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Begynderens problemer

Der klages ofte over, at vi ikke gør til
strækkeligt for begynderne her i OZ — og 
det kan der vel nok være en hel del om. I 
hvert fald hvis man mener, der bør være 
flere artikler specielt for begynderen om 
netop hans problemer. Lad det være sagt 
straks: naturligvis skal vi have sådanne ar
tikler i det omfang, disse lader sig fremskaf
fe, og red. vil selvfølgelig til enhver tid gøre, 
hvad der kan gøres i så henseende. Det skal 
vi vende tilbage til om lidt.

Nu kan man imidlertid fristes til at spørge, 
om ikke begynderens behov i virkeligheden 
stort set tilfredsstilles meget godt gennem de 
mange konstruktionsartikler af vidt forskel
lig art, der indsendes af amatører fra alle 
egne af landet. Man kan skam udmærket 
lære en hel del radioteknik ved at studere 
disse artikler, selvom man måske ikke altid 
kan fordøje det hele, og selvom man overho
vedet ikke ville drømme om at bygge de be
skrevne apparater selv. Det er næppe helt 
forkert at påstå, at de fleste »gamle« begyn
dere stort set har tilegnet sig stoffet ved læs
ning af OZ efter princippet »vil du med, så 
hæng på«, og det er i hvert fald helt forkert 
at springe alt det stof over, der ikke åbenlyst 
henvender sig direkte til begynderen.

Det er nødvendigt for begynderen at have 
en vis radioteknisk ballast for at få et rime
ligt udbytte af artiklerne i OZ, men vi er jo 
så heldige at have en udmærket begynderbog,

Vejen til Sendetilladelsen, som det er natur
ligt for begynderen at anskaffe, også selvom 
han ikke påtænker at gå op til den tekniske 
prøve lige med det samme. Det stof, der står 
i VTS, må forfatterne til artikler kunne for
udsætte bekendt for læserne af OZ — skal 
vi ikke være enige om, at det grundlæggende 
teoretiske stof er der ikke grund til at tage 
under behandling i særlige begynderartikler, 
når vi nu engang har VTS?

Derimod kunne vi tænke os, at der er et 
stort behov for en slags overbygning på det 
noget koncentrerede (tørre?) og teoretisk 
prægede stof i VTS. Vi kunne tage et eller 
andet punkt, som begynderen er stødt imod, 
op til mere grundig belysning ud fra en an
den synsvinkel end i VTS eller i OZ’s almin
delige artikler. Vi vil gerne bruge en side i 
hvert nummer til »begynderens problemer« 
— af hvad art de så måtte være — men for
udsætningen er, at vi får nogle egnede 
spørgsmål fra begynderne. Skal vi prøve? Så 
skriv til teknisk redaktør, som så prøver at 
finde et offer (det bli’r nok ofte ham selv, der 
kommer til at hænge på den). Det er natur
ligvis klart, at spørgerens eller forslagsstille
rens identitet aldrig vil blive offentliggjort!

Var der nogen, der sagde konstruktions
artikler for begyndere? Svaret må blive, at 
red. håber, der vil komme nogle med posten 
af og til. Det er som bekendt meningen, at 
OZ skal skrives mest af læserno selv. 7AQ.
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ESB Af OZ6BP, B. Eggert Pedersen, 
Brydegårdsvej 31, Måløv.

Om at tolke anodemeterets visninger ved lineære forstærkere 
under ESB-drift

Oversat fra »Single Sideband for the Amateur«, Howard F. Wright Jr., W1PNB.

Indledning.
Der har i tidens løb været bragt forskellige 

konstruktionsartikler i OZ af ESB-sendere, 
og disse er uden tvivl blevet brugt som 
grundlag for en del af de ESB-stationer, der 
kører i dag. Andre amatører er gået en anden 
vej og har købt færdige stationer, som selv
følgelig ikke giver de samme muligheder for 
eksperimenter, som den hjemmebyggede sta
tion gør, men helt bortset fra disse betragt
ninger er der dog eet tilfælles, nemlig spørgs
målet om korrekt indstilling af den lineære 
forstærker. Inspireret af sidste tekniske brev
kasse og opfordret af nogle amatører, der 
har problemerne inde på livet, blev følgende 
oversættelse lavet.

I gamle dage med ordinær AM-drift på 
stationen var der ikke grund til at bekymre 
sig meget om instrumentaflæsningen. Anode- 
meteret i PA-trinet gav svar på de fleste 
spørgsmål uden større besvær. Kik på instru
mentet — tun stationen op — og så, et udtryk 
for inputtet opnået helt uden blod, sved og 
tårer. Kunne det være nemmere?

Det ville være at undervurdere situationen 
en hel del at påstå, at det er ligeså nemt ved 
lineære forstærkere til ESB-drift. Stærke 
mænd har grædt bitre tårer og tilbragt ad
skillige søvnløse nætter på grund af deres 
anodemeters opførsel (eller mangel på sam
me). — Hvorfor? Simpelthen fordi de fleste 
af os finder det temmelig vanskeligt at revi
dere vor fasttømrede mistro til anodemete
rets værdi ved måling på lineære forstær
kere.

Lad os med det samme slå fast, at amatø
rens indstilling til sit anodemeter i et lineært 
PA-trin er af overordentlig stor betydning. 
Ja, man kan endog sige, det er bestemmende 
for total succes eller delvis fiasko hvad angår 
amatørmæssig smalbåndskommunikation.

Hvorfor falder anodemeteret så fælt, når 
det indikerer forstærkerens drift ved ESB, 
og der udsendes tale?

Fordi meteret ikke længere er i stand til at 
fastholde en konstant visning, som det gjorde 
ved forstærkning af ikke-varierende signa
ler. Talemodulationen indeholder periodiske 
energistød. Man siger, at »hånden er hurti
gere end øjet«. Hvis dette er tilfældet, kunne 
man passende også sige »stemmen er hurti
gere end instrumentet«. Instrumentet kan 
simpelthen ikke bevæge sig hurtigt nok. Det 
begynder at følge den første lydimpuls, der 
kommer, men bevæger sig så langsomt at det 
først når impulsen, når denne er på vej ned. 
Så prøver instrumentet at følge med ned, 
men kommer også her bagefter. Hvis der i 
stedet for ord anvendes en konstant tone, vil 
instrumentet stabilisere sig på en »middel
værdi«. Når signalet varierer med talens sta
velser, vil instrumentviseren danse op og ned. 
Bevægelsernes størrelse afhænger af flere 
faktorer. Forskellige instrumenter kan have 
forskellige tidskonstanter (hastighedsre
spons). Forskillige stemmer indeholder varie
rende mængder »middeleffekt«. Udsvingenes 
størrelse afhænger i nogen grad af, om for
stærkeren kører i klasse AB1, AB2 eller B.

Forvrængning.
En lineær forstærker må forstærke signa

let fra exciteren uden ændring af det oprin
delige signals kurveform. Enhver ændring 
i kurveformen er forvrængning, og forvræng
ning betyder, at nye signaler frembringes. 
Disse nye signaler resulterer i splatter.

Enhver lineær forstærker har et punkt, 
hvorover den ikke længere vil frembringe 
uforvrængede signaler. Selvom driversigna
let forøges, vil outputtet ikke følge inputtet 
nøjagtig proportionalt. Da enhver ændring 
af signalkurveformen ved niveauer forskel
lig fra signalets maximum også skaber pro
blemer, er det ubetinget nødvendigt, at det 
»begrænsende« punkt ikke overskrides.

Anodemeteret er ikke særlig velegnet til 
at indikere spidserne i et talesignal. Enhver
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sammenhæng mellem viserudslagene og et 
uforvrænget, uklippet signal er tilfældigt.

Når nu viserinstrumentet er et så dårligt 
måleapparat, hvorfor bliver vi så stadig ved 
med at bruge det? Fordi, hvis det bliver for
tolket rigtigt, er det stadig et værdifuldt 
stykke måleværktøj. Det kræver blot en 
smule forståelse.

Viserinstrument kontra oscilloskop.
I artikler, der omhandler indstilling af li

neære forstærkere, kan man som regel læse, 
at et oscilloskop er det bedste stykke værk
tøj til indikeringsbrug. Om brugen af dette 
udmærkede instrument er mere livsnødven
dig ved indstilling af en ESB-sender eller i 
arbejdet med at få en almindelig AM-sender 
til at køre korrekt, er et spørgsmål, der kan 
gøres til genstand for debat, men selv om et 
stigende antal amatører anvender oscilloskop, 
er det urealistisk at tro, at alle ESB-statio- 
ner til enhver tid vil blive overvåget af ama
tører, der bruger oscilloskop. Faktisk kan en 
amatør, der forstår, hvad hans anodemeter 
kan fortælle ham, udmærket klare sig uden 
oscilloskop.

Hver af de ledsagende skitser viser for
skellige tilstande af forstærkerens drift eller 
type af inputsignal, således som det vises på 
anodemeteret, og som det ses på et oscillo
skop. Formålet er at vise virkningen af viser
instrumentet, der jo viser en »middelindike- 
ring« og virkningen af oscilloskopet, der vi
ser den øjeblikkelige værdi. Både kontinuer
lige signaler og tale er vist.

Fig. 1 er et totone-signal. Denne type an
vendes til at bestemme linearitet og for
vrængning på alle dele af kurveformen. Her 
bør man lægge mærke til een ting: Toppen 
af figuren forbliver uklippet og fylder rum
met ud mellem begrænsningslinierne. (Be

grænsningslinierne angiver det punkt, hvor 
output ikke mere følger inputtet lineært 
(PEP-værdien)). Der vil ikke opstå splatter 
som følge af forvrængede spidser, så længe 
vi ikke prøver på at overskride begrænsnin

gerne under denne indstilling af forstærke
ren. Dette holder stik i alle de efterfølgende 
skitser uden hensyntagen til typen af signal
input.

Fig. 2 viser en forstærker, der drives ind i 
forvrængning på et totonesignal. Spidsbe
grænsningslinien er blevet overskredet. Be
mærk klipningen af spidserne. Læg nu mær
ke til meterets visning sammenlignet med 
fig 1. Meteret viser, hvad vi alle godt kan 
lide at se — mere effekt, men oscilloskopet 
viser, at det drejer sig om forvrænget effekt.

Fig. 3 viser resultatet af at indføre en en
kelt LF-tone i modulatoren. Det ser ikke ud 
som et sinusformet signal, men det er, fordi 
vi ikke længere har et LF-signal. ESB-exci- 
teren har omdannet enkelttonen fra LF- til 
enkelttone HF.

Fig. 4 viser den faktiske kurveform ved 
tale. Lyden var et vedvarende »O-o-o-h«. 
Bemærk at spidserne like akkurat når be- 
grænsningelinierne. Se på instrumentet. Åh, 
hvor kedeligt. Det er den strøm, vi skal regne 
med, når vi udregner vort input.

Fig. 5 viser den tilstand, hvor lavfrekvens
styrken er korrigeret til at give større ud
slag på instrumentet. Joh, instrumentet viser 
virkelig mere, men prøv at se på oscillosko
pet. Spidserne er virkelig klippet. Splatter, 
øv, der er ingen vej tilbage. Et rent signal 
betyder et mindre instrumentudslag, medens 
større udslag kun er til besvær.

Fig. 6 viser den samme tale ændret til for
målet ved hjælp af LF-kompression for at 
forøge »middel-til-spids« forholdet. Bemærk, 
at instrumentet stadig viser en forøgelse,
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sammenlignet med fig. 4. Dette er også på 
grund af klipningen af kurveformen, og der 
forekommer også forvrængning, men det gi
ver dog ikke splatter, hvis de nydannede fre
kvenser er omhyggeligt filtreret på et tidligt 
sted i exciteren. Nye frekvenser, dannet som 
følge af klipning af HF’en i et lineært PA, 
kan ikke filtreres fra, de vil altid blive ud
sendt til almindelig plage for andre.

Hvis man studerer skitserne, vil man san
de, at der, som tidligere nævnt, er nogen for
bindelse mellem instrumentaflæsning og kva
liteten af det udsendte signal.

Hele situationen virker måske nok lidt 
skummel. Er det virkelig muligt for en gen
nemsnitsamatør, uden adgang til et hav af 
laboratorieinstrumenter, at indstille sin ESB- 
sender rigtigt? Det bedste svar må blive, at 
masser af amatører gør det dagligt. Måske 
giver viserinstrumentet ikke alle nødvendige 
indikationer, men man bør aldrig undervur
dere en amatørs evne til at klare sig med 
forhåndenværende søm. »Prøv — og lær af 
dine fejl«-systemet kan gøre mirakler.

Splatter.
Sidder man med en kæde af to eller flere 

lineære forstærkere foran sig, er det næppe 
muligt at opnå optimalt output fra disse 
uden en betragtelig mængde justeringer. Hel
digvis har ESB-sende- og modtageteknik en 
vis evne til at få forvrængning efter ulineær 
forstærkning og splatter til at stritte frem 
som en betændt tommelfinger. Medens den 
samme portion forvrængning delvis kunne 
skjules i sidebåndene på et dobbeltsidebånds
signal og til en vis grad tilsløres i mangel på 
selektivitet i en ordinær modtager, så er dette 
ikke tilfældet ved ESB. Der er ikke noget, 
der viser sig mere tydeligt end forvræng
ningssplatter ved enkeltsidebåndstransmis
sion. På en ESB-modtager har man mulighed 
for at fastslå alle fakta om splatter opstået 
ved ulineær forstærkning, der viser sig på 
det uønskede sidebånd. Dette gør det muligt 
helt og holdent at stole på rapporter givet af 
»manden i den anden ende«.

I tilfælde af klippede spidser kan man 
simpelthen dreje ned for styrken, indtil der 
rapporteres et »rent« uønsket sidebånd. Æn
dringer kan derefter gøres med det for øje 
at forøge effekten uden at ødelægge signalet.

Input.
Hvad er input? Spørg en amatør, hvor stort 

hans input er helt nøjagtigt. Svaret vil lyde 
noget i retning af: Øh — anodespændingen er 
1500 volt, og instrumentet sparker op til om

kring 100 mA, det er omkring 150 watt. Det 
er selvfølgelig kun meteraflæsningen, input
tet er i virkeligheden lidt større.

Sæt så en klemme på ham; spørg ham, 
hvad hans »spids«effekt virkelig er, for den 
sags skyld hvad han forstår ved »spidsef
fekt«. Der er chance for, at han får et jaget 
blik i øjnene. Han kan finde på at nævne 
noget om at multiplicere meteraflæsningen 
med 1,57. Nå, pres ham nu ikke mere end 
højst nødvendigt. Du kunne gerne blive lige 
så forvirret, som han er.

Faktisk er hele problemet omkring begre
bet input ikke nær så kompliceret, som det 
er forvirrende. Den umådeholdne brug af 
ordet »spids« (peak) til at beskrive tre helt 
forskellige tilstande er skadelig for forståel
sen af den ellers ret simple sag om begrebet 
input.

Man kan gå to veje for at tydeliggøre de 
forskellige slags »spidseffekter«. Den ene er 
at tegne et ret kompliceret billede, hvori ind
går en fremstilling af de enkelte perioder 
både for HF og LF’ens vedkommende. Den 
anden, som vi skal prøve her, er at forklare 
den samme virkning ved hjælp af et eksem
pel, der ikke har meget med radio at gøre, 
men som er en nær parallel til de faktiske 
forhold omkring moduleret HF-effekt.

Vi tænker os en »4-stillings« læselampe, 
der kobles til lysnettet. »4-stillings« vil sige, 
at man med en omskifter kan vælge mellem 
forskellige lysstyrker. Den ene omskifter
stilling er »afbrudt«, de andre varierer fra 
»tusmørke« til fuld lysstyrke af den 100 watt
pære, der sidder i lampen. Lad os nu fore
stille os, at denne 100 W-pære repræsenterer 
senderens HF-output, ikke i den sædvanlige 
form, hvor man anvender en glødelampe som 
kunstantenne, men i den mere abstrakte 
form, at hver periode af 50 Hz-strømmen re
præsenterer en tilsvarende periode i HF-sig- 
nalet. På denne måde svarer det til fuldt 
indsat bærebølge, når lampen brænder med 
fuld lysstyrke (100 watt). Vi fantaserer vi
dere og lader lysstyrkeomskifteren repræsen
tere modulationen. Med omskifteren varierer 
vi lysstyrken ret langsomt og sporadisk. Dette 
simulerer modulation i form af tale. Vi mang
ler endnu en ting i vort tankeeksperiment, 
nemlig noget der kan gøre det ud for anode
meteret i senderen. Lad os nu sige, at vi for
binder et trægt AC-amperemeter i serie med 
netledningen til lampen, så har vi også et bil
lede af anodemeteret, der ikke kan følge ano
destrømsvariationerne hurtigt nok ved tale- 
modulation. Vi er nu i stand til at demon
strere meningen med »øjeblikkelig spidsef
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fekt«, »PEP- eller max. signal« og »max. 
instrumentudslag ved tale«.

For at finde værdien for »øjeblikkelig 
spidseffekt« drejer vi fuldt op for lysstyrken 
på vor lampe. Lad os nu, for at gøre det nem
mere, sige, at netspændingen er 100 volt i 
stedet for 220 volt. Ohms lov siger da, at så 
må strømmen være 1 amp. (De 100 V resp. 
220 V, der tales om, er selvfølgelig middel
værdier). Betragt kun een periode af 50 Hz- 
spændingen. Den øjeblikkelige »spidsspæn
ding« er 1,41 gange 100 volt, det er 141 volt. 
Strømmen ved »spids« er 1,41 A. Hvis P = 
I • E, så betyder dette, at der eksisterer ca. 
200 watt i en uendelig lille tidsperiode i top
pen af en vekselstrømsperiode. Hvad betyder 
nu dette for manden, der sidder ved sin lam
pe for at læse en bog? Ingenting. Han har en 
lampe, der giver ham en belysning, der sva
rer til 100 watt, og det ved han. Det samme 
holder stik i en sender. Den »øjeblikkelige 
spidseffekt« spiller en overordentlig lille rolle 
ved den daglige drift og indstilling af sen
deren.

Nu til sagens kerne — »PEP eller max. sig
naleffekt«. Dette er muligvis det mest nyt
tige af vore udtryk. Det er på denne måde, 
en fabrikant betegner sit produkt, og som 
regel er det det, der menes underforstået, når 
man ser ordet »spids« (peak) på tryk. Hvad 
er så værdien i vort eksempel med lampen? 
Det er 100 watt — så simpelt er det. Næh, 
stop nu lidt, hvordan kan 100 watt være 
»spidseffekt« og stadig være den effekt, der 
fås, når man ganger middelspænding med 
middelstrøm (100 volt gange 1 amp.)? Dette 
giver helt bestemt »middel-« og ikke »spids
effekt«. Idette tilfælde refererer ordet »spids« 
ikke længere til toppen af 50 Hz-bølgen. For 
at vise, hvad der menes, lader vi ikke mere 
lampen brænde med fuld lysstyrke, men si
mulerer modulation ved at variere middel
effekten hele vejen fra nul til maximum. Nu 
arbejder lampen (eller forstærkeren) ikke 
fuldt hele tiden. Den har nogle hvileperioder 
på grund af, at signalet pulserer. I dette til
fælde refererer ordet »spids« til det faktum, 
at den fulde middeleffekt på 100 watt kun 
eksisterer i meget korte tidsrum, i virkelig
heden så korte, at det træge AC-ampereme- 
ter i netledningen ikke har den mindste 
chance for at indikere den mængde middel
effekt — nemlig 100 watt — som vi véd, 
eksisterer kortvarigt.

Den rigtige metode til at bestemme »maxi
mal middel signaleffekt« er at skifte lampen 
om til fuld lysstyrke og lade den stå der, ind
til meteret når op til visningen. På samme

måde med senderen. Mål aldrig »PEP eller 
max. signaleffekt« under tale. Indsæt bære
bølge eller fløjt i mikrofonen, og meteret vil 
nøjagtigt vise »PEP«. Set fra et strengt HF- 
synspunkt har vi stadig med »middeleffekt« 
værdier at gøre. Disse skulle vi være fortro
lige med. Begrebet »max. viserudslag ved 
tale« skulle næsten forklare sig selv. Det har 
været omtalt, at AC-amperemeteret i netled
ningen var alt for langsomt til at indikere 
selv de relativt langsomme variationer i ef
fekten, der repræsenterer modulationen. Det 
har også været nævnt, at effekter aflæst på 
»flagrende« viserinstrumenter er tildels vær
diløse, hvis de ikke følges op af supplerende 
målinger. Dette nævnes kun igen for at poin
tere, at det er vigtigt at være helt fortrolig 
med, hvad slags effekt der er tale om, når 
talen falder på lineære forstærkere.

Nu kan man sige, at det er uheldigt, at 
licensbestemmelserne taler om, at effekten 
bestemmes ved aflæsning af viserudslag med 
nærmere fastsat dæmpning, når det drejer 
sig om ESB. Dette kan nemlig meget nemt 
forlede amatøren til at søge opnået så stort 
udslag som muligt. Det er også helt i orden, 
blot det ikke sker på bekostning af lineari
teten. Dette forhold fører til noget interes
sant. Hvis man har en forstærker, der »taler 
op« til 150 watt, vil man ikke kunne fløjte i 
mikrofonen uden at overskride den tillade
lige effekt. Dog vil »max. signaleffekt« være 
den samme i begge tilfælde.

