TILMELDING TIL

OLD TIMERS UDFLUGTEN
TIL HILLERØD
LØRDAG DEN 10. SEPT. KL. 1300
EN FESTLIG OG FORNØJELIG
SAMMENKOMST
ET MØDE MED GODE KAMMERATER
FRA DEN GLADE AMATØRTID
VI SAMLES OM DET STORE KOLDE BORD
PÅ HOTEL LEIDERSD ORFF I HILLERØD

Kr. 25,Der er god bane- og busforbindelse — men hvis
du kører selv — tag en amatørkammerat med.
Skriv eller ring til
OZ4AO, GOdthåb 1902v.
OZ7HL, 34 37 19.
OZ6PA, 55 63 64.

Kl. 1450: Forfriskning.
Kl. 1500: Mere farve-TV-teknik
OZ4BM.
Kl.

ved

1600:

Demonstration af elektro
niske testmønstre på far
vebilledrør.
Kl. 1630: Trick-optagelser med ste
reo båndoptagere ved
OZ6HV.
Kl. 1730: Demonstration af trådløs
stereo.
Kl. 1800: Afslutning.
Kl. 1030: Rundvisning på B&O for
damer.
Kl. 1300—1600: Udflugt for damer.
Tilmelding:
OZ3AH,
Aage
Hansen,
Østerbjerg,
Fousing pr. Struer, må have tilmelding,
som er bindende, senest den 20. august
indeholdende oplysning om antal per
soner, antal middage, antal deltagere i
dameudflugten samt call, navn og
adresse.

EDR Struer.

Old Timers udflugten!
Der er mange, der taler om, at de skal med til
dette stævne, men altfor få hjælper os med en
meddelelse om deres nærværelse.
Hvordan skal man arrangere en god og festlig
sammenkomst, når man ikke ved, om den over
hovedet samler tilstrækkelig tilslutning?
Kan det være så svært med et lille brevkort
eller
en
telefonopringning
med
de
forventede
ord: Jeg kommer.
Det bør jo ikke være sådan, at man bare møder
op på dagen og på den måde sætter os alle og
Leidersdorff i forlegenhed. Vi skal have en til
meldelse, og vi skal have den senest inden denne
måneds udgang.
Vi undertegnede skal nok gøre vore yderste for,
at vi kan få en dejlig EDR-dag — men du —
kære medlem — bør tage kuglepen eller skrive
maskine, telefon eller statstelegraf og sende de
forventede ord: Jeg kommer.
Du kan adressere din tilslutning til
OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvarsvej 9, Kbh. F.,

Vi glæder os
til at se dig

OZ7HL, Henry Larsen, Mågevej 31, Kbh. NV.,
OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
der samtidig siger på hjerteligt gensyn.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

1

for

hvert

8. Skandinaviske Aktivitets Contest 1966.
I år står EDR som arrangør af den årlige skandi
naviske aktivitets contest. Traffie Department har
derfor hermed fornøjelsen at indbyde alle OZ-stationer til at tage del i dette fornøjelige arrange
ment. Det skal ikke alene opfattes som en indby
delse, men også som en meget indtrængende opfor
dring til at tage del, således at det vil være muligt
at bevare den stigende kurve i OZ-stationers delta
gelse i specielt de skandinavisk betonede contester.
S.A.C.’s regler er følgende:
1. Contest-perioder:
CW: Lørdag den 17. sept. 1966 kl. 1500 GMT til
søndag den 18. sept. 1966 kl. 1800 GMT.
Fone: Lørdag den 24. sept. 1966 kl. 1500 GMT til
søndag den 25. sept. 1966 kl. 1800 GMT.

CQ
CQ

3. Bånd:
3,5 — 7 — 14 — 21 og 28 Mc/s.
4. Formål:
Ikke-skandinavere
vil
forsøge
at
kontakte
så
mange skandinaviske stationer som muligt, medens
skandinaviske stationer skal kontakte flest mulige
stationer fra flest mulige lande udenfor Skandina
vien og på flest mulige bånd.
Kun CW-CW og fone-fone forbindelser er gæl
dende. Den samme station må kun kontaktes een
gang pr. bånd. Det anbefales alle skandinaviske
stationer at bekræfte alle deres contest forbindel
ser med QSL af hensyn til modpartens chance for
at kunne opnå et eller flere af de skandinaviske
diplomer.
5. Klasser:
Der er følgende klasser:
a) Enkelt operatør.
b) Multi-operatør.
En klubstation deltager — selv om den kun betje
nes af samme operatør under hele testperioden —
i
multi-operatørklassen.
Multi-operatørstationer
må
benytte flere bånd på samme tid, men det udskif
tede nummer skal følge i kronologisk orden.
6. Kode:
Kode nr. er for CW 6-cifrede og for fone 5-cifrede. F. eks. 599001 eller 59001. Enhver deltager skal
begynde med serie nr. 001.
7. Points:
Tre points for hver komplet QSO med ikke euro
pæiske stationer.

nyt

multiplice

10. Certifikater:
Mindst de seks højest-scorende stationer i
skandinavisk land i såvel CW som fone vil
tage contest-diplomet.

Hertil sendes af korrespondance
vedrørende Traffie Department
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på

9. Slutsum:
Summen af QSO-points på alle månd
res med summen af multiplikatorer på alle bånd.

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

2. Opkald:
Ikke-skandinavere kalder CQ SAC på CW og
Scandinavia
på
fone.
Skandinavere
benytter
test og CQ Contest.

8. Multiplikatorer:
Der gives en multiplikator
land på hvert bånd.

hvert
mod

11. Landskamp:
For hvert af de skandinaviske lande tælles delta
gernes resultater sammen for både CW og fone. Det
test-diplomet.
12. Logs:
Loggene skal skrives med rubrikkerne i følgende
orden: — Dato — tid/GMT — station worked — af
sendt kode — modtaget nr. — nye multiplikatorer
— points.
Separate logs for hvert bånd samt sammentæl
lingsblad med oplysning om points på hvert af de
benyttede bånd.
Desuden kaldesignal samt navn og adresse, der
må skrives omhyggeligt (blokbogstaver pse).
Loggene skal sendes med seneste poststemplings
data 15. okt. 1966 til
EDR’s Traffie Department,
Postbox 335, Ålborg.
Deltagernes underskrift på loggen bekræfter, at
regler og bestemmelser er overholdt, samt at man
underkaster
sig
Traffie
Departments
afgørelser
i
testen.
På Tr. Dept.s vegne Børge Petersen, OZ2NU.
Ny distriktsinddeling i SM.
Uden at have fået noget officielt om det endnu,
kan det meddeles, at der fra 1. juli 1966 er foretaget
en ny distriktsinddeling i SM-land. Vi fik dette be
kræftet under en QSO den 2. juli 1966 med SMØDAJ
på 80 m. SMØ dækker fremtidigt Stockholm stad
og lån. Dette giver naturligvis ændringer også an
dre steder i landet, men vi er desværre ikke i stand
til på indeværende tidspunkt at give den korrekte
opdeling.
RTTY i Rusland.
I henhold til magasinet „Radio" har russiske ra
dioamatører nu tilladelse til at benytte RTTY.
To af de første amatører, der kommer i gang med
RTTY, er UB5AC og UB5UN. Endvidere må hoved
kvarterstationen UA3KAA sende bulletin på RTTY.
Betjeningsprocedure, frekvensskift etc. ser ud til
at svare til international praksis.
ARRL’s nye præsident.
Som efterfølger for den afgåede præsident Her
bert Hoover, Jr., W6ZH, har ARRL’s årlige møde
valgt Robert W. Denniston, W0NWX. Den nye præ
sident har været leder af Midwest Division af
ARRL i de sidste 10 år, og er medlem af ARRL’s
Executiv Committee, ligesom han sidder i Executiv
Committeen for Region II.
SM5HF i Polen.
Selv om det nu er et overstået stadium, fortjener
det i sagens interesse at blive offentliggjort, at de
polske
myndigheder
havde
udstedt
tilladelse
til
SM5HF til at være i gang fra Poznan International

