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Halvleder-nyt
Nogle interessante diodetyper

Step recovery-dioden.
Alle PN-fladedioder, d. v. s. halvlederdio- 

der, hvor den ensrettende virkning skyldes 
en PN-overgang, har den egenskab, at huller 
og elektroner, der bærer strømmen, oplagres 
i PN-overgangen, når der går strøm i lede
retningen. Tænker man sig nu, at spændin
gen pludselig vendes, d. v. s. at dioden for
spændes i spærreretningen, skulle strømmen 
antage den meget lave værdi, der svarer 
hertil, men i praksis går det ikke helt sådan. 
De elektroner og huller, der befinder sig 
inde i PN-overgangen, og som svarer til en 
bestemt ladning (elektricitetsmængde) q, skal 
først væk, før dioden kan spærre, d. v. s. der 
går en kortvarig spærrestrøm. Det er dette 
fænomen, der spiller hovedrollen ved de tre 
diodetyper, vi skal se på i denne artikel.

Forbinder vi en PN-diode som vist i fig. 1, 
hvor G er en højfrekvensgenerator, skulle vi 
ifølge den sædvanlige teori se en kurve som 
vist nederst på fig. 2 på det tilkoblede oscil
loskop. Dette viser simpelthen de positive 
halvperioder af vekselspændingen, ensrettet 
af dioden D. Er frekvensen tilstrækkelig høj 
(på billedet 30 MHz), vil vi imidlertid se et 
billede som fig. 2 øverst, der viser, at strøm
men gennem dioden (og R) ikke ophører, når 
spændingen over dioden vender, men først 
et øjeblik senere, når den oplagrede ladning 
er ført bort. Fig. 2 er et foto af forløbet i en 
hurtig PN-diode (tr = 1 ns).

I step recovery-dioden udnytter man den
ne egenskab, som almindeligvis er en ulempe. 
Ved at give dioden en særlig udformning kan 
man opnå, at den oplagrede ladning bliver

Fig. 1 (herover).
Principskema for måleopstilling for step recovery- 

diode.

Fig. 2 (til højre).
Øverst: PN-diode, nederst: hot carrier-diode. Vand

ret: 10 ns/indd. Lodret: 20 mA/indd. 
Frekvens 30 MHz.
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Fig. 3.
Diodestrøm, aftegnet efter billedet på et sampling

oscilloskop, Ved den punkterede linie ophører 
spærre strømmen. Sml. fig. 2.

den også kaldes, kendetegnes — foruden de 
sædvanlige parametre — ved ladningens 
levetid π, der er den tid, det tager for lad
ningen at formindskes til 1/e (e = 2,71828 er 
grundtallet for den naturlige logaritme), når 
dioden er strømløs. Dette vil sige, at man 
populært sagt skal skynde sig at bruge lad
ningen, inden den forsvinder af sig selv, 
hvilket igen vil sige, at dioden skal drives 
ved en passende høj frekvens. Er styrefre
kvensen for lav, udebliver virkningen! Skif
tetiden (transition time) t1 er den tid, der 
forløber, fra ladningen er opbrugt, og til dio
dens spærreevne er etableret. Den måles 
som ved andre pulser mellem 10 % og 90 % 
amplitudepunkterne. For den her omtalte 
diode er π = 225 ns (nanosekunder) og t1 = 
400 ps (picosekunder).

stor, og at den opbruges meget pludseligt, 
således at strømmen falder meget brat til 
nul. Som bekendt indeholder et sådant plud
seligt strømspring meget høje frekvenser, og 
udgangssignalet vil derfor indeholde en lang 
række harmoniske af generatorfrekvensen. 
Fig. 3 viser diodestrømmen, som den er iagt
taget på et 5 GHz sampling-oscilloskop. In
putfrekvensen var 100 MHz, og outputkred
sen kunne afstemmes over området 1,1—1,6 
GHz, i hvilket der opnåedes en virknings
grad på 20—30 % med en diode hpa 0241. 
Fig. 3 viser output på 1,4 GHz på 200 mW 
med input 1,5 W (virkningsgraden nedsat p. 
g. af en målemodstand, indskudt i serie med 
dioden).

Det interessante ved step recovery-dioden 
er, at den i modsætning til varaktor-multip- 
likatoren kan give frekvensmultiplikation 
uden de besværlige idler-kredse med ret god 
virkningsgrad op til 20 gange eller mere. En 
anden vigtig fordel er, at step recovery-dio
den ikke omdanner AM-støj til fasemodule
ret støj i så høj grad som varaktordioden.

Step recovery- eller snap off-dioden, som

Fig. 4.
Virkningsgrad af frekvensmultiplikator med 

step recovery-diode.

PIN-dioden.
I PIN-dioden findes et intrinsisk (d. v. s. 

rent) siliciumlag indskudt mellem N- og P- 
lagene. Der opnås herved nogle usædvanlige 
egenskaber. For det første bliver den para- 
metriske kapacitet meget lille (stor afstand 
mellem »kondensatorpladerne«), for det an
det bliver ladningens levetid π (omtalt under 
step recovery-dioden) meget lang og den 
oplagrede ladning q stor. Herved opnås, at

Fig. 5.
PIN-dioden kan anbringes tværs over en 50 ohms 
linie. Simpelt, men godt nok til mange anvendelser.

dioden for frekvenser over en vis værdi over
hovedet ikke kan nå at gå over i spærretil
standen i den negative halvperiode. Dioden 
opfører sig overfor HF-signalet som en ohmsk 
modstand, hvis størrelse kan styres med en 
udefra påtrykt DC-strøm. Forspændes dioden 
i lederetningen, falder HF-modstanden til en 
meget lav værdi (omkring 1 ohm), og for
spændes dioden i spærreretningen, stiger 
modstanden til en høj værdi. Ved nul volt 
kan modstanden være omkring 10 kohm, ved 
- 20 V omkring tre gange så meget.

PIN-dioden anvendes som variabel attenu- 
ator, modulator eller simpelthen som omskif
ter på mikrobølgefrekvenser. I ledende til
stand kan dæmpningen blive næsten for-
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Fig. 6.
PIN-dioder som 
attenuator: 
øverst: π-led i 
koaksiallinie,

i midten: π-led i 
koaksiallinie,

a) TEE-Pad using three diodes

b) H-Pad using three diodes

nederst: Koaksial- 
omskifter.