Tidligere nævntes størrelsen 1,57 i forbin
delse med »spidseffekt«. Brug aldrig denne 
faktor, med mindre der er tale om prøve med 
totonesignal. Forstærkerens middeleffekt, 
som aflæst på meteret, er meget mindre ved 
to signaler end ved eet. På grund af kombi
nationen af de to toner kører forstærkeren 
ikke fuldt i hele tiden, men har hvileperio
der ind imellem. »Max. signaleffekt« forbli
ver på dennes fulde værdi, men instrumentet 
med »gennemsnitsindikeringen« viser en 
langt mindre strøm. Hvis forstærkeren kører 
i klasse B, indikeres kun ca. 64 % af vær
dien for et eet-tonesignal med samme maxi
male amplitude. Den reciprokke værdi af 
0,64 er 1,57. Meteret viser således 1,57 gange 
mere på et een-tonesignal (f. eks. bærebølge), 
end det gør ved et to-tonesignal. Denne fak
tor vedrører kun forstærkere i klasse B. — 
Klasse AB2 og AB1 giver lavere værdier for 
forholdet mellem meteraflæsningen for sig
naler bestående af een eller to frekvenser. 
Hvis vi fortsætter i samme tankegang, ind
tager klasse A en særstilling, da der, ligegyl
digt hvordan signalet ser ud, ikke kan fore
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komme nogen ændring i  anodestrømmen.
Af det foregående kan vi lære, at faktoren 

1,57 kun må bruges i eet specielt tilfælde og 
aldrig, når der er tale om instrumentaflæs
ning ved talemodulation. Man kan umuligt 
se på en »dansende« instrumentviser og deraf 
fastslå, at »PEP« er så og så meget. Som af
sluttende bevis på, at faktoren 1,57 virkelig 
forekommer i virkeligheden, kan man sam
menligne strømmene i fig. 1 og 3.

Indstilling uden brug af oscilloskop.
Dette er ikke udelukkende en artikel om 

indstilling af lineære forstærkere, men tager 
også sigte på at demonstrere, hvordan man 
korrekt anvender DC-viserinstrumenter, når 
der ikke er andet til rådighed. Proceduren 
falder i den »billige men temmelig effek
tive« klasse.

Selvom der i det foregående hele tiden har 
været tale om PA-trin, kan klipning og for
vrængning selvfølgelig også opstå i ethvert 
drivertrin. Indikationerne viser sig i output
tet fra PA-trinet og viser der tilstanden af 
de foregående trin, men i praksis er det nød
vendigt at lokalisere det svage led-og arbejde 
med dette.

Lad os sige, at vi har en forstærker, der er 
beregnet for en anodespænding på 1500 volt 
og en max. signalstrøm på 200 mA. (Husk, 
der er her tale om et konstant signal, ikke 
tale). Først indsættes nogen bærebølge fra 
exciteren. Så tuner vi gitter- og anodekred
sene op til resonans efter en outputindikator. 
(Enhver type outputindikator, forbundet til 
fødeledningen, kan bruges). Derefter justerer 
vi koblingen til fødeledningen. Koblingen 
justeres til max. output for en given anode
strøm ved resonans. Hvis koblingen gøres 
hårdere, stiger anodestrømmen, men output
tet forbliver konstant eller mindskes. Dette 
»max. output punkt« for en given mængde 
styring ligger meget tæt på det »magiske« 
punkt, der er korrekt indstilling af en lineær 
forstærker. Den gamle metode med at ind
stille koblingen efter resonansdyk kan ikke 
anbefales her. Når vi een gang har nået der- 
rigtige kobling, som her beskrevet, har vi 
koblet lige bestemt så hårdt, som vi kan til
lade os. Hvis anodestrømmen er mindre end 
de 200 mA (for den forstærker, vi taler om), 
har vi simpelthen ikke styring nok.

Nu er vi i stand til uden hensyntagen til, 
hvilken effekt vor forstærker skal kunne be
handle, at udføre en grov kontrol af,, ved 
hvilken indstilling den begynder at klippe. 
Vi varierer mængden af den indsatte bære
bølge og holder øje med outputindikatoren.

Vi skal lægge mærke til, ved hvilket punkt 
en forøgelse af bærebølgen ikke længere gi
ver en hurtig stigning i output. Nu aflæses 
anodemeteret, idet vi håber på, at det i vort 
tilfælde er nået op på 200 mA. Denne værdi 
ganges med anodespændingen. Dette er groft 
taget den maximale lineære effekt, der er til 
rådighed. Forudsætter vi, at den faktiske 
anodestrøm kun er 150 mA (nemlig begræn
set af manglende lineær styring), vil vor 
maximale signaleffekt kun være 225 watt 
mod mulige 300 watt.

Dernæst fjernes bærebølgen, og vi skifter 
til tale. Dette er situationen, hvor erfaringen 
i at bruge et oscilloskop tæller. Vi ved, at 
tale kun vil give ca. det halve instrumentud
slag af, hvad det konstante signal, såsom bæ
rebølgen, gav. Vi kan nu kun forvente 75 mA, 
da vort konstante signal gav 150 mA. Den 
eneste måde, hvorpå vi kan opnå et større 
udslag uden splatter, er at forsyne os med 
en korrekt udført og rigtigt justeret kom
pressor i exciterens LF-del. Ser vi tilbage på 
det foregående, kan vi nu bestemme vort 
»max. viserudslag ved tale« eller den legale 
effekt til kun 112,5 watt (75 mA X 1500 V). 
»PEP-effekten« er 225 watt (150 mA X 
1500 V).

Faktisk er det sådan, at forskellige stem
mer vil kunne give forskellige viserudslag, 
og med en forstærker i klasse AB kan man 
forvente et viserudslag, der ligger forholds
vis højere.

Tro nu ikke at nogen anbefaler ovennævnte 
procedure til. afløsning for den mere »legi
time« prøve med to-tonesignal og oscilloskop. 
Enhver, der har arbejdet med lineære for
stærkere, ved, at indsætning af store mæng
der konstant signal (bærebølge og enkelttone 
er værre, to-tone mindre brutalt), kan få PA- 
rør til at smelte. Dog, hvis metoden bruges 
med omtanke, kommer der een god ting ud 
af den, nemlig et signal, der er betydelig 
mere korrekt (og mere udholdeligt at være 
nabo til), end et, hvor det eneste formål er 
at vride anodemeterets viser rundt om stop
stiften.

Afslutning.
Dette sidste eksempel kan måske nok virke 

lidt forvirrende, men man bør huske på, at 
forfatteren vælger at gennemføre eksemplet 
med en forstærker, der får for lidt styring og 
derfor ikke kan nå op på det specificerede 
input. I det hele taget vil det være en god 
idé at gennemlæse det hele en ekstra gang, 
selvom man mener at have forstået det i før
ste omgang.
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En af de færdige 
rævemodtagere.

Rævemodtager Af N. Rudberg Jørgensen, OZ8NJ,
Søndermarken 46, 1. th., Espergærde.

Den her beskrevne rævemodtager blev til 
under en række aftener i EDR’s Helsingør 
afdeling. Det primære formål med disse afte
ner var at gøre deltagerne bekendt med kon
struktion af transistorgrej. Et sekundært for
mål var at fremstille en tidssvarende, yde
dygtig og billig rævemodtager. Konstruktio
nen blev ikke en komplet modtager, men et 
print omfattende modtageren fra HF-trinets 
basis til hovedtelefonudgangen. Resten, nem
lig valget af antenneform, indgangskredsen 
og den mekaniske udførelse, blev det over
ladt til den enkelte bygger at finde ud af.

Jeg skal her beskrive omtalte grundenhed 
samt give nogle forslag til udførelse af an
tenne og indgangskreds.

Diagrammet.
Modtageren er en super med eet HF-trin, 

blander, separat oscillator, to MF-trin, diode
detektor og t6 lavfrekvenstrin. Mellemfre- 
kvensen er ca. 300 kHz. Transistorer af

de billigste underholdningstyper, nemlig 
HF-transistoren AF117 og LF-transistoren 
AC126, er anvendt i modtageren.

HF-trinet er jordet-emitterkoblet — denne 
kobling er iøvrigt anvendt i alle modtagerens 
forstærkertrin — HF-forstærkningen er vari
abel, spændingsdeleren i emitterkredsløbet 
(51 kohm—1,5 kohm) sørger for, at man kan 
regulere helt ned for trinet.

Fra en til 1.825 kHz afstemt kreds i HF- 
trinets kollektor går vi over til blandertran
sistorens basis. Oscillatorens signal er ført 
ind på blanderens emitter.

Oscillatorfrekvensen er 2125 kHz. Oscilla
toren kører i princippet jordet-emitter og 
bruger induktiv tilbagekobling. En del af 
transistorens emittermodstand er uafkoblet, 
man kan herigennem gøre oscillatoren delvis 
uafhængig af transistorens data og hermed 
mindske f. eks. temperatureffekternes indvir
ken på oscillatoramplitude og -frekvens.

Efter blanderen følger et dobbelt båndfil -
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Rævemodtagerens 
stramskema. 
Forskellige indgangs
kredse er beskrevet 
senere i teksten.

Kondensatorer:
4,7 nF: Philips C296AA/A4k7.
20 nF: Philips C280AA/P22k.
0,1 μF: Philips C280AA/P100k.
0,5 μF: Philips C426AS/G0,5.
0,8 μF: Philips C426AS/G0.8.

4 μF: Philips C426AR/D4.
25 μF: Philips C426AR/C25.
50 μF: Philips C426AR/C50.

125 μF; Philips C426AR/D125.
Også andre typer og fabrikater kunne bruges, 

men der er plads på printet til disse.
Afstemningskondensatorer 150 pF, 240 pF, 500 pF, 

300 pF.

Polystyrenkondensatorer, 2 % tolerance (flere fa
brikater).

Oscillatorens afstemningskondensatorer:
Prahn Mini-Lufttrimmer med 6 mm aksel, 8 pF, 

type LTM 8 (2 statorplader fjernes).
Differentialkondensator:
Prahn Mini-Lufttrimmer med 6 mm aksel, 30 pF, 

type LTM 30a, modificeret — statorsættet delt i to 
og anden halvdel fastloddet til rørnitter anbragt 
i to tomme huller på calitpladen — eller Philips 
diff.kondensator type C003FA/10E.

Førstnævnte må opspændes isoleret, og der an
vendes isoleret koblingsled; sidstnævnte har isoleret 
rotor og kan spændes op direkte på forpladen.
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Spoleemnernes data.
Een-kreds-emner: (L2 og L3).
Neosid Kleinfilter F 12X12X15,3 med ferritkvali- 

tet FE 10.
To-kreds-emner: (L4/L5, L6/L7, L8/9).
Neosid Kleinfilter F 12X24,5X15,3 med ferritkva- 

litet FE 10.
Antennestav og indgangskreds:
Ferritstav Siemens B61610 M25 10X204 mm.
Hvis uafstemt ferritstav eller trådramme:
Indgangsspole Siemens Siferrit skålkerne B 65561- 

A0040-A001, spoleform B 65562-AC000-M003, bøjle- 
holder B 65563 A eller B 65565-A2 (til print), af-

L4/L5, 1. HF-båndfilter:
Primær (L4) 220 vdg. 0,1 2X silke.
Sekundær (L5) 220 vdg. 0,1 2 X silke, udtag 14 vdg. 

fra kolde ende.
Begge vikles med ca. 100 vdg. i hvert store kam

mer og ca. 20 vdg. i det lille kammer.

p: primær, 
s: sekundær, 
i: inderende , 
(kolde), 

u: udtag, 
y: yderende.

Bundstykket set fra spolesiden.

L2, 1.825 kHz mellemkreds:
Primær 50 vdg. 6X0,07 litze, udtag 11 vdg. fra 

kolde ende.
Sekundær 4 vdg. 6X0,07 litze.
Primær viklet med 2X25 vdg. i to kamre, sekun

dær viklet udenpå primærs kolde ende.

p: primær, 
s: sekundær, 
i: inderende (kolde), 
u: udtag, 
y: yderende.

Bundstykket set fra spolesiden.

L6/X7, 2. MF-båndfilter:
Primær (L6) 220 vdg. 0,1 2X silke, udtag 60 vdg. 

fra kolde ende.
Sekundær (L7) 220 vdg. 0,1 2 X silke, udtag 14 vdg. 

fra kolde ende.
Viklet ligesom L4/L5.

p: primær, 
s: sekundær, 
i: inderende. 
u: udtag, 
y: yderende.

Bundstykket set fra spolesiden.

L3, 2.125 kHz oscillatorspole:
Afstemningsvikl. 50 vdg. 6X0,07 litze, udtag 17 

vdg. fra kolde ende.
Tilbagekobl.vikl. 8 vdg. 6X0,07 litze.
Output 4 vdg. 0,12X silke.
Afstemningsvikl. viklet med 2X25 vdg. i to kamre. 
Tilbagekobling viklet udenpå kolde ende af af

stemningsvikl.
Outputvikl. igen viklet herovenpå.

a: afstemn.vikl. 
t: tilbagekobl.vikl. 
o: outputvikl. 
i: inderende (kolde), 
u: udtag, 
y: yderende.

Ene ende af outputvikl. til stel på dåsen. 
Bundstykket set fra spolesiden.

L8, sidste MF-kreds og L9, beat-oscillator:
L8, primær 220 vdg. 0,1 2Xsilke, udtag 110 vdg. 

fra kolde ende.
L8, primær 70 vdg. 0,08 CuL.
Primæren viklet med ca. 110 vdg. i hvert store 

kammer, sekundæren viklet i lille kammer og over 
primærens kolde ende.

L9, afstemningsvikl. 220 vdg. 0,1 2 X silke, udt. 35 
vdg. fra kolde ende.

L9, tilbagekobl. 15 vdg. 0,08 CuL.
Vikles i lighed med L8. Alle vikl. samme vik

lingsretning.
p: primær, 
s: sekundær, 
a: afstemn.vikl. 
t: tilbagekobl.

vikl. 
i: inderende. 
u: udtag, 
y: yderende.

Bundstykket set fra spolesiden.

ter afstemt til 300 kHz, en HF-forstærker- 
transistor, igen et dobbelt båndfilter og MF- 
transistor nr. 2. MF-båndfiltrene bruger in
duktiv kobling mellem kredsene. Begge MF- 
trin forstærkningsreguleres.

Fra en enkelt afstemt kreds i anden MF- 
transistors kollektor går vi over til detektor
dioden.

Beat-oscillatoren ligner ganske signaloscil
latoren. Beat-oscillatoren bruger den anden
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Et modtagerprint.

spole i en to-kreds spoleenhed, hvis første 
spole er den sidste MF-kreds. Den induktive 
kobling i spoleenheden er tilstrækkelig for 
BFO-inj ektionen.

Detektordioden efterfølges af et MF-filter, 
og da der er rigeligt signal til LF-forstærke- 
ren, benytter vi lejligheden til at indføre en 
dæmpning og samtidig at lave lidt højtone- 
afskæring.

LF-forstærkeren har to trin, forstærknin
gen er rigelig til, at man kan anvende en 
hvilken somhelst hovedtelefon uden at bruge 
nogen tilpasningstransformer.

Forslag til antenner og indgangskredse.

1. Afstemt ferritstav.
Den simpleste og billigste form for pejle- 

antenne og indgangskreds. Som ferritstav 
kan anbefales Siemens type B 61610 M25 10 
X 204, det er en af slagsen med langsgående 
slidser. Spolen har 20 vindinger 20X0,05 litze 
spaced til ca. 25 mm viklelængde. Viklingen 
er løftet ca. 1 mm ud fra staven med f. eks. 
nogle vindinger 0,1 mm presspan. Koblings
spolen til HF-trinets basis er anbragt midt 
over afstemningsspolen og er på 2 vindinger 
20X0,05 litzetråd. Afstemningskapaciteten 
udgøres af to 300 pF 2 %. polystyrenkonden
satorer og en keramisk skivetrimmer på 5— 
40 pF... Senseomskifteren har tre stillinger. 
Omskifteren burde iøvrigt være en type med 
tilbagetræk til midterstillingen. Omskifte
rens midterstilling kobler senseantennen til 
rotoren på differentialkondensatoren for mi- 
nimumsskærpning. I yderstillingerne er sen
seantennen lagt ind på hver ende af afstem
ningskredsen over modstandene R1 og R2, 
størrelsen af disse findes ved forsøg, værdien 
bliver nok mellem 10 og 50 kohm. Den »tosi
dede« sensning er en fordel, som ikke koster 
noget, man behøver ved sidebestemmelse 
bare at dreje modtageren 90° ud fra pejle- 
minimum og dreje- omskifteren fra side til 
side. Selv under de dårligste forhold vil man 
så som regel kunne høre forskel på signal
styrkerne.

Et par praktiske bemærkninger vedrørende 
anbringelse af ferritstaven: Hvis man an
bringer staven i selve modtagerens kasse — 
der skal så være én slids i kassen, så denne 
ikke danner en kortsluttet vinding for sta
ven — skal stavens ender helst rage lidt 
udenfor kassen i begge ender. Jeg ville iøv
rigt selv foretrække at anbringe staven 
indeni et opslidset messing- eller aluminium
rør med en diameter på 40—50 mm og ret 
tyndvægget, som så er anbragt f. eks. ovenpå 
kassen og anvendes som bærehåndtag.

2. Uafstemt ferritstav.
Man kan lade være at anbringe hele af

stemningsviklingen på ferritstaven. Man kan 
så undgå at have ret lange varme ledninger 
fra afstemningskredsen løbende rundt i kas
sen, og man kan opnå en lidt større godhed

Forslag 1.

i kredsen. Staven har her 4 vindinger 20X 
0,05 litzetråd. Antennekredsspolen er en Sie
mens skålkerne type B 65561-A0040-A001 
med 2X16 vindinger 20X0,05 litzetråd. Sta
vens vikling går ind på midtpunktet på af
stemningsspolen. Koblingsviklingen til HF- 
trinets basis er på 2 vindinger. Øvrige arran
gementer er som i forslag 1.

3. Uafstemt »rigtig« rammeantenne.
Fordelen ved at anvende en ferritstav i 

stedet for en trådramme er, at det mekaniske 
arbejde ved modtagerens bygning lettes, og 
at den bliver nemmere at håndtere. Ferrit-
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* Herover printet.

Til venstre: Montagetegning, 
lidt forstørret af hensyn til læselig

heden.
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staven kan dog ikke måle sig med en tråd- 
ramme af selv beskedne dimensioner, hvad 
følsomheden angår. Hvad angår evnen til at 
samle signaler op, svarer staven til en tråd
ramme med en diameter på ca. det halve af 
stavens længde.

Så vil man have det bedste udbytte af sin 
modtager, bør man altså benytte en rigtig 
rammeantenne. Den afstemte ramme, som 
man brugte i gamle dage, har ingen fordele, 
vi nøjes med at have een vinding i rammen. 
Rammens diameter vælges så stor som prak
tisk muligt, op til en 40 cm skulle være til at 
realisere. Rammeviklingen kan laves f. eks. 
ved at man fastgør et stykke svær litzetråd 
eller et stykke 0,75 mm2 PT-ledning til en 
smal strimmel 1 mm pertinax eller svært kar
ton og skyder denne ind i røret. Eller man 
kunne anvende inderlederen af et stykke 
svært coaxkabel.

Rammen føres ind på midtpunktet af en 
spole, som kan være den samme som i for
slag 2.

Man kan bruge samme sensearrangement 
som i de to første forslag. Ikke alle ræve
jægere har imidlertid altid været heldige 
med det konventionelle sensearrangement, 
jeg skal iøvrigt ikke her komme nærmere ind 
på årsagerne hertil.

Forslag 2.

Her er en idé til et sensearrangement, som 
jeg ganske vist ikke har haft lejlighed til at 
prøve i praksis, men som i teorien ser ganske 
tiltalende ud.

Den korte vertikale stav, man normalt bru
ger som senseantenne, har en statisk kapa
citet på 15—40 pF. Med en spole kan vi af
stemme senseantennen til resonans. Efter 
spolen går vi igennem en modstand og en 
koblingsvikling på 2 vindinger til stel.

Et signal giver en strøm i den afstemte 
sensekreds, som er i fase med det elektriske 
felt. Strømmen inducerer en spænding i ram
mekredsens spole, som er 90° forskudt for

strømmen og altså i fase med (respektive 
modfase til) det af rammen opsamlede signal. 
Med førnævnte modstand indstiller man til 
et signal fra sensekredsen, som er af samme 
størrelse som rammesignalet. Sensekredsen

Forslag 3.

trimmes iøvrigt til resonans ved med kort
sluttet ramme at afstemme sensekredsspolen 
til størst signal.

Ved konstruktionen af denne rævemodta- 
gerenhed er det forsøgt at lave en modtager, 
som opfylder rimelige krav med hensyn til 
følsomhed og selektivitet, og som samtidig er 
ukompliceret og let at få til at køre, og som 
er så billig i anskaffelse, at selv unge begyn
dere har råd til at være med. Hvad angår 
opfyldelsen af de stillede krav, kan jeg for
tælle, at skønt der var tale om en 100 % 
»papirkonstruktion«, virkede første eksem
plar praktisk talt med det samme. Det sam
me har været tilfældet med senere eksem
plarer. Og prisen? — Ja, vi har i Helsingør- 
afdelingen købt komponenter ind til en serie 
på 10 modtagere. Og prisen på komponenter 
til printet blev ca. 100 kr. Hertil kommer så 
selve printet og alt det »udenoms«.

Jeg håber at få lejlighed til at træffe man
ge søskende til denne rævespille i marken.

PS. Fornylig konstateredes på en af de 
byggede modtagere parasitsvingninger i MF- 
forstærkeren. Fænomenet kunne fjernes ved 
indsætning af en modstand på 200 ohm i ba
sisledningen. Printet blev skåret op, og mod
standen loddet på bagsiden af printet.