Fair fra den 12. til 25. juni, benyttende kaldesignalet SM5HF/SP3.
Den
polske
kortbølgeorganisation
Polski
Zwiazek
Krotkofalowcow
var
behjælpelig
med
opstilling
af
stationen.
W.A.E. fone-afd. 1965.
Vi har tidligere bragt resultaterne fra WAE-testens CW-afd. fra sidste år og vil nu gerne runde
af med også at bringe fone-afd.s resultater for de
danske deltageres vedkommende:
OZ5GT
42476 p. 510 QSO.
OZ3SK
15337 p. 197 QSO.
OZ2KT
15480 p. 193 QSO.
7497 p. 62 QSO.
OZ4RT
QZ4FA
972 p. 40 QSO.
638 p. 29 QSO.
OZ7BG
OZ2BI
338 p. 26 QSO.
OZ4DX
9 p.
3 QSO.
OZ2NU.

Forudsigelserne lyder for august meget optimis
tiske, solpletterne e rnu ved at komme tilbage i stør
re tal. Man forventer, at antallet i løbet af august
vil blive 46 i gennemsnit mod 8 til 10, da der var
færrest.
Det kommer til at betyde, at vi for august kan
vente en del gode åbninger på 10 meter i nord-syd
retning, mens der vil kunne forventes enkelte gode
øst-vest åbninger.
For 15 meter kan der forventes gode åbninger i
dagtimerne og tidligt på aftenen, bedste signalstyr
ker vil være i solens retning, og i mange tilfælde
vil der kunne forventes meget store signalstyrker.
20 meter vil stadig være det bedste all-round bånd,
bedste tider vil være ved solopgang og solnedgang.
For 40 og 80 meter gælder, som normalt om som
meren, at det høje QRN niveau vil mindske chan
cerne for DX-forbindelser, men for den tålmodige
kan der findes enkelte gode åbninger.
Der ser ud til at være visse lettelser i de nordiske
licensbestemmelser for udlændinge, først havde vi
de danske forsøg i forbindelse med stævnet i Ny
borg, og nu meddeler OZ5HO, at det efter nogen
skriven frem og tilbage er lykkedes ham at opnå
tilladelse til at køre mobilt i Norge for en fjortendages periode midt i august. Man aner, at der i løbet
af en kortere tid vil kunne komme en aftale om en
internordisk licensordning, hvad vi må hilse med
stor glæde.
I Sverige har man indført et nyt prefix, SMØ, der
skal erstatte SM5 for Stockholm by og nærmeste
opland.
W9WNV’s tur til Heard Isl. blev noget af en
fiasko set med europæiske øjne, idet det kun var
ganske få, der kunne komme i forbindelse med
ham. På hjemturen skulle der være mulighed for
aktivitet fra endnu et eller andet ukendt rev. De
økonomiske
betingelser
for
yderligere
aktivitet
er
endnu ikke afklaret, og det er muligt, at han tager
tilbage til USA efter denne tur.
Gamle Gus, W4BPD, er derimod igen ved at være
klar til at komme ud at rejse, og han kunne denne
gang tænke sig at begynde i Mellemøsten med akti
vitet fra bl. YI og en del af øerne i Det indiske
Ocean.

Fra Tyrkiet er gamle TA2BK stadig aktiv mellem
14005 og 14015 med CW og eftermiddagen og aftenen,
QSL stadig gennem DJ2PJ.
Fra Sudan høres heller ikke meget, men nu er
ST2BSS igen kommet i luften, mest med SSB i den
høje ende af 20 meter.
W6KG har i de sidste uger været aktiv fra Sark
Isl. med kaldesignalet GC5ACH, han vil forsøge at
få Sark godkendt som særskilt land til DXCC under
påberåbning af, at øen styres enevældigt af en æl
dre dame, der blandt andet har forbudt brugen af
biler på øen. Det er ligeledes hende, der skal give
tilladelse til amatøraktivitet på øen.
Og så over til båndrapporterne:
7 Mc SSB:
5 G T : 9Q5CZ 20 - PJ2CM 23 - W1FZJ/KP4 06 OA4KY 05 - HK3BEJ-3AUS-6AWE 05 - UW9AF 19
- OY7ML 22 - PY - YV.
14 Mc CW:
4 P M : JA01-3-6-7-8 18 - VK4UC 18 - ZL1AXB
KV4CI 23 - FG7XX 22 - HK3HY 22 - 9Q5LJ
OA4KF 22 - HI8LC 23 - 6W8CQ 19 - VS9ALV
VK8HA 20 - CX1AAC 20 - FB8CK 21 - KV4AA
DU1CL 23 - KR6WT 20 - K1CAU/KG6 20 - YV
-LU - PY.

18 17 21 22 - W

14 Mc SSB:
3 S K : EA8DX 18 - FH8GF 16 - GC5ACH/W6KG 15
- HB0XBA 12 - ID1IDA 16 - IP1AA-1JT 17 - IØRB/
NZ 10 - LA1EE/P 17 - PX1YR 17 - UA2AO 09 VS9AJC 17 - 3AØDX 06 - 9N1BG 19 - VR6TC 0630.
5 G T : VQ9BC 20 - ZD9BE 17 - FL8AC 18 - VP6KL
06 - F08AG 07 - FP8CV 14 - VP2LS 06 - 8J1AF
200 km fra Sydpolen 19 - FH8GF 16 - VS90C 17 MP4MAW 17 - YK1AA 18 - CT3AR 14.
21 Mc CW:
4 P M : ZB2A 17 - CR7IZ 17 - KV4CI 23 - ZD8RH
19 - 4S7DA 14.
28 Mc CW:
4 P M : CR6EI 14.
Det var så slut på nyhederne denne gang. Tak for
rapporterne og på genhør i næste måned.
73 og god jagt de OZ7BQ/Joe,
Hans Jørgen Rasmusen,
vær. 145, P. O. Pedersens Kollegium, Lyngby.

De husker do endelig
det store stævne i Struer!
Husk ot tilmelde Dem
til Old Timer mødet
i Hillerød
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DJ4ZC
OSCAR
translatoren
modtager
signaler
på 144,1 MHz ± 40 kHz og sender på 145,9 MHz
+ 40 kHz.

Regler for IARU Region I VHF/UHF test:
Dato:
3. september
1800 GMT.

kl.

1800

GMT

—

4.

september

kl.

