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Antennefiduser - og fidusantenner
Af OZ7AQ.

Antenneproblemerne er store for de ama
tører, der bor i lejlighed, især hvor et bolig
selskab indtager en absolut afvisende hold
ning overfor enhver form for udvendige pry
delser i form af master og tråde. Forskellige 
løsninger har i tidens løb været omtalt her i 
OZ, og den opfindsomme amatør vil jo som 
regel kunne finde en brugbar løsning, til
passet de individuelle forhold. Det må dog 
endnu engang slås fast, at indendørs anten
ner aldrig kan komme blot tilnærmelsesvis 
op på siden af en højt og frit ophængt dipol, 
ligesom den indendørs antenne som regel 
udelukker muligheden af at kompensere for 
dårlig udstråling ved at sætte sendeeffekten 
i vejret — takket være de hyggelige små kuk
kasser, der er bekendt for ligefrem at suge 
amatørsignaler til sig.

Men i vort højtudviklede samfund er der 
jo heldigvis råd for alt — også for den inde- 
klemte kortbølgeamatørs tilsyneladende ulø
selige antenneproblemer. Rare mennesker 
står parat til at hjælpe — for et beskedent (?) 
beløb — hør bare:

Ovre i G-land findes et muligvis velrenom
meret foretagende ved navn Partridge Elec
tronics Ltd., som fabrikerer og sælger en

slags antenne kaldet „Joystick". Denne be
står af to stumper metalrør samlet på midten 
med et stykke kosteskaft, hvorpå er viklet en 
spole med diverse udtag. Prisen for alt dette 
er „kun“ ca. kr. 70 (naturligvis eksklusive 
told, fragt, oms og anden djævelskab). Sådan 
en har jeg stående i øjeblikket, venligst til
sendt fra en OZ-amatør.

Der fulgte en brochure med, som jeg 
spændt bladede i for at se, hvordan disse dyg
tige ingeniører fra dette muligvis særdeles 
velanskrevne firma havde løst den svære op
gave at omgå de kendte naturlove. Til min 
store skuffelse fandtes der ikke een eneste 
teknisk oplysning om antennens funktion på 
de forskellige amatørbånd (160—10 meter). 
Der var derimod til overflod testimonials, 
d. v. s. vidnesbyrd fra begejstrede brugere, 
der fortalte om, hvorledes de med „joy
stick" en havde QSO’et stationer, de ikke kun
ne række med deres almindelige usle hånd
bogsantenner! Endvidere følgende advarsel: 
Fjern alle andre antenner og fødeledninger 
for at forhindre stærk absorption af HF med 
dertil hørende store tab af udstrålet effekt! 
Ja, det kan man jo godt forstå, for så er en
hver mulighed for direkte at sammenligne jo
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borte! Endelig en temmelig mangelfuld an
visning på, hvorledes tilkoblingen til modta
ger eller sender skal foretages. Det sker med 
et pi-led (kr. 11,50 + slæv for spolen alene).

Når antennen opstilles som vist på tegningen, 
og forbindes til pi-ledet med en stump almin
delig PVC-isoleret kobbertråd, sker mirak
let: DX’en vælter ind. Desværre står der 
intet i brochuren om, til hvilket spoleudtag, 
der skal forbindes på hvilket bånd, så det er 
nok derfor, at en prøve her på stationen kun 
gav en signalstyrke på modtageren med joy- 
sticken på 3—4 S-grader under signalstyrken 
på min sædvanlige antenne — eller måske 
denne har absorberet al effekten?

Det anbefales at installere joystick’en højt 
og frit, evt. under taget, og føde den med et 
langt stykke isoleret ledning. Og så begynder 
man jo at tro på, at der kan komme rimelige 
resultater ud af anstrengelserne, men nu kan 
man jo ligeså godt nøjes med feederen alene 
og spare pengene til mirakelpinden.

Moralen af denne historie overlades det til 
læseren selv at udlede!

RETTELSE

Grundmodtager med mekanisk filter, 
OZ juni

Da der ved omtegningen af mine diagram
mer til grundmodtageren er faldet væsentlige 
data ud, bringes hermed de manglende data 
og rettelser:

R19 skal være 2,2 kohm.
Mekanisk filter: Collins type F 455B-21 

(Tage Olsen A/S).
Dioden D5 vender forkert.
Foto fig. 3 vender på hovedet.
L3-4-5-6 alle Prahn minidrossel, 2,5 mH.
L1 45 vdg. på 3/8” form, ant.-udtag 2 vdg., 

basisudtag 5 vdg., begge regnet fra den kolde 
ende.

L2 45 vdg. på 3/8” form, basisudtag 5 vdg. 
fra den kolde ende.

T2 Torotor MF-dåse, type DV 50 GA 
(447 kHz).

T3 Torotor MF-dåse, type DV 50 HA 
(447 kHz).

T4 Siemens ferrit-potkerne 1100N22, Al = 
400, 21 mm ø. Primær 24 vdg., sekundær 1: 
5 vdg., 2: 6 vdg.

T5 LF-transformer, primær 5 kohm, sekun
dær 600 ohm.

T6 LF-transformer, primær 250 ohm, se
kundær 5 ohm.

Zenerdioden er Philips type OAZ 212.

Spændingsskalaen på fig. 9 mangler: der 
skal ud for - 10 dB stå: - 1 volt; ud for 
- 20 dB: - 2 volt o. s. v.

løvrigt kan man opnå en endnu bedre AGC- 
virkning ved at tilføre Q5 AGC-spænding i 
lighed med Q4.

Idet jeg takker for de henvendelser ang. 
print, jeg har fået, kan jeg meddele, at jeg i 
øjeblikket undersøger muligheden for at få 
disse fremstillet, så hvis der endnu er nogle, 
der er interesserede, må man melde sig sna
rest, da det sikkert vil være for dyrt at få 
printene fremstillet ad flere gange.

Vy 73 de OZ1FB.

Hjælp!

Det, jeg længe har frygtet, og som jeg også 
skrev noget om i sidste nummer, er faktisk 
sket: en artikel om en modtager ligger parat 
til trykning, men da hverken manuskript 
eller tegninger er forsynet med navn, call 
eller lignende, og da følgebrevet har forvildet 
sig bort (formentlig til trykkeriet med et an
det manuskript), kan artiklen ikke bringes, 
da vi jo ikke så godt kan lade forfatteren 
være anonym.

Manuskriptet er håndskrevet på brevark, 
tegningerne er på store ark tegnepapir fra en 
blok med spiralryg. Vil artiklens forfatter 
venligst give sig til kende snarest? Tak!

TR.
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En „Skeleton Slot”-antenne
Af OZ7IF, Jørgen Gertsen Rasmussen. 
Tranebærvej 14, Brabrand.

I det følgende vil jeg ganske kort beskrive 
en såkaldt skeleton slot-antenne for 2 meter
båndet. Det er en antenne, som er blevet 
uhyre populær her i Århus og omegn. Jeg 
havde før i tiden en 6-element antenne, men 
med tiden ønskede jeg mig noget større og 
bedre. Jeg havde planlagt at lave mig en 24- 
element-antenne, men 8LH og 6BA havde 
lige lavet sig hver en to gange seks element
antenne (skeleton slot), og deres resultater 
med disse antenner var overvældende gode. 
Derfor ville jeg lige prøve at lave en sådan 
også, bare for sjov, og den så jo også meget 
teknisk ud, men allerede i 2 meters højde 
over jorden gav den fortræffelige resultater. 
Jeg havde den stående i en fod fra en para
sol ude i gården mellem jerntøjsnore og an
det skrammel, jeg sad og flyttede lidt på de 
forskellige trimmere, lyttede så lige båndet 
over og blev kaldt af OZ9CR i Odense. Dette 
gav blod på tanden, og nu hænger den frit 
otte meter over jorden. Jeg var den tredie 
her i Århus og omegn, som lavede en sådan 
antenne. Nu er der lavet ialt tretten, og flere 
kommer til.

Konstruktionen er hentet fra den engelske 
håndbog (side 406), enkelte mål stammer dog 
fra den norske håndbog. Som det fremgår af 
fotografiet og skitsen, er det en toplansanten
ne. Den mekaniske opbygning er meget sta
bil. Man kan direkte tilslutte et 70 ohms coax- 
kabel til deltaudtaget. Man er helt fri for de 
så velkendte tilpasningskabler, som vind og 
vejr og fuglene meget hurtigt får ødelagt.

Antennen giver en forstærkning på ca. 13 
dB, båndbredden er 7 MHz. I strålingsretnin
gen er den ikke mere end 20 grader bred.

Den mekaniske opbygning er ikke kritisk. 
Jeg har lavet direktorerne og reflektorerne af 
10 mm aluminium, bomme af 25 mm alumi
nium. Rammen har jeg selv lavet af 12 mm 
kobberrør, fordi jeg havde et sådant på lager, 
og så er det jo også lettere at samle rammen 
af kobberrør, end hvis man skal til at have

svejset en aluminiumsramme sammen.
Spekulerer du på at lave ny antenne til 

2 meter-båndet, så prøv denne, du vil blive 
forbavset over dens egenskaber. Jeg kan lige 
til slut give oplysning om nogle målinger, 
som er foretaget på de tre første antenner her 
i byen. Standbølgeforholdet hos henholdsvis 
OZ8LH, OZ6BA og OZ7IF er 1,22, 1,04 og 1,11.

Elementlængde
A = 870 mm
B = 888 mm
C = 900 mm
D = 912 mm
E = 1015 mm

Elementafstand
A—B = 512 mm 
B—C =- 512 mm 
C—D = 512 mm 
D—G = 256 mm 
G—E = 256 mm

Mange vil sige, at det passer ikke med disse 
målinger, men det er altså rigtige målinger 
(standbølgemeteret viste samme udslag, når 
det blev vendt).

Prøv den selv og se resultatet — hos mig 
kommer der i hvert tilfælde ingen 24-ele- 
mentantenne op!
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Oscillatorer for lave frekvenser
Af ex-OZ6OH, Ole Hasselbalch.*)

Denne type bruges kun ved højere fre
kvenser, eller hvis man kun vil have en fast 
frekvens. Jeg regner her med frekvenser fra 
1—20000 Hz.

Vil man nemlig kunne variere frekvensen 
med en normal drejekondensator, vil man 
hurtigt opdage, at variationsområdet bliver 
meget lille.

Et eksempel vil hurtigt vise det: Er L = 
1 henry og kondensatoren 500 pF med en 
minimumskapacitet på 30 pF, vil den laveste 
frekvens blive ca. 7000 Hz og den højeste 
29000 Hz, De 29 kHz er vist noget højt sat, 
men det er bare et tænkt eksempel.

Man vil meget hurtigt se, at helt galt vil 
det blive, hvis vi vælger f. eks. 20 Hz som 
den laveste frekvens. Derfor laver man ikke 
variable tonegeneratorer med svingnings- 
kredse. En undtagelse er heterodyntonegene- 
ratoren, hvilket jeg kort vil omtale senere i 
artiklen. Vil vi lave en tonegenerator, hvor 
vi kan lave et variationsområde på 1 : 10, må 
der findes en anden metode. Mange kender 
vel ordet: RC-tonegenerator?

Her ændrer man frekvensen ved hjælp af 
en drejekondensator i forbindelse med faste 
modstande. Her er det muligt at opnå den

*) Büttenbergstrasse 26, Biel Bienne 8, Schweiz.

store variation ved hjælp af en normal dreje
kondensator på f. eks. 2X500 pF.

Se så på diagrammet fig. 2. Her har vi lavet 
os en forstærker med 2 radiorør. Fasedrej
ningen imellem indgang og udgang er 360 
grader, og dette udnytter vi så til tilbagekob
ling over et RC-netværk, der kaldes en Wien- 
bro. Der findes også andre netværk, men det 
kommer senere.

Fig. 1.

Wienbroen sørger for, at kun én frekvens 
når gitteret i den rigtige fase, og kun denne 
frekvens bliver så forstærket. Vi har altså, 
hvad vi ønskede: oscillatoren.

Frekvensen beregnes ud fra formlen

Vi beregner så, at ved f. eks. 20 Hz skal R 
være ca. 16 Mohm. Vi kan da variere fre
kvensen op til 200 Hz. Nu lader vi så R være 
16 Mohm, 1,6 Mohm, 160 kohm og 16 kohm. 
Så skal man bare omskifte R og multiplicere 
med 1, 10, 100 eller 1000.

Se det var teori. I praksis vil det kun passe 
for de tre første områder, det sidste område 
må vi kalibrere for sig selv.

For at nu ikke forstærkningen skal blive 
for stor, må man indføre en modkobling i for
stærkeren. Her kan man også bruge forskel
lige metoder. I det sidste februar OZ er der 
brugt en termistor (kaldes også en NTC, hvil
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Her er først en lille omtale af forskellige 
typer for oscillatorer. Der skelnes ikke mel
lem rør og transistorer, princippet er jo det 
samme. Først senere vil jeg komme ind på, 
hvori der er forskel og hvorfor.

Princippet for en oscillator er vel kendt af 
alle, der arbejder med radio?

Lader vi et element forstærke og tager 
noget af den forstærkede energi og fører til
bage til indgangen, vil der ske en tilbagekob
ling, vel at mærke hvis det tilbageførte signal 
er af rigtig fase. Dette princip bruger vi også, 
når vi vil lave en tonegenerator. Der findes 
flere metoder, hvormed man kan få dannet 
en elektrisk svingning. Jeg vil i det følgende 
holde mig til rene sinusformede svingninger.

På fig. 1 har jeg tegnet en generator, der 
arbejder med en svingningskreds. Frekven
sen her bestemmes hovedsagelig af størrelsen 
LC og findes ud fra formlen

Fig. 2.



ket betyder negativ temperatur koefficient). 
Jeg lader en lille glødelampe regulere. Prin
cippet er her det, at når spændingen stiger 
over lampen, stiger modstanden. Her er det 
altså positiv temperaturkoefficient. I praksis 
er begge systemer lige gode, med begge sy
stemer er der dog en begrænsning nedaf i 
frekvens, reguleringen bliver for hurtig til 
frekvenser under 20 Hz.

Tonegenerator med transistorer.
Hvad gør man, når man en dag rejser væk 

fra sit hjemland og bosætter sig i et fremmed 
land, hvor det ikke mere er muligt at arbejde 
med sin gamle hobby? Ja, nogle opgiver det 
helt, men man kan jo fortsætte uden at sen
de. Den mulighed valgte jeg, og jeg har ikke 
fortrudt det. Når man hver dag omgås tran
sistorer, stiller man sig ofte spørgsmålet: Kan 
man ikke lave det med transistorer i stedet 
for radiorør? Jeg har ofte set tonegeneratorer 
i annoncerne f. eks. i OZ, men prisen er nor
malt så pebret, at en normal amatør ikke 
har råd dertil.

Jeg stillede det samme spørgsmål og be
gyndte at kikke lidt i faglitteraturen. Meget 
var der ikke at hente, men lidt er jo bedre 
end intet. I et Electronics fra 1953 fandt jeg 
et diagram, der tiltalte mig. Desværre var der 
kun faste frekvenser, men det kunne vel 
ændres? Altså til sagen: Hvad skal man for
lange af en god tonegenerator? Ja, frekvens
området skal gerne være stort, lad os sige fra 
20—2000 Hz. Det er måske lidt højt med 
200 kHz, men det forlangte jeg af min kon
struktion. Så må klirfaktoren være så lav 
som muligt, og udgangsspændingen skal være 
så konstant, det er muligt, over hele området. 
Udgangsspændingen skal gerne være over 
en volt. Det er passende for de fleste opstil
linger.

De fleste af os har vel prøvet at lave en 
lille opstilling. Det er ikke svært, og det vir
ker normalt med det samme. Hvad er nu 
grunden til, at man ikke ser variable tone
generatorer i OZ? Dette spørgsmål stillede 
jeg mig nemlig også, og svaret fandt jeg hur
tigt i det virvar af ledninger, der hurtigt 
fremkom. Det er nemt nok at variere fre
kvensen, men at holde udgangsspændingen 
konstant var betydeligt sværere.

Næste spørgsmål bliver så: hvorledes skal 
man variere frekvensen? Ja, man kunne jo 
lave en heterodyngenerator med en fast fre
kvens på f. eks. 100 kHz samt en variabel, og 
så bruge differencen som udgangsfrekvens.

Det prøvede jeg først, men opgav det'temme- 
lig hurtigt, fordi det gav mig vanskeligheder 
med de lave frekvenser. Når jeg kom i nær
heden af de 100 kHz, synkroniserede den faste 
oscillator den variable. Jeg begyndte så end
nu engang med den første idé.

Tonegeneratorer har vi haft beskrevet flere 
gange i OZ. Se f. eks. OZ februar 64. Det fre
kvensbestemmende led er en såkaldt Wien- 
bro. Dette led sørger for, at der ved en be
stemt frekvens opstår tilbagekobling. For at 
holde udgangsspændingen konstant er der 
indført en modkobling ved hjælp af en ter
mistor. Denne modkobling kan man også lave 
ved at indføre en glødelampe i katoden i et 
af rørene. Dette system bliver ofte brugt. Da 
transistorer er temmelig lavimpedansede, er 
det ikke muligt at bruge en drejekondensator 
i det frekvensbestemmende led. Dette vil let 
kunne indses, hvis vi kikker lidt på en nor
mal røropstilling først.

Bruger vi en Wienbro, bestemmes frekven-

Fig. 3. 
B10-T-led.

alle frekvenser undagen én bestemt, hvor det 
spærrer. Medkobling fås over kredsløbet med 
lampen, der giver en amplitudebegrænsning, 
så svingningerne ikke bliver så kraftige, at 
forstærkeren forvrænger. Denne sørger også
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Lader vi C være en drejekondensator, ses 
det hurtigt, at R bliver meget stor ved de 
lave frekvenser. Er C = 500 pF, skal R være 
ca. 16 Mohm ved 20 Hz. Det er ikke muligt 
med transistorer. Man går da den vej, at man 
lader C være fast og varierer R. For at holde 
R på en rimelig værdi, vælger vi f. eks. 10 
kohm, så bliver C = 1 μF ved 20 Hz. Det går 
an. Da R kan blive 0, må man i serie med 
potentiometeret forbinde en lille modstand 
på ca. 500 ohm, beregningerne giver så et fre
kvensområde på 1 : 1 0 .  C skal altså være 1 μF, 
0,1 μF, 0,01 μF og 0,001 μF. Dette kommer 
til at passe fint i praksis.

Jeg prøvede først Wienbroen, men havde 
ikke held dermed. Tidligere omtalte jeg en 
opstilling fra Electronics, der er her brugt 
et „capacitor-shunt bridged-T network". Det
te led sørger for en kraftig modkobling på

sen ud fra formlen



for at holde udgangsspændingen konstant. 
Altså ganske som i mange kommercielle ap
parater. For de helt lave frekvenser er regu
leringen lidt langsom, men fuldt brugbar. 
Ved omkring 50 kHz falder udgangsspændin
gen ca. 2 dB, ellers er den næsten retlinet.

Klirfaktoren er for 1000 Hz ca. 0,5 hvil
ket må betegnes som temmelig godt.