(Det var en af disse væmmelige fejl, som 
aldrig dukker op i hverken første, andet eller 
syvende eksemplar!)

46



Spørgsmål: Kunne du ikke fortælle mig, hvad der 
forstås ved VOX, MOX og notch-filter, da jeg ikke 
har kunnet finde noget om det i VTS?

Svar: VOX er en forkortelse for det amerikanske 
Voice Operated X-mitter, hvormed menes, at sen
deren er indrettet således, at den tastes, når man 
siger noget i mikrofonen, uden at man behøver at 
foretage sig andet. Det bruges især ved ESB. Det 
var noget meget eftertragtet, da det kom frem, og 
blev slået stort op i amerikanske annoncer. Et års 
tid efter begyndte man at kunne se udtrykket MOX 
anvendt i annoncer. Det står for Manually Ope
rated X-mitter, altså skift til sending på den go’e 
gamle måde med en omskifter. Jeg kunne tænke 
mig, at det opstod, fordi det er lettere at sælge en 
sender med MOX end en alm. sende/modtage om
skifter, når nu så mange andre sendere har VOX. 
Måske er der en læser, som ved bedre? — Notch- 
filter har noget med selektivitet at gøre, idet et 
notch-filter har en filterkurve med en ganske lille 
båndbredde, nogle få Hz. Det usædvanlige er, at 
filterkurven „vender på hovedet", så den ikke som 
et normalt frekvensfilter lader et lille frekvens
område slippe igennem, men tværtimod stopper for 
det. Notch betyder spalte eller kløft, og filteret 
laver netop en sådan i den øvrige filterkurve. Man 
anvender det i modtagerens mellemfrekvensdel til 
at fjerne generende bærebølger med, idet disse ofte 
kan dæmpes 40—50 dB med et notch-filter. For at 
placere filteret netop på det generende signals fre
kvens, kan notch-frekvensen afstemmes lidt om
kring MF’en med en knap på modtagerens forplade.

Spørgsmål: Mine antenneforhold er ret dårlige, 
og jeg kunne godt tænke mig at få en vertikal
antenne op. Jeg vil gerne vide, hvor god den er i 
forhold til f. eks. G5RV eller W3DZZ antennerne?

Svar: En vertikal antenne er jo mange ting, men 
jeg gætter på, at du mener en lodret kvartbølge- 
antenne med et jordnet, ofte kaldet en Ground 
Plane antenne. Hvis dette jordnet var meget stort 
(mange bølgelængder i diameter), og meget fin
masket, giver ground-plane antennen i teorien 
3 dB mere end en dipol ophængt i en højde 
på 2/3 af ground-plane’ns højde. I praksis er en 
ground-plane lidt anderledes i sin udstråling end 
de fleste vandrette antenner, dels fordi den er lige 
følsom hele horisonten rundt, og dels fordi den 
ofte har en lavere udstrålingsvinkel, så den i en 
større del af den tid, båndet er åbent, når ud til de 
fjerne DX. Men en vandret antenne er ofte lige så 
effektiv i sine hovedretninger, hvis den hænger 
omkring en halv bølgelængde oppe, og jeg vil per
sonlig foretrække en vandret antenne, der hænger 
omkring en hel bølgelængde oppe frem for en 
ground-plane. På 20, 40 og 80 m ville jeg bruge en 
vertikal antenne, og på 15 og 10 m en dipol så højt 
som muligt, hvis jeg var dig.

Spørgsmål: Jeg bor i et villakvarter. Et eller an
det sted udsendes der en kraftig QRM fra et olie
fyr. Støjen varer fra et halvt til to minutter med

Spørgsmål sendes til OZ6NF, G. Juul-Nyholm, 
Hirsebakken 7, Måløv. Sammen med spørgsmålene 
skal altid opgives EDR-medlemsnummer og evt. 
kaldesignal, men spørgerne forbliver anonyme 
overfor alle andre end OZ6NF.

et interval der svarer til dagens temperatur. Jeg 
vil gerne finde afsenderen. Skal man bygge en hel 
rævemodtager, eller kan mindre gøre det?

Svar: Jeg har ladet mig fortælle, at P&T kon
trollerer støjkilder med en transistorradio med fer- 
ritantenne på mellembølge, men jeg har ikke selv 
prøvet det. Er der en erfaren læser på det om
råde?

Spørgsmål: Jeg har et „Master Indicator Gyro 
Flux Gate Compass“ An 5752-1, ser. no. AF-42 no. 
40976 fra Bendix Aviation Corp., som jeg vil an
vende til beamindikering og kun indikering, da mo
torerne er ganske små (diam. ca. 4 cm). Hvorledes 
bestemmes den rette spænding, som selsynmotorer- 
ne skal have? Efter sigende fordrer de 35—45 V ved 
400 Hz. 2) Kan du foreslå en opstilling, der leverer 
en spænding (eventuelt variabel i det anførte om
råde) ved 400 Hz. Diagrammet skal helst være med 
transistorer. Jeg har en transformer med diverse 
spændinger mellem 2 og 18 V, 2 A): Kan den på 
een eller anden måde anvendes? 12 V 50 Hz er prø
vet, men det brummer fælt og giver en betydelig 
misvisning selv med korte ledninger. 3) Hvorledes 
laver man en selvregulerende strømforsyning, der 
sikrer 240 V AC, 2—3 A konstant på sekundæren, 
selv om nettet varierer mellem 190 og 225 V? Ende
lig et almindeligt spørgsmål: I diagrammer står 
ofte blot anført HFDR (RFC) uden angivelse af 
størrelse. Hvordan finder man den rette størrelse? 
Værdierne kan da ikke være ligegyldige, de må da 
være forskellige for hhv. HF- og VHF-området?

Svar: Jeg ville give dem den dobbelte spænding, 
hvor de netop begynder at kunne dreje. hinanden. 
Og jeg vil tro, at du lander på 28 V, 400 Hz, altså. 
2) En push-pull transistoroscillator af den normale 
type til DC-DC convertere, hvor vindingstallene på 
transformeren må afpasses således, at frekvensen 
netop bliver 400 Hz. Desværre er beregningen af 
en sådan ikke noget, som jeg umiddelbart har for
stand på, så nærmere kan: jeg nok ikke komme 
det. Den skal naturligvis fødes fra en jænvspæn- 
ding, og det er nok tvivlsomt, om den nævnte 
transformer kan bruges i oscillatoren, men mulig
vis til strømforsyningen til oscillatoren, det kom
mer jo an på dens forbrug. — Forresten, under 2) 
kan man også måle den højeste 50 Hz spænding, 
som ikke giver brum på motorerne; ved 8 gange 
så høj en frekvens kan de så tåle 8 gange så høj en 
spænding, og driftsspændingen er nok ca. 80 °/o 
heraf. — 3) Sådanne spændingsstabilisatorer laves 
hovedsagelig efter følgende tre principper; i) En 
variotransformer, som drives af en motor, der sty
res af en spændingsføler, ii) En transformer drives 
til mætning på 190 V og får resten af kredsløbet til 
at give en konstant spænding ud, når den er mæt
tet. iii) Men styrede ensretterventiler (thyristorer) 
lukker man op for så stor en del af hver halvpe
riode, at den således regulerede strøms spændings
fald over belastningen giver netop 240 V (efter en 
passende optransformering). Ingen af principperne 
egner sig umiddelbart for amatørbygning. Der er

47



Tripler 2m - 70cm
Af OZ7TW, E. Thaysen, 
Kirkevej, Felsted, Sdrjl.

I OZ nr. 7, 1965, har OZ9AC beskrevet en 
varaktortripler til samme frekvens som den 
i det følgende omtalte, men til væsentlig 
større effekt. Det kan jo imidlertid også lade 
sig gøre at arbejde med QRP, og så er udgif
terne jo tilsvarende lavere!

Ved start på 70 cm er senderen som regel 
det punkt, der volder færrest problemer, idet 
de fleste, der starter op på dette bånd, alle
rede er QRV på 2 m. Og problemet ordnes 
derfor nemt ved hjælp af et triplertrin.

Efter varaktordiodens fremkomst vil det 
være meget fristende at prøve en sådan som 
frekvensmultiplikator (i dette tilfælde trip
ler). Fig. 1 viser et triplertrin med en var ak
tordiode, der er i stand til at afgive ca. 150 
mW. Til udstyring af dioden kræves 0,25—1 
W, 2 m-HF. Tr er en transistor, der kan le
vere den ovennævnte effekt. Kredsen L1-C1 
afstemmes til 144 MHz. Med C2 kan udsty
ringen af dioden varieres. For at opnå impe
danstilpasning mellem Tr og Dl anvendes et

π-t ilter, der består af C3-L2-D1. En varaktor- 
diode er jo en kapacitetsdiode og kan derfor 
betragtes som slutkapaciteten i π-filteret.

Seriekredsen L3-C5 (idlerkredsen) afstem
mes til 288 MHz og virker således som kort
slutning for den 2. harmoniske af 144 MHz. 
L4-C6 afstemmes til 432 MHz. For at opnå 
impedanstilpasning er anvendt et udtag på 
spolen til antennen.

Og med 150 mW kan der udmærket laves 
forsøg og QSO’er på 70 cm, særlig når en god 
og højtplaceret antenne benyttes. Prøv bare.

Fig. 1.

Cl — C3 — C5 — C6 — 11 pF trimmer.
C2 — 5 pF trimmer.
C4 — 500 pF.
D1 — Varaktordiode. BA110, BA120 el. BA121.
L1 — 5 vdg., luftspole, 1,5 mm Cu Ag, 6 mm dia.
L2 — 7 vdg., luftspole, 1,5 mm, Cu Ag, 6 mm dia.
L3 — 4 vdg., luftspole, 1 mm Cu Ag, 6 mm dia.
L4 — 2 vdg., luftspole, 1,5 mm Cu Ag, 6 mm dia.
(L4 udtag på midten).
Spolernes længde: L1: 20 mm, L2: 30 mm, L3: 8 

mm, L4: 7 mm.

Teknisk brevkasse

bl. a. en hel masse forholdsregler at træffe med ii) 
og iii) for at få spænding og strøm sinusformet på 
udgangssiden, specielt hvis belastningen er aktiv. 
— Værdien af en højfrekvensdrosselspole (Radio 
Frequency Choke) afhænger både af frekvensen og 
dens anvendelse. Men oftest bruger man en sådan 
når man vil have en jævnstrømsforbindelse ind i et 
kredsløb, uden at den derværende HF bliver kort
sluttet til stel eller B+. Kort sagt skal værdien i 
den slags anvendelser vælges sådan, at reaktansen 
er 5—10 gange større end impedansniveauet af de 
øvrige komponenter ved dens „varme" ende. Det 
giver oftest mH i lave MF’er, men få μH på VHF. 
På VHF kan man følge den praktiske regel, der 
siger, at en drosselspole fås ved at vikle en kvart 
bølgelængde tråd på et glat rør som en tætviklet 
eetlagsspole, solenoide.

Tak til de mange, der har tilsendt og tilbudt op
lysninger om sokkelforbindelser for STV 280/40Z. 
De er videresendt. — Er der ingen, der har en god 
rævemodtager, som kunne bygges efter til 80 m? 
Jeg vil gerne låne diagrammet til spørgeren i 
december.

Vy 73 de OZ6NF.

Et par rettelser til
Vejen Til Sendetilladelsen, 4. udg.

Formlen side 34, 5. linie, venstre spalte, 
skal lyde

e1/e2 = N2 • e2/e1 
og side 40, 1. spalte, linie 13, skal stå langt 
over F0 .

Der skal nok være flere fejl af samme 
kedelige slags, og jeg vil være læserne tak
nemlig for at blive gjort opmærksom på dem, 
således at de kan blive korrigeret her i OZ.

OZ7AQ.

Rettelse til »VXO’en i praksis«.
OZ, jan. 1966.

Der har desværre indsneget sig en tegne
fejl i diagrammet på side 8. Skærmgitteret 
på oscillatorrøret er afkoblet til stel med 10 
nF. Denne blok skal ikke være der.

Ganske vist kan den godt svinge alligevel, 
jeg har lige prøvet det efter, men det ændrer 
frekvensen temmelig meget, så venligst ret 
tegningen i OZ. Arne, OX3AB.
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Fra INDUSTRI OG

ved OZ6PA VIDENSKAB

Hvor nøjagtigt kan vi måle?

Intet menneskeværk er evigt og uforgængeligt, 
og ingen dogmer og postulater har gyldighed for 
alle tider.

De store sandheder undergår også revision, og i 
vor tekniske og videnskabelige tidsalder gælder 
det mere end nogensinde, at mange opfattelser re
videres, og at hårfine afvigelser fra det kendte må 
tages med ind i billedet, når nye fremskridt skal 
gøres.

Hvem skulle nu tro, at de kendte grundmure, vi 
bygger vore måleenheder på, nemlig meteren, 
kiloet, temperaturgraderne og sekundet adskillige 
gange har været i ilden de sidste år, fordi de slet 
ikke var nøjagtige nok i vor moderne tidsalder. 
Disse enhedstyper er jo i videre forstand det, 
hvorpå vi bygger al vor måling i det daglige og 
praktiske liv; af dem er afledet en hel række kend
te måleenheder, amperen, joulen, hestekraften, ki
lowatttimen, blot for at nævne nogle få af dem.

Det kan sikkert undre mange, at disse enheder 
ikke er noget fundamentalt, noget man ikke piller 
ved, men sandheden er dog den, at nye erfaringer 
og opdagelser viser, at standardenhederne er for 
grove i deres udformning. På den måde bliver det 
videnskabelige måleværktøj ikke nøjagtigt nok. Der 
må udarbejdes mere præcise enheder, og det må 
ske under fælles „overhøjhed", så der kun er een 
slags målestandard, der er den rigtige.

Ligesom radiokommunikationen har sin I.T.U. 
(International Telekommunikations Union), er der 
noget, der på dansk hedder „Det internationale 
bureau for mål og vægt (Comité International des 
Poids et Mesures). Dette bureau tager sig også af 
de elektriske enheder, og i tilknytning til dette ar
bejde er der i de forskellige stater oprettet store 
laboratorier for præsicionsmålinger og justeringer.

I gamle dage var der et grusomt virvar i alt, 
hvad der angik mål og vægt. Vi husker danske 
tommer, engelske tommer, ja selv inden for samme 
land kunne man have mange forskellige målbeteg
nelser. Det måtte føre til et fælles ønske om et 
internationalt mål- og vægtsystem, og længdeenhe
den meter blev knæsat i Frankrig i 1799. Selve 
meterkonventionen, en, samling af 18 stater, blev 
dog først til i 1875. Her indgik Danmark i aftalerne, 
men først i 1907 blev meteren indført ved lov. Vi 
husker alle de gamle enheder, alen og fod, og det er 
enheder, der sammen med den gamle enhed pundet 
ikke er så helt nemme at få udryddet i sproget.

De gamle længdeenheder var taget fra det men
neskelige legeme, hvad også selve benævnelserne 
favn, alen,, fod og tomme er et udtryk for.

Prototypen, meterstangen, hvorefter al længde
mål i de tilsluttede lande skulle bestemmes, blev 
udført i platin og deponeret, i Paris.

Det viste sig hurtigt, at den fastlagte meterstan
dard ikke .var. nøjagtig nok, den var 0,2 mm for 
kort. Nu kunne man naturligvis lave en ny, men 
man viste allerede da, at der hurtigt ville komme 
nye revisioner, idet den endelige fastlæggelse af 
jordbuens længde ikke var nøjagtig nok, og at må-

let en 10 milliontedel af samme længde ville falde

noget anderledes ud, når nye metoder til jordmå
ling blev udfundet og gennemført. Man valgte da 
foreløbig at beholde platinstangen som standard.

I 1889 blev der fremstillet en revideret ny meter- 
prototype. Den blev udført i platiniridium, eller ret
tere, der blev udført 30 stykker, og den mest nøj
agtige blev tilbage i Frankrig som eneste virkelige 
standard, og de øvrige 29 blev fordelt til medlems
landene som deres målestandarder. Danmark, der 
var medlem af unionen, fik en af dem.

Længdeenheden 1 meter defineres da som afstan
den ved smeltende is temperatur mellem to streger 
på den internationale meterprototype.

Oprindelig blev meteren bestemt som en 10 mil
liontedel af jordkvadranten, men for ikke at være 
afhængig af usikkerheden ved en sådan gradmå
ling, har man opgivet denne teoretiske definition. 
I det nuværende metersystem er meridiankvadran
ten 10002286 m.

Det er imidlertid klart, at selv om vi er dygtige 
til at lave normalmetere, der ser ud til at være lige 
store, bliver problemerne større og større, jo min
dre ting vi vil måle. Vi kender alle mikrometer
skruer, skydelærere eller målemikroskoper, men vi 
ved også, at der er en vis grænse for, hvad vi kan 
måle med disse instrumenter. Det er klart, at hvis 
vi f. eks. vil måle, hvor store nogle celler eller or
ganismer, vi ser i et stærkt mikroskop, er, kan vi 
kun gøre det med en vis nøjagtighed, hvis vi bru
ger en mikrometerskrue, en skydelære eller sned
kerens tommestok. Skal vi derimod til at måle, 
hvor store de enkelte molekyler er, er alle klar 
over, at det er illusorisk at tage mors målebånd.

En hjælp får vi imidlertid i selve naturens op
bygning og opførsel. Smider vi noget køkkensalt 
ind i en gasflamme, ser vi, at gasflammen lyser op 
og et øjeblik antager et kraftigt gult skær. Denne 
gule flamme stammer fra gult lys, der udsendes af 
metallet natrium, der er en bestanddel af køkken
salt. Dette gule lys har en ganske bestemt bølge
længde, der afhænger af natriumatomets opbyg
ning, og derfor er noget ganske fast og uforgænge
ligt.

Hvert grundstof har sine bestemte spektrallinier, 
der er særpræget for stoffet. På dette billede ses et 
fotografi af brintens spektrum. Den svage linie til 

højre er spektrallinien for den tunge brint.

Tænker vi os nu to ganske smalle lysbundter, 
så smalle at der kun findes lys med en ganske be
stemt bølgelængde i lysbundterne, der udgår fra 
samme lysende punkt, ad forskellige veje atter 
løber sammen i et punkt, vil de efter omstændighe
derne kunne svække eller forstærke hinanden. 
Dette forklares udfra lysets bølgeteori, hvorefter 
de to stråler repræsenterer to i strålernes retning 
fremadskridende bølgetog. Ligesom vi kender det 
fra radiobølger, vil to „lysbølger", når de ankom
mer til punktet i samme eller modsat fase, enten 
kunne udslukke eller forstærke hinanden. Man 
siger, at de to stråler interfererer.
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En, simpel måde at frembringe interferens på, er 
at lade en lysstråle blive tilbagekastet mellem to 
plane og meget nær parallelle spejlende flader i 
meget lille afstand fra hinanden. Belyses de to fla
der med monokromatisk og coherent lys med bølge
længden X, og fladerne danner en meget lille vin
kel med hinanden, vil interferensen frembringe en

række parallelle lysende striber, beliggende på de 
steder hvor afstanden d mellem fladerne opfylder 
betingelsen 2d = nX, medens de mørke mellemrums 
beliggenhed er bestemt ved 2d = nX + X/2. Fra en 
lysende stribe til den følgende vokser afstanden d 
altså med X/2. Tænker man sig nu, at man iagttager 
lyset på et bestemt punkt af den ene flade, medens 
man samtidig fjerner den anden flade ved parallel
forskydning, vil man se stribesystemet vandre. For 
hver stribe, der passerer , det betragtede punkt, er 
afstanden mellem de to flader forøget med X/2.

Imidlertid viser det sig at være vanskeligt at få 
lys, der kun indeholder en bestemt bølgelængde. Vi 
vil altid have at gøre med smallere eller bredere 
lysbundter. Derfor vil vi, hvis vi benytter denne 
målemetode ved større afstande, se, at interferens
mønstret udviskes, idet lys af forskellige bølge
længder har forskellige intefferensbilleder med for
skellige afstande mellem lysstriberne.

Nogle af de fineste lysbundter findes i cadmium
spektret. Det anvendte lysbundts bølgelængde er 
0,00064384696 mm, og hvor den rigtige normalmeter 
i 1893 blev målt af Michelson. Senere har man fun
det en linie i ædelgassen kryptons spektrum, der 
har vist sig at være endnu bedre. Med denne inter
ferensmetode er det muligt at måle afstande op til 
ca. 15 cm. Vil. man imidlertid måle afstande på f. 
eks. 1 m, må man bruge en lidt anden metode. På 
fig. 2 ser vi tre spejle A, B og C. A og B er anbragt 
f. eks. 10 cm fra hinanden, medens C’s afstand fra 
A f. eks. er 1 meter. Lader vi nu en lysstråle blive 
reflekteret frem og tilbage mellem A og B 10 gan
ge, samtidig med, at vi lader en stråle gå fra A til 
C og tilbage, vil.de to stråler, hvis afstanden mel
lem A og C er nøjagtig ti gange så stor som af
standen mellem A og B, forstærke hinanden, me
dens yi vil iagttage interefrens, hvis afstanden ikke 
er det. Ved at variere afstanden mellem A og B, 
kan vi finde den nøjagtige afstand mellem A og C.