Testklasser:
Sektion 1: faste stationer 144 MHz.
Sektion 2: portable/mobile stationer 144 MHz.
Sektion 3: faste stationer 432 MHz.
Sektion 4: portable/mobile stationer 432 MHz.
Sektion 5: faste stationer 1296 MHz.
Sektion 6: portable/mobile stationer 1296 MHz.
Portable/mobile stationer skal operere fra samme
position under hele testen.
Bølgetyper:
Al, A3, A3a og F3.
Kode:
RS eller RST og QSO nummeret startende med
001 for den første forbindelse på hvert bånd. QRA
locator anvendes ved QTH-opgivelsen. Hver station
må kontaktes een gang pr. bånd.
Points:
1 point pr. km. Det samlede antal points skal skri
ves foroven på loggens første side.
Logs:
Det første logblad skal være forsynet med føl
gende oplysninger:
Titlen på testen, dato, totalt antal points, sektion
og eget kaldesignal. Desuden kræves følgende op
lyst: Navn på operatøren, hjemmeadresse, position
af stationen (latitude og longitude), stationens højde
over havet og senderens input. De følgende logblade
indeholder listen over forbindelserne opført i føl
gende rækkefølge: Dato, tid, modstationens kalde
signal, sendt kode, modtaget kode, afstand i km og
points.
EDR’s
testlogblade
kan
anvendes.
Loggen
skal afsluttes med følgende deklaration:
„I declare that this station was operated strictly
in accordance with the rules and spirit of the contest and I agree that the ruling of the argonizing
society shall be final in all cases o fdispute".
Date ........................ Signed....................................................
Logs sendes inden den 18. september 1966 til
OZ9AC, i to eksemplarer. IARU Region I testen
arrangeres i år af „Reseau des Emetteurs Francais".
Fra IARU Region I mødet i Opatija,
Euro-Oscar:
DJ4ZC translator projektet nærmer sig sin af
slutning, og med lidt held kan den forventes opsendt i sidste kvartal i år. Opsendelsen vil ske i
USA.
Projektets
økonomiske
baggrund
er
skabt
med tilskud fra Region I (500 S.Fr.), DARC (728
S.FR), VERON (330 S.FR), USKA (100 S.FR) og
RSGB (1100 S.FR). Region I har vedtaget at yde
2000 S.FR. pr. år. i de næste 3 år som tilskud til
fremtidige Euro-satellitter, enten af DJ4ZC design
eller
konstrueret
af
andre
grupper.
Euro-OSCAR
projektet koordineres af PA0QC, DL1LS og G3FZL,
der alle er VHF-managere.
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144 MHz båndplan:
Efter
nogen
diskussion
blev
følgende
båndplan
vedtaget:
144,00—144,10 MHz: CW exclusive.
144,10—144,15 MHz: CW exclusive, undtaget når
balloner og OSCAR’s er i „luften", da også ESB.
144,15—145,85 MHz: Alle tilladte modulationsfor
mer.
145,85—145,95 MHz: Reserveret for balloner og
OSCAR’s.
145,95—146,00 MHz: Beacons.
Satellit-kommunikation:
Det blev vedtaget at sende et forslag til telestyrelsen med henblik på at få tilladt amatørsatellit
kommunikation i alle VHF/UHF/SHF bånd og mu
ligvis også 28—29,7 MHz. For øjeblikket er kun
144—146 MHz tilladt for amatørsatellitkommunika
tion.
Der
blev
diskuteret
mange
andre
VHF/UHFspørgsmål i Opatija, men det vil føre for vidt at
komme ind på dem alle her.
ARTOB:
Opsendelse forsøges hver søndag kl. 0900 DNT.
Lyt til DL0DN på ca. 3770 kHz eller til ARTOB’s
HI beacon på 145,95 MHz.
Aktivitetstesten:
144 MHz:
OZ6OL — 302 points
9OR — 269 points
245 points
5G —
1EE — 227 points
1LD — 164 points
8SL — 156 points
1NF — 155 points
2FD — 139 points
9OT — 128 points
7OMR — 116 points
1RH/p — 112 points
9CR — 110 points
3PZ — 108 points
4HZ/p — 108 points
6TG — 107 points
7LU — 104 points
95 points
2RT —
9NO — 82 points
77 points
1PQ —
71 points
9FR —
6KX — 64 points
9TM — 63 points
60 points
9BE —
59 points
8EU —
6OH — 54 points
53 points
6RQ —
1DM — 51 points
50 points
8FR —
49 points
3VO —
46 points
3M —
45 points
4CT —
43 points
7HJ —
42 points
8SF —
41 points
9DP —
432 MHz:
9.points
OZ9FR —
7 points
9CR —
6 points
9OR —

OZ4EM
9HX
9TJ
8OS
8CG
8TV
2VP
9BZ
7BF
8JV
9EW
4SJ
4EDR
6WJ
5NM
4EV
4QQ
9AU
1IF
2TV
8OP
9NP
4OV
4HAM
2PO

7EW
8SC

1RH
2PN
6MI
9KY
1EO
2KH
4RM
OZ9AC
4RM

39 points
39 points
—
39 points
—
38 points
—
34 points
—
30 points
—
29 points
—
28 points
24 points
—
—
24 points
19 points
—
—
18 points
—
18 points
—
18 points
17 points
—
—
16 points
—
16 points
—
16 points
15 points
—
15 points
—
14 points
—
14 points
—
—
12 points
11 points
11 points
—
10 points
—
—
10 points
—
9 points
9 points
—
8 points
—
8 points
—
—• 7 points
—
5 points
5 points
—
—.

—

—

—

4 points
2 pomts

144 MHz aktivitetstest afholdes den 1. tirsdag i
måneden kl. 1900—2359 DNT.
432 MHz aktivitetstest afholdes den 1. onsdag i
måneden kl. 2200—2359 DNT.
Logs sendes inden den 20. i måneden til under
tegnede.

2115
Skandinavien
1915
2015
2215
Holland og
2030
2130
2230
Tyskland
1930
2045
2145
Frankrig
1945
2245
EI2W’s QTH er: Henry L. Wilson, 23 Rathgar
Road, Dublin 6, Republic of Ireland.

2315
2330
2345

Testkalenderen:
3. og 4. september: Region I test på 144, 432 og
1296 MHz, se regler i dette OZ.
3. og 4. september: EDR’s skandinaviske VHF test,
se regler i juli OZ.
1. og 2. oktober: DARC VHF/UHF ESB test.
Hollandsk VHF/UHF ESB test:
3GW skriver^ at der er en test i Holland den 3.
september kl. 1900—2000 DNT og kl. 2300—2400 DNT
og igen den 4. september kl. 0900—1000 DNT. Even
tuelle logs sendes til PA0VD, J. Wetering, Aalkeetstr. 15 D, Rotterdam, Holland.
144 MHz nyt:
I dagene omkring den 20. juli har der været en
vældig fin åbning. Desværre var åbningen af den
type, der gik i „tuneller", d. v. s. at når jyderne
workede F stationer, kunne sjællænderne ikke høre
noget til F o. s. v. Efter hvad jeg har hørt, har OZ
stationer
worked
følgende
prefixer:
DL/DJ/DK/DM,
G, PAØ, ON, F, SP og OK.
Via 1HP og 60L er følgende om OY2BS kommet
hertil: Vil være aktiv medio august med en 03/12 Sg
moduleret og en HALO antenne 770 meter over ha
vet. Bent har hørt LA4VHF! Nu må vi håbe, at
OY2BS får noget mere power på, så vi ved gode
forhold får mulighed for at worke ham. OY2BS:
Hvad med CW via aurora? På genhør på CW!
Der er ikke i denne skønne ferietid kommet man
ge rapporter om aktivitet, men 7EW fortæller, at
hans modtager er Geloso G4/161 og G4/214, senderen
er fasemoduleret og med en 03/12 i PA-trinet, anten
nen er en ground plane til 14 MHz med 30 meter
RG58AU som fødekabel!