No. I
OUTPUT 

No. 2 
 OUTPUT

INPUT

svindende, og der kan behandles meget store 
HF-strømme med lav DC-styrestrøm. Ved 
frekvensen f = 1 GHz kan en diode med r = 
200 ns, som styres med I = 50 mA DC, lede 
en HF-strøm

i = π ,  I , 3 , f  = 10 π: = 31,4 A.
Dette svarer til en effekt på ca. 6 kW i et 

50 ohm-system, men da dioden (hpa 3001) 
kun tåler 0,4 W kontinuerligt, må så store 
strømme kun forekomme som korte pulser. 
I spærreretningen kan PIN-dioden bringes 
til at klare flere hundrede volt, og isolatio
nen bliver god på grund af den meget lave 
kapacitet. Skiftetiden kan blive kort, typisk 
100 ns.

I princippet er PIN-dioden den ideelle løs
ning på problemet: den kryds- og intermodu- 
lationsfrie, lynhurtigt regulerbare HF-atte- 
nuator, som vi har brug for foran HF-trinet 
i modtageren (hurtig, fordi den skal styres af 
AGC’en). Desværre har den to alvorlige 
mangler, den dur kun på frekvenser over 
30 MHz, og enkeltstyksprisen ligger på den 
forkerte side af to hundrede kroner. På VHF- 
båndene er PIN-diodens anvendelse til ama
tørformål måske ikke så fjern endda, idet et 
USA-firma iflg. Electronics bruger den som 
attenuator i en FM-radiofonimodtager. Og 
som bekendt kommer prisen ned, når pro
duktionstallet går op.

Hot Carrier- dioden.
I det foregående har vi set, hvordan efter- 

ledningsfænomenet i en PN-diode kan udnyt
tes på to forskellige måder. Når sådan en 
diode skal bruges som detektor eller mixer 
på høje frekvenser, er fænomenet naturligvis 
til ulempe og kan helt ødelægge funktionen.

Hidtil har man været henvist til at anvende 
silicium-punktkontakt-dioder, som har været 
kendt og anvendt i radaranlæg siden anden 
verdenskrig; mange kender dem, når type
numrene 1N21 og 1N23 nævnes.

Hot carrier-dioden er en ny HF- og mikro- 
bølge-halvleder, som udfylder svælget mel
lem PN-dioden og de gammelkendte punkt
dioder. Den nye diode er resultatet af den 
moderne halvlederforskning og i særdeles
hed af Schottky’s arbejde med overgange 
mellem halvledere og metaller, og muliggjort 
ved den teknik, der er udviklet til masse
fremstilling af transistorer og integrerede 
kredse, såsom fremstilling af meget rene 
halvlederstoffer, overfladerensning og -pas- 
sivering og epitaxialteknikken. Hot carrier- 
dioden er en ensrettende overgang mellem 
et metal (f. eks. guld, platin, palladium, sølv) 
og, som regel, N-silicium. I modsætning til 
PN-dioden er hot carrier-dioden baseret på

GOLD PLATED DUNET WIRE 
LEADS  EACH  END

GOLO  PLATED  SPRING  WHISKER 

DEPOSITED NETAL "DOT" 

EPITAXIAL SILICON 
SILICON WAFER 

SOLDEREO  CONTACT

Fig. 7.
Hot carrier-diodens 

opbygning.
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Ændring af 

AP bilradio
til Af OZ8OS, O. Sommer.
 Ved Kagå 10, Herlev.

variabel modtager

Der er i den senere tid kommet en masse kas
serede bredbånds Taxa- og lillebil-radiotele
foner på markedet til en billig penge. Nu har 
disse modtagere en båndbredde på omkring 
20—25 kHz, men da 2-meterbåndet endnu 
ikke er så overfyldt, at man skal begynde at 
tage hensyn til modtagerens bredde, så må 
man vel nok indtil videre akceptere dem. 
Modtageren er krystalstyret med det samme 
krystal anvendt i første og anden blander. 
Første mellemfrekvens ligger omkring 15 
MHz og anden MF på 2 MHz. Nu kunne det 
jo være rart at kunne variere sin modtager 
over hele 2-meterbåndet, og derfor har jeg 
ændret min første blander til en variabel. 
Der manglede et krystal i min modtager, så

jeg puttede bare et 8,6 MHz krystal i og af
stemte anodekredsen til samme frekvens. Den 
anden harmoniske af krystalfrekvensen (17,2 
MHz) blander så mde første MF, der er på
15,2 MHz, til anden MF på 2 MHz, og det vir
ker udmærket. Grunden til, at jeg har brugt 
et 8 MHz krystal i stedet for et 17 MHz, er, at 
der findes så mange billige surplus-krystaller 
omkring denne frekvens på markedet. Efter 
at have fjernet forbindelserne mellem første 
og anden blander gik jeg så i gang med 
VFO’en. Det EF80-rør, der nu blev overflø
digt, bruger jeg som oscillatorrør. Oscillato
ren svinger med en spole imellem anode og 
gitter og bliver afstemt med en kapacitets
diode BA 102, som får en variabel spænding 
mellem 2 og 14 volt. Det er meget vigtigt, at 
spændingen til dioden er meget stabil, derfor 
har jeg stabiliseret de 14 volt med to stk. 
zenerdioder OAZ 210, som får spænding over 
en modstand på 22 kohm, der går op til den 
yderligere stabiliserede spænding til oscilla
toren på 150 volt. Fra oscillatoren føres sig
nalet ind på den ene halvdel af første blan
der, der arbejder som tripler, fra 128,8—130,8 
MHz. Oscillatoren svinger fra 42,93—43,6 
MHz. Den anden halvdel af blanderen er af
stemt til 2-meterbåndet med så lidt kapacitet 
inddrejet på trimmeren som muligt for at 
gøre spolen op til 2 MHz bred.

Det gælder hele vejen igennem, at man 
skal holde så lidt kapacitet over 2-meter- 
kredsene som muligt for at gøre dem brede 
nok. Grunden til, at jeg har brugt lufttrim-

ledning ved majoritets-bærere, hvilket med
fører, at efterledningen på grund af ophob
ning af en ladning af minoritets-bærere prak
tisk talt ikke eksisterer. Virkemåden er i vir
keligheden den samme som i en ideel punkt
diode, idet begge typer benytter en Schott
ky potential-barriere, hvoraf betegnelsen 
Schottky-barrier eller blot Schottky-diode. 
Betegnelsen hot carrier kommer af, at metal
silicium-overgangen fungerer analogt med 
elektronemissionen fra en glødende katode i 
vacuum. Halvlederen er her katoden og me
tallet vacuet.

Selve dioden er udformet som en lille fir
kant silicium, på hvis specielt præparerede 
overflade der er anbragt omkring halvandet 
hundrede metalprikker tæt sammen. En for
gyldt fjederspids bringes til at hvile på een 
af prikkerne — der er mange, for at man 
lettere kan ramme en, de er nemlig meget

små! Det hele anbringes i et af de små huse 
af glas, som man bruger til dioder, og ingen 
kan så se, at den lille fyr koster noget i ret
ning af en hundredkroneseddel.