Ved en konference i 1960 besluttede man at af
skaffe den definition på meteren, 'som havde stået 
uanfægtet i henved 200 år. I stedet for overgik man 
til en meterdefinition, der var baseret på en be
stemt bølgelængde fra krypton 86 isotopen. Nu går

det imidlertid sådan i vore dage, at næppe er en 
rapport fra en konference gået i trykken, før et nyt 
videnskabeligt gennembrud er på vej. Man har fun
det frem til at benytte en stabil maserstråling fra 
det elektromagnetiske spektrum, og vi har her mu
lighed for en ny og bedre længdestandard. Det vig
tigste ved den optiske maser (eller laser) fremgår, 
når man sammenligner den med kryptonstandarden. 
Længdemålinger med krypton 86 er ikke simple at 
udføre for afstande større end 1 meter, grundet på 
at lysbølgerne fra kryptonlampen ikke er tilstræk
kelig koherente. Takket være lyskildens større 
intensitet og koherens synes længdemålingen ved 
hjælp af laser- og interferensteknik at kunne ud
vides op til flere 100 kilometer, ja måske mange 
gange det, selv om den praktiske grænse i øjeblik
ket kun er få meter.

Vil det så sige, at laseren nu skal overtage hver
vet som den officielle definition af meteren? Bu
reauet for international mål og vægt har allerede 
diskuteret en laserlinie 0,0006328 mm, en neonlinie, 
og sammenlignet den med kryptonstandarden, som 
har en nøjagtighed af 1 til 108. Muligvis skal vi skif
te standard endnu engang og definere meteren som 
en som så og så mange gange bølgelængden af eh 
vis laserlinie.

Enheden for masse, kilogrammet, har ikke været 
nær så omdiskuteret som længdeenheden. Kiloet 
defineres som vægten af en kubikdecimeter vand 
ved 4 grader celcius. Det har senere vist sig, at der 
var en fejlregning, men afvigelsen var så ringe, at 
man har kunnet se bort herfra. Prototypen for et 
kilo er som længdeenheden fremstillet af platin
iridium og formet som en cylinder af samme højde 
som diameter. Naturligvis er videnskaben ikke til
freds med en unøjagtig enhed, men den fejl, der 
er til stede, 1 liter = 1,00002 dm3, har ikke kunnet 
få det internationale målebureau til at forlade den 
vedtagne standard.

Dette at sammenknytte masseenheden med læng
deenheden blev iøvrigt allerede gennemført af Ole 
Rømer, som satte en kubikfod vand til 62 pund.

Flere har foreslået at definere vægtenheden udfra 
atomets masse, men dette ville på andre områder 
end lige netop de atomare få uheldige følger, så 
vor gode kiloprototype får nok lov til at gælde et 
stykke tid fremover.

Enhed for tid. Tidsenheden et sekund er defineret 

som 1/86400 af et middelsoldøgn. Ved jordens rota
tion kan der forekomme små periodiske forandrin
ger, og det synes, som om stjernedøgnet tiltager 
med 0,012 sek. i løbet af 1000 år. Iøvrigt synes der 
at være en vis usikkerhed i tidsbestemmelsen på 
0,01 sekund i et stjernedøgn.

Tidsbestemmelser ad astronomisk vej er jo en 
meget gammel foreteelse. Fra observationer af 
stjernehimlen korrigeres urenes gang, og astrono
miske tidssignaler har i en årrække været udsendt 
over landenes radiofonistationer.

I de sidste år har vi fået en meget enkelt og 
meget nøjagtig tidsmåler, nemlig kvartsuret. Dette 
overgår i i nøjagtighed de bedste pendulure, mid- 
delusikkerheden i den daglige gang kan sættes til 
0,0003 sekunder. Jeg skal ikke her nærmere ind på 
dette interessante ur, men henvise til min artikel 
i OZ sept. 1965 om elektroniske tidsmålere. Heri er 
også omtalt cæsiumuret med en tidsnøjagtighed af 
1 sekund på 300 år.

Poul Andersen.

50



V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA.

Lidt om slibning og 
polering af metaller.

Siden sidst har jeg fået to forespørgsler, som på 
en måde supplerer hinanden, og svaret på disse 
forespørgsler bliver emnet for dette nummers værk
stedsteknik.

Den ene OZ-læser har interesseret sig meget for 
forsølvning og fornikling af radiodele og har lavet 
sig nogle bade efter opskrifter dels i et gammelt 
OZ og dels efter hobbyblade. Han må konstatere, 
at selv om hans bade er korrekte og strøm og 
spænding efter de bedste forskrifter, bliver det, 
han får ud af det, noget gråt og kedeligt at se på.

Det er forøvrigt morsomt at se, at medens hans 
opskrift er beregnet på akkumulatordrift, går han 
selv videre ud fra sin amatørmæssige kunnen, idet 
han har lavet sig en god ensretter for 10 volt, som 
kan aflevere 10 ampere strøm. Der er yderligere 
indbygget en variator, så det alt i alt bliver et 
fikst lille anlæg. Men da det måske ligger lidt for 
langt væk fra det, vi ellers beskæftiger os med i 
OZ, skal jeg lade det ligge.

Jeg kan straks sige til forespørgeren, at det ikke 
er hans bade eller hans strømforhold, det er galt 
med, men at det udelukkende er et spørgsmål om at 
forbehandle varens overflade, inden den galvaniske 
behandling. Overfladen skal både slibes og poleres, 
for at slutresultatet kan blive tilfredsstillende.

Så har jeg den anden forespørger. Han påstår, at 
næsten hver eneste radioamatør ejer en elektro
motor, der er omdannet til slibemotor. Han kører 
for sit vedkommende med smergelsten, hvormed 
han forsøger sig med slibning af aluminium og 
messing, men at resultatet bliver store dybe ridser, 
og udseendet værre end da han begyndte. Han har 
prøvet meget fine smelgelsten men uden stort 
bedre resultat.

Jeg ved nu ikke, hvor mange amatører der har 
slibemotorer, men i og for sig var det ingen skade 
til, om slibemaskiner var så udbredte, som læseren 
siger. Man kan have uhyre gavn af sådan en slibe
opstilling, først og fremmest til værktøj. Men nu 
er vi kommet så langt, at begge forespørgeres in
teresser falder sammen. De har ikke held med 
deres arbejde, fordi overfladen ved og før galva
nisk behandling eller ved messing eller aluminium- 
arbejde, der skal præsentere sig, skal stå blank og 
glat. Når for eks. aluminium ikke kan slibes blankt 
op med en smergelsten, ligger det ganske simpelt 
i, at kornene i stenen er alt for grove. Selv med 

 den fineste smergelsten vil resultatet ikke blive 
godt, der skal så fine slibekorn til, at vi kommer 
ind på det, der hedder polering. Jeg skal i det føl
gende beskrive fremgangsmåden i store træk, så 
både dem, der spørger, og andre interesserede kan 
blive i hvert fald orienterede.

Først må vi se på slibemotoren. Den, der ønsker 
at benytte en almindelig motor til dette formål, 
må huske, at stenens hastighed skal ligge mellem 
1400 og 2800 omdrejninger pr. minut. Det afhænger

Det er vigtigt, at slibestenen er spændt godt fast 
på aksen. På aksens yderste ende sidder der et 
gevind og en tilsvarende møtrik; videre er der et 
par jernskiver, som anbringes på hver side af ste- 
af stenens diameter. Det er en meget stor hastig
hed, og derfor skal man bemærke, at det ikke er 
ufarligt at arbejde med sådanne slibemotorer. Først 
skal motoren monteres, så den står urokkelig fast. 
Dernæst må man huske, at en slibemotors omløbs
retning set fra den slibendes stilling, skal være så
dan, at slibestøvet kastes ned mod gulvet. Man ved 
for eks., at sliber man i jern, kommer der en stjer
neregn, og denne skal naturligvis have retning mod 
den slibendes fødder og ikke mod loftet. Det kunne 
synes unødvendigt at fortælle dette, men jeg har 
set et par tilfælde, hvor stenen løb i den forkerte 
retning.

Fig. 1-

nen. Gevindet skal på en dobbeltspindlet slibema
skine være højregevind på den ene side og ven- 
stregevind på den anden side. Det gælder nemlig 
om, at spændemøtrikken spænder sig selv, når man 
sliber, ellers vil møtriken løbe af aksen og slibe
skiven med den, og det kan blive uhyre farligt.

Man kan godt fremstille sin egen slibemaskine. En 
25 mm akse (komprimeret stål f. eks.) løber i to 
kuglelejer, der igen er anbragt i 2 stållejer. Stål
lejer med kuglelejer kan købes til en rimelig pris. 
En kileremskive med 25 mm hul fylder mellemrum
met ud. Lejebukkene skrues fast på værkstedsbor
det helt ude i højre side, så skiven løber fri af bor
det. Akseenden til højre neddrejes til 20 mm og for
synes med 1/4” gevind på et stykke. To jernskiver 
med 20 mm hul glider ind over aksen sammen med 
stenen. Der spændes med en 1/4" møtrik. En motor 
med kileremskive anbringes under bordet. Der 

skæres hul i bordpladen til kileremmen.
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Man må i det hele taget huske,, at det er store cen
trifugale kræfter, der er sat i gang. Så derfor først 
og fremmest, slibemaskine og slibeskiver skal sidde 
fast, meget fast.

Når man sliber værktøj, er det også vigtigt, at 
det lille slibeanlæg, hvorpå stålet, der skal slibes, 
hviler, skal gå helt ind til stenen og skal kunne 
flyttes, efterhånden som stenen slibes ned, ellers 
kan man risikere, at stålet går med ned og kommer 
i klemme mellem sten og anlæg, hvad der kan 
sprænge stenen, og dette er også en farlig situa
tion. Endelig må det ikke glemmes, at der skal 
være en skærm over slibestenen, som kan opfange 
eventuelle brudstykker.

Slibesten findes i forskellige tykkelser og diame
tre. Det er vigtigt at notere sig, at stenene leveres 
med forskellig kornstørrelse. Kornenes størrelse 
betinger det endelige udseende. Slibekornene er 
det virksomme slibemiddel i alle slibesten. Kornene 
kan være af forskellig oprindelse. Det mest almin
delige slibestof er smergel.. Smergel kommer fra 
gruber i jorden, særlig kendt er naxos smergelet 
fra øen Naxos i det græske øhav. Smergel er næsten 
rent aluminiumilte med hårdhed fra 6 til 8. Smer
gelkorn benævnes efter deres størrelse, for eks. 
16—30—40, 60—80, 120 o. s. v. Det aller fineste smer
gel er det såkaldte florsmergel, der udvindes ved 
slemning. Smergelet blandes med forskellige bin
demidler, og herved fremkommer smergelsten. Al
mindeligt er det, at stenene blandes med kerami
ske stoffer og brændes. I de sidste år er der frem
kommet nye typer af slibesten, hvor bindemidlet er 
bakelit, plastik og lign. Kunstige smergelkorn frem
stilles også under navne som korund, silicium- 
karbid etc.

Slibning med slibeskiver er særlig anvendelig til 
værktøj, og her er de uovertrufne. Skal man deri
mod behandle store flader eller genstande med fa
coner, bliver man nødt til at gribe til andre midler. 
Her må man så at sige fremstille sine egne slibe
sten. Man benytter dog stadig smergelet som slibe
middel, og dette anbringes nu på et egnet under
lag. Et eksempel fremgår af fig. 3. Her er det bæ
rende underlag en filtskive. Sådanne filtskiver fin
des i handelen i forskellige tykkelser og diametre. 
De er tilsyneladende meget faste skiver, men de 
kan alligevel give efter, når man arbejder med dem 
som slibesten, det er af betydning, når man kører

hen over plane flader. Iøvrigt kan man forme så
danne filtskivers baner, så de får forskellige faco
ner, når man vil profilslibe. På fig. 3 ser vi en filt
skive med hul i til aksemontering, a er filtskiven, 
b er en kasse med smergelpulver. På filtskivens 
bane er lige smurt varm snedkerlim. Nu dyppes 
filtskiven ned i smergelkassen og stødes hårdt mod 
bunden, derefter drejes skiven lidt, stødes igen og 
så fremdeles hele omgangen rundt. Skiven lægges 
nu til tørring, og man har fået en slags smergel- 
sten, der kan sættes op på slibepinolen i stedet for 
en smergelsten. Man kan som sagt købe smergel i 
mange forskellige grovheder, og det afhænger af 
kornstørrelsen, hvor groft eller hvor fint vor nye 
hjemmelavede slibeskive sliber. Man må ikke tro, 
denne form for slibeskiver er nogen nødløsning, 
den anvendes fuldt ud i industrien.

Lad os nu vende tilbage til læseren, der ville 
have et finere produkt ud af sit nikkelbad. Vi fore
stiller os, at han har et eller andet stykke alminde
ligt jern, han gerne ville have blankforniklet. Det 
kan endda være belagt med glødeskaller. I så til
fælde må vi begynde med en meget grov smergel. 
Vi tager korn 40, som vi pålimer filtskiven. Er va
ren et fuldkomment plant jernstykke med ikke for 
stor udstrækning, kan vi dog godt begynde med 
den almindelige smergelsten. Men ellers holder vi 
genstanden, der skal slibes, ind mod den roterende- 
filtskive, og man vil nu erfare, at den er behagelig: 
at arbejde med, og at man let kan køre frem over
en meget stor flade, og at man kan vende genstan
den under kørslen, så man let kommer omkring 
hjørner og kanter. Nu skal det siges, at det at slibe- 
kræver megen kraft, så man kommer hurtigt ud 
for, at man bremser motoren, derfor bør slibema
skiner ikke have altfor svag en motor.

Når man nu har været det hele igennem, har man 
fået en blank overflade besat med dybe grove rid
ser. Vi må nu slibe påny, men denne gang med en 
anden skive med korn 80. Har man ikke en eller 
flere ekstra skiver, kan man skrælle den gamle 
smergelmasse af blot ved at sætte en gammel fil 
mod filtmassen.. Har man efterslebet med korn 80, 
får man en flade, der er betydelig mere glat og 
ensartet, men overfladen er endnu ikke egnet til 
fornikling. Vi må endnu engang slibe over, og 
denne gang med korn 200. Nu har vi fået en over
flade, der er glat, mat men uden ridser.

Nu er vi kommet til det punkt, hvor læseren med 
forniklingsproblemet kan gå i gang. På dette sta
dium af overfladebehandlingen kan resultatet blive 
godt, men heller ikke før.

Jeg ved ikke, om samme læser er klar over, at 
han, inden han lægger sin vare i nikkelkarret, om
hyggeligt må rense genstanden for fedt og oxyda
tioner. Der vaskes i benzin og derefter i såkaldt 
wienerkalk. Det er en slags kalk, der ikke ridser, 
og som læsker sig ved brugen. Stoffet kan købes 
hos materialisten, det er billigt.

Efter den fornødne forniklingstid fremkommer 
varen med smuk sølvhvid, mat glans. Vi er nu 
kommet til den sidste proces i forskønnelsens vir
kemidler, nemlig poleringen. Polering er også en 
form for slibning, men. slibemidlerne er nu så fin
kornede, at de ingen ridser sætter. De er også 
meget mildere i deres virkning, idet hårdheden af 
slibemidlerne er meget mindre; de består af kridt
lignende stoffer tilsat voks, talg eller lignende.

Når vi skal polere på maskine, tager vi en så
kaldt kludeskive. En kludeskive er sammensat af 
flere lag bomuldslærred, det kan godt være brugt 
lærred. Blot skal det  være helt og udvasket. Der
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udskæres af bomuldsstoffet en række runde skiver, 
og disse sammensys med flere cirkler udefter. Med 
en huggepibe udhugges et hul i midten svarende 
til slibemaskinens akse. Sådanne skiver har i reg
len en tykkelse på 1 til 3 cm.

Kludeskiverne spændes fast mellem flangerne, 
som var det en smergelsten. Derefter sætter man 
polerepastaen ind mod skiven, så overfladen tager 
pudsemasse. Nu kan man sætte metalgenstanden 
ind mod kludeskiven, og lidt efter lidt vil det for
niklede stykke fra før optræde i sin fulde glans. 
Har vi været omhyggelige med slibningen, kan vi 
få en polering smuk som en nyskabt vandhane.

Jeg er i det foregående indtrådt i slibeprocessen 
i dens grove begyndelse. I almindelighed behøver 
vi ikke at starte på et så tidligt tidspunkt. Det skal 
nemlig nok vise sig, at det er sjældent, vort mate
riale ikke har fået. en eller anden forbehandling, 
så vi ikke behøver grovslibning. Messing for eks. 
er jo i reglen blankt fra starten. Muligvis kan det 
synes mat, men dette er måske kun på grund af 
luftens indflydelse. Her kan man springe alle led
dene over og kun foretage en polering. Det skal 
nok vise sig, at den skønne glans kan erholdes 
alene ved denne behandling. Drejede jernting er 
i regelen slebet næsten fra fabrikationen ved hjælp 
af smergelpapir. Her er det genstanden, der løber 
rundt, og slibemidlet der holdes mod. Iøvrigt er 
smergellærred i sine bestanddele analog med 
smergelsten, det er den samme smergel, der bru
ges. Rustfrit stål kan være meget mat, men behøver 
i reglen ikke at slibes, det skal kun pudses.

Aluminiumplader er i reglen altid blanke fra 
fabrikkens side, men de taber hurtigt udseende. De 
kan poleres op, men man skal være forsigtig. Klu
deskiven skal ikke have syning helt ud, men der 
skal være en blød yderkant på en tomme. Man 
pudser på kryds og tværs og skal undgå varme- 
dannelse på enkelte steder, ellers slår pladen sig 
og er ikke mere plan. Ofte betaler det sig at ætse 
eller bejtse aluminium, 10 til 20 % natronlud ved 
50 grader og ikke over 1 til 2 minutter. Herved 
opnås et godt resultat.

Poul Andersen.

Det store pinsestævne 
på Nyborg Strand

Det er gået lidt trægt med tilmeldelserne 
til vort pinsestævne, og der er vel ikke noget 
at sige til, at sålænge vi kun har sne og frost, 
er interessen ikke så stor.

Det har dog alligevel vist sig, at der er så 
mange tilmeldelser, at stævnet nu må be
tragtes som en realitet. Vi har altså endnu 
nogle værelser på hotellet, vi kan disponere 
over, så OZ4AO glæder sig til at modtage 
endnu flere tilmeldelser. Se iøvrigt anmeldel
seskuponen i de sidste numre af OZ., Ønsker 
man ikke at klippe i sit kære OZ, kan man 
skrive direkte til 4AO, adressen er Svend 
Aage Olsen, Folkvarsvej 22, København F. 
Giro nr. 55129.

Og så går iøvrigt fynboerne og forbereder 
sig til at give os alle en gæstfri modtagelse, 
og de vil sætte en ære i, at stævnet bliver en 
succes.

Der kommer også udenlandske besøgende, 
så alene af den grund må intet svigte.

Der er så dejligt på Fyn, og aller dejligst 
er der i pinsen. Oplev det dejlige »Nyborg 
Strand« og det skønne fynske land. Bliv 
fynbo i pinsen, du vil ikke fortryde det.

Vi skal senere komme med et udførligt 
program.

Venlig hilsen
6PA.

En
god 
idé

Man finder simpelthen et gammelt 
potmeter i sin „rodekasse" og skiller 
det ad. Så får man blandt andet, som 
vist i fig. 2, et rør med gevind og 
krave på og 1—2 møtrikker.

Hvis man monterer det i sin forpla
de, så er det fortrinligt til at føre igen
nem og koble til en drejekondensator 
eller lignende. Er det ikke en billig 
løsning?

Vy 73 de OZ4CF.
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t SILENT KEY

OZ1PR, Poul W. Rasmussen, er den 18. 
januar stille hensovet, kun 48 år gammel.

Han havde været syg i nogen tid, og det 
sidste angreb kunne hans i forvejen ikke 
kraftige konstitution ikke modstå. — OZ1PR 
eller »Lille Ras«, som vi, der kendte ham, 
gerne kaldte ham, havde sin daglige gerning 
på To-R fabrikkerne, hvor han var en højt 
værdsat konstruktør. Han gik op i sit arbejde 
som ingen anden og var aldrig bange for at 
sætte sig ind i alle de nyeste tekniske frem
skridt indenfor sit fag.

OZ1PR havde medlemsnummer 940, så han 
har været medlem af EDR gennem 30 år. 
Efter nogle års pause som sendeamatør gen
optog han det igen for en halv snes år siden, 
og nu kom der virkelig gang i sagerne. I de 
senere år optog ESB ham mest, og det var 
nogle virkelig smukke og fikse konstruktio
ner, han kunne fremvise, og til trods for ikke 
særlig gode antenneforhold fik han fine re
sultater ud af det. Selvfølgelig blev hans. 
engelskfødte kone også smittet af bacillen og 
er licenseret under call OZ1MR.

»Lille Ras« var noget for sig selv, han 
kunne være lidt vanskelig at komme på tale
fod med for de, der ikke kendte ham, men 
var dette først tilfældet, var han hjælpsomhe
den selv.

Vi vil savne dig 1PR, æret være dit minde.
OZ7EU.

En lille rettelse fra kassereren
Ved de nu udsendte indbetalingskort for 

EDR’s årskontingent har der indsneget sig en 
lille trykfejl. Der står blandt andet: »Ved 
indbetaling af kontingent for det kommende 
kvartal«. Der skal naturligvis stå: »For det 
kommende år«.

Undskyld og venlig hilsen fra
Grethe.