EI2W’s 96 element 432 MHz beam.

7SP skriver, at han den 18. juni havde sin første
QSO via ARTOB, 432 MHz nid, 144 MHz ud, med
DL1ID og den 3. juli med DL9LU og SM7BAE. Den
28. juni var 432 MHz åben til G og GM, den 23. juli
var der åbent til SW England og PA0, men forhol
dene var noget svingende. På 1296 MHz var der den
23. juli kraftige radarsignaler fra næsten alle ret
ninger — først på aftenen havde G3LQR QSO med
ON4ZK på 1296 MHz, men intet hørt hos 7SP. Senere
på aftenen kom G3LTF i gang, og 7SP sendte flere
gange et 1296 MHz signal mod England, men med
negativt resultat — ca. kl. 2359 rapporterede G3LTF,
at han havde hørt 7SP’s 1296 MHz CW signal med
op til S6, herefter prøvede 6OV at sende på 1296
MHz, men G3LTF hørte ikke Oves signal — G3LTF
prøvede også at sende, men med negativt resultat
for 6OV og 7SP. — 1FF regner med at være QRV
på 1296 MHz i slutningen af sin ferie.
73 de 9AC.

432 og 1296 MHz nyt:
Jeg har lovet EI2W at gøre opmærksom på, at han
kører med en 96 element beam på 432,6 MHz fra
334 meters højde over havet:
nov.
Retning
juli
aug.
sept.
okt. 1966
GMT GMT GMT GMT GMT
Nord-Irland
Skotland

1900

2000

2100

2200

2300

VHF og UHF antenner hos 7SP.
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Elementbeslag for firkantet bom og kabelnus Bom af 18 x 18mm..
i'or eks. Betafon Radio

En 2 meter antenne.
Efter at have læst teknisk brevkasse for juli 1966
kan jeg ikke som gammel 2 meter amatør og stadig
meget aktiv sidde opfordringen om hvem, der kom
mer først med en sådan overhørig. Hermed en an
tenne som utallige 2 meter amatører både her i lan
det og adskillige udenlandske kører med.
Antennen blev i sin tid til ved hjælp af vores
kendte antenneekspert OZ7G, som hjalp mig med
målinger før en Fieldday, og den blev oven i købet
stakket med 4 stk. over hinanden, altså en 24 ele
ment, idet der er 6 elementer i den her beskrevne.
At antennen dur, viste resultatet af testen, som
undertegnede vandt fra Vejrhøj, og som gav den af
B&O udsatte vandrepokal til låns det år, desværre
ikke mere, hi, hi.
Nu til antennen, den er som sagt en 6 element
lavet af aluminiumsrør 10 mm, og bommen er af
firkantet rør, det er lettest at bore vinkelret i, den
ne er 18X18 mm. Det er lettest at købe beslag fær
dige, disse passer til den firkantede bom, ligeledes
er det også lettest at bruge et færdigt kabelhus med
låg. Alle mål fremgår af medfølgende skitse. Det
eneste svære, der er ved fremstillingen, er den fol
dede dipol, der meget let bliver flad, hvis man ikke
tager tilbørlig hensyn ved bukningen (dipolen kan
leveres færdigbukket fra forfatteren af denne arti
kel). Det er faktisk kun muligt at bukke massivt
materiale, hvis man ikke har en speciel bukkema
skine. Man kan også samle den foldede dipols en
der med et beslag af en eller anden art, men så er
der ikke sikker forbindelse, da der efter nogen tid
meget let danner sig korrosion og dårlig elektrisk
forbindelse. En foldet dipol har en impedans af
300 ohm, når den er alene, men når den sættes
sammen med flere elementer som i dette tilfælde,
falder impedansen, så den nærmer sig 70 ohm, som
i dag er det mest brugte, og som er let at arbejde
med. Kabel af denne art bruges alle steder til TV,
man bør kun bruge af den svære og gode kvalitet.
Antennen har et gain på 11 dB. F/B 24 dB.
Vel mødt på 2 meter.
Vy 73 OZ5AB, A. Bergstrøm.
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Alle elementer al 10 mm aluminiumrør

FRA AFDELINGERNE

Afd.
holder
møde
hver mandag kl. 2000
i
lokalerne
Frederikssundsvej
123,
under
etagen,
nedgang
til
venstre
for
„ABC-cafeteriet“.
QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ5IS udle
verer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke QSLkort.
Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer: OZ3WQ, Peter Lynggaard, postbox 198,
København K.

VORE KURSER
I sidste nummer af OZ annoncerede vi
vore nye kurser i sæsonen 1966—67. Det
drejer sig som tidligere om kursus i morsetelegrafi
og
kursus
i
radioteknik
beregnet
for de amatører, der agter at indstille sig til
P & T’s prøver næste forår. Interessen for
vore kurser er fortsat stor, og ’det varer ikke
længe, før end vi har helt overtegnet.
Hvis du er interesseret, og du endnu ikke
har tilmeldt dig, må du snarest gøre det —
der er kun få pladser tilbage.
Tilmeldelse
sker
til
afdelingens
formand,
OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, Char
lottenlund, tlf. ORdrup 7425.
Vi bemærker, at alle er velkomne til kur
serne.

Ja — så nærmer efteråret sig så småt, selv om
vi da forhåbentlig må få mange gode dage endnu
inden de mørke aftener begynder.
Bestyrelsen
for
den
københavnske
afdeling
vil
gerne byde alle medlemmerne velkomne til vinte
rens møder, og vi håber, at I vil vise samme store
interesse og deltagelse i vore arrangementer som
i de foregående år. Bestyrelsen vil på den anden
side bestræbe sig på at bringe så interessante og
afvekslende
programmer
som
muligt,
således
at
der både bliver noget for begyndere som for den
mere viderekomne. Hvis der derfor er nogen i vor
efterhånden store medlemsskare, der har specielle
ønsker i så henseende, så henvend jer til et af
bestyrelsens medlemmer, og vi skal gøre alt for
at efterkomme ønsket. I må jo ikke glemme, at det
er det, vi er der til — det er for jer, vi arbejder.
Velkommen til sæsonen 1966—67!
PROGRAMMET
22. august:
Som allerede meddelt i sidste nummer af OZ har
OZ5NR, Bendt Plass Nielsen, lovet at afse tid til
at komme ned til os og holde et af sine glimrende
foredrag. Det drejer sig denne gang om transsistoriserede måleinstrumenter — et emne, der har vist
sig at have stor interesse i vide kredse. Og så er
der det fine ved det, at OZ5NR plejer at tale, så
alle forstår det!
29. august:
Fra A/S Tage Olsen har vi i aften lånt to ud
mærkede film af interesse for radioamatører. Det
er to film med dansk tale, der i en populær form
behandler tekniske emner.
Den første hedder „The World of Semiconducters"
(„Halvledernes verden") og drejer sig om transi
storeres
virkemåde,
som
allerede
filmens
titel
antyder.
Den
anden hedder
„Network", og handler
om
radiokommunikation.
På
filmlærredet
blændes
op
for et skib, der ude på havet er kommet i vanske
ligheder på grund af en knækket krumtapaksel i
motoren, og vi vil herefter erfare, hvorledes der
blivet slået alarm til radiostationer på land, og
hvorledes hjælpen bliver foranstaltet.
5.

september:
Klubaften. Hvis
eller fortælle om,
i aften.

du har et eller andet at vise
er du hjertelig velkommen hertil

12. september:
I aften er det den anden mandag i måneden, og
vi har atter VHF-aften. Som foredragsholder har
OZ9BS, Jørgen Hjort Sørensen, lovet at komme.
Vi skal i aften have en „70 cm-snak“, og vi håber,
at det vil bidrage til lidt mere trængsel på dette
bånd, der nok er lidt forsøgt fra amatørernes side,
muligvis på grund af manglende teknisk viden og
erfaring. Men det håber vi at kunne råde lidt bod
på i aften — det er jo en kendt amatør og professio
nel mand, vi her får i vor midte.
19. september:
I aften skal vi have foredrag. Nærmere meddelelse
følger i september-nummeret af OZ.
25. september:
I dag, søndag, løber EDR’s GENERALFORSAM
LING af stablen i Borgernes Hus her i København.