Ved frekvenser over 20 kHz er den betyde-

Fig. 4.
Tonegeneratorens strømskema.

lig højere, måle den kan jeg ikke. Strømfor
bruget er ca. 20 mA ved 12 volt. Dette er 
måske, lidt meget, men jeg kan ikke. bringe 
det ned på grund af den lave udgangsimpe
dans. Den er nødvendig, hvis man ikke vil 
forstyrre den frekvensbestemmende kreds. 
Det er det samme for normale rørtonegene
ratorer. Hvis man vil have højere udgangs
spændinger, må man tilbygge et forstærker
trin. Desværre er det ikke muligt at lave 
samme skala for de 3 første områder. Det var 
min plan, og jeg købte da også 1 % kompo
nenter til den frekvensbestemmende del. El
lers er hele opstillingen nem at lave, og pla
ceringen. af komponenterne ikke kritisk. Det 
er muligt, at kondensatorerne for det højeste 
område skal tilpasses, i alle tilfælde skal de 
være mindre end 1 nF. Aflæsningen i det 
højeste område er heller ikke god, men det 
er jo det samme med en normal tonegenera
tor.

Måske vil man bruge et normalt kul-tan- 
dempotentiometer. Det er ikke tilrådeligt. 
Hvis man nemlig ikke sørger for, at de to 
modstande følger hinanden nøjagtigt, bliver 
udgangsspændingen ikke konstant. Det tog 
lang tid, før jeg fandt ud af det.

Vil man altså opnå et godt resultat, bør 
man vælge kondensatorerne med 1 %, og de 
to halvdele i potentiometeret skal følge hin
anden,, indenfor 1 %.

Igangsætningen er ikke svær. Har man ikke 
adgang til en oscillograf, sørger man bare for,

at oscillatoren akkurat svinger, da er klir
faktoren mindst. Helt fint er det, hvis man 
også kan tegne skalaen ved hjælp af en anden 
tonegenerator.

Tilbagekoblingen indstilles ved hjælp af R2.
Et forslag til en lille strømforsyning er også 

vist. Jeg bruger den, jeg har beskrevet i OZ 
september 63.

Komponenter:
1 potentiometer, Relcon Reliance Controls, London, 

type TW/17/1/006/A-A 10 kohm Dual 1 %.
2 kondensatorer 1 μF 1 % .ikke elektrolytter- 
2 kondensatorer 0,1 μF 1 %.
2 kondensatorer 0,01 μF 1 %.
2 kondensatorer ca. 0,001 μF, skal være ens, f. eks. 

ved hjælp af 2 variable trimmere.
1 transistor OCi71, forsøg med lavfrekvenstransi

stor vil jeg fraråde.
1 transistor AC126, her er alle transistorer med kol- 

lektorstrøm over 40 mA brugbare.
1 omskifter, 1 dæk 2X4 stillinger.
1 lampe 36 volt 0,05 A.
3 elektrolytter 600 μF/12 volt.
1 modstand 330 ohm, 1 watt.
1 modstand 2200 ohm, ½ watt.
1 modstand 2700 ohm, ½ watt.
1 modstand 100000 ohm, ½ watt.
1 modstand 680 ohm, ½ watt.
1 potentiometer 1000 ohm trådviklet, ½  watt.
1 trimmer 1000 ohm trådviklet, ½watt, evt. det

samme som ovenover.
2 telefonbøsninger.

Diverse dippedutter, skalaknapper, skruer, chassis
o. s. v.

Fig. 5.
Strømforsyningen. Bemærk! Modetanden på 2 kohm 

skal ikke forbindes til + som vist på tegningen, 
men til transistorens basis.

Litteraturhenvisning:
Radio Engineers Handbook side 505.*
Electronics september 1953.“
The Radio Amateurs' Handbook 1950 side 485.* 
Transistor-Schaltungstechnik, Herbert Lennartz, 

Werner Taeger, side 179.“
Håndbog for Radiomekanikere, Forlag Ivar K.

Galle, side 297 og 484.*
Radiokonstruktørens Håndbog V, side 102.*
OZ Håndbogen 1960 side 474.*
Hewlett-Packard Katalog 1961 side 33.“ * 
Transistoren Teori og Praksis, L. Brock-Nannestad,

1. oplag, side 41.“
Peter G. Sulzer, Wide-Range R-C Oscillator Elec

tronics, sept. 1950, side 88.“
Philips Electronica p-n-p-Flåchentransistoren- 

Kompendium side 72.“

“ betyder med transistorer.
* betyder med radiorør.

212



Halvleder-nyt
Der sker en masse på halvlederområdet, og 

vi skal i fremtiden forsøge at råde bod på i 
længere tid at have undladt at bringe orien
tering herom. Især da de fremtidige numre 
af OZ efter alt at dømme i stadig højere grad 
vil blive præget af transistortekniken.

Det er ganske interessant at iagttage ten
densen i den almindelige udvikling for tran
sistorerne. I begyndelsen havde hver fabrik 
sine egne helt specielle typer i de mest fan
tasifulde huse (det har nogle tyske fobriker 
endnu, men de kommer snart alle til at krybe 
til korset) — i dag går udviklingen hurtigt 
og sikkert mod udelukkende at anvende de 
amerikanske transistor- (og diode) huse. Nye 
krafttyper leveres således så godt som altid 
i TO-3 huset (bogstaverne TO står for Tran
sistor Outline (d. v. s. omrids), de små LF- 
typer leveres i TO-1 huset og HF-transisto- 
rer i TO-18 eller et TO-18-lignende hus. En
delig kan nævnes, at mange mindre typer 
efterhånden fås i TO-5-udførelse, det er et 
for amerikanske transistorer uhyre alminde
ligt anvendt hus, der tillader et temmeligt 
stort effekttab i fri luft, omkring det ti-dob- 
belte af de første små europæiske glashuse.

Standar d-transistorhuse.
Til venstre: TO-18, til højre: TOS.

Men også indmaden i transistorerne er i høj 
grad ved at blive ens for de forskellige fa
briker, og årsagen er naturligvis, at man nu 
behersker fremstillingstekniken så godt, at 
det kan lade sig gøre. De velkendte HF-typer 
i AF124-serien leveres f. eks. af mange euro
pæiske fabriker, LF-typerne i AC125-serien 
ligeledes. Det siger sig selv, at det er en 
enorm fordel for forbrugerne, men det er det 
sandelig også for fabrikerne.

Endnu en tendens er ved at vise sig: de 
europæiske fabriker er begyndt at fremstille 
amerikanske transistortyper med amerikan
ske typenumre, hvilket formentlig tilskrives 
forventede eller aktuelle militærleverancer 
til NATO-udstyr. Man kan så beklage, at ty
penumrene følger med, for mens vi her i 
Europa har et virkelig godt typenummere
ringssystem, der umiddelbart giver en hel 
række oplysninger om en diode eller tran
sistor, er det amerikanske jo helt uden til
knytning til den pågældende halvleders egen
skaber. Men det er jo sådan set bare histo
rien, der gentager sig — de fleste af de af 
amatørerne almindeligt anvendte rør har jo 
direkte amerikanske ækvivalenter og bærer 
ikke sjældent typebetegnelser fra begge sy
stemer.

Siliciumtransistorer i planar og epitaxial 
planar-udførelse er ved at blive almindelige 
og fås nu også fra europæiske fabriker (om 
hvad disse betegnelser dækker kan læses i 
OZ november 62 p. 332 . Planartekniken giver 
os f. eks typen 2N697 (TO-5 hus), en uhyre 
udbredt transistor, der laves at mindst 20 
fabriker og kan fås også her i landet til en 
rimelig pris. Den kan anvendes f. eks. til ef
fekttrin op til et par watt ved 30 MHz, men 
har uhyre mange andre anvendelser, se f. eks. 
„En transistoriseret AVC-forstærker“ af 
QZ7BQ i febr. OZ d. å.

En anden type, der nu også bl. a. fås fra 
Miniwatt, er 2N706, der er en epitaxial pla- 
nartype i TO-18 hus. Denne transistor har en 
helt fabelagtigt konstant strømforstærknings
faktor ved varierende kollektorstrøm og kan 
således give fuld forstærkning ved en Ic på 
under 100 μA, noget der er typisk for planar- 
transistorerne. Samtidig vil 2N706 være sær
deles fin som oscillator og multiplikator i 
VHF/UHF-sendere og modtagere, idet den 
har en grænsefrekvens f1 = 400 MHz og kan 
tåle et kollektortab på 0,25 W i fri luft (45°) 
uden køleanordning. En konstruktion med 
2N706 er vist i majnummeret af QST.

Vi skal senere komme tilbage med omtale 
af andre nye transistortyper af interesse for 
amatørerne.

OZ7AQ.
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En kombineret wobbler og tonetrimmegenerator
Af OZ2PV, K. Øllgård.*)

Netdelen
er som det øvrige samlet af forhåndenvæ
rende materialer, og netransformatoren er 
hjemmeviklet.

Funktionsomskifteren.
Stilling 1: wobbler for udvendig modula

tion fra en grammofon eller sweep fra en 
oscillograf.

Netdelen.

Herover: Tonegenerator. Bemærk ligheden med den 
andetsteds i dette nummer beskrevne generator. 
Fasenetværket ligner det dér beskrevne, idet R og 

C dog er ombyttet.

HF-del med junktionsomskifter. Gitter dykmeter.

HF-delen.
Målesenderen dækker området 90 kHz til 

22 MHz i 6 områder, der er udelukkende 
brugt gamle oscillatorspoler fra BCL-spiller. 
På de to laveste områder er 30 pF kondensa

toren shuntet med 270 pF for at få frekvens
sving nok, når opstillingen bruges som wobb
ler.

*) Istedgade 29. Holstebro.

Stilling 2: wobbler for modulation fra ind
bygget tonegenerator.

Stilling 3: som stilling 1, men yderligere 
med indkobling af gitterdykmeter (som mar
ker-generator med et krystal i stedet for 
spolen).

Stilling 4: udvendig AM-modulation.
Stilling 5: AM-modulation fra indbygget 

generator.
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Vi pusler med transistorer

Tonegenerator 
for fast frekvens Af OZ7AQ.

værdier. Generatoren svinger på frekvensen 
fo, hvor dæmpningen er mindst og fasedrej
ningen nul, hvilket indtræder, når kondensa
torernes reaktans er lig med modstandenes 
modstand. Det er interessant at se, at et så 
„uselektivt" fasenetværk kan give en så sta-

Den i ex-OZ6OH’s artikel beskrevne tone
generator så så interessant ud, at jeg ikke 
kunne lade være med at prøve den, dog kun 
indrettet for een fast frekvens. Sådan en op
stilling er jo særdeles nyttig til brug ved to- 
toneafprøvning af en ESB-sender, hvor man 
vil anvende een generator + genindsat bære
bølge eller to generatorer med frekvenser på 
f. eks. 1000 og 1700 Hz.

Kravene, som jeg synes, man må stille til 
en pålidelig tonegenerator, er, at kurvefor
men er sinusformet uden synlig forvrængning 
på et oscilloskop, samt at frekvens og ampli
tude af den afgivne spænding ikke ændrer sig 
med omgivelsestemperaturen eller batteri
spændingen — der skal ikke være noget med 
at skulle finjustere et potentiometer, hver 
gang generatoren skal bruges. De stillede 
krav opfyldes i tilstrækkelig høj grad af dette 
kredsløb, således kan batterispændingen æn
dres fra ca. 9 til ca. 40 V, uden at dette kan 
ses på den afgivne spænding, og en varm 
loddekolbe kan holdes tæt på regulatorlampe 
og transistorer uden skadelig indflydelse.

Forstærkeren, som dannes af de to transi
storer, er stærkt modkoblet over et fasenet
værk og medkoblet over en lille glødelampe, 
som stabiliserer svingningernes amplitude, 
idet en tendens til højere vekselspænding på 
udgangen vil give øget lampestrøm, hvorved 
modstanden stiger, og medkoblingsgraden 
falder.

Det interessante ved opstillingen er det an
vendte fasenetværk, der ligner et dobbelt T- 
led, men dog slet ikke har dettes dybe „nul“ 
med næsten uendelig dæmpning på en be
stemt frekvens. Netværkets amplitude- og 
fasekarakteristik ses på fig. 1, det er målte

Fig. 1. Fasenetværket.

bil funktion, som tilfældet er; årsagen er den 
fine ampliuderegulering, lampen giver.

Fasenetværkets komponenter skal parvis 
være ens, men 10 % tolerance er tilstrække
lig. Med andre transistortyper og komponent-

Fig. 2. Strømskemaet.

værdier bør nok anvendes potentiometer som 
antydet, i hvert fald indtil den rigtige værdi 
er fundet ved kontrol med oscilloskop. Det er 
normalt ikke nødvendigt at foretage nogen 
indstilling, når generatoren først virker kor
rekt. *

Gitterdykmeteret
dækker med 5 spoler og 2 hårnåle området 
1,6 MHz til 270 MHz.

Al kalibrering er foretaget efter lånt måle
udstyr fra serviceværksteder.

Tonegeneratoren.
Her må man bemærke, at drejekondensa

toren på 2X500 pF skal være isoleret op
hængt og isoleret såvel fra skalaviser som

fra betjeningshåndtag. Kun P1 skal føres ud 
på forpladen, idet P2 kun skal justeres én 
gang for alle før samlingen, nemlig således 
at opstillingen netop svinger over hele om
rådet (fra 30 til 30 kHz).

Begge potentiometre skal være trådviklede.
Der har været forsøgt med 2 stk. UL41 

med godt resultat.
Udgangsspændingen er absolut sinusfor

met. *
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Spændingsreguleret strømforsyning med 
elektronisk sikring

Af OZ5WK, K. Wagner, 
Kolstrup 44, 1., Åbenrå.

Med den stadig stigende anvendelse al 
transistorer melder problemet med egnede 
strømforsyningsenheder sig. Dette problem 
gælder også for amatører. Tørbatterier eller 
akkumulatorer kan i mange tilfælde ikke 
løse opgaverne på en tilfredsstillende måde 
ved større strømforbrug. De er for uhåndter
lige, tunge og kræver vedligeholdelse eller 
udskiftning, kræver opladning o. s. v.

Så længe det ikke er lykkedes umiddel
bart at fremstille jævnstrøm med en lav 
spænding på en egnet måde, vil strømforbru
get i de fleste tilfælde blive taget fra veksel
strømsnettet, særligt i alle de tilfælde hvor 
de med transistorer udstyrede apparater skal 
drives stationært. Her tænkes f. eks. på 
eksperimenter med transistoropstillinger, 
hvortil strømforsyning med variabel spæn
ding er nødvendig, men også på det utal af 
forskellige færdige konstruktioner, der kræ
ver lavspændingsenhed med konstant spæn
ding.

Det er til disse formål, at denne spændings
stabiliserede strømforsyning er bestemt. Den 
er beregnet for tilslutning til 220 V veksel
strømsnet. Udgangsspændingen er elektro
nisk stabiliseret overfor ændringer i net
spænding og belastning og har variabel ud

gangsspænding. Desuden forefindes der en 
elektronisk sikring, som ved kortslutning af 
udgangsklemmerne nedregulerer udgangs
spændingen og derved redder de indbyggede 
transistorer fra ødelæggelse.

Den mekaniske opbygning er foretaget på 
en 10 mm træplade med målene 18,7X11 cm. 
Dækkassen har målene 11X18,7X12,5 cm, og 
som det ses af fotografiet, egner en dækkasse 
fra en Bendix modulator sig fortrinligt.

Enheden er forsynet med et kombineret 
volt- og amperemeter, der kan indkobles 
efter ønske, en netafbryder, sikring og to 
bøsninger, hvor spændingen kan udtages, 
disse er begge isoleret fra stel. Kassen er 
forbundet til den tredie bøsning, således at 
plus og minus kan jordes efter behov

Diagrammet viser hele strømforsyningsen
heden med spændingsregulering fra 0,5 V til 
14 V og en maximal aftagelig strøm på 1 amp. 
Diagrammet omfatter følgende tre afsnit: til 
venstre ensretterdel, i midten den elektroni
ske sikring og til højre spændingsstabilisato
ren.

Ensretterne er der ikke noget særligt at be
mærke til. Den ene er en helt almindelig 
brokobling med 4 stk. BY100, der bliver fø
det af en 12,6 V transformer, 2—3 A. Hvis

Bagved ses transformeren 
(2 stk. 6,3 V i serie), og 
foran ses de fire stk. 
BY100 monteret på tre 
plader af aluminium. Dio
derne er presset gennem 
kølepladen. Bemærk! De 
to bageste dioder er mon
teret på en fælles plade, 
hvorimod de to foranstå
ende sidder på hver sin 
og er elektrisk adskilt 
med et plastikstykke. De 
resterende komponenter 
er beskrevet under de an

dre billeder eller i 
beskrivelsen.
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nogen vil vide, hvorfor der er brugt BY100 i 
brokoblingen, så er grunden prisen og plads
mangel. Den anden ensretter er en Siemens 
spændingsfordobler med 2 stk. OA200.

Skulle der blandt læserne være nogen, der 
ikke er kendt med virkemåden af disse to 
ensrettere, så henvises disse til Håndbogen 
1960 side 335 til 337. Som eneste filter er be
nyttet en elektrolytkondensator i hver ens
retterdel på henholdsvis 1000 μF og 100 μF.

mere negativ, denne vil trække mere strøm 
og gøre basis på OC76 mere negativ, hvilket 
resulterer i en større kollektorstrøm og der
med også en større udgangsspænding.

På den måde vil der uanset belastningens 
størrelse under 1 A være 6 V over udgangs
klemmerne.

Foruden det omtalte reguleringsnetværk 
er der tilføjet en hjælpespænding igennem en 
10 kohm modstand til levering af nulstrøm

Strømskemaet.

Reguleringsdelen indeholder en effekttran
sistor OC26, der sidder i serie med minusled
ningen og igennem spændingsfaldet imellem 
kollektor og emitter holder udgangsspændin
gen konstant.

Nedenunder sidder drivertransistoren 
OC74 og styretransistoren OC76. Dennes ba
sis ligger på armen af 5 kohm-potmeteret, 
og spændingen over dette holdes konstant af 
de to zenerdioder OAZ204 på ca. 14 V til
sammen, uanset om udgangsspændingen er 
maximum eller minimum. At dette kan lade 
sig gøre, skyldes spændingsfordobleren, der 
leverer + 16 V i forhold til hovedensrette
rens plus. Det vil dermed sige, at reference
spændingen udelukkende er afhængig af, 
hvordan potmeterets indstilling er. Står dette 
i øverste stilling (minus), er referencespæn
dingen nul og dermed udgangsspændingen 
næsten nul. Står det derimod i nederste stil
ling (plus), bliver udgangsspændingen lig 
med spændingsfaldet over zenerdioderne.

Hermed har vi opnået at kunne udtage en 
hvilken som helst spænding imellem 0,5 V 
og 14 V.

Tænker vi os potmeteret i en vilkårlig stil
ling, f. eks. 6 V, og tapper vi langsomt mere 
og mere strøm, så sker der følgende:

OC76’s basisspænding formindskes (bliver 
mere positiv), hvorved den trækker mindre 
strøm. Som følge heraf bliver OC74’s basis

til OC26; uden denne er det ikke muligt at 
udføre en effektiv regulering i tomgang.

Endelig er der ventilen, der sidder fra 
OC76 til plus, den sørger for, at basis aldrig 
bliver mere positiv end emitteren.

De få resterende komponenter i regule
ringsdelen kræver vist ingen særlig forkla
ring.

Forbindeis es skema for montageliste.