Fig. 2 nederst viser, hvorledes en hot car- 
rier-diode ensretter et 30 MHz-signal. Som 
mixer på UHF og mikrobølger er den fin og 
tåler langt mere end punktdioderne uden at 
brænde af.

Men til en absorptionsbølgemåler bør man 
nok alligevel hellere vælge en OA81. Så gør 
det ikke så ondt, når den står af.

7AQ.

Litteratur:
Hewlett-Packard Associates, Palo Alto, Califor- 

nia, USA: hpa application notes 
nr. 908: frequency multiplication with the step 

recovery diode, 
nr. 904: the PIN diode,
nr. 907: the hot carrier diode, theory, design and 

application.
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mere på 25 pF, er, at de sidder i modtageren 
i forvejen. I anoden sidder MF-dåsen på 15 
MHz. Som converter i indgangen sidder en 
6AK5 eller en EF95, men det har jeg ændret 
til en ECC84, da jeg ikke syntes, at der var 
signal nok fra den anden. Spolerne L2 og L3 
er koblet sammen side om side, medens spo
lerne L3 og L6 er koblet ryg mod ryg. Spolen 
L6 er afstemt uden trimmer, da den ellers er 
svær at få 2 MHz bred.

En ting, man tit mangler på diagrammerne 
i OZ, er spændinger angivet i volt på de for
skellige opstillinger. Jeg har her målt med et 
rørvoltmeter og nedskrevet de forskellige 
spændinger på diagrammet. Selv om man 
har lavet opstillingen efter diagrammet, er 
det jo ikke sikkert, at de forskellige blan
dingsspændinger og lignende er i orden.

Til slut vil jeg lige bemærke, at for at få 
sving nok på senderen var det nødvendigt at 
skifte modulatorrøret, der var et EF89, ud 
med et ECC83, som giver mere LF fra sig. 
Dette er dog kun nødvendigt, hvis man æn
drer senderens oscillator fra 6 til 8 MHz kry
stal. Senderens to stk. QQC 0/4-15, der sidder 
som driver og PA, har jeg erstattet med en 
EL84 og en QQE 03/12 i PA.

Hvis modtageren kører korrekt, har man 
på første begrænserrørs gitter en spænding 
på omkring - 20 volt ved et pænt signal ind 
på modtageren. På støjforstærkerrørets (ECC 
81) gitter, ben 2, har jeg målt - 20 volt, der 
skal skrues ned til omkring 7 volt med det 
trimmepotentiometer, der i min modtager 
sidder bag i modtageren og styrer squelchens 
følsomhed. De tre målepunkter bag på chas
siset er fra nærmest senderen: støj —

Spoler:
LI Frekventit spoleform 20X30 10 riller. 5 vdg. 

viklet i hveranden rille, 1 mm tråd, .udtag 2 vdg. 
fra anodesiden.

L2 3 vdg. 1 mm tråd, hul 11 mm.
L3 3 vdg., 1,5 mm tråd, hul 11 mm.
L4 3 vdg., 1 mm tråd, 11 mm hul.
L5 6 vdg., 1 mm tråd, 11 mm hul.
L6 5 vdg., 1,5 mm tråd, 11 mm hul.
Stab. 11 vdg., 0,4 mm tråd, tæt på 7 mm rund 

form med 6 mm kerne.

squelch det i midten diskriminatorens S-kur- 
ve, og det nærmest modtagerdelen er be- 
grænserrørets gitter. Samtlige spændinger 
her angivet er målt med rørvoltmeter. ☆
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8 il ECF80 22 k  EL 84

2x3 W stereoforstærker
Af OZ9CV, Richard Christensen
Frisengårdsvej 59 B, Nyborg.

Det er måske mærkeligt at komme med en 
2X3 W stereoforstærker med rør her under 
transistorernes indtog på amatørernes slag
marker, men rør er nu alligevel det letteste 
at arbejde med, det letteste at forstå, og sær
ligt for begynderen er det dejligt at arbejde 
med noget, der ikke er alt for kompliceret. 
Jeg har i al fald haft megen glæde af at 
bygge dette anlæg, og det kører upåklageligt. 
Hele anlægget har kostet mig 400 kr. med 
højttalere.

Lad os studere en af forstærkerne (begge 
forstærkere er ens). Diagrammet ses på fig. 1. 
I indgangen af hver forstærker sidder en 
omskifter O1. Der er en i hver kanal, således 
at man kan bruge hver kanal for sig, evt. ved 
eksperimenter. Derefter kommer bas- og 
diskantkontrollerne bestående af P1 og P2. 
Pi er diskant, og P2 er baskontrollen. Disse 
potmetre er Vitrohm type P 260 stereo. P3 er 
styrken, og til denne er anvendt et alm. 0,5 
Mohm log. i hver kanal (derved sparer man 
en balancekontrol).

Som forforstærker er anvendt et ECF80. 
Pentoden er 1. rør, og derefter kommer trio- 
den. Trioden har en stor katodemodstand, 
fordi gitteret er ført direkte til anoden på 
pentoden. Oprindelig har triodedelen været 
anvendt som fasevender til push-pull udgang. 
Den anden udgang tages så fra katoden af 
trioden. Udgangstrinet er ganske normalt, 
bestykket med en EL84. Som udgangstrans
former er anvendt Impo type E 2056 (en no

get større anbefales, dersom et større ufor- 
vrænget output ønskes. Benyt evt. Impo type 
E 2852 eller E 3052).

Modkoblingen tages fra spændingsdeleren 
i pentodens katode, og den overføres til højt
talerviklingen på udgangstransformeren via
2,2 kohm. En noget speciel modkobling er 
anvendt ved højre kanal. I stereo-stilling er 
der den samme modkobling som i venstre 
kanal, det samme gælder i mono, men i 
»mono med bas« er der indskudt en konden
sator på 50 nF parallelt over et potmeter på 
0,5 Mohm. Dette giver en kraftigere bas på 
højre kanal (se fig. 2).

Forstærkeren er bygget på print. Tegning 
til dette ses på fig. 3. Det måler 45X110 mm. 
Gløden til ECF80 er forbundet til et par hul
ler ved EL84 med et par snoede ledninger.

Højttalerne skal man ikke spare på. Jeg 
har anvendt 2 af de på fig. 5 viste højttaler
sæt. De er bygget op på en 12 mm høvlspåns
plade efter fig. 6 og derefter indbygget i ka
binet efter fig. 1. Siderne i kabinettet er be
klædt med 40 mm rockwool, og bagpladen er 
ligeledes beklædt med rockwool.