Vi vil, ikke mindst i jeres egen interesse,
så mange som muligt at give møde!
Vy 73!
P. b. v.:
OZWQ, Peter Lynggaard, sekretær.

opfordre

ÅRHUS
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Müllersvej 117, Århus C, tlf. 62 3 21.
Kasserer: OZ7EW, E. Kragh, Louisevej 42, Bra
brand.
Sekretær: OZ8BG, B. Gordstrøm, Junovej 30,
Århus C, tir. 44 3 57.
Rævejagter:
Tirsdag den 16. august køres 2. jagt om Århus
mesterskabet.
Lørdag den 20. og søndag den 21. STORE ØSTJYDSKE RÆVEJAGT.
Se den store annonce i julinummeret.
Tirsdag den 23. holder vi fri efter de hårde
strabadser i weekenden.
Tirsdag den 30. kører vi igen og så fremdeles
hver tirsdag indtil videre.
Husk altid, at første udsendelse er kl. 20,00 og
sidste kl. 22,00. Efter jagterne mødes vi som sæd
vanlig på Ny Mølle Kro.
Øvrige program:
Torsdag den 18. august: OZ8FI vil gerne vide,
hvor mange, der vil være med til at lave et gitter
dykmeter på en månedlig byggeaften i sæsonen,
således at der kan foretages fællesindkøb af mate
rialer.
Torsdag den 25. august: Studiekreds med henblik
på den skriftlige tekniske prøve. OZ1HM, Ole, har
lovet at lede denne studiekreds, der tager sit ud
gangspunkt i et godt kendskab til VTS og en del
praktisk erfaring, men ikke nødvendigvis i, om man
har B- eller C-licens i forvejen. Plan for studie
kredsarbejdet vil foreligge denne aften.
Søndag den 28. august afholder EDR — Struerafdeling et stort amatørstævne på B&O’s fabrikker.
Mange Århus-amatører har allerede besluttet sig til
at
tage
derop.
Interesserede
Århus-amatører
kan
henvende sig til 8BG angående fællestilmelding og
transport senest den 17. august. Se i øvrigt Struerafdelingens annonce i OZ.
Vy 73 OZ8BG.
ÅLBORG OM OMEGN
Formand:
OZ6JS, Jørgen Svendsen, Ribevej 41,
Ålborg.
Kasserer: OZ1MJ, Mogens Jensen, Nørregade 5,
Ålborg.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, Himmerlandsgade 13,
Ålborg.
Lokale:
„Ungdomsgården", Kornblomstvej 18,
Ålborg.
Efter sommerferien starter vi på en frisk med
håb om en god sæson for afdelingen. I sommer
ferien er lokalet blevet frisket op, og det nye
„ansigt" skulle, når dette udkommer, være klar til
at modtage jer igen. En forandring er blevet gjort
med håb om, at den nye indretning af lokalet løser
„lidt" af pladsmangelen, selv om vi ved, det er lidt.
Her skal ikke fortælles om det nye, men kom og
„kik"!
AUKTION
Sæsonen
starter
med
alle
tiders
„AUKTION"
torsdag den 1. september, og der vil blive tilsendt
alle medlemmer og interesserede en liste over alt
det „materiale", der skal — „så kom og byd med!"
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Kørsel til Struer den 28. august.
For dem, der har lyst til at deltage i Struer afd.
lydstævne den 28. august, og som ikke er selv
transporterende,
vil
der
blive
kørelejlighed
fra
Kornblomstvej kl. 8,00 søndag. Tilmelding til OZ6JS
inden den 26. august.
Foruden
auktionen
vil
vi
bruge
torsdagene
i
august—september til næste OZ med at falde til og
diskutere emnerne for vinterens arbejde — så mød
op og lad os høre din mening!
Vy 73 de OZ4X.
ÅBENRÅ
Nu nærmer vi os vinteren igen, og vi skal begyn
de vinterkurset den 14. september kl. 19,30 på Ung
domshjemmet
som
sædvanlig.
Vi
fortsætter
med
byggeriet fra sidste vinter, og i år skulle vi gerne
være endnu flere — så se om I kan få en eller
anden med.
Den 16. juli havde vi jo fest på Eliselund, der
var mødt 24, og jeg tror, alle vil huske den fest,
som festkomiteen her havde tilrettelagt. Vi havde
det jo alle morsomt.
Den 18. september er den dag, da dysten skal
udkæmpes mellem Tønder og Åbenrå, men skulle
nogle fra andre afdelinger have lyst til at deltage,
er de velkommen. Der køres på kort A4208 Tinglev,
og mødestedet er Tinglevhus kl. 12,00, og sende
tiderne er følgende:
Ræv 1: 12,30 — 13,00 — 13,15 og hvert følgende
15 minutter, sidste udsendelse kl. 16,00.
Ræv 2: 12,31 — 13,01 — 13,16 og hvert følgende
kvarter, sidste udsendelse kl. 16,01.
Ræv 3: 12,32 — 13,02 — 13,17 og hvert følgende
kvarter, sidste udsendelse kl. 16,02.
I øvrigt køres efter reglerne gældende for ræve
jagter i Danmark, og husk nu alle at reservere
dagen. Vi håber, at det bliver en god dag for os
alle. — Når udsendelserne er slut, kører vi tilbage
til Tinglevhus, hvor der serveres kaffe, og præmie
uddelingen finder sted.
Vi har nu kørt over halvdelen af de lokale ræve
jagter, og stillingen var ved sidste opgørelse den,
at i spidsen lå 8AJ efterfulgt af 5WK og Kurt Møl
ler, men forskellen er ikke så stor, så derfor — vi
gæve gutter — se at få gang i skosålerne, og gør
noget ved dem — vi fortsætter jo hver tirsdag kl.
19,33.
Vy 73 Hans Peter.
BORNHOLM
Siden sidste måned har jeg ikke fået berettet
meget nyt fra afdelingen.
4EM fortæller, at den nye antenne er sat sam
men og står for opsætning, såsnart 2FT har over
stået sin ferie, hvilket er sket, når dette læses. Det
bliver spændende at høre på den eller rettere de
nye antenner, for der er jo to til VHF og to til UHF.
Det er næsten en skam, hvis vi ikke drager konse
kvensen og også får lokket en til at fremstille en
ny VHF modtager. For den, vi har, er ærlig talt
kun god i mangel af bedre. Den er jo så bred, at
der kan køre to traktorer igennem — side om side.
Altså hermed en appel til de, der har tid, lyst og
lejlighed til at strikke noget nyt RX grej til klub
bens 2 m station. Selv er jeg optaget af at regne
på strømforsyning til en ny og større TX — til mig
selv, hi. Dermed opstår problemet med at finde an
vendelse for den „nulevende" TX, men måske kan
de ntjene som midlertidig afløser for en kommende?
klubstation til alle HF-bånd.
Jeg har via tlf. QSO med Viggo fået hans fre
kvenser, der er 3503 kc/s, 3537 kc/s og 3599 kc/s. Så
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ved I, hvor i kan finde 2VO. Han er også glad for
at få en hjælpende hånd eller et besøg ind imellem.
Ad mange og særdeles snørklede omveje er det
kommet mi gfor øre, at Niels Bangsbo bestod den
skriftlige tekniske prøve hos P&T. Vi gratulerer
og håber på snart at skulle skrive under på en
morseattest, således at der kommer en aktiv mere
på båndene.
Til slut skal det lige meddeles, at der er frem
sendt fem stk. 2 volt Rulag akku. til 4EM, så der er
noget power til drageforsøgene.
Til erindring er sidste frist for indlevering af
stof til KONTAKT' den 20. i hver måned. Stoffet
kan indleveres til 4FF elelr 4CF. Lad også dit bi
drag komme frem. Om det så bare er lidt om din
aktivitet, så lad os få det frem. Husk at KONTAKT
skaber „kontakt". Husk også at betale dit lokal
kontingent, hvis du er halvårsbetalende.
Vy 73 de 4OV.
ESBJERG
Formand: OZ1LN, H. P. Kjærbro, Plantagevej 15,
Hjerting, tlf. 6 54 15.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Blohm, Søren Mor
tensensvej 1, tlf. 2 81 05.
Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro, Plantagevej 15,
Hjerting, tlf. 6 54 15.
Sekretær: H. M. Nørgaard, Idrætsallé 33,
tlf. 6 53 59.
OZ3EB, Ernst Breckling, Yduns Allé 5.
Når dette læses, er indvielsen af
lerne overstået, og vi starter friske
efter ferien i de nye lokaler Finsensgade 23.