Sikringsarrangementet afbryder ikke
strømforsyningen totalt, men begrænser 
strømmen til en tilladelig værdi under over
belastning, hvorefter det automatisk genind-
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På billedet ses tydeligt monteringen 
af de forskellige komponenter på mon
teringsbrættet, som igen er fastgjort 
isoleret på et stykke U-aluminium, 
hvorpå OC26 er monteret. Som det ses, 
stikker transistoren sine 3 ben igennem 
monteringsbrættet. Ved sammenligning 
med skitsen skulle det være let selv 
for en uerfaren amatør at montere 
strømforsyningen. Ovenpå U-aluminiu
met ligger de to elektrolytter på hen
holdsvis 1000 μF og 250 μF. Husk disse 
skal være isoleret fra U-aluminiumet. 
Den linklignende vikling, der er viklet 
om 1000 μF kondensatoren, er shunten 
for instrumentet, når der måles strøm. 
Som det ses, er der en lille uoverens
stemmelse imellem de beskrevne kom
ponenter og deres fabrikat og de i op
stillingen brugte. Dette er fordi, jeg 
fortrinsvis har brugt de komponenter, 

jeg havde på „lager".

kobler. Dette indebærer mange fordele frem
for andre systemer, hvor man manuelt skal 
genindkoble strømforsyningen. Virkemåden 
er, at man i plusledningen anbringer en ca.
1 ohms modstand og parallelt dermed et
2 kohm trimmepotmeter. Fra armen på dette 
potmeter tager man styresignalet til basis

Den fuldt optrukne kurve viser den afgivne spæn
dings afhængighed af belastningsstrømmen. Den 
gælder for alle spændinger fra 0,5 til 14 V. Når 
transformeren er under dimensioner et, fås kurver 
som de punkterede. Linierne til højre for knæk
kene gælder, når strømbegrænsningen er trådt i 

funktion.

på sikringstransistoren OC76. Emitteren på 
denne transistor er imidlertid forspændt ved 
det spændingsfald på ca. 0,5 V der står over 
dioden. Det vil nu sige, at transistoren ikke 
kan trække strøm, før basis er blevet negativ 
i forhold til emitteren, og dette sker først, 
når spændingen over 1 ohms modstanden er 
ca. 0,7 V. Når dette sker, altså ved max. be
lastning, trækker transistoren strøm og over
tager styringen af OC74 og OC26, som den 
regulerer ned til minimum output.

Kortslutningsstrømmen indstilles med det 
omtalte trimmepotmeter, til sikringen træder 
i funktion ved 1 amp. belastning. Når dette 
er gjort, kan man uden videre kortslutte ud
gangsspændingen, dette er nu ganske ufar
ligt for serietransistoren OC26.

Det viste instrument er et japansk dreje- 
spoleinstrument med fuldt udslag for 1 mA 
og inddeling til 10, det passer både pris- og 
pladsmæssigt.

Instrumentet kan omskiftes til at måle 
udgangsspændingen, hvor aflæsningerne på 
skalaen skal ganges med to, altså max. 20 V, 
og strømforbruget, hvor max. er 1 A, der 
passer direkte med aflæsning på skalaen. 
Instrumentet er, som det ses af diagrammet, 
indkoblet før sikrings- og reguleringsarran
gementet ved strømmåling, hvilket giver en 
fejlmåling på få procent. Dette er gjort for 
ikke at få shunten indkoblet efter regule
ringsdelen, og dermed få denne i serie med 
reguleringsdelens meget lille modstand.

Den rent praktiske opbygning fremgår af 
fotografierne og skitsen af montagebrættet 
med alle småkomponenter monteret.

Stabiliseringen fremgår af kurvebladet, 
hvor udgangsspændingens afhængighed af 
den forbrugte strøm er vist. Som det ses, er 
reguleringen fin, den holder sig inden for 
ca. 0,3 V fra minimum til maximumforbrug.

NB. Bemærk de punkterede streger for 
spændingerne 10—14 V. Dette fænomen 
fremkommer, når transformeren ikke kan le-
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Enkel 
converter

Af OZ4RH, C. E. Finding.*)

For et halvt års tid siden var her i OZ1) en 
lille transistormodtager for begyndere. Den 
var kun til ét bånd, og det har hele tiden 
været meningen, at der skulle sættes en con
verter foran, så den kunne dække andre ama
tørbånd, men først nu er det lykkedes at få 
en tilstrækkelig enkel converter til at virke 
godt nok. Den er opbygget på print, den ene
ste fornuftige opbygning af en transistorop
stilling. Pladen bør poleres godt, inden teg
ningen begyndes. Den letteste måde er at læg
ge tegningen over pladen, der skal være 45 
mm på hver led, og derefter prikke alle hul
lerne igennem med en kørner. Slå nu ikke 
for hårdt, hullerne skal bores, ikke lokkes

*) Klostergade 36, Slagelse.

med kørneren. De to huller til krystallet må 
du jo nok hellere måle efter benene på kry
stallet, de er jo ikke alle ens, selv om de fle
ste er det. Selve dækningen med lak, ætsnin
gen og rensningen bagefter er snart beskrevet 
så mange gange, så det skulle vel være kendt. 
Når pladen er færdig, skal hullerne bores 
med et ca. 1 mm bor, dog skal hullerne til 
krystallet jo passe til benene.

Spolerne er vel det første, der skal i. Ja, 
allerførst skal hullet til L3 files ud. Tegn det 
op efter spoleformen, men tegn på oversiden 
af printet, den side uden kobber, ellers ven
der sneglen forkert, og formen kan ikke gå i. 
Spoleformen er Prahn 5013, Schouboe 6148

vere strøm nok, mindst tre til fire A. Hvad 
rippelspændingen angår, så er den meget 
lille, ca. 10 mV.

Sluttelig er der et par praktiske oplysnin
ger til dem, der er interesseret i at bygge en 
spændingsreguleret strømforsyning. Hvis man 
ønsker at få så meget som muligt af den ens
rettede spænding og strøm ud, og denne skal 
kunne reguleres fra omtrent nul til ca. 14 V 
og være stabil, samtidig med en billig og 
effektiv form for sikring af anlægget, så kan 
det ikke laves med færre komponenter — 
det er prøvet!

De vigtigste materialer:
1 dækkasse (Bendix).
1 mA-meter 0—1 mA (japansk).
1 nettransformer 220 V—12,6 V/3 A.
4 siliciumdioder BY100.
4 siliciumdioder OA200.
2 transistorer OC76.
1 transistor OC74.
1 transistor OC26.
2 zenerdioder OAZ 204.
1 2-polet vippeomskifter.
1 1-polet vippeafbryder.
1 potmeter 5 kohm trådviklet.
1 trimmepotmeter 2 kohm.
Diverse modstande, kondensatorer, knapper, bøs
ninger, sikring m. m.
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Her er converteren byg
get sammen med modta

geren fra sept. 1963.

med jernkerne. Formen er blot viklet fuld, 
det er 2472 vinding. L3 har kun denne vik
ling, men L2 har et udtag 4 vindinger oppe 
fra sneglen. Desuden er der lagt en antenne-

vikling på 4 vindinger isoleret monterings
tråd, også i den ende ved sneglen. Til at holde 
L1 og L2 kan bruges en fod, der har Prahn 
nr. 430/0, Schouboe 6175. Foruden spolen LI— 
L2 er Cl, der er en Philips trimmer på max. 
30 pF og C5 på 0,1 μF 12 V, monteret for sig.

Heller ikke potmetrene på 20 k og R1 på 100 
k er på printet, de sidder bedre på forpladen.

Så er der kun Cx. Det er blot to sammen
snoede stumper monteringstråd på ca. 2 cm 
længde. De kan lige så godt, måske bedre, er
stattes af en rigtig kondensator på 5—15 pF. 
X-tal er på 10,5 MHz. Transistorerne alle 
AF116, men det meste af AF-familien kan 
bruges. Og måske et lille ord om kondensato
rene C5-6-7-8: Det er keramiske kondensato
rer fra Ferroperm, type Super K. Når jeg så 
til slut siger, at C2 også er en Philips trim
mer på 30 pF, har jeg da vist husket det hele.

Når converteren er samlet, skal den prøves 
og trimmes. Sæt Ud til antennen og - til 
jord på din 80 m modtager, hvilken type det 
så er. Sæt et 4,5 V batteri til converteren og 
antenne. Drej så potmetret trekvart op. Hvis 
du nu ikke hører noget, drej så på C2, til du 
gør, og drej derefter på Cl, til det er kraf
tigst muligt. Kernerne er begge næsten helt 
inde og behøver ikke at røres (ret meget).

Det er jo kun en eetbåndsconverter, og som 
den er her, kun til 20 m. Den kan imidlertid 
let ændres til 40 m ved at lægge et par kon
densatorer på ca. 100 pF over begge spoler, 
ja — med en omskifter, en dobbelt afbryder, 
kan den endog laves til begge bånd. Hvis kry
stallet ændres til 24,5 MHz og også spolerne 
ændres, samt T1 og T2 er AF114, kan conver
teren klare 15 m og 10 m. Det har jeg ikke 
prøvet (er der nogen, der har et 24,5 MHz 
X-tal til salg?), men her er jo noget for den 
eksperimenterende radioamatør!

Dette ene foto er printet lige ovenfra, det 
andet er converteren på plads i transistor
modtageren. Læg mærke til L1 under chas
siset.

l) September 1963, p. 284.
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En break-in fidus
Af OZ7OX, Poul Kr. Olesen.

CW-manden er ikke tilfreds, hvis han ikke 
kan køre fuld break-in, og således er han 
tvunget til enten at nøgle senderens oscilla
tor eller anvende en opstilling, hvor oscilla
toren ganske vist svinger hele tiden, men 
ikke kan høres i stationens modtager i tegn
mellemrummene.

Det kan være vanskeligt at nøgle en oscil
lator og dog opnå en god tone, men i OZ 
marts 1964 side 82-83 har OZ7AQ vist en for
træffelig løsning på problemet.

Er man imidlertid så stædig, at man ikke 
v i 1 nøgle sin oscillator, må man jo også tage 
ulemperne i form af det ekstrabesvær, det 
koster at opnå, at oscillatoren bliver helt 
uhørlig. I hvert fald må forudsættes, at den 
svinger meget svagt og er godt afkoblet og 
afskærmet. Det er iøvrigt nok lettest at nå 
et godt resultat, når VFO’ens chassis og 
strømforsyning ikke er fælles med resten af 
senderen. Men under alle omstændigheder 
kan man godt have brug for de ekstra fidu
ser, man kan få fat i, og disse linier skulle 
bringe én af slagsen!

V5, vil forstærkes i V5 og medføre, at oscil
latoren nu igen kan høres — endda selv om 
V4 hives op af fatningen!

Ulempen kan imidlertid fjernes ved at ind
skyde et par krystaldioder i linkens indgang 
til V5, således som det er vist på fig. 2. Dio
derne sidder i parallel med modsatte gen
nemgangsretninger. Uanset strømretningen 
vil en af dem derfor altid være ledende. Nu 
er som bekendt en diode selv i gennemgangs
retningen ikke lineær; ved meget små på
trykte spændinger har den en stor indre 
modstand, ved store spændinger en lille indre 
modstand. I tegnmellemrummene, hvor der 
kun induceres meget små spændinger i lin
ken, vil den i øjeblikket ledende diodes indre 
modstand let være på adskillige kiloohm, men 
når man trykker på nøglen, induceres der så 
stor spænding i linken, at den indre mod
stand falder til en lav værdi, f. eks. mindre 
end 100 ohm. Vi har altså fået en link, der er 
hel, når nøglen er nedtrykket, og „næsten af
brudt", når nøglen er oppe, og der opnås der
ved en ganske betragtelig dæmpning af det 
uønskede signal fra oscillatoren. Man mister 
en smule af VFO’ens afgivne styreeffekt i 
dioderne, men iøvrigt er det ikke gået kende
ligt ud over senderens egenskaber.

Inden jeg satte dioderne i min TX, hørtes 
oscillatoren så kraftigt i RX’en, at det kunne

Fig. 1.

Principdiagrammet for min TX er vist i 
fig. 1. Oscillatoren svinger hele tiden. Nøglen 
er indskudt i den fælles katodeledning for de 
to følgende trin. Når VFO’en ikke er tilsluttet 
senderens udgangstrin V5, kan oscillatoren 
absolut ikke høres i RX’en. V5 får imidlertid 
ikke så høj negativ gitterforspænding, at rø
ret er helt cut-off, og selv meget små spæn
dinger, der induceres i linken mellem V4 og

være generende under BK-QSO med en svag 
station, men når dioderne sidder der, kan 
oscillatoren overhovedet ikke høres.

En anden løsning kunne bestå i at indsætte 
dioderne i sidste afstemte kreds (LC) som 
vist på fig. 3. De vil derved dæmpe kredsen. 
Når de inducerede vekselspændinger i denne 
er meget små (i tegnmellemrummene), er 
dæmpningen så stor, at Q’et er helt ødelagt.
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Ved store spændinger (nedtrykket nøgle) er 
diodemodstanden langt mindre, og Q’et redu
ceres ikke nær så meget som før. En vis 
dæmpning er der dog fremdeles tale om, og 
kredsen virker noget bred og „død“, når man 
afstemmer den. Opstillingen må nok betegnes 
som noget mindre heldig end „link-løsnin
gen", men den er ikke uanvendelig, og even
tuelt kan man endda bruge begge løsninger 
på én gang, hvis der er behov derfor.

Måske vil der findes en eller anden OZ- 
ham, som vil sige, at det er uheldigt at ind
føre ulineære elementer i en TX, men bare 
rolig! Hvis V5 styres så hårdt, at der går git
terstrøm, er den ulinearitet, som derved er 
indført, langt større end den smule, der skyl
des dioderne. løvrigt skulle de harmoniske 
(oversvingninger), der uundgåeligt dannes 
ved enhver ulinearitet, jo gerne lide en grum 
skæbne i de efterfølgende afstemte kredse!

Et lille advarende ord: dioderne skal kunne 
tåle at bære den strøm, der går i link eller 
kreds, og det vil være rigtigst at måle strøm
men det pågældende sted, inden man vover 
sine dyrebare dioder. Nu er det jo ikke så 
nemt at lave en korrekt måling af HF-strøm, 
men den rigtige størrelsesorden kan man 
finde ved hjælp af et passende udvalg af 
lommelampepærer, der efter tur indsættes i 
stedet for dioderne.

Hvilke dioder jeg bruger? Det ved jeg ikke! 
Et par gamle fra brokkassen, og påstemplin- 
gen er slidt af, men jeg t r o r  nok, det er 
OA50. Jeg har forøvrigt også forsøgt med et 
par almindelige netensretterventiler, Siemens 
OY241, og de kunne skam også bruges! *

Regnestokken II
(Fortsat fra forrige nummer).

Af N. G. Dausell.*)

3. Indstillingsøvelser.
Ved brug af regnestokken må man vænne 

sig til at nævne to tal efter dets enkelte cifre: 
218 nævnes f. eks. to, en, otte; 1127 nævnes 
en, en, to, syv.

Vi begynder med øvelser i at indstille sky
derens midterstreg på tal med 1, 2 og 3 cifre 
og aflæser disse tal. Til disse øvelser bruges 
skala C eller D. Vi skal se på, hvor de for
skellige tal er placeret på regnestokken. Tal, 
hvis første ciffer er 1, ligger således på dele
streg 1—2, tal, hvis første ciffer er 2, ligger 
på delstykke 2—3, o. s. v.

Såfremt tallet har nul efter første ciffer, 
ligger tallet mellem delstykkets begyndelses
tal og første efterfølgende helstreg.

Øvelseseksempler:
1) 12, 2) 1,1, 3) 240, 4) 104 og 5) 0,573.
Skala D benyttes.
1) Stil skyderens midterstreg (skyderen) 

over anden helstreg fra begyndelsestal 1 og 
læs: en, to.

2) Stil skyderen over første helstreg fra 
begyndelsestal 1 og læs: en, en.

3) Stil skyderen over fjerde helstreg på 
delstykke 2—3 og læs: to, fire, nul.

4) Stil skyderen over anden delstykke fra 
begyndelsestal 1 og læs: en, nul, fire.

5) Stil skyderen over syvende delstreg på 
delstykke 5—6, del med øjemål stykket mel
lem syvende og ottende delstreg i to og an
bring skyderen over midten af første halvdel, 
læs nu: fem, syv, tre.

Vi ser her, at man må se meget nøje på 
skalaen for at indstille på 3. På 30 cm-stokken 
er det betydelig nemmere end på 15 cm-stok
ken, og alligevel er det næsten umuligt at 
indstille helt nøjagtigt. Imidlertid er de ind
stillinger, vi kan foretage, fuldt tilstrække
lige til alle almindelige formål.

4. Multiplikation.
Vi vil nu prøve at multiplicere et par tal.
Prøver vi 2 • 2, indstilles først tungens 

(skala C’s) venstre 1-tal over stokkens (skala 
D’) 2-tal, hvorefter skyderen stilles over tun
gens (skala C’s) 2-tal, og resultatet aflæses 
på skala D, i dette tilfælde 4. Prøv nu, uden 
at røre tungen, at skyde skyderen hen over

*) Østergade 10, Næstved.
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3-tallet, resultatet aflæses på skala D til 6, 
altså 2 • 3 = 6. Vi ser nu, at 2-tabellen kan 
aflæses på denne måde, dog kun til 2 • 5 = 10, 
idet man ser, at til 2 • 6 er skalaen „for kort“. 
Tungens højre 1-tal skydes derfor hen over 
skala D’s 2-tal, og ved at skyde skyderen hen 
over 6-tallet ser vi nu, at resultatet kan af
læses på D.

Heraf ses, at multiplikation af to tal sker 
ved at stille tungens venstre eller højre 1-tal 
over det ene tal på D og derefter indstille 
skyderen på det andet tal på C. Resultatet 
kan herefter aflæses på D under skyderstre
gen.

I de efterfølgende eksempler benævnes 
tungens venstre 1-tal med lv og det højre 
med 1lh.

Øvelseseksempler:
1) 3 • 3, 2) 8 - 5, 3) 12,3 • 8, 4) 11,7 • 5,2, 5) 

192 • 0,058, 6) 12 • 18,2 • 2,3 • 7,15.
1) lv stilles over D’s 3, skyderen skydes 

hen over 3 på tungen og resultatet: 9, aflæses 
på D.

2) lh stilles over D’s 8, skyderen skydes hen 
over 5 på tungen, og resultatet: 4, aflæses på 
D. resultatet er da 40.

3) lv stilles over D’s 123, skyderen skydes 
hen over 8 på tungen, og resultatet: ni, otte, 
fire, aflæses på D. Nu skal kommaets plads 
bestemmes, hvilket med lidt øvelse let udfø
res ved hovedregning med afrundede tal. Re
sultatet er da, idet 8 • 10 = 80 eller andet 
nemt hovedregningstal, 98,4.

4) lv stilles på D’s 117, skyderen skydes hen 
over 52 på tungen, og resultatet: seks, en, 
fire, aflæses på D. Resultatet er da (hoved
regning 5 • 10 = 50) 61,4. Det nøjagtige resul
tat er 61,425.

5) lh stilles over D’s 58, skyderen skydes 
hen over 192, og resultatet aflæses på D. Re
sultatet er: en, en, en, fire (sidste ciffer med 
nogen unøjagtighed) (på papir 200 • 0,06 = 
12), altså 11,14. Det nøjagtige resultat er 
11,136.

6) De nødvendige antal mellemregninger 
foretages uden aflæsninger, lv stilles over 
D’s 12, skyderen skydes hen over tungens 
182, lv skydes hen over skyderstregen, og 
skyderen skydes hen på tungens (C’s) 23. lh 
skydes ind under skyderstregen, og skyderen 
skydes hen på 715 på tungen, og resultatet 
aflæses på D som: tre, fem, ni.