Ensretteren er en ganske normal efter dia
gram på fig. 4.
Målinger på forstærkeren: Ea Eg2 Ek B +
Udgangstrinet 300 290 9 310
Triodedelen 150 80 310
Pentoden 65 35 1 310

Max. uforvrænget output er målt ved 1 kHz 
til 3 W pr. kanal. *
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Funktion for 02:

Pos. 1 
Pos. 2 
Pos. 3

Mono m/bas 
Mono alm.
Stereo Fig.2.

Transformer: Impo 250 V/120 mi,
6,3 V/4 A (32/01).

S4: Netafrbyder, sidder på P.
DR: Impo filterspole F 2002/A, 9 H, 140 ohm.

Fig- 3- TRYKT KREDSLØB (set nedenfra)

Glødetråden til ECF 80 forbindes til punkterne 1 og 2
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Groundplane - antenne 

til 

mobilt brug 

på 2 meter
Af OZ8OS, O. Sommer,
Ved Kagså 10, Herlev.

Følgende gav stødet til denne artikel. Søn
dag formiddag den 9. okt. 1966 sad jeg som 
sædvanlig og lyttede på 2-meterbåndet. Oppe 
i den høje ende af båndet er der som be
kendt ret stor aktivitet med mobile stationer 
omkring 145,9 MHz. Efter at have lyttet en 
halv times tid blev mine tanker først rigtig 
bekræftet. Mobile stationer, som kørte op til 
50 km borte, gik fint igennem hos mig på 
min groundplane, medens stationer, som 
brugte 6- eller 10-element beamantenner, 
absolut intet eller kun ganske lidt fik igen
nem.

Men så kan man jo bare sætte en halo
antenne på vognens tag, den er jo vandret 
polariseret? Ja, det kan man godt, men den 
er jo ikke særlig køn at køre rundt med, og 
det kræver jo også, at hovedstationen har 
antennen rettet mod den mobile station. Men 
hvis der så er flere i gang samtidig, så er den 
gal, så skal man sidde og vride sin antenne 
rundt. Men det behøver jeg vel ikke at kom
me nærmere ind på.

En anden gang skulle jeg sammen med 
3KI prøve at sammenligne en halo- og en 
groundplane-antenne, mobil til mobil. Vi af
talte, at vi skulle køre ud på en afstand af 
ca 15 km og starte med halo-antennen og 
derefter aftale nærmere. Her er så resultatet. 
Opkald på 145,00 et par gange, derefter for
bindelse med læselighed 3—4. Hertil skal 
bemærkes, at vi flyttede vognene et par me
ter frem og tilbage for at opnå bedst mulig 
kontakt. Derefter blev vi enige om, at vi ville 
prøve at sætte pinden på i stedet for og kalde 
op i et par minutter, for derefter at gå tilbage 
til haloen, hvis vi ingen forbindelse fik. Men 
vi blev overordentlig overrasket. Vi fik hin

anden fint igennem med læselighed 5 og 
intet sus på modtageren. Hertil skal også 
bemærkes, at antennerne var 100 % OK 
i orden med et meget fint standbølgeforhold 
og korrekt lodret og vandret polaritet, og 
sidst men ikke mindst korrekt monteret på 
taget. Da vi afprøvede haloerne, prøvede vi 
at dreje dem rundt til den bedst mulige ret
ning, da der er en del retningsvirkning på 
dem, også et minus. Jeg har haft forbindelse 
fra mobil til mobil over en afstand på op til 
ca. 30 km, kørende på almindelig landevej 
med vores pinde på taget.

Så vidt jeg ved, har der aldrig i OZ været 
en beskrivelse af en groundplane-antenne til 
2-meterbåndet, så derfor vil jeg hermed be
skrive en sådan.

Selve antennefoden er lavet af en afdrejet 
aluminiumsklods med en udvendig diameter 
på 50 mm og en længde på 84 mm. Den er 
udboret til 29 mm i den ene ende i en længde 
på 60 mm og 13 mm i den anden på de reste
rende 24 mm.

10 mm fra enden af toppen er der boret 
fire huller i kryds med et bor på 4,2 mm til 
en dybde af 17 mm, pas på at bore lige. Der
efter borer man de samme huller 7 mm ind 
med et 5 mm bor. Pas på at bore lige ned i 
det hul, der er boret i forvejen, og kun 7 mm 
ned. I disse fire huller skal radialeren mon
teres. Grunden til, at jeg har lavet en frigang 
7 mm ned i hullet, er at gøre overgangen fra 
gevindet stærkere, da radialen støtter bedre 
i den glatte del af hullet. Ved tidligere forsøg, 
hvor frigangen var udeladt, knækkede radia- 
lerne af efter at have siddet et halvt år.

Ca. 15 mm nede fra toppen, midt imellem 2 
radialer, bores et 5 mm hul skråt ned, så det 
lige rammer kanten af det store hul på 29 
mm, der igennem skal skærmen fra coaxial- 
kablet stikkes. Selve radialerne fremstilles 
af 5 mm messing, der afskæres til 532 mm 
længde. I den ene ende skæres 5 mm gevind 
10 mm op.

Antennen fremstilles ligeledes af 5 mm 
messing, der afskæres til 492 mm længde, 
og hvor der i den ene ende skæres 5 mm ge
vind 15 mm op. 40 mm fra den ende, hvor 
der er skåret gevind, påloddes en 5 mm mø
trik, hvori hullet er boret op til 5 mm. For 
at møtrikken kan sidde ordentlig fast, bør 
man slibe eller file en rille i antennen der, 
hvor møtrikken skal sidde, for at lodningen 
bedre kan holde.

For at isolere antennen fra antennefoden 
har jeg fremstillet en lille bøsning af Tel
cothene, som er tilpas blødt og HF-mæs
sigt godt, men Teflon og lignende kan også
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bruges. Bøsningen er 31 mm lang og 13 mm 
rund indvendig, den er gennemboret med et 
5 mm bor. Kablet er tilpasset til antennen 
ved hjælp af et stykke kabel af samme kvali
tet som det, man anvender til at føde anten
nen med, det kaldes en stub.