afdelingsloka
og udhvilede

17. august:
Vi ser på OZ5ESB.
31. august:
vil vi begynde bygning
og til evt. interesserede,
14. september:
bliver filmaften.
Vel mødt!

af

måleinstrumenter

til

afd,

Vy 73 bestyrelsen.

GIVE OG OMEGN
Den 30. juni afholdtes ekstraordinær generalfor
samling. Bestyrelsen ser nu således ud:
Formand: S. P. Knop, OZ4SP.
Næstformand: Vagn Larsen, OZ5VL.
Kasserer: Erik Lund, OZ5BZ.
Kurt Jørgensen.
Sekretær: Svend Aage Lauridsen, OZ4RJ.
Meddelelse om genoptagelse af klubarbejdet vil
blive tilsendt medlemmerne ved sommerferiens
slutning.
Vy 73 OZ6EDR.
HOLSTEBRO
Fra og med den 1. oktober ser den nye bestyrelse
således ud:
Formand: 4KV, Kaj Jensen, Offersgård Alstrup,
Naur, tlf. Naur 37.
Næstformand: 4PY, Roger L. Pennerup, Helgolandsgade 46.
Kasserer: 2DD, Hans Duur, Nes Pedersensvej 17.
Sekretær: 5JF, Jens Jørgen Jensen, Allégade 12,
tlf. 2 15 57.
Revisor: 8NH, Henry B. Nielsen, N. Kjeldsensvej
30, tlf. 2 25 30.
Bestyrelsesmedlemmer: Anders Christian Jensen
og Ove Pedersen.

Generalforsamlingen begyndte kl. 8,00. 4PY bød
velkommen, og Ove Pedersen blev valgt til dirigent.
2DD og 4PY aflagde beretninger og regnskab, hvor
efter man gik over til valget af den ny bestyrelse.
Da 4PY ikke ønskede genvalg til formandsposten,
valgtes i stedet 4KV. Senere blev lokaleproblemet
og de kommende morse og teknisk kursus diskute
ret.
Til slut bød 2DD og XYL på kaffe.
NB. Program følger i næste OZ. Vy 73 5JF.

og
rejsen
Travemunde-Nykøbing
søndag.
Vi
får
hver især udleveret en lille gave til vore værter.
For at deltage må beløbet være indbetalt på giro
13754, advokat Engberg, Jernbanegade 13, Nykø
bing Falster, senest den 3. sept. Skriv venligst Lü
beckrejse på kuponerne, når I indbetaler de 40 kr.
Husk at medbringe kvitteringer, der er bevis for
indtegning. Der er jo ikke noget i vejen for, at
flere amatører indbetaler på samme girokort.
73 de Mimi, 2MI.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Sundsvej 79,
tlf. 2 18 54.
Næstformand: OZ9SH, S. Chr. Hansen, Minde
gade 49, tlf. (066) 2 15 67.
Kasserer:
OZ4GS,
Svend
Sørensen,
Borgmester
vej 58, tlf. 218 34.
Sekretær:
OZ9ER,
Erling
Nielsen,
Strandprome
naden 38, tlf. 2 71 71.
OZ9NK,
Jørgen
Nielsen,
Strandpromenaden
46,
tlf. 2 47 01.

NORDALS
Formand: OZ9ND, B. Damkjær, Hvedemarken
Nordborg, tlf. (044) 5 01 33.
Kasserer: OZ1AR, A. Nissen, Guderup.
Sekretær:
OZ6LH,
L.
Hess,
Broballemark,
(044) 5 19 56.

Det faste program:
Mandag kl. 1925: Rævejagt.
Torsdag kl. 2015: Alm. mødeaften.
Generalforsamling:
Torsdag den 25. august kl. 2015: Ordinær general
forsamling i klubhuset.
Dagsorden ifølge lovene.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest
torsdag den 18. august.
Vy 73 9ER.
KORSØR
Lokale: Svendstrup station.
Kaldesignal: OZ8KOR.
Formand: OZ4WI, Børge Lykke Frederiksen, Frø
lunde, tlf. 168.
Kasserer: OZ5UJ, Niels Jørgen Bantz, Revvej 59,
Korsør, tlf. 57 15 83.
Afd. medlemmer er ved at friske stationen op
indvendig. Der skal males og stilles et arbejdsbord
op, så den er klar til vinterbyggeriet.
Den 22. september er der generalforsamling.
1. Forelæggelse af regnskab til revision.
2. Valg af formand.
3. Valg af næstformand/sekretær.
4. Eventuelt.
Forslag til ny formand udbedes, 4WI ønsker ikke
genvalg.
Vi mødes fortsat hver torsdag kl. 1930.
På gensyn og BCNU med 8KOR.
73 H. E. J.

Dr amatørkammerater på Lolland-Falster og i
Næstved.
Der er kommet invitation fra vore amatørvenner
i Lübeck til week-end-besøg 17.—18. september. Vi
indkvarteres privat og er gæster under opholdet i
DL.
Vi mødes kl. 1245 lørdag den 17. september ved
banegården Nykøbing F. Vi regner med at køre i
private biler til færgen, der afgår kl. 1400 fra Ged
ser. Bilerne parkeres her. Vi returnerer med fær
gen fra Travemunde søndag kl. 1830. (MOLZAU
LINE). Færgen venter ikke, så mødetid kl. 1245 er
præcis kl. 1245, hi. Prisen er 40 kr, som dækker
rejsen Nyk.-Travemünde lørdag + det store kolde
bord incl. drikkepenge, men exclusive drikkevarer,

15,

tlf.