I IARU’s „Calendar" No. 7, Dec. 1965 finder vi
— en kort oversigt over IARU’s opståen og sam
mensætning. I 1924 mødtes repræsentanter for 9 
lande, F, G, ON, HB, I, EA, LX, VE og W/K med 
Hiram Percy Maxim, ARRL’s daværende præsi
dent, for at diskutere dannelsen af en international 
amatørorganisation. Der indkaldtes til kongres april 
1925 i Paris, hvor repræsentanter for ialt 25 lande, 
deriblandt Danmark, var til stede. På grund af det 
dengang ringe antal af nationale foreninger var 
medlemsskabet af IARU i begyndelsen individuelt. 
Dette viste sig hurtigt upraktisk, og i 1929 ændredes 
lovene således, at kun nationale foreninger kunne 
være medlemmer. Der var dengang 14 medlemmer, 
deriblandt EDR; tallet er i dag 66, og endnu 2 klub
ber, Club de Radio Experimentadores de Nicaragua 
(C.R.E.N.) og Central Radio Club of Czechoslovak 
Socialist Republic (C.R.C.) søger om optagelse — 
ved afstemningen om Nigerian Amateur Radio 
Society’s (NARS) optagelse i IARU forelå 29 ja- og 
ingen nej-stemmer — mens Region II allerede ud
sender sin egen bulletin, gør afstanden i Region III 
møder besværlige, og forhandlingerne om nærmere 
samarbejde foregår endnu i brevform foreningerne 
imellem.

RSGB og ARRL har allerede set betydningen af 
at opmuntre til og støtte dannelsen af nationale 
foreninger i udviklingslandene for herigennem at 
gøre pågældende nye landes regeringer opmærk
somme på amatørtjenestens tilstedeværelse og be
tydning. RSGB og ARRL har sådanne projekter 
under udarbejdelse i henholdsvis Nigeria og Libe
ria. Meningen er at kontakte myndigheder indenfor 
undervisning og kommunikation, hjælpe med til
vejebringelse af teknisk litteratur, opstille regler 
for kurser og også forsyne de nationale foreninger 
med udstyr, så en virkelig interesse kan skabes. 
IARU vil gerne høre medlemmernes mening og 
iøvrigt koordinere projekterne, så initiativtagerne 
ikke kolliderer — RSGB har dannet en gruppe, der 
skal tage sig af repræsentering ved kommende 
internationale konferencer og overfor GPO.

Project OSCAR har modtaget Christopher Colum
bus guldmedaljen for initiativet med at konstruere, 
bygge og opsende de forskellige amatørsatellitter. 
ARRL’s Intruders Watch finder 41 ulovlige statio
ner (CW, RTTY og BC) på HF-båndene, deraf" 
alene 30 indenfor 20 m-båndet. Det er endda kun 
stationer, der findes dér til stadighed, og som er 
blevet sikkert identificeret. Hyggeligt, ikke? — iøv
rigt afsløres at af 82 lande i ITU’s Region I er kun 
32 medlem af IARU, mens de tilsvarende tal for 
henholdsvis Reg. II og Reg. III er 24 — 20 og 20 — 
10. 7 lande, der ikke stemmer i ITU, står i IARU.

OZ7DX.

Af „QST“ januar 1966 fremgår det, at Radio 
Society af Zambia har ansøgt det stedlige P&T om 
oprettelse af en novice-licens for derigennem at 
forøge antallet af licensansøgninger og således sti
mulere den højere tekniske træning i landet.

OZ7DX.

Husk pinsestævnet på 
Nyborg Strand 

Reserver plads hos OZ4AO
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

Henvisning til certifkater.
I mangel af en ny udgave af EDRs diplombog vil 

vi gerne i det efterfølgende give en oversigt over 
alle de diplomer, der siden 1956 har været omtalt 
her i „OZ“. Disse omtaler er naturligvis mere eller 
mindre detaljerede, men i de tilfælde, hvor yder
ligere oplysninger kunne ønskes, vil en henven
delse til Traffic Department i almindelighed kunne 
klare dette.

Vi benytter lejligheden til at anmode ansøgerne 
om samtidig med ansøgningen at fremsende det for 
det enkelte diplom gældende gebyr. Det sparer Tr. 
Dept. for ekstra korrespondance.

Vi har for øjeblikket både indenfor EDRs QSL- 
central som indenfor Tr. Dept. visse vanskelighe
der med forsendelsen af QSL’s i større antal, da der 
efter 1. jan. 1966 er kommet ændrede regler herfor.

Spørgsmålet vedr. QSL-centralen vil muligvis 
komme op på et i det mindste nordisk plan og fin
der derigennem vel en acceptabel løsning, medens 
det for diplomansøgningernes vedkommende kan 
komme til at medføre, at Tr. Dept. må ophøre med 
at. tage sig af diplomansøgninger, der forudsætter 
forsendelse af QSL-kort til udlandet.

Men vi håber, at vi kan klare problemerne og 
give medlemmerne en tilfredsstillende service. —• 
Nærmere herom vil blive meddelt her under denne 
rubrik. Nedenfor følger så den omtalte oversigt.

Omtale af certifikater i „OZ“.
Jan. 1956. Det danske VHF-certificat.

Worked British counties.
Feb. 1956. Worked all Welsh counties.

OZ-VHF-Century Club.
Marts 1956. Diploma de la Indenpendence. Costa 

Rica.
Diploma 202.
TPA special.
TPG special.
CCC special.

April 1956. Ruben Dario.
Worked Tampere District.
Worked Frankford Radio Club.

Aiig. 1956. Suginami Radio Club diplom.
Sep. 1956. Certificatet A.R.A.C. Cuba.

88-JA 8 og 88JA8/2 diplom.
Diplom R. C. Hagen.
Diploma Paraguay.
W-CR7-A.

Okt. 1956. Nye regler for WA-CE.
Nov. 1956. DLD-diplomet.

The Wolverine Award.
Regler for WXHS.

Jan. 1957. Worked all GM.
Worked all DM.

Feb. 1957. Detaljer om DM.
Marts 1957. W-VK9-A.
April 1957. DLD-lytter.

Richmond Amateur Radio Club.

Juni 1957. AMM-Certificat. Morocco.
Sugnami Radio Club.
Worked 3 Oceanas Award.
Worked all Goose.
DX-Listners Club Certificater. 
Beira-diplomet.

Juli 1957. Sunflower Operators Society. Kansas. 
Land of Lincoln Award.
AC 15 Z.
W 21 M.

Dec. 1957. Østrigs ACHC Award.
Jan. 1958. Worked Portugese Africa.

Worked All New Jersey.
Feb. 1958. Worked all counties of New Yorks 

State.
W. A. B. I. (Bielefeld).

Marts 1958. WAYUR.
Diplome Des Departements Francais 
de la Matropole.
Belgisk VHF certificat.

Maj 1958. Diploma of Black Country.
Juni 1958. Generelt om diplomansøgninger.

Diplome de Quebec.
Aug. 1958. Worked LA.

WAOE-diplomet.
Columbus diplomet.
Cabo Branco, Paraiba.
Worked Diplomas Valencia.
Worked all ZS Call Areas.

Sep. 1958. Svensk VHF certificat.
Okt. 1958. WASCARC Award.

Worked all counties i West Virginia. 
Nov. 1958. Ham Spirit Godd Will Award.

Worked Connecticut.
Sydpols certificat.
Sputland Net Award.

Dec. 1958. Worked all London Town.
Worked all Altoona.
Worked all New Foundland.

Jan. 1959. Diploma Delle tre Venezie.
Diplome du Valereux Liegeois.

Marts 1959. Worked 100 U.
April 1959. Keystone Award.

R-6-K. Moscow.
R1150-C. Moscow.

Maj 1959. Port Wine Award.
Juni 1959. 20-K-diplomet.
Juli 1959. Worked Hungarian Districts.
Aug. 1959. Hollands DX Certificat.
Sep. 1959. Diploma Pays Noir.

Cidade de Luanda.
British Double Century Award.

Okt. 1959. Worked All Scandinavia.
April 1960. Worked United Nations Award.
Maj 1960. Worked United Nations Award, lands

liste.
Dark-eyed Queen Award. Chicago YL. 
Kansas Radio Club. Forsk, diplomer. 
Bestemmelser for radioamatører 
G.P.&T.

Juli 1960. Low Band Award.
Aug. 1960. Sevilla Certificate.
Sep. 1960. Kharkow Award.

Game of Rommy in the Ether.
Okt. 1960. Worked Hungarian Districts.
Nov. 1960. The Withworth Trophy.

M.A.R.T.S. DX Certificate. (VS). 
Strictly CW Award.
Auckland Award.
Worked VK9 Award.
Worked all Sicilian Islands.

Feb. 1961. Golden City Award.
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April 1961. 6X6-diplomet Kroonstadt.
Golden City Award. Kroonstadt. 
Diploma Da Africa Portuguesa.

Aug:. 1961. USA Counties Award.
Okt. 1961. W 38 Z og H 38 Z.
Nov. 1961. Generel omtale af ansøgning om diplo

mer.
The Borderline Friendship Award. 
Ohio Valley Award.

Dec. 1961. The 0 16 Award.
Jan. 1962. The Elizabethan Award. Australien.

Worked OD. Libanon.
Marts 1962. W.A.C.

W.A.S.
W.A.Z.
DXCC.
W.B.E.

April 1962. W.A.E.
Berta.
OHA. OHA 100. OHA 300.

Aug. 1962. Shizuoka Awards.
Sep. 1962. W-SM-C. W-SMCS. Zone 14 WPX

Polar Bear Award.
Dec. 1962. Sailing Wetswards.
Feb. 1963. H.A.Y.U.R. lytter-diplom.
Marts 1963. Diploma El Salvador.
Maj 1963. Finmaid-Certificat.
Juli 1963. 6X6 og 6 i 6 diplomerne. Kroonstadt.

Russiske diplomer.
Okinawa-diplom.
Cottonpickers Award.

Aug. 1963. Regler for DXCC status.
Sep. 1963. D.A.P. Radio Angola.

Worked 99 Wisconsin’s Award.
Okt. 1963. Worked All Islands Award.

W0IUB 59 Radiotelephone Award.
P 75 P Worked 75 Zones.

Feb. 1964. Nevada State Centennial Radio Ama-
teur Award.
CHC-Chapter 15 Certificat. 
Olympiade-diplom.

Marts 1964. Buda-Pest Award.
White Stick Award.

April 1964. HF-Aurora-Diplom.
Maj 1964. AHCH-diplomet. Østrig.

Diplom: Palma de Malorca. 
Cæsar-diplomet.
Cleopatra-diplomet.
VHF DM QRA Award.

Juni 1964. Diploma Radio Barcelona.
Scout Radio Award.

Juli 1964. Rainha-Santa-diplom.
OY DX Club.

Aug. 1964. Nye regler for SOP.
Worked Katrineholms Tech. School 
Radio Club.

Okt. 1964. W.A.G.C. Award (Channel Isl.).
Nov, 1964. Diploma of St. James Holy Year.
Maj 1965. French Austral Lands Award.

Islands on the Air-diplomet.
Juni 1965. Calgary Amateur Radio Club.
Aug. 1965. New Hampshire diplom.
Sep. 1965. EU-DX-Diplom.

OEl-diplom.
Worked Cray Valley Award.

B.E.R.U. Contesten.
I testkalenderen i januar „OZ“ lovede vi, at vi 

her i dette nummer skulle bringe reglerne for den 
af RSGB arrangerede BERU-Contest. Vi har imid
lertid ikke i den mellemliggende tid været i stand

til at indhente yderligere oplysninger, hvilket vi 
beklager.

Kaspian Sea Award.
Kaspian Sea Award udstedes for forbindelse med 

30 stationer i fire af byerne ved Det kaspiske Hav: 
Astrakhan, Baku, Sumgait, Makachala, Krasno- 
wodsk, Gassen-Kuli, hvoraf i det mindste 8 forbin
delser med byen Astrakhan.

Diplomet udstedes i tre klasser efter følgende 
betingelser:

Kl. I 30 stationer i 4 byer.
Kl. II 30 stationer i 3 byer.
Kl. III 30 stationer i 2 byer.
For alle klasser gælder mindst 8 forbindelser med 

Astrakhan. QSO’s efter 16. marts 1959. Afgift 17 
IRC’s.

Note:
Astrakhan: UA6U — UA6T — UA6KT.
Baku: UD6A — UD6B — UD6D — UD6KA. 
Sumgait: UD6E — UD6KE.
Machala: UA6W — UA6KW.
Krasnowodsk: UH8B.
Gassan-Kuli: UH8H.
Hvilket kan tjene til en lokalisering af statio

nerne.

QSL-vanskeligheder.
Man kan have QSL-vanskeligheder på mange 

forskellige måder. Vi har andetsteds kort omtalt 
vore egne, her skal vi nævne ZD7IP’s.

Først købte han alle postkort på øen og fik dem 
overtrykt. Siden fik han en sending fra England, 
som satte ham i stand til at efterkomme en del af 
efterspørgslen. Men dertil kommer, at der ikke er 
luftposttjeneste, og skib ankommer kun hver 6. uge. 
Der er ingen mulighed for at svare på post med 
samme båd, som har bragt den, eftersom den ud
gående post slutter, aftenen før skibets ankomst. .

Hold ørene åbne på 3,5 Mc/s, da George har fået 
x-tals fra USA til dette bånd.

Amateur Radio Society
of India, Western Zone, har udstedt et attraktivt 
diplom til minde om afdøde Rev. R. Conesa S. J. — 
VU2SX. For opnåelsen af diplomet kr.æves 5 for
bindelser med VU-stationer i Western Zone efter 
9/11 1957. Western Zone består af Maharashtra, Gu- 
jarat, Kerala samt Laccadive Islands. Afgiften er 
6 IRC, og ansøgning sendes til: Awards Manager, 
Dady D. Major, VU2MD, Petit-Mausion, 85 Slater 
Road, Bombay 7. India.

Vermont QSO-party.
Vi er blevet opfordret om at informere til „the 

OZ gang“, at 1966 Vermont QSO-party vil blive 
afholdt d. 19. og 20. februar fra kl. 2300 til 0300 
GMT. Følgende frekvenser nævnes: 7030, 14040 og 
21050 kc/s.

W1AYK med 3 el. beam og V-beam med 180 m 
ben og 800 W på senderen vil være glad for at få 
OZ-kontakter, specielt med sådanne der mangler 
Vermont for WAS.

Taiwan American Radio Club
tilbyder et diplom til enhver ikke-asiatisk amatør
station, der har kontaktet 2 BV-stationer. Kun for
bindelser efter 1. jan. 1961 er gældende. QSL skal 
ikke fremsendes. Afgift 3 IRC’s. Sekretær: Taiwan 
American Radio Club. Box 8, USACAT, APO San 
Francisco, Californien. 96263. USA.
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OZ-CCA’s ærésrullé,
I henhold til reglerne for vort „0;Z-CCA“-diplom 

offentliggør vi nedenstående listen over de statio
ner, der indtil nu har opnået dette diplom.

Nr.
1. OZ2NU kl. I. CW
2. SM5ZO kl. I. Fone
3. LA2MA kl. II. CW
4. SM5YG kl. II. CW
5. SM5YG kl. I. CW
6. OZ3PO kl. I. Fone
7. OZ5XY kl. I. CW
8. SM5AHK kl. II. CW
9. OK1HI kl. II. CW

10. SM5AJN kl. II. CW
11. SM6ID kl. II. CW
12. DL6MU kl. EU. CW
13. YU1AG kl. EU. CW
14. DL6BZ kl. EU. CW
15. W2BXA kl. DX. CW
16. SM7AED kl. II. VHF
17. EA4CR kl. EU. CW/fone
18. OZ7KP kl. II. CW/fone
19. OZ7BG kl. II. CW
20. OZ4KA kl. II. Fone
21. SM4AEE kl. II. CW
22. OZ9DR kl. I. CW
23. OZ8SA kl. II
24. OZ4PM kl. II. Fone
25. OZ3GW kl. II. CW
26. OZ7KP kl. I
27. OZ3A kl. II. VHF
28. OZ5KD kl. II. Fone
29. OZ2JC kl. I. Fone
30. OZ3GW kl. I. CW
31. DL1YA kl. EU. CW
32. DL1YA kl. II. CW
33. OZ3NH kl. II. VHF
34. OH2YV kl. II. CW
35. W1VG kl. DX. CW
36. OZ9AC kl. II. VHF
37. EA1AB kl. EU. CW
38. G5XY kl. EU. CW
39. SM7AED kl. I. VHF
40. OZ3WK kl. II. CW/fone
41. W2SAW kl. DX. CW
42. SM5CCE kl. II. CW
43. G8KP kl. EU. CW
44. OZ4LP kl. II. CW
45. OZ5JE kl. II. CW

46. G2WQ kl. EU. CW
47. G2RF kl. EU. CW
48. OZ9HO kl. II. CW
49. OY7ML kl. II. CW
50. OZ6HS kl. II. CW/fone
51. W3IMV kl. DX. CW
52. OK1AEH kl. EU. CW
53. PA0LY kl. II. CW
54. DL4ZC kl. EU. CW
55. W8JIN kl. DX. CW
56. OZ7CF kl. II. CW
57. W8KPL kl. DX. CW
58. SM5WI kl. II. CW
59 DL1IP kl. II. CW
60. EA5BO kl. EU. CW
61. OZ1AG kl. II. CW
62. OZ3TH kl. I. Fone

(Fortsættes i næste nummer).

Fra Region I Bulletin okt. 1965 plukker vi:
Mr. D. Schmerling fra den tyske frekvenskontrol 

holdt ved IARC’s møde i Geneve et foredrag, hvori 
han redegjorde for anvendelsen af båndene både af 
amatørerne og andre tjenester. På 80 m findes 
hverdagstopbelastningen mellem fredag 1400 GMT 
og lørdag 0400 GMT, medens week-end’ens top fin
des mellem lørdag 1800 GMT og søndag 0400 GMT. 
Amatørerne starter kraftigt lørdag 1800 GMT, top
per en time senere og går kraftigt nedad efter mid
nat. Med hensyn til 40 m er situationen fortvivlet 
på grund af de mange ulovlige radiofoniudsendel
ser, idet 12 stationer arbejder mellem 7000 og 7100 
i eklatant modstrid med reglementerne fra Geneve 
1959. Antages en båndbredde på 9 kc pr. station, 
dækker de altså 108 kc. Heldigvis ligger de ofte 
oven i hinanden. Derimod er mængden af ikke- 
amatørstationer på CW lille. Ikke desto mindre er 
de dog pirater. Et andet besynderligt problem er 
jamming-stationerne. De tyske undersøgelser viser, 
at amatørerne kun bruger båndet i nævneværdig 
grad på lørdage og i højere grad på søndage. På 
20 og 15 m er forholdene meget bedre, omend ulov
lige stationer også findes her af og til.

Mr. Schmerling’s konklusion er, at amatørerne 
skal bruge tieres bånd så meget som muligt, og at 
der bør oprettes overvågningsstationer, hvis resul
tater sendes til ITU, som derefter anmoder de rette 
myndigheder om at fjerne de ulovlige stationer fra 
amatørbåndene. OZ7DX.

TRAFFIC DEPARTMENT’s TESTKALENDER FEBR. 1966

Måned Dato GMT Test Type Regler Kontakt

Febr. 19.-20. YL—OM Fone ingen YL/OM
Febr. 26.-27. 0000—2400 ARRL DX Competition CW Dec. „OZ“ W/VE
Febr. 26.-27. 1400—2100 REF Contest Fone Dec. „OZ“ W/VE
Marts 5.-6. YL—OM CW ingen YL/OM
Marts 5.-6. RSGB 144 Mc/s. Fone d. nr. W/VE
Marts 12.—13. 0000—2400 ARRL DX Competition n. „OZ“
Marts 19.—20. BERU Contest ingen Åben
April 2.-3. Helvetia 22 senere HB/Kantons
April 3. RSGB Low Power ingen Åben. QRP
April 23.-24. 1200—1800 PACC Contest CW/FONE senere PA/Prov.
Apr./maj 30.—1. 1200—2400 OZ-CCA Contest CW senere Alle

57



14 Mc CW:
OZ7CF: UL7KFE 12 - UH8DH 11 - VK3YL - 

5DS - 5FH - 5RX 13—14.

Det ser nu ud til, at det endelig skal blive muligt 
at få forbindelse med kinesiske stationer. G2DC 
rapporterer således, at han på 20 meter CW har 
haft forbindelse med BY3AAB og BY8SC, samt at 
han har hørt yderligere en del kinesiske stationer.

Hvis det bliver muligt at arrangere skibsforbin
delse, vil YS1AG og YS1EM til februar eller marts 
forsøge at komme til Clipperton Island. Det er 
efterhånden længe siden, at der sidst var nogle i 
gang derude fra, så man må håbe, at det vil lykkes.

Bouvet Island LA../G, der er et af de sjældneste 
DX-lande, kommer nu muligvis igen på båndene, 
idet der er planlagt en videnskabelig ekspedition 
derned engang i løbet af dette år. Det bliver for
modentlig i dette forår, ellers i efteråret.

Nyt prefix for Cayman Island er blevet ZF, og 
VE3CF vil i feb. og marts være aktiv derfra med 
kaldesignalet ZF1BP, i ARRL testerne vil der være 
multioperatør-aktivitet. Aktiviteten vil fortrinsvis 
koncentrere sig om SSB.

WØYKD/K24 på Swan Island har nu ansøgt om 
at få et regulært KS4 kaldesignal, da der bliver 
tale om længere tids aktivitet. Der er fem forskel
lige operatører på stationen, og de har fået udskif
tet krystallerne med en VFO, således at de nu er 
aktive over hele 20 meter båndet. Er hørt flere 
gange omkring 14020 med CW.

UA1KED på Frantz Josef Island er nu meget ak
tiv med SSB omkring 14121 kc. QSL-kort kommer 
med nogen forsinkelse, da der kun er postforbin
delse hver fjerde måned.