Kommaets plads skal nu bestemmes, og det 
gør vi i hovedet som 10 • 18 — 180, 180 • 2 = 
360. Da vi har brugt lige tal, forhøjes 360 til 
500, 500 • 7 = 3500, så vi ser, at resultatet er: 
3590.

En absorptions-bølgemåler
Af OZ-DR 1316, Sven Dyhr-Nielsen.*)

Diagrammet viser i al sin enkelthed en ab
sorptionsmåler, et instrument der bør findes 
på enhver amatørstation. Det usædvanlige 
ved den her viste konstruktion er indikator
systemet, der består af en germaniumdiode, 
som er koblet til en transistor, der arbejder 
som jævnstrømsforstærker. Ved de to tele
fonbøsninger inden afbryderen i transistorens 
basis, er det muligt at tilslutte en telefon ved 
kontrol af senderens modulation.

Tilbagekoblingen af absorptionsbølgemåle
ren til den undersøgte kreds foretages med en 
link, hvilket letter arbejdet med instrumen
tet i høj grad. Transistorens nustrømsudslag 
på instrumentet kan korrigeres med dettes 
nul-skrue. Det er af stor betydning for appa
ratets nøjagtighed, at det er opbygget meka
nisk stabilt.

3-5V

Den anvendte indikatormetode er nok lidt 
dyr, men også en hel del følsommere end den 
sædvanlige glødelampe, og desuden behøver 
milliamperemetret jo ikke at være indbygget 
i bølgemåleren, men kan være stationens 
U-meter.

Hvis et milliamperemeter med en anden 
følsomhed forefindes ,skal transistorens kol
lektormodstand ændres, således at kollektor
spændingen er ca. 1 V ved fuldt udslag.

*) Klintemarken 7, 2. tv., Svendborg.

Det nøjagtige resultat er 3591,588.
Det ses herudfra, at kommaets plads „nem

mest" findes ved hovedregning med simple 
tal.

Ligeledes ser man, at ved tal med mere end 
3 cifre vil de sidste være vanskelige at ind
stille og aflæse, man bør her forhøje de sid
ste tal. F. eks. forhøjes 15231 til 15300, og 
15573 forhøjes til 15600.

P.S. I den første artikel (OZ nr. 6) har sæt
ternissen været på spil. Der skal i fjerde 
linie fra oven naturligvis stå træning, ikke 
tænkning! *
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Spørgsmål: Jeg har tænkt mig at køre med en 
midtpunktsfødet zepp, skåret til 8O m, på min mod
tager. Sp. 1) Nu har jeg læst og hørt så meget om, 
at man skal bruge en 600 ohm feeder til en sådan 
antenne. Men i en håndbog, der hedder „Antenner, 
TV — FM — AM“, har jeg læst, at kablets impe
dans skal være Ug med antennens impedans. Er 
det rigtigt? Eller gælder det kun på VHF og UHF? 
Jeg ville nemlig helst bruge 300 ohm nedføring, da 
jeg kan få kablet gratis. — Sp. 2) Gør det noget, at 
de sidste 5 m er bukket, så de hænger i en vinkel 
på 45—60 grader i forhold til resten af antennen?

Svar: Ad 1) Ja, for at få mest mulig effekt ud af 
antennen skal man have impedanstilpasning mel
lem antenne og feeder, og det har man, når anten
nens impedans og feederens impedans oppe ved 
antennen er ens. (Jeg forudsætter her, at antennen 
har resonans på frekvensen, og at feederen er i re
sonans eller er ,,flad“). Selv om en zepp, der er skå
ret til 80 m, har en impedans på midten på ca. 75 
ohm på 80 m, kan man godt anvende en 600 eller 
300 ohm feeder (altså en transmissionslinie eller 
-kabel med karakteristisk impedans lig 600 eller 
300 ohm) til den, idet man da ved afstemning i fee
derens anden ende (antenneafstemningsleddet) ud
nytter det fænomen, at en transmissionslinie kan 
virke som impedanstransformator, når den er et 
helt antal kvarte bølgelængder lang. Ved at koble 
den til antennetuneren kan man, ved at stille kred
sen passende ved siden af resonans (ikke ret me
get!), belaste feederen med en sådan kapacitiv eller 
induktiv reaktans, at dens elektriske længde kom
mer til at passe på frekvensen (resonans). Ved at 
koble over en større eller mindre del af antenne
tunerens spole kommer antennen så til at „kigge 
ind i“ en større/mindre impedans eller omvendt. 
Herved får man ved forsøg impedanstilpasning. — 
Men ved denne impedanstransformation opstår der 
„stående bølger" på feederen, og de forhøjer tabet 
i feederen. På HF er dette tab betydningsløst, stort 
set, men jo kortere bølgelængden er, jo større bli
ver tabet. På VHF og UHF må man være opmærk
som på denne „tillægstab", for det kan blive flere 
dB og sætte antenneforstærkningen over styr. Der
for er det særlig vigtigt på VHF og UHF. — Men 
for nu at vende tilbage til dit tilfælde, så er der 
intet at være ked af. For du skal bruge antennen 
til modtagning på 80 m, og der er den atmosfæriske 
og kosmiske støj så stor, at du kan tåle mindst 20 
dB tab i antennen, og det vil alligevel være denne 
støj, som sætter din følsomhedsgrænse før modtage
rens støj. Hvis du afslutter 300 ohm-kablet med 
300 ohm impedans, vil antennen også „se" 300 ohm, 
og derved taber du ved denne mistilpasning 20 lg

Spørgsmål sendes til OZ6NF, G. Juul-Nyholm, 
Tingskrivervej 14, 4., København NV. Sammen med 
spørgsmålene skal altid opgives EDR-medlemsnum- 
mer og evt. kaldesignal, men spørgerne forbliver 
anonyme overfor alle andre end OZ6NF.

ikke ret stor strøm i det yderste stykke, så udstrå
lingen vil ikke tage skade af det.

Spørgsmål: Jeg håber, at du kan fortælle mig, 
hvad jeg skal gøre ved min hjemmelavede mod
tager. Sagen er den, at når jeg lytter på en meget 
kraftig station, lige meget hvilket bånd jeg lytter 
på, med AGC’en på, bliver jeg nødt til at slå 
AGC’en fra, fordi stationen fuldstændig blokerer 
modtageren. Hvis stationen ikke er så kraftig, at 
den kan blokere modtageren helt med AGC’en på, 
er den for svag til at blive modtaget med AGC’en 
slået fra. Det er frygtelig irriterende! Kan det 
være, fordi jeg bruger et EF80 som MF-rør i stedet 
for et EBF80? Diagrammet er taget fra Radiokon
struktørens Håndbog VI, og diagrammet er en 4‘ls 
rørs vekselstrømssuper med rimlockrør.

Svar: Ja, det kan du lige tro, det kan! Hiv den 
selvsvingende EF80 ud og sæt en EBF80 (ikke EBF 
89) eller en EF41 i i stedet for. Hvis du også bruger 
de små MF-dåser af Prahn’s type B, så sæt en 220 
kohm modstand over både primær- og sekundær
kredsene. Hvis den stadig svinger, så prøv med 100 
kohm, 47 kohm, 22 kohm o. s. v. til den holder op. 
Du skal ikke være ked af at dæmpe kredsene, hvis 
det er nødvendigt for at forhindre selvsving, for 
selektiviteten og forstærkningen bliver ens, hvad
enten den er stabil, som den fødes, eller må tæm
mes til det. På med vanten; den EF80 griner ad dig!

Spørgsmål: Kan du give mig nogle tips om an
tenne til 80 m mobil (auto)? Det drejer sig især om 
beregning af forlængerspole og om antennens til
kobling til senderen, der har pi-led i udgangen. 
Hvad er — bortset fra den praktiske udførelse — 
at foretrække, „center-loaded“ eller „baseloaded“?

Svar: Beregningen af en forlængerspole, der skal 
forlænge antennen så meget som i dette tilfælde, 
er meget vidtløftig og besværlig, og afhænger 
stærkt af vogntype, placering på vognen m. v. Det 
er langt mere relevant at forsøge sig frem. Størrel
sen skal jo være sådan, at man får resonans, og det 
må man kunne måle med et GDM (gitterdykmeter). 
—- Det er det lavimpedante stykke af antennen, der 
stråler, så man får den dårligste antenne med base- 
loading. Men det er det nemmeste, rent mekanisk, 
for så kan den jo sidde i bagagerummet og blive 
afstemt af en lille motor, hvis du skifter frekvens. 
Antennen bliver nemlig under alle omstændigheder 
meget smalbåndet. En ren top-loaded antenne, 
altså med en plade som topkapacitet, giver den 
bedste udstråling, men skal næsten afstemmes med 
en nedstryger til at skære bidder af med. Center- 
loading er et kompromis, som giver mulighed for 
tuning, hvis man standser, men der er meget høje 
spændinger over spolen selv ved lav effekt, og 
antennens fysiske stivhed bliver et problem for sig. 
— Antennens nyttevirkning bliver meget lav, må
ske 10 % af en dipols, højt regnet. W-erne kører 
derfor ofte rundt med et 1 kW-PA-trin i bagage
rummet for ikke at blive hæse af: CQ-80

Vy 73 de OZ6NF.
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hvilket er helt OK på 80 m til mod-
tagning. Om modtageren ei har 300 ohm indgang, 
kan tabet blive anderledes, men ei mere end de 20 
dB, tror jeg, så slut blot 300 ohm kablet direkte til 
modtageren. Du vil alligevel ikke kunne bedre mod
tageforholdene ved en finere tilpasning! — Ad 2) 
Nej, det kan du ikke mærke, der løber alligevel



Fra INDUSTRI OG 
Ved OZ6PA VIDENSKAB

Solenergi og solbatterier

Tager vi en mindre gennemsnitsvilla på 10X10 m, 
har vi en tagflade på 100 m2 og en nedstråling fra 
solen på 100 kilowatt eller 600 kilowatttimer på en 
solrig sommerdag under mere tropiske himmel
strøg. Det er altså så kolossale energier, vor gode 
sol sender ned over os, at der er nok at øse af, der
som vi forstod den kunst direkte at kunne omsætte 
lysenergien til elektrisk energi.

Hvor langt er vi nu kommet i vore bestræbelser 
for at gøre denne drøm til virkelighed?

Som det er alle radioamatører bekendt, er foto
celler i stand til at udvikle elektriske strømme, når 
lyset falder på dem, og man har delt dem op i to 
grupper, selenceller og siliconceller. Selencellerne 
er af ældre dato, men stadig meget brugt på grund 
af deres robuste egenskaber, medens derimod sili- 
concellerne er inde i den største udvikling og giver 
den største omdannelse af lysenergi til elektrisk 
energi, helt op til 12 %.

Siliconfotoceller føres mest i standardstørrelsen 
1X2 cm, og disse bygges sammen i meget store en
heder i antal på flere tusinde celler. En sådan sam
menbygget celleenhed ses på taget af automobilet 
i fig. 1. Her ser man en 3 kvadratmeter stor sam
menbygget enhed med 10.640 celler. Der findes også 
mindre cellestørrelser på få milimeters bredde, en 
sådan kombination af små enheder ses i fig. 2, den 
er fremstillet til et tælleapparat. løvrigt findes 
cellerne også i store størrelser til ganske særlige 
formål.

Fig. 1.
En gammeldags elektrisk bil drevet ved hjælp af 
solenergi. Den har været avisoverskrift efter at 
have kørt over 40.000 km. Den har været udstillet 
i Los Angelos, New York, Rom, Paris, Amsterdam 
og København. Vognen er en gammel elektrisk bil 
fra 1912. Gammelt og nyt mødes her i forening og 
viser de muligheder, der ligger i anvendelse af sol

energi som fremdrivningsmiddel.

Hvor langt er vi kommet i udnyttelsen af al den 
energi, som vor kære sol i så rigt mål sender ned 
over os?

Drømmen om udnyttelse af solenergien er lige så 
gammel som kulturen, men nu først i vor tekniske 
tidsalder kan vi begynde at ane, at løsningen er på 
vej.

Solenergien er enorm. Kunne man omsætte lys
energien direkte til elektrisk energi, ville menne
skene ikke behøve at frygte for manglende energi
kilder.

Går man uden for jordens atmosfære, hvor sol
skinnet er konstant, er energien af sollyset lig 2 
gramkalorier pr. kvadratcentimeter pr. minut, eller 
hentet fra omregningstabellen er det 140 milliwatt 
pr. cm2.

På særlige steder på jorden, hvor luften er ren 
og solen højt på himlen, sættes solkraften lig med 
100 milliwatt pr. cm2, det svarer til 1 kilowatt pr. 
kvadratmeter.

Fig. 2.
Små miniature siliconceller til en computer.

Både selen- og siliconceller finder stor anven
delse ved drift af mindre apparater, såsom mindre 
transistormodtagere, ure, kameralukkere, høreap
parater, højttalere etc.

Der er også større anlæg, som drives ved foto
celler. Kendt er det at føde hele telefoncentraler 
med fotoenergi. Lyscellerne anbringes på telefon
master, og i de vidtstrakte landområder i Amerika 
er der altid distrikter, hvor solen skinner fra en 
skyfri himmel, så en regnfuld dag i det ene distrikt 
ikke influerer på driften, der kommer strøm fra de 
andre.

Det ses let, i hvert fald under vore breddegrader, 
at solens lunefulde tilstedeværelse sætter en bom 
foreløbig for udnyttelse af solenergien. Men det 
behøvede jo ikke at betyde, at vi ikke kunne få 
sådan energi hentet op fra Sahara f. eks. Højspæn
dingskablerne kan jo transportere strøm over store 
afstande, og at siliconcellerne foreløbig kun om
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danner 10—12 % af solenergien til elektrisk energi, 
kunne man nok forlige sig med, især da en større 
udnyttelse er i sigte, men det, at man ikke har den 
konstante energiydelse, det være sig nat eller dag, 
er den største ulempe og det uløste problem.

Vi kan som bekendt gemme energien hen til 
senere brug i akkumulatorbatterier, og disse sekun
dærbatterier skal i forbindelse med siliconceller 
vedligeholde kontinuiteten i en mørkeperiode eller 
supplere i en periode, hvor solbatterierne ikke 
yder tilstrækkeligt til energiforbruget.

Her er vi ved et svagt punkt i energiomsætnin
gen. Sekundærbatterierne fylder for meget, er dyre 
i drift og alt for kostbare i anskaffelse. Et alminde
ligt gammeldags syrebatteri har en levetid på 3—4 
år. Nikkel-kadmiumcellerne tåler flere opladninger, 
fylder mindre, men er betydelig dyrere i anskaf
felse.

Som man ser, er det svage punkt i udnyttelsen af 
solenergien nok så meget en helt ny form for se
kundærbatterier som forbedring af siliconcellerne 
til at yde mere elektrisk strøm pr. arealenhed. Det 
sidste skal nok komme.

Men at solenergien kan tages i anvendelse, sine 
ulemper ufortalt, ja, herom bringes dokumentation 
i det følgende.

Lad os betragte taget på den elektriske bil i fig. 1. 
Vort automobil bruger til sin drift 3000 watt, og 
spørgsmålet for den praktiske mand bliver da, hvor 
meget kan vi køre rundt i denne bil? Det store sol
batteri på taget yder 600 watt. Lad os være opti
mister og regne med 5 solskinstimer. Dette svarer 
til en energi af 3000 watt i 1 time, altså 3 kilowatt
timer. Altså kan vort automobil køre 1 time om 
dagen, forudsat solenergien var overført til akku
mulatorbatterier. Hertil kommer tab etc., men det 
kan man i denne forbindelse se væk fra. Vi kan 
hurtigt se, at hvad angår udnyttelse af solenergi til 
fremdrift af biler, mangler vi en hel ny akkumula
tortype, men den har endnu ikke set dagens lys.

Men derfor er der mange andre områder, hvor 
anvendelse af solenergi har mere end teoretisk in
teresse, og det er til anvendelse i satellitternes 
komplicerede mekanisme. Her er der faktisk ikke 
andre muligheder for driftsikker kommunikation 
mellem satellit og jordstation, og man forstår det, 
når man tænker på batteriers og akkumulatorers 
forhold over for de store temperaturvariationer og 
deres vægt.

Den første brug af solceller til satellitformål skete 
med Vanguard I, sat i bane omkring jorden marts 
1958. Denne havde to sendere, den ene drevet med 
en kviksølvcelle, den anden fødet med strøm 
fra siliconfotoceller. 6 grupper med hver 18 silicon
celler leverede strøm til en 50 milliwattsender. 
Hver gruppe fotocelleenheder var monteret bag et 
særligt glasdæksel for at skåne cellerne mod ned
slag fra meteorer. Efter flere års påvirkning af 
ekstreme temperaturer, rumstøv og radioaktiv strå
ling fra det nedre van Allen bælte, sender Van
guard I stadig data tilbage til jorden ved hjælp af 
dens solkraft fødede sender.

Som følge af successen med Vanguard fortsattes 
med nye satellitter med siliconceller kombineret 
med kemiske batterier med kviksølv nikkel, kad
mium og zink, men i august 1959 kom satellitten 
Explorer VI på fart i rummet. Den var forsynet 
med fire skovlhjul besat med ialt 8.800 siliconceller. 
Forsøgets lykkelige udfald gjorde, at man fuldt og 
helt gik ind for solbatteridrift i alle kommende 
satellitkonstruktioner.

Den næste milepæl blev passeret, da Pioner V blev 
sendt op i marts 1960. Denne satellit blev sat i bane 
omkring solen med retning mod Venus. Den var 
udstyret med 2 solcellestyrede sendere. Den tabte 
radiokontakt med jorden i juni 1960 efter at. have 
haft kommunikationsrekord over ca. 40 millioner 
km. Radiokontakten er genoptaget i år, efter at 
satellitten er kommet indenfor rækkevidde igen.

Senderen er indrettet til at operere 5 minutter 
hver femte time. Indenfor hver tavshedsperiode 
oplader solbatterierne sine nikkel-kadmium akku
mulatorer.

Fig. 3.
Vejrsatellitten Tiros gennemgår omhyggelige må

linger, inden den sendes i bane omkring jorden.

April 1960 indlededes en ny stor epoke ved op
sendelse af Tiros I, en billedtagende vejrsatellit 
med en vægt af 125 kilo. Dens bane ligger 450 km 
over jordoverfladen, den indeholder 9.260 silicon
celler til fødning af TV kameraer, rekordere og an
dre instrumenter.

Billederne gengiver jordens skydække over land- 
og vandarealer, og satellitten gik fra første øjeblik 
i gang med sine optagelser til stor værdi for viden
skab og vejrtjeneste.

Uden for jordens atmosfære har solenergien en 
konstant værdi på 140 milliwatt pr. kvadratcentime
ter. Det er mere end nede på jordoverfladen, hvor 
atmosfærens tilstedeværelse svækker solenergien. 
Regner vi med en solcelleudnyttelse af 10 %, vil vi 
kunne opnå 12 milliwatt pr. cm2.

Når satellitterne vandrer i rummet, drejer de sig 
om deres akser. Det betyder, at kappens tempera
tur ikke bliver så uensartet, som hvis satellitten 
var uden spin, og altså med en fast side mod solen. 
Temperaturerne ligger fra -f- 25 grader til + 75 gra
der. Det betyder naturligvis, at hele overfladen af 
siliconecellerne ikke udnyttes, da halvdelen altid 
vil ligge i mørke, men der er altså alligevel energi 
nok at „sejle med“.
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Kommer satellitten ud på de store afstande, for 
eks. til Mars, så aftager solenergien betydeligt på 
grund af den voksende afstand fra solen. Solstrå
lingens energi er på Mars 43 % mindre end på jor
den. Solcellernes output vil derfor aftage på de 
lange afstande, men på grund af den lave tempe
ratur vil effektiviteten stige en del.