Kablet, jeg har brugt, er RG-11A/U, 75 
ohm. Stubben fremstilles bedst ved at se på 
tegningen, men jeg skal dog kort prøve at 
beskrive den. Man afklipper et stykke kabel 
på ca. 80 mm, afisolerer et stykke på 25 mm 
og krænger strømpen tilbage ned over kab
let, så vrangen kommer ud. Derefter afisole
rer man inderkoren 7 mm fra skærmen, så 
inderlederen bliver ca. 18 mm. Den samme 
afisolering foretages på fødekablet. Stubbens 
anden ende afisoleres 50 mm fra den kant, 
hvor skærmen er krænget rundt, hvorefter 
inderlederen frigøres og påloddes skærmen, 
således at den samlede skærmede længde er 
50 mm. Fødekablet og stubben lægges nu 
parallelt ved siden af hinanden og loddes 
sammen ved hjælp af et stykke messing
strimmel, der er ca. 10 mm bredt. Det svøbes 
rundt om begge kablerne og loddes sammen, 
pas på ikke at varme for meget, så isolerin
gen smelter, der afkøles med sprit. En pas
sende loddesko med et 5 mm hul i påloddes 
derefter de to frie ender af inderkoren. En 
kobberstrømpe påloddes messingstrimlen på

kablet, og de overskydende ender fra skær
men ved messingstrimlen afklippes.

Samlingen af antennen foregår på følgende 
måde. Telcothene-isoleringsstykket presses 
nu ind i antennefoden, så det rager 5 mm 
over antennefoden. Derpå puttes antennen 
ned igennem hullet. Antennekablet med stub
ben puttes nu op i antennefoden, så lodde
skoen går ind over gevindet, samtidig med 
at kobberstrømpen fiskes op igennem det 
skrå hul, der er boret i antennefoden, og 
trækkes ud igennem. En 5 mm møtrik skrues 
på antennens gevind med en stjerneskive 
imellem møtrikken og loddeskoen for at be
vare god forbindelse. Kobberstrømpen fra 
det skrå hul fastgøres ved at skrue en selv
skærende skrue nr. 8 ind i enden af hullet, 
det overskydende kabel afskæres, og hullet 
tætnes med Araldit.

Når man spænder antennen sammen om 
isoleringsstykket, vil det blive vejnet en 
smule ud i begge ender og sidde urokkeligt 
fast.

De fire radialer påskrues nu i de fire ge
vind, pas på ikke at skrue for hårdt i bund, 
da gevindet i aluminiumet let går sig en tur. 
Nu skulle radiallængden være 515 mm fra 
kanten af antennefoden; til slut bør man med 
nogle kørnerprikker låse radialerne omkring 
kanten af hullet.
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Min antenne er monteret på toppen af ma
sten med et 28 mm galvaniseret stålrør, deraf 
det 29 mm hul i antennefoden. Fastspænding 
sker med 2 stk. 5 mm skruer ind i siden på 
antennefoden.

Ved brug af andre kabeltyper skal man 
ændre målene på stubben og antennelæng
den. Ved brug af ET 10 M, 75 ohm, som 
har en udvendig diameter på 8 mm, skal 
stubben være 90 mm lang, medens antennen 
kun skal være 402 mm lang. Med 50 ohms 
kabel, RG-58/U, skal stubben være 85 mm 
lang og antennen 407 mm lang. Disse mål må 
kun betragtes som en rettesnor, da der er en 
mængde faktorer, der spiller ind, som f. eks. 
antennefodens form, kabeltypen, kablets god
hed, kapacitet, monteringsmåde og meget an
det. Hvis man har fremstillet en antenne, der 
afviger bare en smule fra de på tegningen 
angivne mål, skal målene på stubben og an
tennen ændres, medens radialerne altid skal 
have samme mål.

Fremgangsmåden for tilpasningen af an
tennen vil jeg her prøve at beskrive.

Efter at have fremstillet antennefoden på
sættes en prøveantenne, som er ca. 20 mm 
længere end de her angivne mål, kablet sæt
tes på med en noget længere stub, som bare 
er åben i enden med inder- og yderkorer 
snoet sammen. Antennen påsættes et rør, der 
svarer til det, man vil bruge som mast, 
længde mindst 2,5 m. Kablet, der går ud i 
enden af røret, og som bør være så kort som 
muligt, påsættes et standbølgemeter, der pas
ser til det pågældende kabels impedans. An
tennen skal under målingerne placeres så 
højt og frit som muligt. Ved at tilføre effekt 
fra senderen kan man nu måle standbølge
forholdet på antennen, det er sikkert meget 
dårligt. Når man nu afkorter sin stub med 
ca. 3—4 mm ad gangen, kan man bemærke, 
at standbølgeforholdet bliver bedre. Hver 
anden gang skærer man noget af antennen. 
Det bliver man ved med, indtil standbølge
forholdet igen begynder at blive dårligere. 
Hvis forholdet har været nede på 1, hvilket 
jeg stærkt tvivler på, for så heldig har jeg 
aldrig været første gang, så er antennen i 
orden. Men ellers må man finde ud af, om 
det er stubben eller antennen, der er blevet 
for kort. Det kan gøres på følgende måde. Når 
standbølgeforholdet har været igennem et 
dyk og begynder at blive dårligere, kan man 
sætte en lille forlænger på antennetoppen på 
ca 10 mm, prøve at måle, klippe et stykke af 
stubben, og se om det bliver bedre. Hvis det 
ikke er tilfældet, så er det stubben, der er 
blevet for kort, og antennen der stadigvæk

er for lang. Så må stubben forlænges, og 
man må prøve igen, indtil standbølgeforhol
det er helt i orden. Det plejer at tage mig 
næsten en hel dag at tilpasse en sådan anten
ne. Man kan godt dykke sin antenne af med 
et gitterdykmeter, når man sætter en lille 
link på enden af kablet, efter at have skruet 
sit SWR-meter fra. Nu skal man passe godt 
på, for der er som regel op til flere dyk at se 
på meteret, men det er det svageste af de 2— 
3 dyk, der er det rigtige. Dette kan kontrol
leres ved, at man sætter en lille topforlænger 
på antennen, og da er det kun det dyk, som 
flytter sig i frekvens, man skal regne med, 
de andre dyk bliver liggende.

En lille bemærkning om antennerelæer. 
Jeg har et relæ af den slags, der er fremstil
let af en firkantet messingklods, 25X25 mm, 
65 mm lang, og monteret med type UHF-stik. 
Når jeg har relæet siddende imellem stand
bølgemeteret og antennen, er mit standbølge
forhold ikke så godt, hvis jeg derimod sætter 
mit SWR-meter imellem antennen og re
læet, så er mit standbølgeforhold helt i orden 
igen. Det vil altså sige, at mit relæ ikke er 
75 ohm og derfor bør sidde så tæt på sende
ren som muligt. Der er jo mange, der har 
relæet siddende inde i senderen, og så er der 
ingen problemer.