Ved
sidste
medlemsmøde
før
sommerferien
af
sluttede 3NC sit foredrag om ESB. Vi starter nu
igen efter ferien med et besøg på P&T’s radiokæde
station i Feldsted. Tilladelsen til besøget er, medens
disse linier skrives, endnu ikke helt klar, men for
håbentlig går det i orden.
Turen kommer til at foregå lørdag den 20. august
om eftermiddagen, denne gang også med XYL’s.
Efter besøget på radiostationen finder vi et hygge
lige sted og drikker kaffe.
Nærmere oplysning om turen fås hos formanden,
hvortil tildelding også må ske snarest.
Vy 73 OZ5LH.
NORDJYDSK AFDELING
Call. OZ6EVA.
Klubhus: Høgstedvej 7, Frederikshavn.
Formand: OZ1MC, Morris Christiansen, Kløvervej
29, Frederikshavn.
GENERALFORSAMLING
I henhold til lovene indvarsles herved til ordinær
generalforsamling mandag den 5. september kl. 20,00
på Hotel Sindal.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kasserens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg — se nedenfor.
6. Fremtidig virksomhed.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam
lingen, må være formanden i hænde senest 8 dage
før.
Valg — iflg. lovene — er formand og sekretær
på valg, ligeledes et bestyrelsesmedlem, idet 4FK
afgår efter tur, men da kassereren 5LY er udtrådt
af bestyrelsen — rejst til Grønland — og 5YK har
overtaget kassererens job, må der yderligere vælges
et medlem til bestyrelsen. Desuden skal vælges 1
bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Morsekursus: AOF i Frederikshavn vil igen i år
søge at gennemføre et kursus med 1MC som lærer.
Dato og tid for indmeldelse kommer i avisen og
i AOF’s program. Såfremt der ikke bliver tilslut
ning nok til dette kursus, starter vi i klubben onsdag
den 14. september kl. 19,30.
Teknisk kursus: Såfremt der er interesse for tek
nisk kursus til B- og C-licens, send omgående et
par ord til sekretæren, og der vil blive forsøgt at
starte et kursus enten i AOF eller i klubben.
I øvrigt er der stadig åbent hus i klubhuset hver
mandag aften.
Vy 73 — 6PN.
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NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Lokale: Præstøremissen, Skyttemarksvej.
Ja, så er tiden inde, hvor vi er færdige med at
holde ferie, og vi skal til at være aktive igen (helst
meget). Første møde i klubben bliver tirsdag den
23.
august, vi har tidligere averteret, at vores HF
station skulle være færdig til denne aften, men
ferie og sommervarme + andre forhindringer har
udsat dette, men det ligger dog ikke så langt ud i
fremtiden, før hele stationen er køreklar, men vi
håber på at se en god styrke i klubben alligevel til
en feriesludder, der skulle jo være samtaleemner
nok her ovenpå ferien, så vel mødt igen den 23.
Tirsdag den 30. august kl. 1900 afholder vi gene
ralforsamling ifølge lovene. Evt. forslag, der øn
skes
behandlet
på
generalforsamlingen,
skal
ind
gives skriftligt til formanden senest 3 dage før
nævnte dato.
Så kan jeg fortælle, at Werner Volsing (formand
for Liibeck afd.) har holdt sin 3 ugers sommer
ferie i Karrebæksminde, hvor nogle af afd. med
lemmer havde den glæde at være sammen med
Werner og hans familie. Vi blev af Werner invi'teret til Liibeck på genvisit i september, se nær
mere herom under Lolland-Falster afd. Vi skulle
gerne have en rigtig god tilslutning til denne tur
igen i år.
Vy 73 OZ7HZ, Karl.
ODENSE
Formand: OZ7XG, Erling Hansen, Sophus Bauditzvej 14, Odense. Tlf. 113109.
Så begynder vi på den nye sæson, og program
met for august og september ser således ud:
25. august er der almindelig mødeaften, hvor vi
kan få en hyggelig sludder og udveksle meninger
efter sommerferien.
1.
september indbydes til besøg på Fynsværket.
Her skal vi have YL og XYL med, som også kan
have
stor
fornøjelse
af
Fynsværkets
imponerende
teknisk. Vi mødes ved Fynsværket kl. 19,45.
8.
september: Fællesbyggeri til diskussion. Mød
frit frem med emner til byggeaftener. Der er sikkert
mange, der kunne tænke sig at bygge f. eks. transistordykmeter,
standbølgemåler,
målesender
og
eventuelt en modtager. Ja, det var bare nogle for
slag.
15.
september: Forslag og fiduser er aftenens
emne. Her vil 7XG starte nogle demonstrations- og
diskussionsaftener, hvor der indledes med praktisk
bygning af et PA-trin til HF.
20.
september står til introduktion af vinterens
kursister på programmet. OZ1W vil causere over
amatørbevægelsen fra de tidligste dage op til i dag.
Alle er velkommen til denne aften, som holdes på
Kragsbjerggården
i
samlingsstuen
over
porten
kl.
19,30. Kender du nogen, som kunne tænke sig at
gå på kursus til vinter, så tag dem med.
22. september: Sludreaften — for dem skal der
også være nogen af.
29.
september: Kursustilmelding og referat fra
EDR’s generalforsamling. Denne aften vil vi bede
så mange af de aktive medlemmer som muligt at
møde op og tage sig pænt af vinterens kursister.
Det vil jo altid hygge lidt i krogene, hvis vi ikke
bare står og kigger på hinanden!
Dette var programmet indtil videre.
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Når dette læses, vil der til alle betalende med
lemmer
være
udsendt
et
udførligt
program
for
sæsonen. Der er lagt op til en sjov og interessant
sæson, så hæng på og find den tilsendte giro
kupon frem — vi starter snart!
Alle torsdags-arrangementer i afdelingen afholdes
kl. 20,00, og mødestedet er Ringbilens ejendom,
indgang på hjørnet af Claus Bergsgade og Sorte
brødre Torv. Vel mødt!
Vy 73 de 2RH.
SVENDBORG
Formand:
Villiam
Johansen,
Skovbrynet
2,
tlf.
21 49 68.
PROGRAMMET
Tirsdag den 23. august: Morsekursus og klubaften.
Tirsdag den 13. september: Morsekursus.
Vy 73 Villiam.
SØNDERBORG
Ja, så er vi her igen efter en forhåbentlig for
alle parter vellykket sommerferie med mange for
bindelser på de forskellige bånd.
Arbejdet her efter ferien bliver uden tvivl endnu
mere interessant end før, thi efter de sidste møde
aftener, som jo alle var 100 pct.s succes, har besty
relsen sikkert fået blod på tanden til også at vove
sig ud på mere dybt vand.
Omgrupperinger kan dog ikke undgås, eftersom
undertegnede pr. 1. september flytter fra egnen, og
derfor ikke mere kan tage del i det aktive arbejde
— i hvert fald for en årrække. Jeg vil dog ad den
ne vej sige tak til de mange, som har støttet EDR
i den sidste tids vanskeligheder, og jeg håber, I
fortsat
fremover
vil
forblive
trofaste
over
for
afdelingen.
Da jeg som nævnt trækker mig tilbage, bliver
der to bestyrelsespladser fri, som vi helst så besat
med både en yngre amatør og en ældre, eventuelle
forslag kan ske på telefon 45 2 30, efter kl. 19 d. n. t.
mandag og fredag. De indkomne forslag vil så blive
taget op på næste møde, som bliver mandag den
22. på „Strandpavillonen" kl. 19.30, igen d. n. t.
Morsekursus vil også på dette møde blive taget
op til nærmere overvejelse, eftersom man fra for
skellig side er blevet opfordret til øget kontrol mod
såkaldte „blindgængere". Hvad f. eks. med et fore
drag
med
efterfølgende
diskussion
over
emnet
„Morsning før og nu“.
Og tag lige og gør jer det klart: Morseprøven
er INGEN foræring fra EDR . . . . !
Vy 73 Svend OZ3SZ.
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
C 3046, OZ1AR, Jens Axel Nissen, Nørregade 4,
Guderup.
C 9888, OZ1MG, Jørgen Madsen Jensen, Tebstrup
gi. kro, Skanderborg.
C OZ1PT, Per Richardt Engelholm Svensson, Sko
legade 90, Esbjerg.
B 9856, OZ1RS, Johan Rønnow Stubberup, Park
vej 28, Sakskøbing.
C 9575, OZ2DD, Hans Peter Olaf Durr, Nis Peter
sens Vej 17, Holstebro.
C 6799, OZ2KI, Gunner Wiirtz, Nørskovlund, Hinge.
B 9862, OZ2VO, Viggo Svenning Olesen, Store
Torvegade 36 B, Rønne.
C 9594, OZ3DD, Kai Damberg, Ørebrovej 5, Kol
ding.