Vi kan vist slutte denne omtale af solenergiens 
udnyttelse. Vi har set et eksempel, bilen, hvor sol
kraftens anvendelse mere var af teoretisk art, og det 
sidste eksempel, satellitterne, hvor solenergien så 
afgjort var den eneste og førende energikilde.

Man kan konstatere, at energi er der nok af, men 
vi venter på den rigtige akkumulator. Der skal 
sikkert gøres en hel ny opdagelse, før vi finder 
frem til den. Ofte går det jo sådan, at en udvik
ling går i stå, indtil en helt ny opfindelse kommer 
frem. Valdemar Poulsens telegrafon var kun en 
kuriositet, til radiorøret blev gjort og gjorde den 
til en moderne båndoptager, og tonefilmen måtte 
vente 20 år på den elektrodynamiske højttaler. Vi 
venter stadig på den rigtige akkumulator, den lette 
og handy type med en opladning af energi, der sva
rer til 25 liter benzin, og som kan udskiftes på 
nærmeste tankstation, så vil der, i hvert fald på 
sydligere breddegrader, blive gang i solcelle
anlæggene. Men det er jo en fremtidsdrøm.

Qui Vivra Verra — den, der lever, får at se.
OZ6PA, Poul Andersen.

HOVEDBESTYRELSESMØDE
EDR’s hovedbestyrelse afholdt møde lørdag og 

søndag d. 30. og 31. marts 1964.
Første punkt på dagsordenen var forhandling og 

fastsættelse af prisen på den nye bog, Vejen til 
sendetilladelsen.

7AQ havde til dette møde fået et par eksemplarer 
i løsblade med fra trykkeriet.

Det blev vedtaget at sætte prisen til 24,50 kr. og 
trykke 5000 eksemplarer. Afdelingerne fik ved køb 
af 10 stk. bogen til 17,50 kr. Bogen må dog ikke 
sælges under den fastsatte pris.

6PA måtte desværre meddele, at de på sidste HB-

møde omtalte forhandlinger om fritagelse for oms 
for vort blad OZ ikke havde givet det forventede 
resultat, idet anmodningen var blevet afslået af 
nævnet.

6PA kunne oplyse, at der ikke mere skal søges 
særlig licens for at køre med RTTY maskinerne, 
den normale licens er dog en betingelse.

Der var nu ialt 69 anmodninger om at få en ma
skine. Der ville, som oplyst i OZ, blive trukket lod 
om de på lager værende maskiner d. 15. juni.

Angående de få stk. perforatorer, som var udle
veret fra Post- og Telegrafvæsenet, ville der blive 
sat et stykke i OZ om disse maskiner, der kun 
kunne tildeles de amatører, som var indehavere af 
en strimmelsender.

Der blev bevilget 500 kr. til det specielle VHF- 
og UHF-arbejde, som var påbegyndt i København, 
bl. a. med opsendelse af balloner med radiosendere, 
for derved at lære at pejle på bevægeligt mål, der 
var jo en meget stor interesse for det arbejde i hele 
landet.

2NU ville gerne have bemyndigelse til at for
handle med 9AC om en ny VHF-manager, denne 
post var ikke besat endnu, men kunne ikke und
væres. HB anmodede 2NU om at finde en mand, 
som ville påtage sig dette hverv.

HB forhandlede med OZ7AQ, OZ’s TR, om en evt. 
redaktion af den nye håndbog.

3FM ville gerne have, at EDR inden længe så sig 
om efter en ny kasserer, helbredet var ikke godt 
mere, og arbejdet var meget krævende.

Hovedbestyrelsen overtalte dog 3FM til at fort
sætte et stykke tid endnu, men skulle selvfølgelig 
se sig om efter 3FM’s evt. afløser. Man håbede dog 
ikke, det blev aktuelt med det første.

6PA havde fra mange sider fået anmodning om, 
at der blev lavet en ny QHT-liste. Der ville dog 
sikkert ikke komme nogen ny liste fra P & T før til 
efteråret. Denne liste var nødvendig for EDR, når 
der skulle laves en ny QTH-liste.

Hovedbestyrelsen udtalte sin tilfredshed med 
OZ2AP som tegner ved OZ.

Vy 73 de OZ5RO, sekretær.

Forudsigelser for juli Vy 73  - hest dx -9SN

Rute Afstand Pejling Danak normaltid

Kaldesignal km grader 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Bangkok
HS 8700 83

7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 7 7 7 MHz

Buenos Aires 
LU 12000 235

14 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 - -

Thorshavn
OY 1300 310 3,5 3,5 3,5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3,5 -

Godthåb
OX 3500 310

7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 7 -

Rio de Janeiro 
PY1 10400 228 14 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14

-

Svalbard 
LA/LB •) 2000 18 7 7 7 7 7 14 14 14 14 7 7 7 7 -

Færinge bavn 
OX *) 2300 270 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 7 7 7 -

Angmagssalik
OX 2800 311 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 7 7 7

-

*) Gælder kun for OY-land
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.

Vero Board systemet. 
En ny form for trykte 
kredsløb.

mellemrummene ca. 3,5 mm. Dertil kommer, at der 
i kobberstrimlerne og videre gennem pertinaxen 
er boret en række huller. Hvert hul har en diame
ter af ca. 1,3 mm, og afstanden mellem hvert hul er 
nøjagtig ens, nemlig 2,6 mm.

Pladerne findes i bredder fra 65 mm til ca. 120 
mm og i længder fra 147 mm til 432 mm.

Der findes endvidere plader, hvor kobberstrim
lerne går helt ud til kanten og andre, hvor der er 
et frit stykke uden kobber i den yderste kant. I 
dette frie stykke er der boret opspændingshuller. 
Endelig findes der plader, hvor den ene endes kob
berstrimler er uden huller, hvilket også kan have

Der synes at være en bevægelse i gang, bort fra 
de gamle monteringsformer med den møjsommelige 
trækken ledningstråd fra komponent til kompo
nent.

Den moderne form med trykte kredsløb vinder 
ind overalt, men man kommer jo ikke uden om, at 
den ikke egner sig for det mere individuelle ama
tørarbejde. Så er der den udvej for de mere fin
gernemme folk selv at ætse kredsløbene, og flere af 
vore forhandlere har bragt virkelig gode ting på 
markedet, så man nu kan købe fortrinlige „ætse- 
sæt“ med dertil hørende kemikalier.

Nu er der kommet et nyt system frem, der i hele 
sin udformning synes både stabilt og praktisk, og 
mon ikke dette system vil gå sin sejrsgang og er
statte de trykte kredsløb, man selv skal sidde og 
forsøge sig med? Jeg tror det.

Vero Board systemet forener det trykte kredsløbs 
overskuelighed og stabilitet med billig udførelse og 
let montering, og det har allerede vundet stor ud
bredelse, hvorfor jeg synes, dette system fortjener 
en udførlig omtale. Forhandler herhjemme er fir
maet Ib Obel-Pedersen, Bagsværd, og jeg ved, at 
Århus Radio Lager også handler med systemet.

Må jeg iøvrigt sige, at meningen med disse artik
ler i værkstedsteknik er at vejlede amatørerne og 
bringe nyheder til deres kundskab. Jeg bryder mig 
ikke om at nævne den ene forhandler frem for den 
anden, men gør det for at gøre opmærksom på, hvad 
der er fremme i tiden. Som følge deraf tager jeg 
aldrig mod prøver fra forhandlerne eller kombine
rer annoncer med omtale af produkterne. På den 
anden side kan jeg være tvunget til at nævne et 
firma, for hvad er en omtale værd, hvis ikke man 
kan angive, hvor varerne kan fås. Altså er værk
stedsteknik en neutral rubrik, der kun tjener ama
tørernes interesser.

Vero Board systemet består ligesom de alminde
lige trykte kredsløbkomponenter af en tynd, høj
isolerende plade f. eks. af pertinax, etronit, og hvad 
de hedder. Det er i reglen opbygget af tynde papir
lag, der hver for sig er dyppet i en kunstharpiks- 
opløsning (bakelit). Når de våde plader kommer 
under tryk og høj varme, sker der en hærdning, og 
væskeformen, den papiret er dyppet i, overgår til 
en fast og uopløselig stenhård substans. Hovedbe
standdelen er altså det samme stof, som vi bruger 
til kontakter, afbrydere, fatninger etc., men papiret 
forener stoffet med en vis sejhed, så det ikke så 
let går i stykker.

På pladens ene side er udfældet en række tynde 
kobberstrimler. Disse ligger allesammen parallelle 
med ens afstande.

Vero Board pladerne fås i to bredder, dels med 
16 parallelle kobberstrimler og dels med 24 strim
ler.

Bredden af kobberstrimlerne er ca. 2,5 mm og

Fig. 1.

betydning ved montering. Fig. 1 giver en lille idé 
om, hvad jeg her har beskrevet. På figuren ser man 
en Vero Board plade med kobberfri kant og kob
berstrimler med 15 mm guldplatteret stykke uden 
iborede huller. Iøvrigt vil jeg anbefale at skrive 
efter nærmere oplysninger, brochurer, priser etc. 
eller besøge forhandlerne. Det lønner sig sikkert.

Fig. 2.
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Pladens modsatte side er fuldstændig glat og plan. 
Det er her, komponenterne sidder, og det er natur
ligvis, i modsætning til en metalplade, en stor for
del, at det ikke gør noget, om en komponent ligger 
fast mod sit underlag. Fig. 2. Hullerne i pladen bru
ges til gennemføring af komponenttilledningerne, og 
selve kobberstrimlerne bruges som en del af led
ningsføringen, og det er på disse kobberstrimler, 
komponentledningerne loddes.

Det gælder nu om at tilpasse sin Vero Board plade 
til sit eget individuelle formål, at benytte pladens 
kobberstrimler som ledninger og anbringe kompo
nenterne på pladens modsatte side i overensstem
melse med diagram og en hensigtsmæssig lednings
føring.

For at kunne nå så langt er det nødvendigt at 
lave en tegning over ledningsføringen. Man tager 
sit diagram og indtegner på et stykke kvadratisk 
papir komponenternes placering med deraf følgen
de ledninger. Komponenterne optegnes i fuld stør
relse, og det kan godt være et puslespil at få disse 
anbragt bedst mulig og med kortest mulige led
ninger. Fig. 3 og 4 viser fremgangsmåden, og disse 
tegninger siger mere end mange ord.

så man hele tiden kan drage sammenligninger mel
lem komponenternes placering og den udarbejdede 
tegning.

Der findes naturligvis en hel del hjælpeværktøj 
og tilbehør til Vero Board. Jeg har nævnt den lille 
fræser, der gennembryder kobberstrimlerne, men 
den kan naturligvis også erstattes af boremaskinen, 
blot må boret naturligvis være bredere end kobbe
ret, så afbrydelsen bliver perfekt.

Der findes smalle Vero Board stykker med en 
enkelt række huller og tilhørende pinde til ned
stikning i disse huller, derved bliver det muligt at 
bukke tilføringsledningerne og komponentenderne 
op i vinkler med ganske bestemte afstande, så al
ting passer sammen.

For at lette montering af dioder og transistorer 
findes der både transistor- og diodeholdere. Her
ved kan komponenter hurtigt udskiftes, og der skå
nes for loddevarme.

Der er vel ikke stort mere at sige om monterin
gen. Det ses let, at Vero Board byder på store mu
ligheder for kompakt og stabil opbygning og for-

Som hovedregel gælder, at man vælger en plus
side og en minusside og punkter for ud og i n d .  
Der bliver altså visse hovedlinier, og komponen
terne placeres bedst mulig i forhold hertil.

Dete er indlysende, at man ikke får brug for alle 
de kobberstrimler, der sidder på Vero Board’en. 
Det gør heller ikke noget, de generer jo ikke ved 
ikke at blive brugt. Man vil jo nemt kunne hoppe 
over ledende linier, idet komponenterne og deres 
tilledninger ligger modsat kobberet. Går man ind 
med en komponent på langs af kobberstrimlerne, 
afbryder man denne ved at fræse den over. Hertil 
findes et lille endefræseværktøj, som styres i led
ningshullet og ved drejning overfræser kobberet. 
Resten skulle vel egentlig følge af sig selv. 
Med sådan en gennemarbejdet tegning over led
ningsføring er man godt hjulpet. Det er altid det 
billigste arbejde at kassere, hvad man har udført 
på en tegning, og lave en ny, i stedet for at kas
sere det udførte monteringsarbejde. Ved Vero Board 
systemet kommer man intimt ind i ledningsførin
gen, diagrammet og dets funktioner står klart i be
vidstheden, og opstillingens funktioner kommer 
klart frem på denne måde.
 Inden man overfører sit diagram til Vero Board 

metoden, vil det være hensigtsmæssigt at lave kva
draterne på tegningen i overensstemmelse med 
pladestørrelsen. Når man så nummererer felterne 
lodret og vandret ligesom felterne på et skakbræt, 
har man et godt overblik over monteringsforløbet,

trinlig udnyttelse af pladsforholdene. Når monte
ringen er til ende, kan pladen indrammes med let
metallister, thi sådanne findes også.

Fig. 5.
Monteringsstiften til højre (forstørret op) stikkes 

ned i hullerne til montering af komponenter.

Er man færdig med en enkelt Vero Board plade, 
er mulighederne ikke udtømt. Pladerne kan nemlig 
monteres på højkant, sådan som det fremgår af 
illustrationen. Man vil se, at der på en bundplade
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er monteret et fodstykke og heri stikkes så den 
færdigmonterede plade med sit forgyldte lednings
stykke. En plastikbøjle er for nemheds skyld påsat 
foroven, og som det ses af illustrationen kan et 
helt batteri af Vero Board plader opbygges til et

meget omfattende og kompliceret apparatur, men 
det er et monteringssystem, der fylder forbav
sende lidt i forhold til den gamle monteringsform, 
og så er det let at skille ad i sine grundbestand- 
dele, så der kan findes fejl eller repareres, eller der 
skal eksperimenteres med indsætning af andre 
komponenter.

OZ6PA.

EDR’s GENERALFORSAMLING
bliver i år søndag den 20. september i Odense, 
Industripalæet, Albanitorv.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen 
under punkt 5 (jfr. §13 i vedtægterne) må 
være formanden OZ6PA i hænde senest den 
31. juli, idet forslagene skal offentliggøres 
i OZ august 1964.

Hovedbestyrelsesvalget 1964.

Husk, at iflg. vedtægterne § 12 skal forslag 
til hovedbestyrelsesmedlemmer indsendes til 
formanden OZ6PA sammen med en tilkende
givelse fra den opstillede kandidat om, at 
han (hun) er villig til at modtage valg.

Forslagene skal være 6PA i hænde senest 
den 20. juli 1964.

Vy73 de OZ5RO, O. Blavnsfeldt, sekretær.

Transformator til loddekolbe

Som en tilføjelse til 6PA’s artikel i sidste nr. af 
OZ om transformator til loddekolbe vil jeg foreslå, 
at man i stedet for at lave udtagene på transforma
toren lige store, laver dem i forskellig størrelse, for 
eks. 1 — 2 — 4 og 9 volt, ved så at flytte banan
stikkene i forskellige kombinationer vil vi med 
samme antal udtag kunne tage følgende spændin
ger: 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 7 — 9 — 11 — 12 og 16 V, 
og det er jo altid rart at have noget at vælge imel
lem.

Med venlig hilsen, OZ9D, F. Hansen.

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

ulicenseret radioamatør ved retten i Kjellerup i 
juni måned d. å. er blevet idømt en bøde på 60 kr. 
for ulovlig benyttelse at en radiosender. Det ulov
ligt benyttede materiel blev konfiskeret til fordel 
for statskassen.

QSL-centraien
holder sommerferie i tiden 2. august til 23. august. 
OZ-amatører bedes så vidt muligt undlade at ind
sende QSL til ekspedition i ferieperioden, idet kor
tene ellers ret hurtigt vil hobe sig op i et sådant 
omfang, at det vil være umuligt at få dem alle gen
nemgået, inden de skal sendes ud pr. 1. september.

Adskillige har fremsat ønske om at få tilsendt 
QSL-kort kun en gang om måneden. Dette ønske 
er næsten altid kommet fra amatører, der kun får 
forholdsvis få kort, idet portoen da bliver for dyr, 
når der kun skal sendes 2—3 kort ad gangen.

QSL-centralen skal gerne imødekomme sådanne 
ønsker, så skulle der være flere, der kun ønsker 
QSL tilsendt en gang om måneden, så send lige et 
par ord derom snarest.

Endelig bedes bemærket ændringen i QSL-cen- 
tralens adresse. Efter privatbanens nedlæggelse er 
QSL-centralens adresse ændret til Ingstrup pr. 
Løkken. Husk venligst dette for at undgå forsin-
kelse.

Vy 73 de OZ6HS.
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TRAFFIC -DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

Ny VHF-manager.
Det meddeles herved, at OZ9AC, Kaj Nielsen, 

Dragør, efter anmodning fra EDR’s hovedbesty
relse har påtaget sig funktionen som EDR’s VHF- 
manager.

Hovedbestyrelsen er 9AC taknemlig for villig
heden til at ville udøve en indsats på dette felt, der 
jo har så mange medlemmers interesse.

Det forventes derfor også, at alle vil bistå 9AC 
i dette arbejde.

Alt VHF-stof til OZ og al korrespondance ved
rørende VHF-arbejdet såvel indenfor EDR som 
internationalt set sendes fremtidigt til 9AC’s QTH.

Vi ønsker 9AC alt mulig held i sin nye funktion.
Børge Petersen, OZ2NU, Traffic Manager.

WAE-testen 1964.
I sidste nr. af OZ bragte vi de danske resultater 

fra sidste års WAE-test, og som vi lovede, skal vi 
i dette nr. bringe et resumé over testens regler.

Test-perioden:
CW: Lørdag d. 8. august kl. 0000 GMT til 

søndag d. 9. august kl. 2400 GMT.
Fone: Lørdag d. 15. august kl. 0000 til 

søndag d. 16. august kl. 2400 GMT.
CW og fone-testerne er separate tester og opgø

res hver for sig.

Frekvenser:
3,5 — 7 — 14 — 21 og 28 Mc/S.

Forbindelser og points:
En gældende QSO skal være ført mellem en sta

tion i Europa og en station udenfor Europa.
Stationerne vil udveksle en kontrolgruppe bestå

ende af to dele.
Første del er RST eller RS og anden del af et 

trecifret tal, der angiver numret på QSO’en, hvor 
der ved første QSO begyndes med 001. Nummere
ringen fortsættes kontinuerligt også ved arbejde 
på forskellige bånd.

Man må kun kontakte samme station een gang 
pr. bånd.

Tone-rapporter på T7 eller dårligere giver ingen 
point .

Multipliers:
Multipliers for europæiske stationer er antallet 

af kontaktede lande på samtlige bånd.
ARRL’s DXCC Country liste med alle tilføjelser 

pr. 1. aug. 1964 er gældende.
I de følgende større lande tæller hvert call- 

distrikt som en separat multiplier:
W/K 1 til 0. CE 1 til 9. ZS 1, 2, 4, 5, 6. VE 1 til 8. 

VK 1 til 8. VO 1 og 2. PY 1 til 9. ZL 1 til 5. JA 1 
til 0.