På mit tårn sidder en 10-element antenne, 
vandret polariseret, ca. 50 m over havets 
overflade, og 2,5 m over den har jeg min 
groundplane siddende. Så vidt jeg har kun
net konstatere, har disse to antenner ingen 
indflydelse på hinanden. Ved en simpel prø
ve har jeg målt ca. en S-grad forskel mellem 
signalet fra en antenne i lodret og i vandret 
position. Endnu har jeg ikke fået målt for
skellen mellem groundplane til groundplane 
og beam til beam, da den amatør, som bor i 
en passende afstand, ikke kan blive færdig 
med sit antenneanlæg. Den ideelle antenne
farm til 2 meter er vel nok en groundplane- 
antenne i toppen og en beamantenne længere 
nede ad masten. Beamen bør kunne tippes, så 
man kan arbejde med både vandret og lodret 
polarisation.

Kommentar: Det må siges at være tids
spilde at forsøge at pine standbølgeforholdet 
ned under 1,2—1,5. Der er garanteret ingen, 
der kan høre forskel. Derfor kan man uden 
at sætte noget til i praksis helt udelade stub
ben og blot afpasse antennelængden til bedst 
standbølgeforhold.

TR.
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Mere om 

modtageren 

i juni OZ, 1966

Af OZ6BP, Bernhard Pedersen, 
Bornholmsgade 66, Ålborg.

FORPLADE

Siden artiklen om ovennævnte modtager i 
juni 1966 har jeg fået en lang række hen
vendelser, hvilket tyder på, at der endnu i 
OZ-land er en del amatører, der bygger deres 
eget grej. Havde jeg blot anet, at jeg fik så 
mange henvendelser om forskellige proble
mer, var jeg vel nok gået mere i detaljer.

Det viser sig, at det mest er selve conver
terdelen, interessen samler sig om, og jeg skal 
da indledningsvis oplyse, at converterkrystal
let kan fås her i landet med endog meget fine 
data. Hvis nogen er interesseret i at anskaffe 
et sådant, kan man skrive til mig, jeg vil da, 
så snart der er blot 10 bestillinger, bestille 
krystallerne (der er omkring een måneds 
leveringstid). Prisen er 50 kr. + oms og porto. 
For at jeg kan være sikker på at komme af 
med krystallerne, ville jeg foretrække, at 
man samtidig med bestillingen tilsender mig 
beløbet: 57 kr.

Der er nogle småfejl i diagrammet:
1) Omskifteren i HF-rørets gitterkreds skal 

have armen forbundet til den »varme« led
ning lige ovenover.

2) Der skal selvfølgelig ikke være nogen 
blok mellem fællespunktet for 100 pF og 4,7 
kohm-modstanden i HF-rørets anode og stel, 
så forsvinder signalet.

3) I Butleroscillatoren skal HF-droslen på 
50 μH sidde i højre anode. Afstemningsspo
len, der er på 1,2—1,5 μH, skal sidde i venstre 
anode. Drosselspolen kan erstattes af en mod
stand på mellem 300 og 1000 ohm.

Arrangementet i VFO-delens katode, be
stående af en lille trimmer (Philips lufttrim
mer og en OA 202), er beregnet til at flytte 
VFO-frekvensen, samtidig med at man skif
ter beatkrystal. I den ene stilling af omskif
teren er der tilført en positiv spænding til 
dioden, hvorved denne bliver ledende og der
ved slutter trimmeren til stel, således at den

kommer til at shunte den ene af oscillatorens 
tankkapaciteter. Derved flyttes VFO’en netop 
så meget op, som svarende til afstanden mel
lem beatkrystallerne. I den anden stilling er 
dioden spærret ved hjælp af en negativ 
spænding. Man må selfvølgelig sørge for, at 
det er de rigtige spændinger (henholdsvis + 
eller -). Det er meget let, og det gøres simp
lest ved at stille i nulstød med en AM-sta- 
tion i f. eks. 40 meter-båndet med omskifte
ren i den stilling, hvor dioden er spærret. 
Man skifter derefter om i den anden stilling, 
hvor dioden leder, og man skal nu med trim
meren kunne finde nulstød på den samme 
AM-station. Kan man ikke det, må man en
ten bytte beatkrystallerne eller bytte lednin
gerne med plus- og minusspændingerne til 
omskifteren, og så prøver man blot forfra.

Jeg har forsynet modtageren med en spær
rekreds i antennelinken indskudt på alle om
råder undtagen 80 meter. Spærrekredsen 
indstilles til midt i 80 meter-området og skal 
forhindre signaler på 80 meter i at »slå igen
nem« på de andre områder. Der var netop en 
omskiftersektion ledig til formålet. Diagram
met ses på fig. 1.

Endelig har jeg på opfordring lavet et 
grundrids af delenes placering, afskærmnin
ger etc. set nedefra.

Til slut vil jeg gerne takke for de mange 
henvendelser, og jeg vil ønske byggerne et 
godt resultat. *
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Yagi og quad
En sammenligning

Oversat fra QST af OZ3Y

DX-QSO foretrækkes af langt de fleste 
kortbølgeamatører, og til det brug kommer 
man længst med en prima antenne. Bortset 
fra 80 og 40 meter arbejde, hvor en beam- 
antennes dimensioner overskrider de flestes 
muligheder, anvendes så at sige altid en 
beamantenne. Ser man på økonomi i forhold 
til opnået resultat, så må beamantennen ab
solut være den bedste investering i forhold til 
effektforøgelsen.

I det velkendte QST var fornylig en an
nonce for en såkaldt »Joystick«-antenne, ved

siden af var anbragt et billede af en ZL4- 
amatør. Ved siden af ham og hans bord stod 
omtalte antenne, med hvilken han havde 
haft CW-QSO med en G-station! Well — intet 
— eller så at sige intet — er umuligt, forhol
dene må have været ualmindelig gode. Tro 
ikke, at DX vrimler ind med en sådan, ej hel
ler med en 1/4-bølge antenne, halvbølge, eller 
sågar det nyeste påhit: en 5 λ/8 lang tråd.

Den udstrålede effekt afhænger af disse 
faktorer: Senderens effekt, feederens stand
bølgeforhold (der bør være under 2), anten
nens effektive højde over jorden, samt hvil
ken type beamantenne der anvendes. Beam
antennens opgave er at koncentrere den ud
strålede effekt, helst i een retning, hvilket 
sidste selvsagt giver betydelig bedre lytte
forhold, når beamen også anvendes til mod
tagning. En alm. 3-elm. yagi ligger normalt 
med et »gain« på 7 a 8 dB, hvilket vil sige, at 
antennen giver ca. halvanden S-grad bedre 
signal ud og tilsvarende bedre signal ind på 
modtageren end en alm. dipol ophængt i sam
me højde.

I QST har W4RBZ beskrevet et af ham 
foretaget forsøg, han anvender en 4-element 
yagi-beam samt en 4-element quad-beam an
bragt i samme højde, og her er hans rapport:

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.