Blandt andet VP2AZ vil fra 11. til 14. marts være 
aktiv fra Anguilla Island. De vil være aktive med 
CW og SSB, men i ARRL testen vil de kun anvende 
SSB, i denne periode er der iøvrigt næppe chance 
for europæere for at få forbindelse p. g. a. W-QRM.

W6KG’s afrejse til Naura Island er blevet forsin
ket en hel del, men de skulle efter de sidste efter
retninger komme i gang fra begyndelsen af februar. 
Kaldesignal sikkert KG6SZ/VK9, men der er en 
mulighed for, at de får et VK9 kaldesignal.

K1YPE Bill Porter er nu blandt amerikanerne i 
Saigon. Det er uvist, hvordan det lykkedes ham at 
få tilladelse til at gå i luften. Han har været aktiv 
som XV5AA, men kaldesignalet skal være blevet 
ændret til K1YPE./XV5. Han skulle være ok til 
DXCC, da amerikanerne har fået lov til at kontakte 
ham.

7XO er et nyt prefix for Sahara depardementet, 
kaldesignalerne udstedes til franskmænd, der ar
bejder i raket- og atomforsøgsområderne i Sahara. 
Båndrapporter:
3,5 Mc CW:

OZ7CF: F9UC/FC 19 - GC2FMV 23 - LX1CO 21 - 
OY7ML 00 - SV4BG 01 - TF3KB 23 - JA1FFP - 
1GKP - 6AK 23—24 - UA9LU 22 - UD8AI 01 - 
4X4NY 01 - ET3USA 01 - 7G1A 08 - KV4CI 01 - 
OX3KI 08 - VO1EM—6AW 00 - WA6SBO 09 - 
W6LNH 09 - W0RJF—0VXO 08 - 6Y5BB 09 - 
ZL4BO 09 - Wl—2—3—4—8—9 - VE1—2—3.
7 Mc CW:

OZ7CF: JA6AK 13 - UA9MM 13 - UH3CI 02 - 
9M2OV 02 - ZD7IP 00.
14 Mc SSB:

OZ3SK: CX2CO 21 - VP2AA 17 - 9Y4VT 11 - 
KA7AB 08 - VP2VE 12 - 9Y4RS 11 - OA4PH 16 - 
UA1KED 13.

Tak for rapporterne og DX-nyhederne, 3SK, jeg 
får selv de samme tilsendt. Det kniber efterhånden 
med rapporterne, er der virkelig ingen, der laver 
noget?? Vi skal iøvrigt til at skrive nogle artikler 
om DX og QSL o. s. v., har i nogle morsomme op
levelser, vi kan tage med?

Ja, så var der ikke mere denne gang, god jagt, 
73 og på genhør.

OZ7BQ.'Joe,
Hans Jørgen Rasmusen, 

vær. 145, P. O. Pedersens Kollegium, Lyngby.

For øjeblikket tales der meget om den mang
lende aktivitet på 144 Mc og mangel på tilslutning 
til testerne.

Jeg har nu gennem længere tid daglig lyttet på 
144 Mc og har hver dag hørt mindst 10 forskellige 
OZ kaldesignaler, foruden „Køgenettet“ og det PM- 
net der opererer i den høje ende af båndet. Denne 
aktivitet vil jeg kalde god, men alting kan jo altid 
ønskes bedre — der er en ting, vi skal tage i be
tragtning, og det er, at interessen for 144 Mc ikke 
for alle består i at føre QSO’er, men nok så meget 
i at bygge udstyr og få dette bragt op på maximal 
ydeevne. Måske kunne flere gøres interesseret i at 
føre QSO’er, hvis disses indhold blev mere teknisk 
betonet samt mindre klikepræget. Jeg kunne tænke 
mig QSO-tonen fra OZ9R’s 144 Mc dage tilbage — 
da blev der ført QSO’er med teknisk indhold, som 
alle blev beriget af. Det er mit indtryk, at det i dag 
er sådan, at ingen mere har nogen tekniske pro
blemer — dette kan vel ikke være rigtigt — er vi 
blevet bange for at dumme os på båndet, eller 
hvad er der galt?

Skal vi ikke i fremtiden være enige om at føre 
så mange gode QSO’er, som vores tid tillader, så 
den daglige aktivitet bliver øget. Kniber det med 
at få QSO, så prøv at kalde på kaldefrekvensen, 
således at dette system igen kommer til ære og 
værdighed.

I indledningen omtalte jeg deltagelsen i testerne. 
Hvis man prøver at analysere testerne, vil det ses, 
at testdatoerne kan have indflydelse på deltager
antallet. Man skal ikke blive sortseer, bare fordi 
deltagerantallet i een test er mindre, end man 
havde håbet — for hvad er egentlig formålet med 
testerne? Det er at mødes til konkurrence i god 
amatørånd, få sit grej afprøvet gennem længere 
tid og få operatørens stationsbetjening opøvet.

I testerne er der visse regler, der kan variere, 
men nu har man i det meste af Europa så godt som 
ens testregler, og det er som bekendt ikke reglerne, 
der har indflydelse på deltagerantallet. I dag er de 
bedste testregler udformet med een testperiode, 
144 Mc og 432 Mc resultaterne adderes, 1 point pr. 
km på 144 Mc og evt. 5 points pr. km for 432 Mc 
forbindelser, hver station må kun kontaktes een 
gang på hvert bånd under testen — disse regler er 
typiske for europæiske tester, og de tester som 
EDR arrangerer. Tester med mere end een test
periode har den ulempe, at det forpligter alle del
tagere til at være med hele tiden — jeg har hørt
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om testdeltagere, der var meget harmfulde, fordi 
ikke alle. deltagere var med i begge perioder. Når 
testerne har een periode, kan deltagerne være med 
på de tidspunkter, der bedst passer dem. Det er jo 
en hobby at være radioamatør, og derfor skal der 
ikke øves direkte eller indirekte pres på nogen 
m. h. t. deltagertidspunktet i tester eller lignende.

Vel mødt på VHF/UHF båndene og i testerne.

Testkalenderen:
Marts: Fra d. 5. kl. 2000 GMT — d. 6. kl. 1100 

GMT, 144 Mc og 432 Mc. Logs sendes senest 14 dage 
efter testens afslutning til OZ9AE, P. Aabaand, 
Møllebakken 22, Hillerød.

Ang. testregler se januar OZ side 28 og 29.

RESULTATER OVER TESTER:

JUNITESTEN: 432 Mc 144 Mc Ialt Testlogs
points (check)

1. OZ8HV 9290 9290 OZ1PQ
2. OZ9NX 6480 6480 OZ3SB
3. OZ1FF 93 4225 4318 OZ4PW
4. OZ6AF 110 3630 3740 OZ6JT
5. SM6CYZ 3667 3667 OZ6TQ
6. OZ5TE 2463 2463 OZ7MG
7. OZ8LL 1920 1920 DL9GS/M
8. SM7DGM 1653 1653
9. OZ9CR 52 1092 1144

10. SM7BAE 1060 1060
11. OZ3M 1058 1058
12. OZ1HD 93 818 911
13. SM5FJ 781 781
14. OZ4HX 593 593
15. OZ1LD 500 500
16. OZ9JP 465 465
17. OZ4SJ 285 285

1. OZ9OR 2790
2. SM6CYZ/7 2035
3. OZ6OL 1594
4. OZ5BK 1396
5. OZ9PZ/P 1347
6. OZ7LX/P 1090
7. OZ9KY 871
8. OZ9OT 870
9. OZ1EE 790

10. OZ5G 770
11. OZ4HZ/P 739
12. SM7AED 700
13. OZ8IS 689
14. OZ6WJ 606
15. SM5CPD 565
16. OZ9CR 515
17. OZ7LU 470
18. OZ9HX 410
19. OZ9JP 404
20. OZ6OH 400
21. OZ1MK 379
22. OZ9BE 356

23. OZ6FT 317
24. SM5APM 315
25. LA3KH 257
26. OZ3M 229
27. OZ1LD 219
28. OZ9VN 185
29. OZ1NF 175
30. OZ9BZ 153
31. SM5DOR 134
32. OZ4CT 131
33. OZ9HN 61
34. OZ9FR 60
35. OZ5SB 51
36. OZ9DP 38

Det er ikke de lange afstande, der præger disse 
logs. Aktiviteten dog meget bedre end junitesten. 
Forhold kan der bestemt ikke prales med.

Vy 73 OZ9AE.

Resultatet av UK 7 och 2 meter klubbens 
novembertest.

Som det ses af antal logs, var antallet af skandi
naviske deltagere lille. Grundet misforståelse med 
annoncering af adresse, hvor logs skulle sendes til, 
har disse „cyklet" rundt. 14 dages fristen har jeg 
set „stort" på, idet alle logs er medtaget. Langt 
over en måned gik, før ovennævnte var samlet. 
Selv med de få deltagere må det siges at have 
været en god test med en „pragtfuld åbning" syd
over. OZ8HV har således kontaktet 15 DJ, 18 DL, 
1 PA, 3 SM og 21 OZ stationer.

OZ2KH
OZ2LR
OZ2PN
OZ3UC
OZ5HW
OZ6JT
OZ9AE
SM7BUN
SM7DLJ

QSO 
144 Mc

QSO 
432 Mc Poång

1. OZ9SW/P 114 3 42136
2. OZ9OR 87 32410
3. SM6CYZ 69 24111
4. OZ5AB 69 22571
5. OZ1FF 57 3 16652
6. OZ9PZ/P 33 9384
7. OZ9CR 36 7695
8. OZ1PQ 34 6085
9. SM7ZN 21 6010

10. SM7AED 13 2880
11. OZ9FR 18 3 2688
12. SM7BBN 20 2675
13. OZ1BX 15 2395
14. SM2DXH 8 2259
15. OZ9RH 20 2136
16. OZ6CP 13 1542
17. OZ9AC 3 3 691
18. OZ6FT 8 310
19. OZ8HV 5 260
20. OZ8SC 3 50
21. OZ8FU 1 5

Sena eller ofullståndiga loggar: OZ1NF, OZ9JP 
cch OZ1LD.

Utlåndska loggar: DL9GS/M 7625 p. och DM4BA 
1270 p. gållande skandinaviska qso.

Segraren OZ9SW, EP1OH, hade qso med 23 OZ, 
8 SM, 34 PA, 22 DL, 28 DM och 2 OK stationer och 
gratuleras till en rekordhog poångsumma med 
overlågsen seger som foljd.

Allt var tillråttalagt for en stor test: Goda tropo- 
sfårkonditioner, aurora och translatorballong. Trots 
detta blev antalet deltagare mindre an normalt, 
varfor testen utgår nåsta år.

Skåne i december — UK 7 testkommitté.

Aktivitetstesten:
Efter januar omgangen 

144 Mc:
er stillingen, som følger:

OZ9OR — 73 points OZ6RQ — 14 points
6OL — 64 points 6TG — 12 points
1EE — 56 points 8SL — 12 points
9OT — 40 points 4EM — 10 points
1LD — 37 points 1RH — 9 points
7LU — 34 points 4QQ — 9 points
9CR — 34 points 9NO — 9 points
5G — 32 points 2RT — 7 points
1NF — 31 points 4EDR — 7 points
9FR — 26 points 8TV — 7 points
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6KX — 24 points 1IF — 6 points
2FD — 23 points 3PZ — 6 points
9HX — 23 points 3VO — 6 points
6WJ — 18 points 4GV — 5 points
9DP — 18 points 8OP — 5 points
3M — 17 points 8JV — 5 points
7HJ — 16 points 4HAM — 1 point

432 Mc:
OZ9CR 4 points — 9FR 4 points — 9OR 1 point.
144 Mc aktivitetstest afholdes den 1. tirsdag i 

måneden kl. 1900—2359 DNT.
432 Mc aktivitetstest afholdes den 1. onsdag i 

måneden kl. 2200—2359 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden d. 20 i måne

den.
Husk 432 Mc aktivitetstime hver søndag mellem 

kl. 1100—1200 DNT.

Balloner:
Tyskerne har et ballonprojekt kaldet ARTOB 

i gang for øjeblikket — ARTOB = Amateur Radio 
Transponder on Ballon.

Der har, indtil dette skrives, været tre sukces- 
fulde opsendelser — d. 24. okt. 65, d. 7. nov. 65 og 
d. 9. jan. 66. Der regnes med opsendelser ca. hver
4. uge, hvis vejr, og vejforholdene tillader det. Søn
dage kl. 0845 DNT vil DLØDN med ESB på 3770 kc 
bekendtgøre, hvornår opsendelsen finder sted.

Bag ARTOB-udstyret står følgende:
Ballon (DJ2PK), sprængladning til frigørelse af 

translator udstyret fra ballonen (DL3YBA), fald
skærm (DJ4ZC’s XYL), radarreflektor (DJ2PK), 
modtager til tænding af sprængladning (DL3YBA), 
translator beacon og antenne (DJ4ZC), og 10 meter 
under translatoren en ekstra beacon til brug ved 
pejling af udstyret, når det ligger på jorden 
(DL3XW).

Translatorens indgangsfrekvens er 144,075 —
144,125 Mc, udgangsfrekvensen bliver så 145,925 — 
145,875 Mc, Beaconsenderen arbejder på ca. 145,95 
Mc og er moduleret med impulser, der styres af 
temperaturen inde i translatorens kasse.

Der er følgende sammenhæng mellem impulser og 
temperatur:
Impulser pr. minut: 60 49 44 40 36,5 33,5 31
Temperatur i grader C: +30+15 +8 0 -4-5 -4-10 -4-15

Translatorens output er 300 mW — der er ikke 
AVC-kredsløb i konstruktionen, men kun en klip
per, og derfor kan der optræde blokering ved kraf
tige indgangssignaler, så vær venlig at anvende så 
lille effekt som muligt.

Angående translatorens opbygning se blokdia
grammet.

Batterikapaciteten er så stor, at der kan præste
res op til 70 timers drift af udstyret, men hvis der 
optræder uregelmæssigheder, vil udstyret blive fri
gjort fra ballonen ved hjælp af omtalte spræng
ladning, og udstyret vil dale sikkert ned på jorden 
i sin faldskærm.

OSCAR IV:
Det må desværre konstateres, at OSCAR IV ikke 

fungerer særlig godt. Om den skulle forbedre sig 
vides endnu ikke. Vi må se frem til opsendelsen af 
OSCAR V og håbe på, at den kommer til at fungere 
perfekt.

144 Mc nyt:
OZ9GK og 2UD har hver opsat en 16 element 

144 Mc beam — bomlængden er ca. 10 meter, og 
gainet er på ca. 16 db!! 9GK anvender en 1 HK

motor til drejning af denne pragtfulde antenne.
På Bornholm vokser aktiviteten støt — lyt efter 

dem derovre, de vil gerne have QSO’er.

432 Mc nyt:
I Sønderjylland bliver flere og flere QRV på 

432 Mc. De sidste, jeg har hørt om, er OZ8IS og 
5AH.

I forbindelse med aflytning af OSCAR IV har 
7SP eksperimenteret med forskellige antennetyper 
— yagis og en 64 elements måtteantenne, men han 
kom til det resultat, at den „gamle" 32 elements 
måtteantenne var bedst.

7SP er på vej mod de højere frekvenser — 1296 
Mc er ikke højt nok for Peter, nu skal der også til 
at ske noget på ca. 2400 Mc. Jeg afventer spændt 
nyt fra Sønderjylland om fremskridt på UHF-om- 
rådet.

Vy 73 de OZ9AC.

Fra min logbog
Kort før jul var jeg oppe på loftet for at hente 

juletræspynten. Ovre i et hjørne stod en kasse med 
gammel radiolitteratur og øverst lå nogle udskrevne 
logbøger. Jeg kunne ikke dy mig, men skulle lige 
blade i dem. Side op og side ned var fyldt med 
„standard QSO’er", men ind imellem var der dog 
perler, som man af een eller anden grund kan 
huske.

Jeg stoppede op ved QSO nr. 683 den 1. august 
1947 kl. 1040 GMT på 7,8 Mc — altså en off-band 
QSO. At jeg her tør gå til bekendelse har sin for
klaring. Min station havde jeg taget med på ferie 
i mine forældres sommerhus „Vester Vov“ ved 
Henne Strand, her levede jeg en ønsketilværelse 
for en radioamatør, og her sad jeg nu denne beha
gelige sommerdag og drejede på modtageren, jeg 
var på jagt efter et par bestemte stationer. Nede 
på vejen gik en militærpatrulje med en radiosen
der. Jeg havde lige været nede og tale med dem. 
De var på øvelse og skulle afprøve noget nyerhver
vet engelsk radiomateriel. Det tyske „arvegods", 
de havde betjent sig af tidligere, var blevet inddra
get til fordel for det engelske, og det var ikke just 
lovord, der faldt over denne disposition. De havde 
nu også et frygteligt besvær med at holde kontakt 
med makkerstationen få kilometer borte. At jeg nu 
var gået hjem for at lytte på den militære korres
pondance, ved jeg ikke om skal tilskrives nysger
righed eller interesse, men jeg var i hvert fald 
spændt på at følge udviklingen i denne afprøvning. 
Jeg havde heller ikke drejet længe på modtageren, 
før jeg fandt begge stationer på 7,8 Mc. Makker
stationen var nu kommet til Blåbjerg 6 km borte. 
Forbindelsen stationerne imellem var nærmest håb
løs. „Anna Anna (det var stationen her ved Henne 
Strand) kalder Anna Betty. Anna Anna kalder 
Anna Betty. I skal komme ned til Henne Strand 
hurtigst muligt. Følg vejen, I må ikke gå over 
heden, der er tyske minefelter". Jeg gentager . . .

I henved et kvarter forsøgte „Anna Anna" at få 
denne besked afleveret, men umuligt. Hver gang 
kom „Anna Betty" igen og svarede: „Ikke for
stået, skifter". Endelig lysnede det, „Anna Betty" 
kunne bekræfte at have forstået ordren til at kom
me ned til Henne Strand hurtigst muligt, men med
delelsens sidste halvdel kunne ikke opfanges. Efter
hånden havde denne korrespondance stået på tem
melig længe, og jeg kunne mærke, at begge parter 
var ved at være trætte. Der var ikke tvivl om, at 
delingen på Blåbjerg ville have begivet sig mod
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FRA AFDELINGERNE

Afd. holder møde 
hver mandag kl. 2000 
i lokalerne Frederiks- 
sundsvej 123, under

etagen, nedgang til venstre for „ABC-cafeteriet“. 
QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ5IS udle
verer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke QSL- 
kort.

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

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

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

VHF-MØDE
Mandag den 14. marts kl. 2000 har vi igen 

VHF-møde med foredrag af OZ7G, Gerhard 
Hansen, der er en af de gamle „rotter" inden
for amatørerne (EDR-nr. 148!) og en kendt 
VHF-mand. Det er bl. a. OZ7G, der har kon
strueret vor nye fortræffelige VHF-antenne 
oppe på taget af højhuset.

OZ7G vil tale om måling på VHF-antenner, 
og den gennemgående betragtning vil være, 
at målingerne skal være lette og simple og 
skal kunne foretages med billige instrumen
ter, således at alle amatører skulle kunne 
have mulighed for at gennemføre sådanne 
eksperimenter.

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at 
OZ7G er indstillet på at besvare mange spe
cielle spørgsmål fra mødedeltagerne og vil 
derfor anbefale alle, der har noget på hjerte 
med hensyn hertil, at forberede spørgsmål — 
det er jo en kapacitet indenfor området, vi 
får på besøg her i aften!

Alle VHF-interesserede er velkomne!

Programmet:
21. februar:

OZ4KY taler om talestyring ved AM og SSB samt 
kompressionsled.
28. februar:

Nu har „vor rejsende medarbejder", afdelingens 
globetrotter OZ4BD, Preben Landler, atter været 
ude og gøre det sydlige udland usikkert! Vi har 
erfaret, at han har benyttet sin sommerferie til at 
besøge Israel. På denne tur har han taget ca. 100 
farvelysbilleder, som han vil vise for os i aften, og 
som vil blive ledsaget af hans sædvanlige på en 
gang saglige og muntre bemærkninger.

Der har nu i flere år været tradition for, at 
OZ4BD, alt mens sneen ligger højest, og vi alle er 
vintertrætte, kommer og giver os et pust af liv fra 
fremmede lande med sol og med sommer — det 
har sandelig været sjove aftener. Kom derfor i god 
tid for at sikre dig plads!

Ikke fordi han er genert, men fordi han er til
hænger af den levende, visuelle undervisningsform, 
vil OZ4BD i aften optræde formummet som beduin!
7. marts:

Klubaften — hvor ordet som sædvanlig er frit. 
14. marts:

VHF-aften med ingen ringere end OZ7G, Gerhard 
Hansen, som foredragsholder. Se annoncen ovenfor 
og hav iøvrigt spørgsmålene parat!
Vy 73. P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.

AMAGER
Formand: OZ9JB, Jørgen Badstue, Kastrupvej 168, 

København S. Tlf. 55 25 01.
Kasserer: OZ8OL, Hans Olsen, Parnasvej 5, Kø

benhavn S. Tlf. 55 10 85.
Sekretær: Bent Yt, På Blegdammen 6, 4. th., 

København Ø.
Mødelokale: Helikonsvej 10, kid., København S. 

Program:
Torsdag d. 24. februar:

Klubmøde.
Torsdag d. 10. marts:

Generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene.
Vy 73 Bent Yt.

Henne Strand, hvis ikke „Anna Anna“ stationen 
tvang makkeren til at blive ved modtageren ved 
ustandselig at kalde ham.