Alle disse distrikter og hvert DXCC country tæl
ler hver et point.

QTC-traffic:
Der kan i denne contest udveksles QTC-msgs. Da 

reglerne herfor er temmelig omfattende, kan vi ikke 
bringe dem her i OZ, men interesserede contest- 
deltagere kan ved henvendelse til EDR’s Traffic 
Department med adresseret og frankeret svarkuvert 
få tilsendt en kopi af reglerne affattet på engelsk.

Slutsum:
Slutsummen fremkommer ved sammenlægning af 

QSO-points og QTC-points — hvis sådanne er op
nået — og dette tal multipliceres med summen af 
multipliers på alle bånd.

Klassificering:
To forskellige kategorier af klassifikation vil blive 

benyttet:
a) Input. Klasse A op til 50 watts.
Klasse B 51 til 150 watts.
Klasse C mere end 150 watts.
Det er nødvendigt at opgive nøjagtig input i log

gen. Logs uden angivelse af input vil blive hen
regnet under klasse C.

b) Klassifikation som enkelt-operatør station eller 
Multi-operatør station.

Multi-operatør-stationer, der gennem hele testen 
betjenes af een og samme operatør, kan henføres 
under Enkelt-operatør-klassen.

Contest diplom:
Der vil ikke blive udpeget nogen world-wide 

vinder, men derimod en vinder for hver af de 6 
verdensdele. Diplomer vil endvidere blive givet til 
de amatører, der opnår højeste pointstal i deres 
respektive lande eller distrikter. I tilfælde af til
strækkelig deltagelse og høje pointstal vil såvel 
anden- som tredieplads i alle klasser (A, B og C) 
få tildelt diplom.

Rapporter:
Det foretrækkes, at kun DARC’s logblade anven

des. En adresseret kuvert med 1 IRC-kupon sendt 
til DARC DX-Buro eller nedenstående adresse vil 
blive benyttet til fremsendelse af det ønskede antal 
logblade og sammentællingsskemaer. (1 blad rum
mer 40 QSO’s).

Loggen skal være indsendt senest d. 30. sept. 1964. 
Poststemplet er afgørende.

Contest-komiteens afgørelse er endelig og udisku
tabel.

Adresse: Dr. H. G. Todt, DL7EN, Chlodwigstr. 5, 
1 Berlin 42, Germany.

Den 4. asiatiske DX-contest.
Vi har endvidere ved velvilje fra OZ8KB modta

get indbydelse til den 5. asiatiske DX-contest sidst 
i august, men den gemmer vi til august-nr. af OZ. 
Her vil vi imidlertid bringe resultaterne fra sidste 
års test, d. v. s. de danske resultater:

Telegrafi:
OZ4RT M 308 points
OZ9N 14 98 points
OZ6HS 14 70 points
OZ4DX 14 6 points

Mongoliet.
JT1CA har nu sluttet sit ophold i Mongoliet, og 

når disse linier læses, er han tilbage i Moskva under 
sit hjemlige kaldesignal UA3CA. Men JT1AH og 
JT1KAE er nye stationer, der er aktive på CW og 
med QSL-adresse: Box 639, Ulan Bator, Mogolia, 
Asia .
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Nauru Island.
VK9WP vil blive aktiv fra Nauru Island for en 

række år, medens han er på øen i tjenstligt anlig
gende som operatør på en kyststation.

NM i rævejagt aflyst.
SRAL har i en skrivelse til Tr. Dept. med bekla

gelse måttet meddele, at dette års nordiske mester
skaber i rævejagt er blevet aflyst på grund af for 
få anmeldelser.

4U1ITU.
Vi erindrer om, at 4U1ITU i ITU-bygningen i 

Geneve tæller som separat land til DXCC efter 1. 
april dette år. Stationen kan træffes på alle bånd 
og til alle tider, men hold lørdag aften specielt øje 
med 7,045 Mc/s.

Øst-Pakistan.
Aktiv på 20 m SSB fra Øst-Pakistan er AP2MI. Så 

hvis du ikke er blandt de heldige, der har fået et 
af Gus’ smukke kort som AP5GB, er der her en 
anden chance. AP2MI ligger med et kraftigt signal 
omkring kl. 1300z mellem 14,110 og 14,140 Mc/s.

QSL sendes til RTTS Dacca 8. East Pakistan, 
Asia.

NRAU-testen 4964.
Fra NRRL har vi modtaget resultatlisten for 

dette års NRAU-test, og den vil nok vække inter
esse, selvom OZ også dette år må nøjes med 3. plad
sen. Erindres må det dog, at perioden lørdag aften 
var særlig dårlig for de danske deltagere.

Men her er listen:

NRAN testresultater. 
Individuel plassering:

1. SM5BAU 354 35. OH1QP 122
2. SM7QY 311 35. OH5PI 122
3. SM5MX 272 35. SM5BUT 122
4. OZ1LO 263 38. SM2RI 120
5. OZ2NU 257 39. 0H40K 118
5. OZ7YH 257 40. OH2BG 117
7. SM3VE 243 41. OH6SD 116
8. OZ1W 237 42. OH3SH 115
9. SM5BRF 234 43. LA8SG 113

10. SM3TW 232 43. OH9NV 113
11. SM5BXV 217 45. SM4CGM 108
12, OH1TN 204 46. SM5PS 105
13. OH2BA 203 47. OH2A 101
14. SM5BVF 195 48. LA2HC 100
15. OH2AA 193 49. OH6RC 98
15. OH2QV 193 49. SM6CJK 98
17. OZ4FT 185 51. OH6AU 96
18. OZ8NJ 183 51. OZ7FP 96
19. OZ9N 180 53. OH1VF 95
20. OZ4FF 171 54. OH1NJ 93
20. LA2YE 171 55. OH8QD 92
22. SM4CMG 169 56. OH1NK 86
23. SM5CAG 158 57. OZ4CF 85
24. SM3DSE 156 58. SM5ACQ 81
25. OH2LA 154 59. LA3HI 79
26. OH5RH 152 59. OH6UX 79
27. LA8J 151 61. OH2BR 75
28. OH2FS 143 62. SM5CSS 73
29. OH2MK 142 63. 0H40P 71
30. OH2BJ 138 ' 64. LA5EF 69
31. SM5UU 135 64. LA7H 69
32. OH5UX 132 64. OH1WK 69
33. SM3DGE 131 64. SM6BDS 69
34. LA6U 130 68. OH2BO 64

69. LA5FH 62 117. OH7QC 21
69. OH3AD 62 117. OZ8BN 21
69. OZ4H 62 117. SM7ID 21
72. OH5UY 61 120. LA1P 20
73. OH1QA 59 120. OH2LO 20
74. OZ4DX 58 122. SM1CUH 19
74. SM7TV 58 123. SM2COP .17
76. OH9PF 56 124. OH9QB 14
77. OZ5RM 54 125. OH5UQ 13
78. 0H400 52 125. OH7QS 13
78. SM5AOG 52 125. LA4K 12
80. LA3DC 51 127. OH5OD 12
80. OZ4BE 51 127. OH7RC/5 12
80. SM4DRD 51 130. OH3NR 11
83. SM5BDY 49 130. OH3ZJ 11
84. OH6RV 48 130. OZ7T 11
85. OH7NY 47 133. OH1WP 10
86. OH2YL 45 133. OH2UG 10
87. OH1PO 41 133. OH2VB 10
87. OH1XX 41 133. OH2XF 10
89. OH2HK 40 133. OH3YU 10
89. OH5TW 40 133. OH5RZ 10
91. OZ9HC 39 133. OH7QI 10
91. SM6JY 39 133. SM2BJT 10
93. OH1AA 38 141. OH3ZD 9
94. OH1SH 37 141. OH5AD 9
95. OH5AF 36 143. OH1WR 8
96. SM3CCT 35 143. 0H30V 8
97. SM5CHH 34 143. SM5US 8
98. SM5BOX 32 146. OH3YB 7
99. OH2BAC 31 146. OH5TM 7
99. OH6AD 31 146. OH6VP 7

101. SMIOY 30 146. OH7NF 7
101. SM3CZS 30 146. OH9QV 7
103. OH2LB 29 151. OH0NI 6
103. OH3NE 29 151. OH2BCZ 6
103. OH5VA 29 151. OH5VF 6
106. OH7NW 28 154. OH1YO 5
106. OH7QE 28 154. OH2RD 5
106. OZ8O 28 154. OH6UW 5
109. OH1VR 27 157. LA8CE 4
109. OH3TA 27 157. OH2BDI 4
109. SM6CU 27 157. OH3XZ/5 4
112. OH7QX/5 26 157. OH4PJ 4
113. OH2GJ 25 161. OZ5BA 3
114. OZ7AQ 24 162. OH1NQ 2
115. OH1VA 23 162. OH5PG 2
115. OZ9CM 23 164. OH2RL/3 1

NRATJ testresultater.
Land rekkefølge.

OH SM OZ LA
Grunnsumm: 3217 3793
Testresultat: 4848 4095 2288 1031
Plasering: 1 2 (3) (4)
Antall logg: 93 37 21 13
Mangl, logg: 17 38 3 6

OZ og LA har ikke nok deltagere til å delta i 
landskampen. Men om en ikke tar hensyn til dette 
så biir det som oppsatt ovenfor.

Testkomiteen har hatt et par ting å bemerke:
Deltagerne bør bruke standard loggark (hvor det 

bare skrives på ene side). OH var forøvrigt svært 
flinke til å bruke loggark.

Påse at de ikke kjører samme stn. 2 ganger på 
samme bånd i samme periode.

Ad. de manglende logger kan ikke testkomiteen 
garantere at det ikke kan være feil i mottagningen, 
det var forøvrigt forbausende mye feil mottagning.

For testkomiteen, LA4UH, 7VI, 8WF, LA5WH,
Asgeir Runningen.
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OZ7EDR/P.
Vi erindrer om, at der grundet på sommerferie 

ikke finder nogen udsendelser sted over OZ7EDR/P 
søndagene d. 19. og 26. juli.

Afdelingerne opfordres til at indsende meddelel
ser om stævner og rævejagter o. 1. til publicering 
i udsendelserne.

løvrigt opfordres alle, der får oplysninger om DX- 
stof af presserende karakter eller andet amatørstof 
af akut interesse, om at viderebringe det til Tr. 
Dept.

Rainha Santa-diplom.
REP informerer os om, at dette diplom vil blive 

udstedt til alle stationer, som mellem d. 5. og 20. 
juli 1964 kontakter CT1RS og en anden af følgende 
stationer: CT1CZ - CT1GK - CT1ZY - CT1MA - 
CT1MW og CT1MX.

Diplomet kan kun opnås på fone.
QSL-kort må sendes inden den 30. sept. til:
CT1RS - P. O. Box 210. Coimbra. Portugal.

1. internat. YO-contest 1964.
C. C. R. S. i Rumænien indbyder til deltagelse i 

den 1. internationale YO-contest 1964.
Fra reglerne skal vi gengive:

Periode:
Fra lørdag d. 1. aug. 1964 kl. 1800 GMT
til søndag d. 2. januar 1964 kl. 2400 GMT.
Alle officielle amatørbånd må benyttes fra 3,5 til 

28 Mc/s.
For alle ikke-YO-stationer tæller kun forbindel

ser med YO-stationer.
Der udveksles sædvanlige 6-cifrede kodegrupper.
YO-stationerne vil efter deres kaldesignal bringe 

to bogstaver, der angiver deres distrikt.
De administrative distrikter i YO-land er føl

gende :
GL — Galati.
HD — Hunedoara, 
IS — lasi.
MR — Maramures. 
MS — Mures A. M. 
OL — Oltenia.
PL — Ploiesti.
SV — Suceava.

BU — Bukarest by.
AG — Arges.
BC — Bacau.
BT — Banat.
BR — Bucuresti.
BV — Brasov.
CJ — Cluj.
CR — Crisana.
DB — Dobrogea.

Hver kontakt — korrekt logget — tæller 2 points. 
Ukorrekte rapporter giver kun 1 point.

Hver af ovennævnte distrikter tæller som mul- 
tiplier på hvert bånd. Højeste antal af multipliers 
er således 85. (17 X 5).

Deltagerne klassificeres efter:
a) Enkelt operatør-station.
b) Multi-operatør-station samt for
c) Enkeltbånds aktivitet.
d) Multibånds aktivitet.
Loggene skal føres hvert bånd for sig og skal 

være poststemplet senest d. 1. sept. 1964 og adres
seres til

C. C. R. S. P. O. Box 95.
Bucharest, Rumania.

Mocambique-contest.
I anledning af Portugals præsidents besøg i Mo- 

cambique i begyndelsen af august arrangerer den 
lokale sektion af IARU — L. R. E. M. — en inter
national contest, der afholdes lørdag d. 1. og søndag 
d. 2. aug. 1964.

Nærmere regler kan fås ved henvendelse til 
EDRs Tr. Dept.

YO DX Club.
Under henvisning til ovenstående indbydelse til 

den 1. internationale YO-contest kan det oplyses, at 
YO DX Club udsteder et smukt certifikat til alle 
sender- og lytteramatører, som har haft tovejs-for
bindelser med et vist antal YO DX Club-medlem
mer efter 1. jan. 1963. For OZ er dette antal 5.

Ansøgningen skal indeholde en log, der viser:
Dato - tid - bånd - transm.type - og RST på YO- 

QSL-kortet modtaget af ansøgeren.
Ansøgningen sendes til Tr. Dept. eller direkte til 

YO DX Club, P. O. Box 95.
Bucharest — Rumania.

Afgiften er 5 IRC’s.

FG7XT’s tur til St. Bartholemy Isl. er blevet udsat 
indtil videre, da han ikke har haft tid til at tage 
af sted. Det ventes ikke, at der vil ske noget før 
til september.

G6KW er på vej til Saudi Arabien for et ophold 
af flere års varighed. Det forventes, at callet vil 
blive 7Z2KE, han vil medbringe SSB grej og en 
beam antenne. Der er også planer om besøg i andre 
DX-områder dernede.

Prefixerne 7Z og 8Z er begge tildelt Saudi Ara
bien, der er delt i 7Z1, der er den vestlige del, 7Z3, 
der er Riyadh, hovedstaden, og 7Z2, der er den øst
lige del af landet.

W4BPD er allerede klar til at tage af sted på 
endnu en DXpedition, idet han for et års tid agter 
sig tilbage til AC3 og AC5. Han regner med at kunne 
være fremme i slutningen ar juli eller begyndel
sen af august. Der tales også om muligheder for en 
tur til Tibet.

XE1AE har fået licens til at operere fra Socorro 
Isl. med kaldesignalerne XE1AE/XE4 på CW og 
XE1AE/XF4 på SSB. Endnu kendes intet til afrejse
tidspunktet, men det vides dog, at det er Hammar
lund, der står bag projektet, så det skulle være 
muligt at få et QSL, hvis det kan blive til en QSO.

HKØQA siges at være fastboende på San Andres 
Isl., og at han benytter det grej, som HKØMO har 
efterladt på øen. Der arbejdes normalt omkring 
14105/110 kc, og det er ofte YV5BNW, der leder for
retningen. QSL via HK-bureauet.

Fra Nicobarene ventes en del VSl-folk i luften 
under callet VU5BJ. Der skulle blive tale om en 
ti-dags tur engang i løbet af juli måned.

Florida DX Club har fået licens til at arbejde fra 
Navassa Isl. med kaldesignal KC4AF. De vil komme 
i luften engang i løbet af sommeren, afhængig af 
skibslejlighed m. m.

HZ2AMS har fået licens til at arbejde i Araq VI, 
og det ventes, at han vil komme i gang inden længe. 
Samme Angus meddeler, at der ikke foreløbig vil 
blive nogen aktivitet fra 8Z4 området.

Cambodia er et af de lande, vi ikke hører meget 
til her på disse kanter, men nu agter JA1BRK at 
lave en DXpedition til stedet i slutningen af juli 
eller begyndelsen af august. Der skulle være gode 
chancer for en forbindelse, da XV land er på ban- 
list for amerikanerne.

Fra Syrien rapporteres YK1AA på 14100 og 14320 
med SSB og AM midt på dagen, medens YK1AL 
syntes at foretrække CW omkring 14170 kc.
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Fra den 7, til den 20, juli vil et helt hold finske 
amatører tage til Ålandsøerne, Der vil blive multi
transmitter operation på alle bånd, call OH2BH/ 
OHØ, og QSL sendes gennem W2CTN.

Båndrapporter:
3,7 Mc AM:

OZ4DX: LX1JE,

7 Mc CW:
OZ4DX: PY7QAO—4AOD - KV4GI alle OOz - UA9, 

14 Mc CW:
OZ4DX: VP8GQ 19 - VS1LP 16 - VE8DL - VU2JW 

18 - DU1OR 18 - CR6CH 19 - MP4BEQ 18 - JA1BLC 
—7MN—8BI/1 18 - ZB2SEE - 7X2AP 21 - KP4BEA 
20 plus 4X4 - TJJ8 - UI8 - UD6 - W’s.

OZ4WR: YA4A 19 - JA7MN—7AD 16 - ET3USA 
17 - UL7CG 18 - 7Z1AA 18 - VS6FK - L7 - VQ8BUE.

DR 1261: C08CF 16 - UJ8KA 16 - UJ8CJ 7 - 
JA2CMD 15.

14 Mc AM:
OZ4DX: EP2BY 20 - SV1BS 20 - 5B4MO--4AK - 

LX1DC—1DB - UF6BB - OY2Z - CT1 - Il - UA1.3
- UP2 - UQ2 m. m.

SSB:
OZ4WR: F9UC/FC 21 - KG1FR 23 - 4X4TF 17 - 

ET3RR 18 - KP4ALA 22 - MP4TBA 18 - YV5BNB— 
3KX—5BPJ—5ANS—1HD 22 - JA’s - UAØ - KWA
17 - UM8KAA 18 OA4AI—4CV—4KY—4PD—4PH 22
- YS2SA—1SRD 24 - XE1EK 24 - OY7ML 01 - 
WØPI/KM6 09 - ZD6PBD 22 - ZE2KL 18 - MP4QBF
18 - CE2CC 22 - KZ5AW 22 - PJ2CE 22 - VQ2WR 
17 - HP1JF 22 - TG9SC—9RJ—9MP 23 - TI3AA—2SS
- FG7XV 22 - PX1MO - AP2MI 17 - EP2RW 18 - 
5Z4AY 18.

DR 1261: 3A2WZ 12 - 5N2JWC 16 - 4U1ITU - 
MP4BBW - 5Z4GT 17 - ZL6IK 17 - HZ2AMS 17 - 
VQ1GDW 19 - VQ2AB 19,

21 Mc SSB:
OZ4WR: PX1MO 16 - HC0GE 23.

28 Mc SSB:
OZ4WR: DJ5IU 17 - HB9G.J 17,

Fra 4WR kommer også en del nyttige DX-adres- 
ser, som vi skynder os at videregive:

F9UC/FC via DL9PF.
ET3RR via WA1IWV.
WØPI/KM6 via QSL bureauet i England. (Skal nok 

være ISWL. Red.).
ZD6PBD Hammarlund DXpedition, P. O. Box 7388 

GPO, New York, N. Y., USA.
HP1JF Juan F. Arias, P. O. Box 658, Panama City, 

Panama.
TI3AA P. O. Box 4589, San José, Costa Rica. 
FG7XV P. O. Box 248, Basse Terre, Guadeloupe. 
PX1MO til F2MO, Michel Dort, 23 Rue Duban, 

Bordeaux, Gironde, Frankrig.
YA4A via K4KMX.
EP2RW via W2JTN.
ET3USA P. O. Box 843, New York, N. Y„ USA. 
7Z1AA via HB9AET.
Ja, det var det hele for denne gang. Tak for rap

porterne og på genhør næste måned.
73 og best DX de OZ7BQ/Joe,

Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

Meddelelse vedrørende RTTY maskiner.
Lodtrækningen om de RTTY maskiner, foreningen 

var i besiddelse af, blev foretaget under kontrol af 
EDRs forretningsudvalg.