*

Alle indsendte spørgsmål er besvaret direkte, da 
ingen af dem egnede sig til offentliggørelse. Spørgs
mål, der ønskes besvaret i december-nummeret, 
bedes indsendt snarest muligt.

Vy 73 de 6NF.

RETTELSE
Antenne- og fødeledningspraktik 
for VHF-amatøren.

Desværre er nogle af målene på antennen 
forkerte, men det opdager man jo først, når

man får kimet dørene ind af energiske anten- 
nebyggere!

På tegningen i OZ oktober side 343 skal af
standen mellem de to direktorer nærmest det 
fødede element være 508 mm, ikke 502 mm 
som angivet. Det fødede element har læng
den 940 mm, koblingsstangen med plexiglas
skyderen er 270 mm lang, den med messing
skyderen 330 mm. Afstanden mellem disse to 
i fødepunktet er 40 mm. De to skydere er for
synet med 8 mm huller med indbyrdes cen
terafstand 30 mm.

, Vy 73 de OZ5WK, Kalle.

Stof til december OZ

bedes indsendt snarest og helst i rigelig 
mængde. Der er nemlig stadig mangel på 
tekniske artikler, især konstruktioner. Hvem 
vil hjælpe?

Vy 73 OZ7AQ.
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Efter mere end 30 år som senderamatør fra 
mere eller mindre midlertidige QTH’er i luft
våbenet var min første tanke som pensionist 
at finde en fast QTH på en mindre gård i 
Tennessee og installere et par af de længste 
telefonpæle, jeg kunne få fat i.

De mange diskussioner, jeg havde på ama
tørbåndene om yagi— contra quadantenner, 
var resulteret i, at jeg fandt god sport i at 
foretage en direkte sammenligning mellem 
disse antennetyper i luften. Jeg ønskede at 
vide, nøjagtig hvilken antennetype jeg skulle 
beholde som den bedste. Under mine QSO’er 
blev jeg klar over, at ingen af de to antenne
typer var den anden særlig overlegen. Mange 
af quad-brugerne synes kun at sammenligne 
med trebånds eller små beams, som man for
nylig havde brugt.

Det synes at være ganske godt underbyg
get med teorien om, at en lavt anbragt quad 
havde en fordel fremfor yagien (anbragt 
samme sted). Men jeg var videbegærlig og 
ønskede at konstatere, hvordan de to anten
ners forhold var, når de blev anbragt i sam
me relative højde.

En 20-meter 4-element kommerciel eet- 
båndsbeam blev installeret på en af de om
talte pæle, denne antenne arbejdede bedre 
end alle tidligere antenner forsøgt fra for
skellige lokaliteter. Omkring to måneder ef
ter satte jeg en 4-elm. quad-antenne op på 
den anden mast, antennen var af den nor
male type med aluminiumsbom og fiberglas
spredere, som fås på markedet. En coaxkabel- 
omskifter var monteret på stationens bord, 
således at jeg hurtigt kunne skifte mellem 
antennerne under forsøg. På det tidspunkt, 
jeg skriver denne artikel, har antennerne 
været i brug ca. tre måneder, og der har 
været foretaget forsøg med over hundrede 
stationer. De fleste af stationerne, jeg bad 
om en sammenligningsrapport, var oversøi
ske, jeg bestræbte mig på at fiske »the boys« 
over lange distancer. Enhver god ingeniør 
eller »analyser« vil finde en del svagheder i 
mit sammenligningssystem, hvilket jeg ikke 
ønsker at skjule. Jeg havde kun det stan
dardudstyr, som findes hos enhver sender
amatør, hvad angår måleudstyr, endvidere 
havde jeg ingen mulighed for at foretage 
modelopstilling med tilhørende målinger. Mit 
eneste motiv var at undersøge, om en kom
merciel beam arbejdede dårligere end, lige så 
godt eller bedre end en typisk qubical quad- 
antenne, installeret i samme højde og samme 
lokalitet, som mange senderamatører har.

Først vil det være på sin plads at beskrive 
antennerne. Yagi-antennen var monteret på

en 12 meter lang bom og justeret nøjagtigt 
som angivet af fabrikanten. Quad-antennen 
var monteret på en 10 meter lang bom med 
det ene »ben« lodret (i samtlige elementer), i 
overensstemmelse med direktiver givet i QST 
maj 1963, og som iøvrigt benyttes af mange 
hams. Begge antenner var afstemt til 14220 
kHz. Hver antenne anbragt på sin pæl og med 
bommen nøjagtig 26 meter over jorden. — 
Yagien var 10 meter nærmere senderrummet 
og nærmere en hovedvej og lysnetledninger. 
Quad-antennen derimod nærmere nogle 16 
meter høje træer. Begge antenner kunne hæ
ves og sænkes med et elevatorarrangement.

Som tidligere nævnt var quad’en oprinde
lig sat op med de mål, som almindeligvis an
vendes. Gennem de første to uger var der 
praktisk talt ingen forskel på de to antenner. 
Derefter blev quad’en taget ned og fuldstæn
dig efterafstemt for maximal fremstråling, 
dette synes at give min quad et forspring 
under nogle af mine QSO’er.

Efter at quad’en havde været i brug med 
denne afstemning i ca. tre uger, mente en af 
de gamle antenneeksperter fra vestkysten, 
at min quad stadigvæk ikke var afstemt til 
maximum, og at jeg skulle prøve at anvende 
hans mål. Dette gjorde jeg så — og quad- 
antennens præstationer faldt ganske betyde
ligt! Under de næste 25 til 30 QSO’er rap
porteredes quaden ringere end yagien, eller 
samme rapport, eller yagien havde et for
spring; dette var særlig på lange distancer. 
Tidligere havde VU2CK i flere tilfælde rap
porteret, at quad’en havde et 1 S-grad bedre 
signal, efter denne ændring rapporterer Kar
nik, at der ingen nævneværdig forskel er 
mellem antennerne. Det samme var tilfældet 
med flere 9M2, 9M6 og VK9 stationer.

Derefter blev quad-antennen igen justeret 
til maximum fremstråling, og forsøgene blev 
fortsat, resultat som foran omtalt. Og så min 
erfaring med quad/yagi? Generelt kan siges, 
at der praktisk talt ingen forskel er under 
QSO på korte afstande, og der var sjældent 
forskel over mellemlange afstande til statio
ner i Europa m. m. Hvorimod der på lange 
afstande som fjernosten, Asien og sydlige 
Stillehav var en fordel på 2—3 dB. I kun få 
tilfælde var der stor forskel i den rappor
terede signalstyrke. Dette synes at være til
fældet med begge, idet quad’en kunne give 
2—3 S-grader bedre rapport i nogle få til
fælde, det samme var tilfældet med yagi’en 
i få andre tilfælde.