Situationen var nu ved at være kritisk, jeg havde 
som „Anna Anna forudset, at hvis ikke det lykke
des for „Anna Betty" at opfange advarslen, ville 
soldaterne på Blåbjerg tage den korteste vej ned til 
Henne Strand — over heden — og intetanende ville 
de løbe lige ud i de uafmærkede minefelter. Tanken 
fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. 
Minerne kendte jeg alt for godt, her fra sommer
huset har vi hørt og set utallige miner eksplodere, 
når dyr løb i dem, og et par tyske soldater gik 
også til derude under krigen. Og nu stod der en 
deling danske soldater derovre på den anden side 
med udsigt til død og lemlæstelse, hvis de beslut
tede sig til at gå over heden. Jeg var klar over, at 
jeg nu var den eneste, der kunne afværge en tru
ende tragedie ved at bryde ind i den militære kor
respondance. For alle eventualiteters skyld var
mede jeg senderen op, prøvede om oscillatoren 
kunne nå 7,8 Mc, det kunne den lige netop, jeg 
tænkte på licensbestemmelserne, der forbyder for
bindelse med andre en amatørstationer, og samtidig

går jeg uden for amatørbåndene. Jeg nåede ikke 
langt i skrubierne, da jeg i højttaleren hører 
„Anna Betty": „Anna Betty kalder Anna Anna. Det 
er helt umuligt at forstå, hvad du siger. Vi kommer 
til Henne Strand nu. Vi stikker lige over. Slut-slut“.

Hurtigt fik jeg oscillatoren i nulstød, power sat 
på, og mens jeg tunede resten af senderen op, 
skreg jeg i mikrofonen: „Anna Betty, Anna Betty, 
en vigtig meddelelse til dig. Det er amatørstation 
OZ2UA ved Henne Strand, der kalder dig. Kan du 
høre mig, skifter". Jeg åndene lettet op, da jeg 
hører: Anna Betty kalder OZ2 Henne Strand. Det 
er sør’me en kraftig sender, du har, du havde nær 
sprængt mine trommehinder. Hvad er det for en 
meddelelse, du har? Skifter". „Anna Betty her er 
OZ2UA tilbage — alt forstået, vent lige et øjeblik. 
OZ2UA kalder Anna Anna. Skal jeg sende din 
meddelelse videre til Anna Betty? Skifter til Anna 
Anna".

Det var en glad operatør på Anna Anna statio
nen, der bad mig videresende meddelelsen, og ikke 
mindre taknemlige var soldaterne på Blåbjerg.

Det sidste, jeg hørte fra militærstationerne, var 
en bemærkning om plukfisk. OZ2UA.
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Husk pinsestævnet på 
Nyborg Strand

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

lersvej 117, Århus C, tlf. (061) 6 23 21.
Kasserer: OZ7EW, Erik Kragh, Louisevej 42,

Brabrand, tlf. (061) 2 83 96 eller 6 01 54.
Sekretær: OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Junovej, 

Århus C, tlf. (061) 4 43 57.

17. februar kl. 1900 prc.
mødes vi udenfor fjernsynsstationen på Søsterhøj. 
EDR Århus har fået lov til at komme med på en 
rundgang hos storebror ude i Skåde. For dem, der 
aldrig har set et så stort kommercielt anlæg før, er 
det en enestående oplevelse. Efter rundgangen slut
ter vi af med en kop kaffe. Aftal transport derud 
med en kammerat.

24. februar kl. 2000
i Ungdomsgården, Skovvangsvej. 8FI vil fortælle 
om DC-convertere. Er du interesseret i mobilt grej, 
så er her virkelig en chance for at få tips til strøm
forsyningen. 220 V ud af dynamolygten — var det 
noget?

10. marts kl. 2000
i Ungdomsgården, Skovvangsvej. 7JN vil gennemgå 
converterens princip. For begynderen er der hjælp 
at hente til at få noget fornuftigt amatørgrej ud af 
den forhåndenværende BCL-spille. For den videre
komne nye impulser til at gøre sit grej bedre. Både 
HF og VHF convertere vil blive gennemgået.

Vel mødt i afdelingen, og husk at du altid er vel
kommen til at tage en kammerat med til et eller 
flere af arrangementerne.

Vy 73 de OZ3RC Bro.

ÅLBORG OG OMEGN
Formand: OZ3PS, Henry Sørensen, Nykærvej 1, 

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

Ålborg.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, Himmerlandsgade 

13, Ålborg.
Klublokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej. 
Klubmøde: Torsdag kl. 2000.

Det ser stærkt ud til, at interessen for klubarbej
det er stærkt faldende, der er aldrig tilslutning. 
Hvorfor? „Det er ikke noget for mig“, siges der, 
men kom og sig hvad der noget for dig. Trods fal
dende interesse fortsætter vi og tager det hele i stiv 
arm og forsøger på ny.

Se her!

Torsdag d. 24. februar:
Vi besøger et super moderne fysiklokale, bl. a. ser 

du geigerrøret i arbejde og noget så hårrejsende 
som en Van der Graaf maskine o. m. a. Det er fysik
lærer Jørgen Mølgård, der demonstrerer.

Altså torsdag d. 24. februar kl. 2000 præcis på Poul 
Paghsgades skole.

Et skud mere på stammen er: „Et kig ind i en 
ny verden", hvor alt er små transistorer og arme. 
Vi besøger „Friden" kontorautomatision, hvor vi 
ser bl. a. den ny elektroniske regnemaskine med

„TV“-skærm, kodebåndsmaskiner o. m. a. Også her 
skal du være med.

Giv agt!
Da vi har planer om og er ved at arrangere afd. 

forårsfest for hele familien, YL og XYL’s store 
chance for at være med.

Der bliver det store kolde bord, dans og musik 
og anden underholdning.

Vi vil gøre opmærksom på, at program, tid og 
sted kommer i næste OZ, kik efter efter tilmel
dingsfristen og meld dig til i god tid.

Skal dette være en hyggelig tilbagevendende be
givenhed i afd.? Det bestemmer du. Husk at melde 
dig til i god tid. Prisen bliver ca. 25 kr. — med for
behold.

Skal vi have gang i afd. igen, så hjælp til med 
at få isen smeltet. Mød selv op i det lille lokale, 
husk vi leder med lys og lygte efter et større.

På gensyn på torsdag.
Vy 73 de OZ4X.

ÅBENRÅ
Vi er nu kommet et godt stykke ind i det nye år, 

og arbejdet går i den gamle gænge igen.
Vi søger med lys og lygte, om det er muligt at 

finde et sted, vi kan have for os selv, og hvor vi 
kan komme og gå, som det nu passer os. Indtil 
videre fortsætter vi med møderne hver onsdag 
kl. 1930 på Ungdomshjemmet i Ramsherred.

Den, der skal have en ny rævemodtager færdig, 
inden jagterne begynder, skal nu se at komme i 
gang, der er jo kun 6 uger til, inden vi skal i gang, 
vi skulle jo gerne have en del træning, inden den 
store dyst den 19. maj.

Husk nu alle at komme til generalforsamling den 
9. marts kl. 1930 på Ungdomshjemmet.

Dagsorden iflg. lovene. Eventuelle forslag skal 
være formanden i hænde senest 14 dage før gene
ralforsamlingen.

Vy 73 Hans Peter.

BORNHOLM
Tirsdag d. 22. februar kl. 2000:

Ekstraordinær generalforsamling som annonceret 
i sidste OZ og Kontakt, PSE mød op om.

Week-end’en 27.—28. februar:
Se andet steds.

Tirsdag d. 1. marts kl. 1930:
Den første dag i hver måned er der 2 m aktivi

tetstest, hvor vi naturligvis også vil deltage. Des
uden har vi morsekursus. Vi vil også se på en sim
pel modtager og gennemgå den. Det bliver en rigtig 
begyndermodtager med transistorer og på print. 

Den kan bruges til rævejagt!

Tirsdag d. 8. marts kl. 1930:
Først morsekursus. Derefter vil vi prøve at lave 

print til vor modtager. Måske når vi mere. Men tag 
bare jeres grej til print med.

Tirsdag d. 15. marts kl. 1930:
Som sædvanlig begynder vi med morsekursus. Vi 

skal også lige vise os på båndet, så man ikke tror, 
at vi er helt QRT. Vi vil også kigge videre på 
begyndermodtageren.

Tirsdag d. 22. marts kl. 1930:
Morsekursus. Vi snakker lidt teknik og ser på 

simple opstillinger, og hvad vi skal lave de næste 
byggeaftener.
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Siden sidst:
Den 11. januar aflagde Flemming morseprøve. Vi 

kom helt bag på ham, og han bestod med glans. 
Den tekniske prøve klarede han i nov. sidste år og 
fik reserveret OZ2FT.

Flemming har for en fin pris købt en rigtig skibs
modtager med 80, 40 og 20 m. For tiden strikker han 
på en QRP-sender, så han er QRV, når licensen 
dumper ind ad brevsprækken.

Karsten, 4FF, er QRV med nyt grej! RX Geloso 
64/214. TX Geloso VFO 6146B, PA eontrolled car- 
rier + CW, 100 W. Det forlyder fra pålidelig kilde, 
at en x-tal styret 2 m converter har meldt sin 
ankomst.

Niels, 4EM, er blevet QRV på 70 cm, men endnu 
kun TX. Frans, 4HF, siger følgende vers om Niels 
og OSCAR:

Niels har travlt. På bakken hist
kipper hans antenne.
Han bli’r spurgt fra west and east:
„Hvor er OSCAR henne"?
Ib, 1IF, har ikke været til at tale til undtagen på 

båndene. Han har nemlig erhvervet sig en Drake 
R-4.

Stivnakkede rygter vil vide, at XYL selv har 
været med til at udvælge den efter kataloget. Det 
var den sødeste, sagde hun. Jeg har en lumsk anelse 
om, at Ib har planlagt det sådan, at hun ikke kan 
råbe op, da hun selv har udvalgt vidunderet. På 
båndet strør Ib om sig med dB og Hz. Det skal efter 
sigende være modtager nr. 2 her i landet.

Vi ønsker dem alle til lykke.

OBS! — OBS!
Sidst i januar havde jeg en personlig sam

tale med OZlPL, Poul Linnet.
Vi nikker alle genkendende til navnet og 

 kaldesignalet, thi Poul har skrevet flere ar
tikler i OZ om månereflektion. 1PL var med, 
da man startede sporingsstationen i Rude 
Skov, og sidste år havde han lejlighed til at 
føre QSO via månen.

Kort og godt, Poul vil ankomme til Born
holm i week-end’en 27.—28. februar, og han 
vil komme og holde foredrag for os om sine 
månereflektionsforsøg. Ligeledes vil han tale 
om OSCAR og om 70 cm.

Han har lovet at medbringe en båndopta
gelse af sin QSO med Puerto Rico via månen. 
Poul vil også medbringe en transistoriseret 
2 m station og en 70 cm converter til demon
stration. Desuden medbringer han „indma
den" fra en ballon. Han har også lovet at 
medtage en smalfilm om en ballonopsendelse.

Vi inviterer herved officielt Østbornholms afde
lings medlemmer til at overvære dette foredrag og 
filmforevisning i klubhuset på Galløkken i Rønne.

Om vi skal mødes lørdag eftermiddag eller søndag 
har Poul overladt til os at bestemme; thi vi vil 
gerne se så mange af de to afdelingers medlemmer 
som muligt. Altså det nøjagtige tidspunkt vil blive 
tilsendt hvert enkelt medlem. Jeg kan godt love, at 
Poul vil strø nogle „guldkorn" hos os, så det er 
bare om at holde ørene stive. (Det ser ikke godt 
ud, at de hænger). Reserver venligst denne week
end til foredraget.

4OV, Ole.

ØSTBORNHOLM
Det nye år startedes med generalforsamling i 

klubhuset, og der var denne gang mange omfat
tende emner til diskussion. Der var mødt ialt 15 
medlemmer.

Formanden 4ME omtalte i sin indledning årets 
forløb og kom i denne forbindelse ind på bl. a. 2 m 
stationen, O-III aktiviteten og den store værktøjs
samling samt måleinstrumenterne, der var kommet 
i årets løb. Dette havde medvirket til afdelingens 
gode økonomi, som kassereren derefter gjorde rede 
for. Aktiverne udgjorde nu over 1200 kr. og passi
verne kun 2000 kr., et fint resultat efter godt 2 års 
forløb.

Efter valgene ser den nye bestyrelse således ud:
Formand OZ4ME — næstformand OZ4QQ — se

kretær OZ4CG — kasserer OZ8TV — bestyrelses
medlem OZ4MD — bestyrelsesmedlem OZ4RA.

Under indkomne forslag blev en kontingentfor
højelse drøftet, og man enedes om at forhøje det til 
48 kr. helårligt, og samtidig afskaffedes skoleelevers 
halv kontingent.

Under „eventuelt" var flere ting til drøftelse, og 
diskussionen gik så højt, at man måtte bryde af 
midt i det hele, da klokken nærmede sig midnat.

Den 19. januar holdt 4QQ et fint foredrag om 
måleinstrumenter, og det kan kun glæde bestyrel
sen, at så mange ved så meget om dette emne, at 
kun 7 (syv) personer havde behov for at møde op! 
De fraværende gik glip af meget!

Under én af de voldsomme storme, der af og til 
raser over Bornholm, fik vores antenne igen et let
tere tilfælde, da dipolen, der sidder inden i come- 
ren, nu vender på langt af stråleretningen. Når 
dette læses, skulle den imidlertid være bragt i or
den igen.

Og så lidt surt:
Hvorfor glemmer så mange at afgive tilmelding 

til afdelingens arrangementer? Man kan ikke regne 
med, at „der bliver nok en kop kaffe og et stykke 
brød tilovers til mig alligevel". Det ville i hvert 
fald lette indkøbene meget, hvis hver mand ind
leverede sin tilmelding i god tid (se bagsiden af 
OZ4HAM-nyt).

Med hensyn til OZ1LP’s besøg her på øen i fe
bruar henviser bestyrelsen med glæde til Born- 
holmsafdelingens annonce.

Når dette læses, håber vi, at et møde mellem 
Bornholmsafd. og Østbornholms bestyrelser vedr. 
fremtidigt samarbejde har fundet sted, idet invita
tion herfra er udgået.

Vy 73 de OZ4CG.

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

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

tensensvej 1, tlf. 2 81 05.
Sekretær: H. M. Nørgaard, Idrætsallé 33, Hjer

ting, tlf. 6 53 59.
Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro, Mølle Parkvej 5, 

tlf. 2 87 42.
OZ1LN, H. P. Kjærbro, Mølle Parkvej 5, 

tlf. 2 87 42.

Generalforsamling:
Torsdag den 24. februar kl. 2000 på Grundtvigs- 

hus, Norgesgade 19.
Dagsorden:

1. Generalforsamlingens lovlige indvarsling kon
stateres.
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2. Valg af dirigent.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kassereren aflægger regnskab.
5. Valg af formand eller kasserer.
6. Valg af de øvrige bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter.
7. Diskussion af afdelings- og kredsarbejde.
8. Eventuelt.
Tilmelding bedes af hensyn til værten ske inden 

den 21. til undertegnede tlf. 6 53 59, da der serveres 
kaffe a 4 kr. pro pérs.

Kontingent for 1966 skal være afregnet inden. 
Kassereren vil være til stede fra kl. 1945 for at af
regne evt. manglende kontingent. Under henvisning 
til afd. love § 2 afgår formanden samt et bestyrel
sesmedlem. Dette er i år formanden OZ6LW samt 
OZ7BE, da de øvrige var på valg sidst. 6LW ønsker 
ikke genvalg, så der skal vælges ny formand. Under 
punkt 7 vil der blive redegjort for lokaleproblemet.

Øvrige program:
4. marts:

Ordinært møde.

18. marts:
??? Lad os se, om den nye bestyrelse er bedre 

end den gamle.
Vy 73 H. M. Nørgaard.

FREDERIKSHÅB
Den 27. jan. stiftede EDR-medlemmer i Frede- 

rikshåb en lokalafdeling under navnet Frederiks- 
håb afd. af EDR.

Foreningens formål er at interessere unge grøn
lændere for radioamatørbevægelsen.

Som formand valgtes Harly Foged, OX3FM, og i 
bestyrelsen Karl Lyberth, Jens Gadegård og Gorm 
Hansen. Man enedes om at anmode EDRs formand 
om at undersøge muligheden for en klubstation med 
kaldesignalet OX3FH.

På afdelingens vegne
OX3FM, Harly Foged, Frederikshåb.

GIVE OG OMEGN
Afd. fortsætter med morse- og teknisk kursus for 

begyndere, endvidere er der gennemgang af ESB 
v. 5VL.

Hvis der er nogle, der regner med, at vi holder 
juleferie endnu, kan vi oplyse, at dette ikke er til
fældet, der er mødeaften hver Torsdag kl. 1930 i 
lokalet, Gyvelvej.

Vy 73 de OZ2EN.

HELSINGØR
Programmet
for den nærmeste tid:

Fredag d. 11. februar kl. 2000
havde vi auktion over radiogrej. Måske er du gået 
glip af en god forretning.

Fredag den 25. februar kl. 2000:
En aften for de fone-amatører, der vil overleve. 

Vi snakker om ESB.

Fredag den 11. marts kl. 2000
fortsætter vi ESB-snakken.

På grund af den overvældende interesse, der har 
været for bøgerne i afdelingens nye tekniske bib
liotek, må vi henstille, at medlemmerne overholder 
de fastsatte udlånstider. Henvendelse vedrørende 
biblioteket iøvrigt til OZ8OP.

73 8NJ.

HADERSLEV
Nu er der ved at komme liv i afdelingen igen. 

Efter en god lang vintersøvn er det nu på tide, at vi 
alle kommer ud af vores vinterhi og får rystet 
„vamsen". Nu er der igen noget på programmet, 
noget at tage fat på. I håb om at der fremover skal 
komme så mange til mødeaftenerne, har vi valgt at 
koncentrere os om en aften hver måned, så der 
fremover er fast mødeaften den første tirsdag i hver 
måned. Denne aften vil der altid være et eller andet 
spændende på tapetet, og det skal ingen hemmelig
hed være, at vi til disse aftener helst ser så mange 
af vore unge mennesker som muligt, idet der i pro
grammet er taget specielt hensyn til dem. Dog skal 
de gamle hams ikke holde sig tilbage, der bliver 
noget for alle på programmet.

Vi lagde ud tirsdag den 1. februar. Denne aften 
var OZ7CT og 8BX på de skrå brædder, her demon
streredes, hvordan vi nemt og praktisk kunne lave 
nogle gode chassiser til mange formål.

Som supplement til programmet vil OZ6NF en 
aften sidst her i februar eller først i marts komme 
til Åbenrå for at fortælle om modtagere. Nærmere 
besked herom vil blive udsendt, så snart den ende
lige dag er fastlagt.

Tirsdag den 1. marts kl. 1930:
OZ2JT fortæller om antennekonstruktioner og 

fødekabler m. m.
NB. Dette er begynderstof specielt for nye hams.

De øvrige tirsdage vil der være åbent hus, hvor vi 
bl. a. fortsætter med bygning af 2 m sendere og 
modtagere. Er der endnu nogle, der kan tænke sig 
at deltage i dette program, kan det nås endnu. løv- 
rigt vil der indgå et par filmaftener efter nærmere 
meddelelse her i OZ.

Mødestedet er som sædvanlig i Set. Severinskolen 
i fyrkælderen.

Mød op alle mand, så vi igen får en stor og tal
stærk afdeling.

Vy 73 de OZ2TV. 

HOLBÆK
Siden vi mødtes sidst, har vi forsøgt at komme 

i gang med at bygge en ESB exciter på afdelings
basis. Den skulle dels bruges ved afdelingsmøder, 
dels være udlånt til medlemmerne. Var forsøget 
faldet godt ud, var det tanken, at den kunne være 
kopieret. Det ville Mogens imidlertid ikke gå med 
til; han mente, afdelingen havde mere brug for et 
gitterdykmeter.

Det lader i det hele taget ikke til, at der er den 
helt store interesse for at bygge i fællesskab'her i 
afdelingen samt på klubaftener at have noget at 
kunne køre med. Jeg mente ellers, at det Var det, 
der interesserede medlemmerne, men hvis I har 
andre forslag, så lad os endelig høre dem.

Derimod blev vi enige om at. forsøge at. få. opret
tet en HF-klub, evt. med tilslutning. af medlemmer 
fra andre afdelinger, og der har været foreslået at 
tage ud og besøge en EDR-afd. i Kalundborg og se, 
hvad de foretager sig. Ligeledes har der været tale 
om at besøge Københavnsafdelingén. "

Næste møde bliver onsdag den 23. februar kl. 2000 
hos 2PU, Godthåbsvej 3, hvor der er kaffe til alle.

Lad os nu se, at der møder nogle op; det er betin
gelsen for, at vi kan komme i gang med noget, i alt 
fald lad os se at komme til at tale noget mere sam
men pr. HF. Det er nu engang det, vi har vores 
licens til.

Vy 73 5SZ.
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HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: 1PZ, Poul Sønderbæk, Axelborg 2 A, 

Horsens.
Næstformand: 6KY, Jørn Nielsen, Boligselskabet 

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

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

den38, Horsens, tlf. 2 71 71.
6JI, Jørn Isaksen, Sæbberup, Løsning.

De faste ugentlige mødeaftener:
Mandag kl. 2015:

Byggeaften for begyndere.

Torsdag kl. 2015:
Alm. mødeaften.

Søndag kl. 0825:
Rævejagt.