Der var indkommet 68 ansøgere, og de 28, vi 
havde maskiner til, er skriftligt blevet underrettet.

De medlemmer, der ikke var heldige i denne om
gang, fik tildelt et særligt lodtrækningsnummer, 
således at de, når vi kommer i besiddelse af flere 
maskiner, før eller senere vil få meddelelse om, 
at nu er der et apparat til dem.

Når disse sidste deltagere i lodtrækningen hat- 
fået deres ønsker opfyldt, regner vi med senere at 
kunne forsyne endnu flere med RTTY apparater.

Ansøgninger om at få tildelt RTTY materiel til
sendes for fremtiden EDRs formand. Så hurtigt, vi 
har materiel klar, fordeles apparaterne ved lod
trækning mellem medlemmer af EDR, der har 
licens.

HB.

Nu nærmer tiden sig for EDRs årlige VHF test, 
og i år sker det den første week-end i september. 
Testen kommer herved til at foregå samtidig med 
Region I VHF contesten — dette skulle medføre, at 
aktiviteten i landene omkring os skulle være større 
og dermed mulighederne for virkelige DX forbin
delser. Skal vi ikke i år være enige om at indsende 
logs rettidigt og ret udfyldt? Indsendelsesfristen er 
i år skærpet — d. v. s. senest 14 dage efter testen, 
medens den endnu er i frisk erindring.

Indbydelse, til EDRs skandinaviske VHF-test:
Reglerne er, som følger:

Deltagelse:
Alle licenserede amatører i Norge, Sverige, Fin

land og Danmark kan deltage som direkte delta
gere 1 testen. Det er tilladt at tage QSO med sta
tioner uden for disse lande.

Dato:
Fra lørdag d. 5. september kl. 1800 GMT til søn

dag d. 6. september 1964 kl. 1200 GMT.

Frekvenser:
144—146 Mc og 432—438 Mc.

Antal QSO:
Der tillades én QSO med hver station på hvert 

bånd.

Points:
Der gives 1 point pr. km — gælder for begge fre

kvensområder.

Kode:
Der udveksles de sædvanlige kodegrupper, som 

f. eks. 58034, hvilket betyder, at man hører modpar
ten RS 58, og at det er afsenderens QSO nr. 34. QTH 
udveksles efter QRA Locator systemet.
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Logs:
Som logblade benyttes EDRs officielle logblade, 

eller, for fremmede stationer, tilsvarende uden
landske. Der indsendes separate logs for 144 Mc og 
432 Mc. Disse bedømmes hver for sig. Deltagerne 
udregner selv sine points, som opføres i rubrikken 
„POINTS). De udfyldte logs indsendes senest den 
20. september 1964 til:

Kaj Nielsen, OZ9AC,
Kai Lippmannsallé 6,
Dragør.

Postvæsenets afstempling er afgørende for retti
dig indsendelse.

Præmier:
EDRs hovedbestyrelse har som præmie udsat en 

pokal, der for at blive ejendom skal vindes 3 år 
i træk eller 4 år ialt. Pokalen, der blev udsat som 
præmie i 1962, er første gang vundet af SM7AED 
og anden gang af OZ9FR.

Vinder af- pokalen er den station, der har flest 
points på 144 Mc. Vinderen og de nærmest place
rede tildeles EDRs diplom.

Vinderen og de nærmest placerede på 432 Mc får 
ligeledes EDRs diplom.

God test.

Ballonforsøget d, 28. juni:
Efter forskellige tekniske vanskeligheder gik bal

lonen til vejrs kl. 0940 — der blæste en frisk vind 
fra vest, og dette medførte, at ballonen tog kurs 
østerud. Kl. 0941 blev den første QSO etableret via 
ballonen med 80S/B — herefter blev der gennem
ført QSO med følgende: 9EA/B, 3FYN/B, 3GW/B, 
7HC/B og SM7ZN. Forbindelserne var periodisk 
kraftig generet af, at der var short skip på 28 Mc 
båndet — der blev herved overført signaler fra sta
tioner i I, G og DL land!

Af flere årsager blev flyvehøjden denne gang 
moderat — højdemålingerne viste, at højden var 
5—6 km. Der blev foretaget afstandsmåling til bal
lonen, men på nuværende tidspunkt har vi ikke 
kunnet konstatere, om disse var nøjagtige. Målin
gerne blev udført på den måde, at et 1500 perioders 
signal blev moduleret ind på 28,5 Mc signalet, og så 
måltes faseforskellen mellem det udsendte og mod
tagne signal — da radiobølgers hastighed er kendt, 
kan afstanden beregnes.

Ca. kl. 1055 ophørte signalet fra ballonen — førend 
det ophørte, skete der det forunderlige, at sende
rens modulation skiftede fra PM til AM — det vides 
endnu ikke, hvad årsagen var. På dette tidspunkt 
skulle, efter de foreliggende rapporter, ballonen 
have befundet sig over det østre Skåne.

Nu holdes der en pause i opsendelserne, medens 
problemerne granskes — det formodes, at næste 
opsendelse sker i slutningen af august måned.

Tak for rapporterne.

Tysk ballonforsøg:
Søndag d. 21. juni kl. 1000 DNT skulle der være 

opsendt en ballon kaldet „ARBA 1“ fra en position 
ca. 20 km nord for Friedrichshafen ved Bodensøen. 
Der skulle medføres en sender, der på 145,6 Mc 
udsendte konstant bærebølge med en effekt på 100 
mW, desuden medførtes en sender på 151 Mc til 
brug for telemetry.

Der er endnu ikke hørt noget om, hvordan forsø
get forløb.

EME forsøg:
Lidt forklaring om hvad EME står for. EME be

tyder EARTH MOON EARTH. Lørdag d. 13. juni 
og søndag d. 14. juni var en stor week-end for VHF- 
amatørerne. KP4BPZ anvendte 100 fods parabolen 
i Arecibo, Puerto Rico, til forsøg på forbindelser via 
månen ved anvendelse af 144 og 432 Mc båndene — 
der blev anvendt en udstrålet effekt på 1 Megawatt!

På grund af at, der ikke var modtaget informa
tioner i rette tid, blev der ikke slået den „store 
alarm" til de danske VHF amatører — jeg undrer 
mig stadig over, hvor godt alle udenlandske ama
tører var underrettet om dette projekt!

Der blev opnået bemærkelsesværdige resultater — 
det kan nævnes, at på 432 Mc blev signalerne hørt 
fint af SM7BAE og SM7BCX, dog uden at QSO 
blev opnået. 144 Mc signalet var svagere hos de 
nævnte SM7 stationer — på dette område blev der 
heller ikke opnået QSO.

KP4BPZ fik forbindelse med W1BU, W9GAB, 
HB9RG, W9HGE og G3LTF på 432 Mc CW og 
W1FZJ på 432 Mc AM.

På 144 Mc, der blev benyttet om søndagen, blev 
der oprettet forbindelse med W1BU, K2LMG, 
G2HCJ, WB6GZY, DJ3EN, W3TIK/3, W3TMZ/3, 
W3LUL/3, DJ8PL, W4HJZ, DL3YBA, W4FJP og 
WØIC alle med CW.

OSCAR III:
Nu er der i Sverige oprettet en organisation, der 

varetager det koordinerende arbejde — gode resul
tater er nået, bl. a. er der fra Televerket tildelt 
grupperne specielle kaldesignaler SM-OSC. Det er 
vore gode venner i UK7, der har påtaget sig opga
ven som OSCAR koordinators. Lykke til!

Den danske O—III komite har søgt P & T om 
kaldesignaler i stil med de svenske, men der er 
ikke endnu modtaget svar, om dette kan tildeles.

Imens vi venter på O—III, ville det være af uvur
derlig nytte at kunne øve sig på at følge satellitter
ne, der sender i frekvensområdet 136—137 Mc. For 
ikke at komme på kant med loven har jeg d. 12. 
maj forespurgt P & T om mulighederne for tilla
delse til en sådan aflytning — desværre er der ikke 
modtaget noget svar endnu. Vi er klar til at of
fentliggøre de frekvenser og „køreplaner", som er 
oplyst i de fleste landes amatørtidsskrifter.

Når O—III bliver sendt op, er det tanken at ud
sende sporingsdata ved dens passager over dansk 
område — disse udsendelser vil ske med ESB i 80 
meter-båndet — selve sporingen sker på stationen 
i Rude skov — 9BS og undertegnede er i færd med 
at rigge udstyret op derude. Vi håber at kunne af
prøve systemet i slutningen af august måned.

Det sidste tekniske nyt om O—III er, at der med
bringes en sender, der udsender konstant bære
bølge på 145,950 Mc beregnet til sporing. Desværre 
er der intet nyt om opsendelsestidspunktet.

OZ9AC.

QRA-kort
kan stadig købes hos OZ5AB for den ringe pris 
af 3,50 kr. plus porto.

Husk at logs fra VHF-juli-testen skal sendes til 
SM7AED, Arne Nielsson,
Nygatan 96 B, Trelleborg,
Sverige.
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Resultat
av SSA skandinaviska VHF-test maj 1964.

SM
SM6CSO 243

OZ5PG
OZ9HN

SM7ZN 214
SM6CYZ/7 211 LA
SM7BCX 202 LA5EF 62
SM4CDO 68 LA4YG 56
SM7BU 66 LA9UI 53
SM5CNL 61 LA9VF 52
SM6BCD 42 LA8MC 50
SM7BEP/6 39 LA9T 47
SM5FJ 36 LA3KH 44
SM7DBM 34 LA2VC 28
SM5AOV 29 LA4R 17
SM2DXH 27 LA5UB 14
SM4HJ 21 LA5IG 7
SM2CFG 20
SM6CNS 20 OHSM5FF 8 OH2RK 82

OZ
OZ8ME
OZ2BN
OZ8SOR/P
OZ2RD

OH3TE 56

144
143
138
109

OH2GY
OH2BCB
OH6VM
OH3WL

31
25
18
12

OZ6AF 106
OZ5J 101 Checklogs
OZ1FF 101 LA9DI
OZ9BT 99 OZ2ME
OZ6EX 93 OZ2TE
OZ9CR 90 OZ7CR
OZ3M 88 OZ7LU
OZ4EV 68 OZ8UX
OZ6FL 64 OZ8HV
OZ7HJ 55 OZ6RC
OZ9JP 38 OZ4UB
OZ7BR 36 OZ8IS
OZ80P 29 OZ9HO
OZ1RH 26 OZ9OH
OZ6JI 15 SM5CJF
OZ3GW 10 SM5MN

Testen gick under • konditioner som over

blot at deltage. Men selvfølgelig må der vel også 
herom herske delte meninger.

Under mødet fik vi besøg af mr. Henry D, Martin 
fra Oklahoma, der medbragte en hilsen fra sin 
nabo, K5PDM. Henry, der var på rejse med 
„People to People Program", havde desværre ikke 
tid til et længere ophold, men bad mig hilse og 
sige tak for gæstfriheden.

Aftenen sluttede som sædvanlig med kaffebord 
og „snak“. OZ6BP.

2-meter klubbens næste møde
holdes den 27. august. Nærmere herom i aug. OZ.

FRA AFDELINGERNE

KØBENHAVN 
AFD

testområdet kan betecknas som något under normala 
men samlade trots detta ett glådjande stort antal 
tåvlande.

Tidigare år har testen huvudsakligen varit en 
kraftmåtning mellan OZ och SM, men i år kom 
också LA og OH med på ett sått som bådar gott 
for kommande år.

Segraren, SM6CSO, gratuleras och erhåller SSA 
diplom for sin prestation.

Slutligen ber jag få tacka tåvlingsdeltagarna och 
dem som sant in checklogs for god fighting spirit. 
Vi ses nåsta år!

SM5MN, SSA VHF Manager.

2-meter klubbens
sidste møde var besøgt af ca. 18 deltagere. Efter 
den næsten traditionelle „OSCAR"- og ballonorien
tering begyndte man en meget livlig diskussion 
om tester og testregler. Det var den nylig afholdte 
junitest, der gav stof til aftenens diskussion. Spørgs
målene, der var til debat, var de sædvanlige: Skal 
testerne køres over 2 eller flere perioder, eller skal 
der kun køres een lang periode, og hvordan med 
hensyn til de VHF-styrede stationer, må de skifte 
frekvens under testperioden, o. s. v. o. s. v.

Også de svage stationers chance for at placere 
sig blandt de vindende blev berørt i diskussionen, 
men det vigtigste må vel ikke være at vinde, men

Afd. holder møde
hver mandag kl. 20,00 
i lokalerne Frederiks- 
sundsvej 123, under

etagen, nedgang til venstre for „ABC-cafeteriet“. 
QSL-centralen er åben fra kl. 19,30. OZ7LM udle
verer kortene. Efter kl. 20,00 udleveres ikke QSL- 
kort.

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

Kasserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9,
2. sti, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902v, postgiro 59765.

Sekretær: OZ3WQ, Peter Lynggaard, postbox 198,
København K.
Programmet:
3. august:

Forhåbentlig friske og udhvilede håber vi at se 
jer i aften til den nye sæsons første mødeaften. 
Hvis du har noget at berette om, er du velkommen 
dertil.
10. august:

I aften skal vi høre et foredrag om transistorer. 
Nærmere meddelelse herom vil i alle tilfælde fore
ligge på klubaftenen den 3. august.
17. august:

Klubaften.

NYE KURSUS
Atter i den kommende sæson vil den kø

benhavnske afdeling af EDR arrangere et 
kursus i morsetelegrafi samt et kursus i 
radioteknik for de medlemmer, der til for
året 1965 agter at indstille sig til P & T’s prø
ver.
Morsekursus.

Undervisningen vil foregå 2 gange ugentlig 
(tirsdag og fredag) med 2X50 minutter pr. 
gang. Morseprøve vil finde sted ultimo marts 
1965.
Teknisk kursus.

Undervisningen vil foregå 1 gang ugentlig, 
nemlig hver torsdag, idet der undervises 
2X50 minutter pr. gang. Undervisningen va
rer indtil ultimo marts 1965.

Begge kursus begynder i sidste halvdel af 
september, men af hensyn til tilrettelægnin
gen vil vi anmode om, at alle Interesserede 
medlemmer omgående tilmelder sig til for
manden OZ5RO.
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Såfremt der er tilstrækkelig tilslutning, vil 
der til vinter blive oprettet morsekursus og 
et teknisk kursus med henblik på amatør
licens. Er du interesseret, så ring til OZ6MC 
eller OZ9JB.

Vy 73 de 6MC.
ÅRHUS

Formand: OZ5JT, Jens E. Thomsen, Brinken 4, 
Viby J. Tlf. (061) 4 23 53.

Kasserer: OZ6CW, Jørgen Cramer, Østergade 8, 
Århus C. Tlf. (061) 2 59 85.

Sekretær: OZ2WO, Ehlardt Hauptmann, Gyvel- 
vej 16, Brabrand. Tlf. (061) 6 08 15.

Afdelingens adresse: Postbox 212, Århus C.
Det er sommerferietid, og kun de færreste har 

tid og lyst til at tænke på radio, men nedenstående 
bærer præg af, at forårets arbejde er afsluttet på 
en god måde, og at vi er parate til at lægge ud igen 
i august.

Den 11. juni afholdtes et velbesøgt møde, hvor 
OZ5JT fortalte om mulighederne på RTTY.

Store østjyske Rævejagt, der blev afholdt lørdag
søndag den 27. og 28. juni, beviste atter, at det er 
en god tradition, der her opretholdes, en gang årligt 
at invitere vore udenbys kammerater til kappe
strid. Der var et overvejende antal udenbys del
tagere, og århusianerne måtte atter i år lide den 
tort, at deltagerne ude fra løb med præmierne. Vi 
giver resultatet nedenstående, men benytter lejlig
heden til at sige de mange deltagere fra nær og 
fjern tak for et dejligt samvær i god dyst. En spe
ciel tak rettes til 6EJ og hans hjælpere for et vel
tilrettelagt arrangement og de firmaer, som har bi
draget med præmier som gave.

Vi tager fat igen allerede torsdag den 13. august, 
hvor vi mødes kl. 2000 i Ungdomsgården til en hyg- 
geaften og ser på mobilanlæg. Har du et, vi må se, 
så tag det med denne aften.

Vy 73 2WO.
Alborg og omegn

Formand: OZ3PS, Henry Sørensen.
Kasserer: OZ6SM, Søren Mogensen.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen.
Mødelokale: Lokale 9, Ungdomsgården, Korn

blomstvej 18, Ålborg.
Idet dette skrives, skal vi til at have pølser og 

kaffe i det store telt på sommerlejren i Muldbjer
gene.

Program for juli—august:
Rævejagterne er indstillet til den 8. august, da 

begynder vi med en natjagt på kort A1212, Svend
strup.

Vi takker for alle de besøg, I afleverede ude hos 
os i Muldbjergene. Gentag det endelig i klubloka
let på Ungdomsgården. Vi har møde hver torsdag.

Vy 73 de OZ4X.

ÅBENRÅ
På grund af sommerferie og varme sker der 

ingenting i afd. rent radiomæssigt, det er ræve
jagterne, der præger billedet. Vi er på nuværende 
tidspunkt i gang med fjerde etape, det vil sige, der 
er tre etaper tilbage inden slutspurten, så der er 
stadigvæk chancer for de hold, der endnu ingen 
etape har vundet, til at erobre en og dermed del
tage i slutspurten.

Altså på med vanten hver mandag aften.
Vy 73 5WK.

BORNHOLM
Vi holder ferie indtil sidste tirsdag i august, men 

klubhuset er åbent for besøg hver tirsdag kl. 20.
Vy 73 4HF.

GIVE OG OMEGN
I den forløbne måned har 2 af vore medlemmer 

bestået såvel teknisk prøve som morseprøve, så vi 
i løbet af kort tid har 2 nylicenserede amatører.

Vore mødeaftener fortsætter i sommerferien, da 
vi bruger aftenerne til at løse forskellige praktiske 
problemer vedrørende afdelingsstationen og klub
huset. Således bygger vi en Quibical Quad antenne 
til 10—15 og 20 m, ligesom vi er ved at indrette 
lokalet med specielle byggeaftener for øje.

Undervisning påbegyndes atter torsdag den 13. 
august, hvorefter vi også vil arangere praktisk 
bygge vej ledning.

Vor årlige udflugt er fastsat til søndag d. 2. aug. 
Programmet vil senere blive meddelt medlemmerne.

Vi påtænker at arrangere en slags amatørstævne 
en week-end i september, hvor vi meget gerne vil 
modtage amatører udefra. Nærmere enkeltheder 
angående dette stævne vil blive meddelt i aug. OZ.

Vy 73 Svend Aage Lauridsen, OZ4RJ.
Henvendelser kan også rettes til S. P. Knop, Møl

legade 6, Give, eller A. Jørgensen, Falck-stationen, 
Give, tlf. 46.