C 10211, OZ3HZ, Hans Jørgen Nielsen, Rønnebæks
husene, Næstved.
C 9855, OZ3KF, Kjeld Jepsen, Ndr. Ringgade 129,
Århus N.
B 8973, OZ3NR, Niels Witthøfft, Fuglsangvej 24,
Sundby, Nykøbing F.
C 9380, OZ3NT, Poul Sæby Winther, Kærstrupvej
12, Valby.
B 8733, OZ3PU, Jan Haugsted, Sirgræsvej 102,
Kastrup.
C 10159, OZ3PW, Palle Westergaard, Leandervej
10, Hasseris, Ålborg.
B 9748, OZ3VM, Hans-Jacob Møller, Kontorvej 75,
Søborg.
B 9999, OZ4KV, Kaj Jensen, „Offersgård", Alstrup,
Holstebro.
B 10173, OZ4Z1Z, Finn Ritz Jørgensen, FLD Lunde
bakke, Ilskov.
C 9877, OZ5BG, Bent Grønbæk Olesen, „Helmosedal", Timring, Vildbjerg.
C 9956, 0:Z5JF, Jens Jørgen Jensen, Allégade 12,
Holstebro.
C 9617, OZ5ME, Mogens Erlandsen, Buhlsvej 16 C,
Frederikshavn.
C 10242, OZ5NM, Niels Risby Andersen, Hundslev
Mark, Kølstrup.
B 9628, OZ5RH, Ronnie Gordon Henriksen, Hospi
talsvej 35, Nykøbing F.
C 8465, OZ6DN, Dolan Sund Nielsen, Storegade 40,
Hadsund.
C 9959, OZ6FF, Flemming Kastberg Nielsen, Hør
vej 5, Viby J.
C 10282, OZ6GK, Flemming Liebst Gunnersen, GI.
Kongevej 171, København V.
C 9890, OZ6JR, Hans Pedersen, Grenåvej 199, Ris
skov.
B OZ6RM, Poul Flemming Rasmussen, Damgår
den, Stavnsholt, Birkerød.
B OZ6RW, Arthur Wilhelmsen, Høgstedvej 7, Fre
derikshavn.
C 10184, OZ7DJ, Jens-Jørn Jensen, Vester Altan
vej 34, 2., Randers.
C 9566, OZ8KD, Kristian Hedegaard, De gamles
Hjem, Vildbjerg.
C 10213, OZ8LW, Hans Kaj Lycke Wind, Ring
gade 36, Sønderborg.
C OZ8PT, Preben Staal Andersen, KFUM, Vejle.
B 10144, OZ8UC, Knud Lundstrøm Christiansen,
Kongensgade 12 B, 1., Helsingør.
C 10064, OZ9DW, Heinrich Walter Zauner, Toft,
Tønder.
C 8434, OZ9EU, Ejner Nicolaisen, Kongevej 51,
Sønderborg.
B 6192, OZ9FH, Erik Frank Hansen, Ålandsgade
32, 3. th., København S.
C 7253, OZ9FU, Jørgen Lund, Grønsundsvej 63, 1.,
Nykøbing F.
C 10228, OZ9HR, Hans Mygind Larsen, Brugsfor
eningen Flemming.
C 10039, OZ9LV, Ole Messeli, Rigelvej 15, Risskov.
C 9155, OZ9ML, Arne Petersen, Rosenvej 26, Sund
by, Nykøbing F.
B 9363, OZ9MM, Palle Mogens Kruse, Jeppes Allé
2, st. th., København NV.
B 9497, OZ9OC, Ole Christensen, Slangerupgade
16, 1., København N.
C OZ9PT, Hans Peter Gregersen, Sundsmark,
Sønderborg.
C 10270, OZ9PX, Gudmund Peter Møller Andersen,
Hotellet, Farsø.

NYE MEDLEMMER
10277 Chr. P. Christensen, „Nyvang", Nees, Vemb.
10278 Thorkold Outze, Randlev skole, Boulstrup.
10279 OZ1EH, Ejnar Hansen, Torvet, Sæby.
10280 Peter C. Madsen, Ringgade 266, 1. th., Søn
derborg.
10281 Niels Ole Christensen, Løkkensvej 10, Vrå.
10282 F. L. Gunnersen, GI. Kongevej 171, 1. tv.,
København V.
10283 Flyverløjtnant B. Christensen, Tune Mark,
Karlslunde.
10284 Andreas Pedersen, Skelund.
10285 Flemming Arestrup, Frimestervej 31, Køben
havn NV. (A)
10286 OY7J, Just Sivertsen, Bekkahella 6, Thors
havn, Færøerne.
10287 Dimitrios Georgin, Ermelundsvej 81, Gen
tofte.
10288 Poul Jensen, Rasmus Rasksvej 7, 2. tv., Kø
benhavn, Valby.
10289 Bent Pedersen, Salten, Them.
10290 Ole Freck Christensen, Yorkvej 12, Ølstykke.
10291 Jørgen Christensen, Vålse, Nr. Alslev.
10292 Sv. A. Stenbo Nielsen, Stationsvej 69, Græ
sted.
10293 Jørgen Sørensen, Højbjerg, Rødkærsbro.
10294 Sven Jakobson, Ørnbogatan 1, Malmø Ø,
Sverige.
10295 Hans-O ve Merts, Højstrupvej 48, Odense V.
10296 Henning Hansen, Østergade, Overlade.
Atter medlem.
4596 OZ6OB, Ole Berland, Syrenvej 32, Hørsholm.
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Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
^.dr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.
ledaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6FA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv
15, Horsens, tlf. (066) 2 20 96.
Sekretær:
OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58,
Horsens, tlf. (066) 2 18 34.

*
Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmester
vej 58, Horsens, tlf. (066) 2 18 34.
Øvrige annoncer:
OZ6PA, Poul Andersen, Peder
Lykkesvej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 15. august 1986.
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