Månedens arrangement februar:
Torsdag den 17. februar kl. 2015:

Filmaften.

Månedens arrangement marts:
Torsdag den 3. marts kl. 2015:

Auktion. Som sædvanlig er alle fra vore nabo
afdelinger velkomne til at møde med grej eller 
købelyst.

Vy 73 9ER.

KOLDING
Lokaler: Hytten, Alpedalen.
Undervisning m. m.: Rosenhaven 22.

Vi har afholdt 3 velbesøgte møder i hytten i Alpe
dalen, men har fundet den mindre velegnet til for
målet end forventet.

Alle vore bestræbelser er i de sidste 3 måneder 
gået ud på at skaffe velegnede lokaler, og den store 
interesse og økonomiske støtte, der er vist sagen af 
medlemmer fra såvel Fredericia som Kolding, viser, 
hvor Vigtigt dette punkt er.

Vi mødes torsdag d. 24. februar kl. 2000 i lokalet 
Ørebrovej 22 med det ene punkt på programmet at 
tage stilling til, om vi fremover skal anvende dette 
lokale, og hvorledes vi i bekræftende fald skal ind
rette det. Vi serverer som sædvanlig kaffe og oste
mad.

Vi anmoder samtidig vore lokalmedlemmer om at 
læse Bornholmafdelingens referat i OZ fra januar 
i år, idet vi om kort tid agter at indkalde til ekstra
ordinær generalforsamling med kontingentforhø
jelse samt eventuel ændring af nogle vedtægter på 
dagsordenen.

I går hårde tider i møde!
Vy 73 de OZ5VY.

KORSØR
Lokale: Svendstrup station.
Kaldesignal: OZ8KOR.
Formand: OZ4WI, B. Lykke Frederiksen, Frø

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

Korsør, tlf. 57 15 83.

Kom og hjælp med at få 80 m stationen QRV, så 
vi kan få noget ud af antennen og mødeaftenerne.

Mødeaftener:
Torsdag d. 17. februar kl. 1930.
Torsdag d. 24. februar kl. 1930.
Torsdag d. 3. marts kl. 1930.
Torsdag d. 10. marts kl. 1930.
På gensyn.

Vy 73 H. E. J.

LOLLAND-FALSTER
Den 27. januar mødtes vi i Maribo, hvor vi så fil

men „En verden i halvledere" venligst udlånt fra 
Fa. Tage Olsen.

På en interessant og levende måde blev vi ført 
ind i silicium og germaniums indre struktur, så 
hvorledes P- og N-ladninger indførtes i Si og Ge 
og deres bevægelser i el-kredsløb. Vi så fremstilling 
af en ensretter og en række eksempler på industriel 
anvendelse. Mest interessant var vel nok filmens
2. del om transistoren. Dens strømforstærkende 
virkning blev anskueliggjort på en meget tydelig 
måde, og eksemplerne på anvendelsen i erhverv og 
til medicinsk brug gav stof til eftertanke, ligeledes 
filmens slutning, et besøg i et laboratorium hvor 
man direkte af et halvledermateriale fremstillede 
el-kraft og udviklede elementer til opvarmning og 
afkøling af huse.

Efter film, kaffe og ostemadder så vi 2JF’s home- 
made Mainline TT/L RTTY converter, og 5DX 
viste sin selvsamlede Heathkit HX-20 og 5DA sit 
skop. Jo — der er liv i os hernede, trods sne og 
isglatte veje møder vi talrigt op og har nogle dej
lige aftener sammen.

Næste møde:
Tirsdag den 22. februar kl. 2000:

Mødested Industri- og Håndværkerskolen, Bispe- 
gade 15, Nykøbing F. (Det er det gamle sygehus). 
Lokalet er i barak 2, følg skiltene.

Det bliver som omtalt i sidste OZ fremstilling af 
print og på en simpel, hurtig og billig måde.

Vy 73 Elmer.

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

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

(044) 5 19 56.

Til medlemsmødet i januar var 5HW forhindret 
i at komme, så det blev 8DS, der i stedet kom til at 
tage sig af det, og han medbragte en del målegrej, 
som blev set og gennemgået.

Det næste møde bliver onsdag den 23. februar, 
også dette kommer 8DS til at stå for, da vil han 
lave nogle forsøgsopstillinger og fortage forskellige 
målinger på dem.

Mandag den 7. marts er der møde vedrørende 
rævejagt, og da skulle vi prøve også at kigge lidt 
på bygningen af rævemodtageren.

Afdelingens kursus med gennemgang af Vejen 
til Sendetilladelsen er i gang, men det kan stadig 
nås at tilmelde sig.

Til slut skal gøres opmærksom på, at der også 
køres CW hver onsdag både for begyndere og for 
viderekomne.

Vy 73 OZ6LH.
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NORDJYLLAND
Call: OZ6EVA.
Klubhus: Høgstedvej 7, Frederikshavn.
Formand: OZ1MC, Morris Christiansen, Kløver- 

vej 29, Frederikshavn.

Som det fremgår af ovenstående, har vi fået til
delt call’et OZ6EVA og er midlertidigt kommet i 
luften med en „Haganuk", input 10 W CW — 5 W 
AM. Nogle DX er allerede hentet hjem, bl. a. UT5- 
land, kun med en jerntøjsnor 2 meter over jorden 
som antenne. Men i de sidste dage har vi fået opsat 
en „Wimpeldon-antenne" samt en 1 elm. 144 MHz 
antenne, så vi håber snart at blive QRV på alle 
bånd.

Program:
Mandagene d. 21.—28. feb. samt d. 7. marts
holder vi klubmøde, der begynder med morsekur- 
sus kl. 1900—2015, hvorefter selve mødet begynder.

Mandag d. 14. marts
viser vi nogle tekniske film, hvorefter vi afholder 
auktion og bankospil over radiodele o. s. v.

Vi håber på stor tilslutning til dette møde, og så
fremt der er nogle af medlemmerne, der har noget 
grej, de vil have på auktion, bedes de meddele det 
til formanden snarrest.

Der er ikke morsekursus denne aften. Kursus af
holdes næste gang den 21. marts, men herom nær
mere i næste nr. af OZ.

Vy 73 sekretæren.

Husk pinsestævnet!

NYBORG
Lokale: Tårnvej 4.
Formand: 4WR, Møllevænget 3.

Vi vil gerne sige tak til alle dem, der har været 
i afd. i 1965 for at demonstrere deres grej eller har 
holdt foredrag.

Torsdag den 24. februar står der. Vi snakker ant. 
Det er 8JD og 6RL fra Odense, der kommer herned, 
du kan jo ikke have en Rhombic omme i den bag
gård, men du kan se, hvad der kan opnås med en 
ground plane og en beam ant. i stedet for.

Det glæder os, at flere af jer har efterlyst film, 
det er lidt vanskeligt at. sige, at den er allerbedst, 
men vi prøver at vælge de film, som vi mener, at 
folk kan lide.

Torsdag den 10. marts står der igen film, denne 
gang af mere teknisk art. Spørg iøvrigt OZ2VCP.

Programmet for den følgende måned:
Torsdag den 17. februar:

Alm. klubaften med morsetræning fra 19—20.

Torsdag den 24. februar:
Vi snakker antenner med OZ8JD og OZ6RL, 

Odense.

Torsdag den 3. marts:
Klubaften.

Tersdag den 10. marts:
Filmaften.

Torsdag den 17. marts:
Klubaften. Vy 73 de OZ6MI, Per.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.

Ved vor filmaften var der mødt 19 amatører, vi 
siger tak til de mange, der mødte op. Og vi håber, 
der faldt nogle „guldkorn" af.

Vi mødes hver tirsdag aften i klubben, og er der 
grej, du ikke kan få til at arbejde, så tag det med 
og lad os hjælpe dig.

Vy 73 7HZ. 

ODENSE
Formand: H. E. Jensen, Juelsmindevej 25, Od. V., 

tlf. 13 37 29.

Torsdag den 13. januar fik vi demonstreret 
OZ8LD’s ESB-sender, som var særdeles velbygget 
og fungerer tip-top. Ved måling med et oscilloskop 
blev det tydeligt vist, hvor akkurat indstilling af 
HF-fasenetværk m. m. kan foretages. Tak, 8LD, for 
en god aften.

Der dumper stadig interesserede ind til CW-kur- 
sus, og det er stadig ikke for sent at hænge på.

Vi minder lige om filmaftenen torsdag den 10. 
marts kl. 2000.

Husk venligst den tilsendte giroblanket, inden 
den forputter sig alt for godt.

Vy 73 de 2RH. 

SVENDBORG
Formand: Villiam Johansen, Skovbrynet 2, Svend

borg, tlf. 21 49 68.  

Programmet
ser således ud:

Tirsdag den 22. februar:
Klubaften.

Tirsdag den 8. marts:
Snak om radioteknik.
Mød talrigt. Vy 73 Villiam.

ROSKILDE
Det bedrøver mig, at det kombinerede tekniske 

og morsekursus er stoppet p. gr. af manglende til
slutning. Det står for sløjt til med medlemmernes 
tilstand. Kurset begyndte med 14 deltagere og slut
tede med 3 (skriver TRE). Man siger, at den mang
lende mødedeltagelse til klubmøderne skyldes et 
manglende program. Undertegnede har i medlem
mers påhør gentagende sagt, at fordi der en aften 
ikke er noget bestemt foredrag etc., behøver 75 pro
cent af medlemmerne ikke at udeblive. Jeg synes 
ikke, at 5TE og Kjell fortjener en sådan afslutning 
på deres arbejdsindsats. Jeg tror, jeg med god sam
vittighed kan sige, at det ikke har været -undervis
ningsformen, det har været galt med. De gange, jeg 
selv var til kurset, var for mig en opkvikker. Der 
var både alvor og humør over programmet, og jeg 
tror ikke, der var nogen, der gik tabt af noget af 
stoffet.

Hermed en tak fra bestyrelsen til Kjell Riis og 
OZ5TE Erik for jeres indsats.

løvrigt vel mødt til det manuelle arbejde, der i 
øjeblikket foregår på vore nye lokaler. Vi håber 
på og stiler efter at være færdig til marts-mødet, 
hvor OZ3PO Poul kommer og fortæller os om sin 
nye modtager.

Vy 73 de OZ2UD, Ernst.
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Efter ovenstående hilsen fra 2UD vil en glædelig 
modvægt være på sin plads. Klubbens lokaler er nu 
en realitet.

Søndag den 30. mødtes nogle af medlemmerne i 
Lejre iført arbejdstøj og do. vilje. Vi ga’ den en på 
skallen, således at lokalerne stod klar til en gang 
maling. Malerarbejdet skulle dog, når dette læses, 
helst være færdigt, således at vi er klar til indflyt
ning omkring 1. marts. Alle medlemmers nærvæ
relse er ønsket til den ugentlige arbejdsdag, jeg vil 
derfor bede jer ringe til 2UD eller undertegnede, 
således at tidspunkter og kørelejlighed kan aftales. 
Hold jer endelig ikke tilbage, drenge!

Til slut vil jeg beklage, at jeg sidst glemte dels 
5TE’s telefon 35 43 42 (sorry Massa), og dels at klub
kontingentet ved sidste generalforsamling blev for
højet til kr. 2 pr. måned med virkning fra 1. jan 66.

Vy 74 de Amigo.

STRUER
Formand: OZ8AH, Aage Hansen, Østerbjerg, Fou- 

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

Struer.
Sekretær: OZ9FJ, Filip Jensen, Fuglebakken 8, 

Gimsing, Struer.

Vi gør opmærksom på, at vi for fremtiden vil op
kræve kontingent to gange årligt gennem postvæse
net.

Programmet for næste måned:
Hver tirsdag kl. 1930 klubaften i klublokalet, Dan

marksgade 3.
Vy 73 OZ9FJ, Filip.

SØNDERBORG
formand: OZ8DS, Erik Hansen, Augustenborg.
Sekretær: OZ3SZ, Svend Aage Jørgensen, Kirke- 

hørup, tlf. 4 52 30.

Gratis er det ikke — men for et beskedent beløb 
af 5,00 kr. kan også du blive medlem af EDR’s 
Sønderborg-afdeling.

Efter nogen tids stilstand har bestyrelsen nu be
sluttet at gøre en ende på den megen sløvhed, som 
jo desværre præger klubaftenerne, det skulle jo 
nødig være fjernsynet, som skulle afgøre, hvornår 
du kan komme til møde, og hvornår du ikke kan 
komme!! Nej, tag nu lige og læs denne notits igen
nem en gang til og sig så til dig selv: „Nu går jeg 
altså derhen og ser, om jeg ikke kan få nogle guld
korn" — eller har du måske ingen behov?

Hvor gemmer I jer allesammen? Kom frit frem 
og vær med i arbejdet, vi har også brug for DIN 
hjælp!

Næste mødeaften er berammet til den 28. februar 
1966 kl. 1930 DNT. Denne aften vil vi bare søge at 
gøre så interessant som muligt, evt. forsøge at få en 
eller anden kendt personlighed til at holde et fore
drag, men for at gennemføre det, vil det nok være 
formålstjenligt, hvis I ved telefonisk eller trådløs 
opkald lige vil underrette undertegnede, bedst man
dag, tirsdag og fredag.

Mødelokale bliver „Strandpavillonen", og der er 
plads til mange, så hold dig ikke tilbage og sig det 
endelig videre!

Forresten, medens jeg husker det, et rigtigt godt 
nytår allesammen.

Vy 73 OZ3SZ.

VIBORG
Formand: GZ5LD, Leo Dam, St. Set. Mikkelsgade 

18 B, tlf. (0761) 4803.

Auktion tirsdag d. 22. februar kl. 1930
i Viborg Hallens kælder. Prøv at se i dine gemmer, 
om der ikke er et eller andet, du vil af med.

25 års jubilæum.
Viborg afdelingen har 25 års jubilæum d. 1. april 

1966. Det vil blive festligholdt lørdag den 16. april 
kl. 1930 på restaurant Palæ i Viborg under forud
sætning af tilstrækkelig tilslutning. Der vil blive 
serveret en luksusanretning med 1 øl og 1 snaps til 
en pris af 25 kr. pr. kuvert. Nærmere redegørelse 
vil blive tilsendt medlemmerne. Eventuelle andre 
interesserede kan tilmelde sig til formanden inden
1. april. Tilmeldingen kan også ske ved auktionen 
den 22. d. m.

Kontingent.
Der vi i nær fremtid blive fremsendt postanvis

ninger til indbetaling af kontingentet for 1966/67, 
som forfalder til 1. april og er 6 kr. for juniorer og 
12 kr. for seniorer.

Generalforsamling
afholdes mandag den 25. april på Ålkjærs Konditori 
kl. 2000. Vy 73 OZ5LD, Leo Dam.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosende tilladelse.
Nye tilladelser:

C 9499, OZ1DY, Birger Christian Petersen, Åbrin- 
ken 23, Virum.

C OZ1EK, Gerhard Stærmose, Hyrdevangen 65, 
København NV.

C 9207, OZ3GC, Lars Jespersen, Hans Tausens 
Vej 16, Viborg.

B OZ3IJ, Ian Olaf Jordan, Povl Helgesens Vej 9, 
Viby J.

A 7428, OZ4KE, Klaus Bernt Karsten Ebbe, Carl 
Plougs Vej 7, København V.
(Genudstedelse. Tidligere OX3KE).

B 3420, OZ4TI, Laurids Jensen, Vittrup, Nørfjand, 
Ulfborg.
(Har også amatør-radiosendetilladelse med 
kaldesignalet OZ3TI).

C OZEBZ, Erik Andreas Lund, Nygade 3, Give.
C OZ5FC, Ole Frede Clausen, TBS + K, Høvelte- 

gård, Høvelte.
C 9018, OZ5SB, Svend-Erik Bech Henning Jensen, 

Schleppegrellsgade 28, 2. tv., Århus C.
C 9006, OZ6JQ, Jørgen Højland Lorenzen, Hjord

kær.
C 9912, OZ7GU, Gunner Andersen, Grarup, Brande. 
B OZ7OJ, Olaf Therkild Johansen, Døckerslunds- 

vej 4 A, Odense.
(Genudstedelse),

C 9263, OZ7VL, Otto Bjørn Leth, Sønderbrogade 
62 A, 2. tv., Horsens.

C 9504, OZ7ZA, Bent Førster Hansen, Frederiks- 
borgvej 36, Roskilde.

C 9993, OZ9MK, Ole Michael Wessel Knaack, Lind
holm, Roskilde.

C 9047, OZ9NS, Nis Christian H. Karlson, Broballe 
Mark, Nordborg.

C 9696, OZ9WG, Willy Ejgild Johansen, Gothers- 
gade 8, Viborg.

5118, OX3PX, Hans Peder Hansen, Thule.
(Tidligere OZ4PX).
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Inddragelser:
B OZ1L, Eigil Jørgensen, Frederiksborgvej 9B,

2. tv., København NV.
B OZ4PX, Hans Peder Hansen, Æblehaven 15, 

Valby.
(Nu OX3PX).

A OZ6NK, Niels Kristian Kristiansen, Edithsvej 
11, Glostrup.

B OZ8OC, Olav Steen Christensen, Skøjtevæn
get 16, Kastrup.  

OX3KE, Klaus Bernt Karsten Ebbe, Frederikshåb. 
(Nu OZ4KE).

RETTELSE
Ved en fejltagelse er nedennævnte amatører ført 

under inddragne licenser, skal være nye og gen
udstedte licenser.

OZ9FT, Helga Thuesen, Set Jørgensvej 23, Svend
borg.

OY8X, Jogvan Hammer, R. C. Effersøesgøta 7 A, 
Thorshavn.

OX3SL, Svend Lindstrøm Pedersen, Angmagssalik.

NYE MEDLEMMER

10050 Kurt Malling Jørgensen, Frederiksholms Ka
nal 30, København K.

10051 Kaj Mortensen, Lilleringvej 9, Harlev J.
10052 Helmuth Pedersen, Strandvejen, Rønne.
10053 Knud E. Pind, Niverødvej 24, Nivå. (A)
10054 Kurt Jacobsen, Vesterbo 47, Lille Værløse, 

Værløse.
10055 Birgit Ottesen, Ibsvej 136, Bagsværd. (A)
10056 Erik Klindt Hansen, Møllebakkevej, Rørvig.
10057 Ole Poulsen, Diget 80, Lejl. 215, Glostrup.
10058 Karl Preben Warchot, Snogebæk, Neksø.
10059 John Wolff, Kastanieallé 14, 1., Herning.
10060 Karl Aage Dissing, Torvegade, Jerslev J.
10061 Svend Aage Mørcke, Nr. Vium, Troldhede.
10062 Erik Jørgensen, „Skovly“, Vestervang, Græ

sted.
10063 Poul Olsen, Frederiksvej 5, København F. (A)
10064 Heinrich W. Zauner, Toft, Tønder.
10065 SM7ACB, Gillis Stenvall, Kopenhamnsvågen 

47, Malmo V, Sverige.
10086 James Bell, Angissoq Loran station, Nanor- 

talik, Grønland.
10067 Jens Peter Torngård, c/o fru Gjerlang, Lyng

vej 53, 2., Kgs. Lyngby.
10068 Ove Andersen, Telestationen, Holsteinsborg, 

Grønland.
10069 G. Krüger, Ørnevej 42, Herning.
10070 Erling Thygesen, Kassø, Hjordkær.
10071 Eigil Hansen, Karlslundevej 16, Karlslunde.
10072 Nis-Peter Kock, Rønshoved, Rinkenæs.
10073 Erik Mortensen, Holger Drachmannsvej 6, 

Århus C.
10074 Peder Jacobsen, Nr. Lyndelse, Fyn.
10075 H. L. 0. Christensen, Poul Møllersvcj 29, 

Odense.
10076 Per H. Rasmussen, Smallesund 35, Rønne.
10077 Aage Dostrup, Vennemindevej 48, 3., Køben

havn Ø. (A)

10078 Bent Erik Jensen, Gjellerup, Brabrand.
10079 OZ7IG, Ib Bang, Foldbyvej 70, Kastrup.
10080 Mogens K. Sabinsky, c/o A. Sørensen, Heli

konsvej 11, Kastrup.
10081 OZ4AE, Allan Kock Sørensen, Snoldelev, 

Gadstrup.
10082 Bent Fine, Hørmarken 3, Sønderborg.
10083 Arne Christensen, Svanholmsvej 21, Frede

rikshavn.
10084 Jens Chr. Holmgård Christensen, Ringgade 

81, 1., Struer.
10085 Bernhard Christensen, Strædet, Himlingøje, 

Vallø.
10086 Jørgen Lomholt, Wienerbyen 24, Virum.
10087 Thorkild Christensen, Huginsvej 26, Viborg.

Atter medlem.
6548 OZ4ZR, Eigil Saxnæs, Hyben Allé 106, 2. th., 

Kastrup.
7844 OZ8RL, Piet Regeur, Mørdrupvej 17, Esper- 

gærde.
8648 Bent Seibæk, Vodroffsvej 17, st. th., Kbh. V. 
5868 OZ3NP, Levin Pedersen, Eged, Karleby.
5371 OZ6JE, J. Østergaard Jensen, Indslev,

Nr. Åby.
5724 Jens Christensen, Kaj Munksvej 48, Århus C. 
820 Anton Lindblad, Tårnvej 72, 2., Vanløse.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

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

Giro-konto: 22116.

*
Redaktører:

Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 
15, Horsens, tlf. (066) 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 
Horsens, tlf. (066) 2 18 34.

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

Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

*
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. 

Afleveret til postvæsenet den 15. februar 1966.
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