LOLLAND-FALSTER
Den 19. juni modtog undertegnede fra formanden 

for Liibecks afd. af DARC en invitation til week
end besøg hos amatørkammerater i Lübeck med 
indkvartering hos disse. Der bliver begrænset ad
gang (mellem 20 og 30 kan deltage). Jeg har svaret, 
at vi var interesseret, og det bliver sikkert d. 25.— 
26. sept. med færgen 1330 fra Gedser (lørdag) og 
retur 1730 fra Travemiinde søndag. Samlingsstedet 
vil blive ved banegården i Nykøbing. Vi kører med 
bus herfra til Gedser og med bus fra Gedser til 
banegården søndag. Vi bliver afhentet i Trave- 
münde og indkvarteret hos vore værter. Lørdag 
aften samles vi alle — DL og OZ — i den gamle 
skippercafé Schiffergesellschaft. Søndag vil DL’erne 
sørge for vores underholdning, vise by og omegn.

I august OZ får I besked om tegning til turen og 
indbetaling af beløbet, som sikkert bliver 40 kr. på 
postanvisning. For disse penge får I rejsen Nykø- 
bing-Travemünde lørdag + det store kolde bord, 
inkluderet drikkepenge, men eksklusive drikkeva
rer, og rejsen Travemünde-Nykøbing søndag. Vi får
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Til orientering for medlemmerne kan oplyses, at 
byggeaftenerne begynder onsdag den 16. september 
kl. 1930. Bestyrelsen” sysler med forskellige planer 
vedrørende arrangementet af byggeaftenerne, men 
herom vil fremkomme nærmere meddelelse i aug.
nummeret af OZ.
Vy 73! P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.

AMAGER
Mødeaften: Hver torsdag kl. 19,30, Strandlods

vej 17, S. Linie 37 til stoppested Lergravsvej.
Formand: OZ9JB, J. Badstue, Kastrupvej 168, S, 

tlf. 55 25 01.
Kasserer: OZ2XU, M. Schou Nielsen, Mjøsens

gade 6, 1., S, tlf. AM 3812v.
Sekretær: OZ6MC, M. Hønning, Spidslodden 11, 

1. th., Kastrup, tlf. 51 03 85.
Program:

Torsdag d. 13. august
mødes vi igen efter ferien. Har du oplevet noget, 
så kom ned og fortæl om det, har du ikke, så kom 
alligevel.



hver især en dåse Nescafé udleveret som gave til 
vore værters XYL.

Dette er forvarsel om turen — i august OZ kom
mer altså besked om tilmeldingsfrist.

Vy 73 fra OZ2MI, Mimi.

NORDALS
Formand: OZ6EI, Eigild Hougaard, Havnbjerg, 

Nordborg, tlf. (044) 5 14 60.
Kasserer: OZ5CJ, Chresten Jørgensen, Oksbøl, 

Nordborg.
Sekretær: Bernt Damkjær, Drejøvej 5, Kirkeby, 

Nordborg, tlf. (044) 5 01 33.
Ved mødet den 17. juni blev den tekniske prøve 

diskuteret, og formanden demonstrerede bl. a. en 
lille eet rørsender samlet af en del af fysiksalens 
udstyr.

Vi ønsker følgende til lykke med vel overstået 
prøve hos P & T:

Jørn Mikkelsen OZ9MI
Laurids Hess OZ6LH
Georg Petersen OZ9GP
Georg Jensen OZ9GI

Onsdag den 24. juni blev der afholdt morseprøve 
for Georg Petersen og Peter Mai hos formanden 
privat. Dommerkomiteen bestod af 6EI, 9MI og 
6LH. Både Georg Petersen og Peter Mai bestod 
prøven, og der blev udstedt morseattest. Til lykke 
med det.

Afdelingen holder sommerferie, og det næste 
medlemsmøde samt CW-møderne bliver bekendt
gjort i OZ i august.

God ferie.
Vy 73 Bernt.

NYBORG
Lokale: Tårnvej 4.
Formand: OZ4WR, Møllervænget 3.
Nyborg afd. afholder den 13. august kl. 1930 sin 

årlige generalforsamling med følgende dagsorden:
Punkt 1. Valg af dirigent.
Punkt 2. Formanden aflægger beretning.
Punkt 3. Kassereren fremlægger regnskab.

Resultatliste fra 
STORE ØSTJYSKE RÆVEJAGT

Lørdag Søndag Ialt
1. Chr. Frederiksen — H. Jeppesen, Herning 96 135 231
2. 9OL, O. Laursen — P. Dam, Viborg 96 163 259
3. 5LD, L. Dam — 4JE K. C. Jensen, Viborg 124 137 261
4. 5HF D. Frederiksen — H. Mathiassen, Herning 127 136 263
5. 6AI A. Jørgensen — M. Jørgensen, Viborg 115 152 267
6. G. Rundstrøm — E. Deickmann, Herning 114 172 286
7. 2XT J. Drastrup — E. Drastrup, København 153 135 288
8. 8XU V. Sørensen — 2HD O. Holm, Viborg 112 199 311
9. 9WP W. Pedersen — 5JT J. Thomsen, Århus 205 163 368

10. K. Henriksen — F. Rasmussen, Herning 204 214 418
11. 2UC M. Laustsen — I. Laustsen, Herning 203 228 429
12. F. Holm — S. Holm 240 191 431
13. 5GM G. Andersen — N. Andersen, Horsens 2 ræve 2 ræve
14. A. Jacobsen — I. Jacobsen, Horsens 1 ræv 2 ræve
15. 5KE K. Eriksen — L. Johannesen, Nyborg 1 ræv 1 ræv
16. K. Christensen — H. Poulsen, Horsens 0 ræve mødte ikke, udgået

Der var skænket præmier af:
2LM, Århus Radiolager, 2KM, Hauge Radio, 2LJ, Ludvig Jensen 
Kørsel med rævene blev udført af 2VN.
Ræve var:
2PN, 2VN, 3BS.
Arrangement: 6EJ.

, Arako Radio.
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Punkt 4. Indkomne forslag — senest 3 dage før 
generalforsamlingen.

Punkt 5. Valg af formand.
Punkt 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Punkt 7. Eventuelt.
Vi håber, afd. medlemmer møder op til general

forsamlingen. Det er på en generalforsamling, at det 
gode og det mindre gode ved en forening kan 
drøftes og eventuelt kan rettes. Pse. Vi begynder 
præcis kl. 1945.

Der har været afholdt teknisk prøve af P & T, og 
her bestod Sommerlund og Preben Thomsen. Også 
A-prøven repræsenterede vi, idet OZ5KE og Vagn 
Poulsen bestod. Vagn Poulsen fik call OZ2VP.

Til slut rigtig god fortsat ferie.
Vy 73 de OZ6MI, Per.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Sundvej 79, 

tlf. 2 18 54.
Næstformand: OZ2SH, Søren Hansen, Kragsvej 49, 

tlf. 2 15 67.
Kasserer: OZ4GS, Svend Sørensen, Borgmester

vej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær: OZ9ER, Erling Nielsen, Strandprome

naden 38, tlf. 2 71 71.
OZ9NK, Jørgen Nielsen, Strandpromenaden 46, 

tlf. 2 47 01.
Torsdag den 20. august kl. 2015 afholdes den ordi

nære årlige generalforsamling i klubhuset.
Dagsorden iflg. lovene.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde 

senest den 16. august.
73 de 9ER.

HOLBÆK
Mandag den 25. april havde vi generalforsamling. 

Bestyrelsen kom til at bestå af John Lauritsen og 
OZ8AU P. Andreasen. Revisor OZ8LJ M. Jensen og 
suppleant J. E. Eghave.

Vi holder sommerferie til mandag den 24. aug.
God ferie.

Best 73 de 6VF.



HERNING
STORE MIDTJYDSKE RÆVEJAGT 1964 

Lørdag—søndag d. 1.—2. august.

Vi minder om S.M.R. 64, som afvikles efter „Reg
lement for Rævejagter'' og iøvrigt i henhold til det 
i OZ for juni bragte program.

Der sælges startkort på mødestedet — camping
pladsen i Give — fra kl. 1900 lørdag d. 1. august. 
Pris 15 kr. for nat- og dagjagt ialt.

Campingpladsen i Give, som har moderne swim
mingpool og brusebad med varmt og koldt vand, er 
åben hele natten mellem lørdag og søndag af hen
syn til jægerne.
Præmier:

Pænt sølvtøj til såvel jæger som observatør på 
de tre bedste hold. Desuden ekstrapræmier til nogle 
efterfølgende hold skænket af firmaerne:

FONA RADIO, ELTAX, MØLLER JENSEN, TV- 
HUSET.

Giv venligst tilmelding til: OZ5HF, Børge Frede
riksen, Birkvej, Birk pr. Herning, tlf. Herning 91 
eller til Frej Holm, DSBs Rejsebureau, Herning, 
tlf. 5111 i forretningstid.

Af hensyn til præmiekøb gerne tilmelding 1 uge 
før jagten.

Vi har rigelig af atlasblad 2808 Kollemorten, og vi 
sender gerne kortet pr. post fra dag til dag.

Vi mødes på den jydske hærvej!
God jagt og vy 73 de bestyrelsen.

ODENSE
Formand: Kaj Andersen, OZ7KV, Enebærvej 76, 

Hjallese, tlf. 11 18 55.
Torsdag den 25. juni havde vi fornøjelsen at have 

OZ4AO som foredragsholder i afdelingen. 4AO for
talte om Oscar-projektet og viste på nogle glimren
de film ballonopsendelserne, samt hvad københav
nergruppen har udrettet. Det var en hyggelig aften 
med mange fremmødte.

Fredag den 17. juli kl. 2000 indbydes der til op
stillingsmøde til HB på Rasmindegaarden.

Vel mødt!
Så ønsker vi en god sommerferie og på gensyn 

i august måned.
HUSK GIROKORTET!

Vy 73 de 2RH.

DM I RÆVEJAGT 1964.
Jagten afholdes første week-end i septem

ber. Program i august OZ.
God ferie og på gensyn.

Odense afdelingen.

Store fynske Rævejagt 1964.
Allerførst hjertelig til lykke med placeringen, 

Børge, det kom absolut ikke som nogen over
raskelse. Da jeg første gang mødte 5HF i en ræve
jagtsdyst for 10 år siden — Store midtjyske Ræve
jagt 1964 — var han også storfavorit, men at ned
lægge 3 ræve på 1 time 16 min. med en Vi time 
mellem 1. og 2. pejling og derefter et kvarters 
interval, det er absolut dansk rekord.

Derefter har jeg et par bemærkninger til arran- 
gøerne og til d’herrer ræveudvalgsmedlemmer — 
uden at jeg af den grund håber at gøre mig upopu
lær. Til de første, læg aldrig rævene ud, uden først 
at have indhentet tilladelse hos omkringboende 
lodsejere, tænk på, at alle blot nogenlunde passable

veje vil blive forsøgt ved tilkørsel til rævens hule. 
(Jævnf. § 4, stk. 9, 1. afsnit). For det andet, rævene 
skal absolut kunne høre hinandens udsendelser, og 
de skal over deres modtagere konstatere, at der bli
ver et ophold på 10—15 sek. mellem udsendelserne. 
For det tredie, jeg skal ikke gøre mig til talsmand 
for store startgebyrer, men kan der ikke blive en 
lille ting til vinderne, uden man forhøjer startgeby
ret, så må man dette. Tak for jagten, jeg kommer 
igen næste år.

Og til d’herrer ræveudvalgsmedlemmer anmoder 
jeg om at få jagten slettet som tællende til DM. 
§ 4, stk. 9, 1. afsn., blev som nævnt ikke overholdt, 
hvilket bevirkede, at en del jægere blev stoppet af 
en gal bondemand og fik en meget lang løbetur, 
men endnu værre var det, at § 4, stk. 12, 1. afsn., 
ikke blev overholdt på natjagten, så ræv nr. 1 og 
nr. 2 sendte på nøjagtig samme tid hele natten, og 
ræv 2 var så kraftig, at selv i en afstand af 1 km 
fra ræv 1 var toeren kraftigst. Bestemmelsen om 
en Vi \ ant. burde vel også overholdes. I det ud
mærkede reglement mangler jeg et punkt, der siger 
noget om præmiering, f. eks. mindst 1/3 af det ind
komne startbeløb anvendes til præmier — effekter, 
som klubben har modtaget som gave, og som udsæt
tes til præmiering, må regnes som en ekstra præ
mie og tjene som et særligt trækplaster for klub
bens arrangementer, ligeledes må man til et særligt 
udvalg kunne rette klager eller protester, hvis et 
reglement skal overholdes, og man skal køre DM 
indenfor fastlagte rammer.

Vy 73, OZ2RD, N. Storgaard.

RANDERS
Formand: OZ3RR, E. Sørensen, Lervangen 43 A.

Afdelingen har afholdt generalforsamling med 
stort fremmøde, og der blev valgt ny bestyrelse. 
Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Det blev 
bestemt at forsøge at klargøre afdelingssenderen og 
at få modtageren trimmet.

Teknisk kursus er jo nu afsluttet, og næsten alle 
deltagere har bestået prøven. Morsekursus gav 
godkendt prøve til alle deltagere. Vi lykønsker de 
nylicenserede amatører med resultatet.

Afdelingsaktiviteten er i øjeblikket, at mindst 10 
medlemmer samlet på den ugentlige byggeaften 
bygger transistor-rævemodtagere til sommerens 
jagter. Denne aktivitet ser vi gerne udbygget til 
andre eventuelle ønsker fra medlemmernes side i 
løbet af året.

Vy 73 es gd luck, p. b. v. OZ3LR, K. Lyngby.

SØNDERBORG
Klubadresse: OZ7JA, Jørgen Andersen, Midtkob

bel, Sdbg.
Formand: OZ9SE, Sven-Erik Petersen, Borgme

sterløkken 7, Sdbg.
Næstfmd. og samtidig lokalafdelingens adresse: 

OZ6MJ, Mads Jørgensen, Drachmannsgade 12, Sdbg. 
Tlf. (044) 2 50 84.

Siden sidst:
Flere er gået i gang med 2 m arbejdet, dog sav

ner vi mere aktivitet på båndet og mere fremgang 
i bygning af converteren.

Auktionen d. 29. juni gav stort tilskud til klubkas
sen, og mange radiodele skiftede ejermand.

Alle ønskes en god sommerferie og på genhør 
med frisk mod efter ferien.

Vy 73 de OZ6MJ.
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Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:

C 9134, OZ1JX, Jens Marinus Skoubo Sørensen, 
Frederiksberggade 13, Horsens.

C 8948, OZ1KQ, Knud Scheel Olsen, John Tranums 
Allé 11, 1., Kastrup.

C 4644, OZ1VR, Børge Madsen, Østermarken 153 B, 
Varde.

C 7775, OZ2VK, Vagn Jørgensen, Mimersgade 6 A, 
2., Horsens.

C OZ3DH, John David Hancke, Elmebakken 6, 
Snekkersten. (Genudstedelse).

C 4603, OZ3RC, Hans Bro Nielsen, Paludan Mül- 
lersvej 117, Århus V.

B 8574, OZ3SW, Steen Arne Møller, Meteorvej 77, 
Herlev.

C 9303, OZ3TT, Thorkild Pedersen, Bode Krog, 
Ørsted.

C 8699, OZ3TX, Finn Georg Jelstrup, Engha ve vej 
18, Ålborg.

C 8637, OZ4HQ, Hans Erik Solberg, Barthsgade 1, 
Århus N.

C 7787, OZ4LG, Lennart Herborg Greig, Risings- 
vej 30, Odense.

C 8993, OZ5UN, U. Stein-Poulsen, Valdemarsgade 
13, Brønderslev.

C 9291, OZ6GI, Knud Erik Gjørtz Christensen, 
Ørvadsvej, Årslev, Brabrand.

C 5810, OZ6KY, Jens Nørgård Nielsen, Vibevej 12, 
Dagnæs, Horsens.

C 8476, OZ8LH, Hans Lauritzen, Vinkelhøj 4,
Viby J.

C 7056, OZ8SC, Svend Aage Rasmussen, Byvej 47, 
st. th., Holme, Højbjerg.

C OZ9DG, Søren Bagger Rasmussen, Vesterby,
Fejø. (Postadresse: MG 57328 Rasmussen, SIO/ 
1/STGR, Høvelte).

C 8405, OZ9DK, Kenno Gert Danekilde, Teglværks
vej 8, Ullerød, Hillerød.

C 9327, OZ9DS, Poul Børge Raundahl Skallerup, 
Hermann Stillingsvej 38, Randers.

C 6907, OZ9MJ, Mogens Evan Høeg Jensen,
F. G. E. Rostrups Vej 24, Århus C.

9259 Willy Nielsen, Ribevej 2, Vejle.
9360 Frede Thomsen, Frederiksborgvej 161, 

København NV. (A)
9361 Knud Verner Jensen, Fasanvej 4, Herning.
9362 J. F. Gentry, Gailey Vicarage, Stafford, 

England.
9363 Palle Kruse, Birkedommervej 78, 1. tv., 

København NV.
9364 OZ7FR, Hendrik Frie, Vester Fælled vej 1, 2., 

København V. (A)
9365 Frank Hansen, Kirsebærallé 16, Hillerød.
9366 OZ4FC, F. Christensen, Rigensgade 9 B, st,, 

København K.
9367 John Lindahl, Østergade 1, Hadsten.
9368 N. Jørgen Bonde, Stationsvej 7, Skibby.
9369 Henning U. Sørensen, Vangede Bygade 60, 

Gentofte.
9370 Jørn Ernebjerg, Dover, Lintrup.
9371 Knud H. Klint, Alpehøj 3, Kolding.

Atter medlem.
4131 OZ5CA, Carl Christiansen, Borgediget 23, st., 

Roskilde.
4214 OZ4G, Gunner Jørgensen, Rypevej 32, Lange

sø, Nordborg.
7307 OZ20F, Ole Frandsen, Bjørn Andersensvej 

78, 1., Birkerød.
8271 Svend E. Pasgaard, Klostertorv 10, Århus C.

O z
Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

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

Giro-konto: 22116.
Redaktører:

Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 
15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Kasserer og næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, 
Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 

- Charlottenlund, tlf. Ordrup 7425.
L andsafdelingsleder:

OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(dag) 6111, (aften) 7652.

Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Alborg. 

QSL-centralen:
EDRs QSL-central:- v/OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup pr. Løkken, tlf. Ingstrup 6. QSL-centralens 
giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet ved enhver ind
betaling.

Annoncer:
Amatørannoneer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf. 
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes
vej 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. juli 1984.
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NYE MEDLEMMER
9344 Svend Jørgensen, Rettrup, Skive.
9345 Flemming Larsson, Æblevej 2, Tingstrup, 

Thisted.
9346 Vagn Holberg, Ringvej 25, Kokkedal.
9347 Carl Aage Nielsen, Ondrup, Odder.
9348 J. Chr. Jensen, Købmandsgården, Tikøb.
9349 Egon A. Olsen, Florsgade 3, 3., Kbh. N. (A)
9350 OZ1WB, Henrik H. Aschenbrenner, Strand

fogedvej 6, Brøndby Strand.
9351 Gert Thomsen, Slotsgade 24, Gråsten.
9352 Henning J. Urban, Mosegårdsvej 90, Odense.
9353 Kjeld Alsbo, Viktoriagade 6 A, 4., Køben

havn V. (A)
9354 Nils L. Johansen, Sofienlund, Øerne, 

Helsingør.
9355 Bjarne Nielsen, Dregersvej 52, Odense.
9356 Sverre Hansen, Baunehøj 17, Gimsing, Struer.
9357 Ole Olesen, Ved Skoven 41, Esbjerg.
9358 Poul Erik Nielsen, Strandpromenaden 46, 

Horsens.