Under nogle prøver viste uoverensstem
melser i rapporterne, at de forskellige udstrå
lingsvinkler i de to antenner havde en ud
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præget virkning. For eksempel i et tilfælde, 
hvor en JA, DU og VK6 blev kontaktet i hur
tig rækkefølge. JA-QSO’en gav quad’en et 
forspring. DU-stationen rapporterede et kraf
tigere signal fra yagi’en, og VK6 rapporte
rede, at der ingen forskel var i signalstyrken. 
Tilfælde af denne type var der jævnligt.

Jeg lærte tidligt under legen, at under al
mindelige bånd-condx med QSB og QRM gav 
skift mellem antennerne ikke nogen sikker 
sammenligning. Signalerne fra de to anten
ner lå så tæt på hinanden i styrke, at en om
skiftning skulle ske meget hurtigt, hvis den 
anden station skulle have en mulighed for at 
give en reel bedømmelse.

Min quqd synes at have et forspring på 
langdistanceforbindelser, alligevel var der 
visse tidspunkter og visse condx, hvor yagi’en 
leverede et bedre signal, antagelig betød an
tennen på den »andens« modtager også en 
del. Nedenfor ses et skema fremstillet på 
grundlag af mine sidste 100 rapporter, typi
ske resultater fremkommet i de seneste tre 
måneder. Quad-antennen var afstemt til max. 
fremstråling.

Antal stationer anmodet om en 100
sammenligninningsrapport på 
antennerne.

Antallet som rapporterede: 38
ingen forskel mellem antennerne.

Antallet som rapporterede et 17
kraftigere signal fra yagi’en.

Antallet som rapporterede et 45
kraftigere signal fra quad’en.

Det er værd at notere, at der ikke forekom 
rapporteret forskel på langdistance-QSO’er. 
Dette kontrolleredes kun i ca. 6 tilfælde, men 
ingen gav rapport om forskel i få langdi
stanceprøver. Der er flere faktorer, der må 
tages i betragtning ved bedømmelsen af de to 
antenner udover signalstyrken i »modtager
enden«. Med quad-antennen afstemt til maxi
mum fremstråling havde den endog det bed
ste frem—bag strålingsforhold. Modtagne 
signaler var almindeligvis svagere på bag
enden af quad-antennen. Yagi-antennen har 
kraftigere side-lobes, i flere tilfælde efter en 
prøve med en langdistance station kom en 
W-station med beliggenhed på siden af an
tennerne og fortalte mig, at yagi’en var den 
kraftigste under forsøget. Dette blev også

bemærket under modtagning. Endvidere be
mærkede jeg, at under perioder med kraftig 
regn var der mindre statisk støj fra quad’en. 
på den anden side må man nævne, at både 
konstruktivt og mekanisk er yagi’en meget 
stærkere. Yagi’en var forholdsvis let at samle 
og sætte op. At konstruere og opsætte en 
quad er noget i lighed med at bakse med en 
mangearmet blæksprutte (!). Under perioder 
med kraftig blæst synes yagi’en at være 
mere stabil og mindre tilbøjelig til at arbejde 
sig selv itu, eller prøve på at rive telefonpæ
len op med rod.

I forsøgsperioden havde jeg et lynnedslag. 
Da det skete, var begge antenner jordet gen
nem en coaxomskifter. Yagi’en med den jor
dede bom tog ingen skade, quad’ens drivende 
element brændte til to dele, og der skete en 
del skade på min station.

Som et summa summarum kan jeg efter 
tre måneders leg med de to antenner sige, at 
der ikke er nogen overvældende fordel ved 
den ene fremfor den anden. Jeg ved, at jeg 
har to gode antenner, eftersom de begge ar
bejder fint fra min QTH. For US-QSO og 
distancer 3000—10.000 km synes mine anten
ner at køre 50 :50. Quad-antennen har 
imidlertid bevist, at den på lange distancer 
har en fordel, som kan komme mig til gode 
under de såkaldte pile-ups, dette er blot ikke 
tilfældet under alle omstændigheder. Jeg har 
også lært, at min quad skal være omhygge
ligt afstemt til fremstråling for at få denne 
fordel.

Har stadigvæk meget at lege med. Jeg prø
ver at finde ud af, hvordan jeg kan koble 
antennerne sammen, muligvis føde dem i 
fase, og se, hvad der sker. Foreløbig har jeg 
ikke fundet noget godt princip til at koble 
antennerne i fase. De står 50 meter fra hin
anden og er som sagt i samme højde. Modta
ger gerne ideer i den retning.

Til slut kan jeg oplyse, at jeg har en V- 
beam med stråling øst-vest. Nu har jeg kon
stateret, at den udkonkurrerer en trebånds- 
beam, men har endnu ikke sammenlignet den 
med mine her omtalte to antenner på 20 me
ter. Endvidere vil jeg undersøge forholdet 
mellem et såkaldt »juletræ« (flere beamer 
stablet) og en trebåndsbeam, dette sker i de 
kommende måneder.

Jeg er stadigvæk ikke sikker på, hvilken 
antenne jeg til slut beholder. Kun hvis man 
bemærker en annonce bag i QST på et senere 
tidspunkt, vil det fremgå, hvilken af dem jeg 
beholder. Imidlertid tror jeg, at den antenne, 
jeg beholder, bliver den, der kan klare en 
Tennessee-sommer tordensæsonen ud!
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Af OZ3Y, Hans Rossen.

Drake transceiver

Inden jeg går i gang med at beskrive 
nævnte Drake transceiver, fristes jeg til at 
komme med nogle betragtninger over emnet 
»bygge selv« eller »købe færdigt«. Som man
geårig selvbyggeramatør husker jeg min 
reaktion, når manden »i den anden ende« 
oplyste, at hans sager var af det eller det 
fabrikat eller type, og min antagelse var, at 
hans kundskaber i teknikken sikkert var 
små. Flere gange måtte jeg skamme mig, men 
alligevel tænkte jeg: hvorfor bygger han ikke 
sin egen station?

Det at være senderamatør er jo imidlertid 
ikke een ting, men mange ting! Mange nyder 
at projektere noget nyt, men realiserer kun 
meget lidt af det, der fremstilles på papiret. 
Andre konstruerer uafbrudt og har dårlig 
tid til at afprøve det nye i luften, før kølen 
lægges til det, han kalder »det helt rigtige«. 
En tredie kategori finder fornøjelsen størst 
ved at bruge en station. Personlig kender jeg 
alle disse tre stadier og kan lide dem alle
sammen, de er herlige hver på sin måde.

Det med at bygge selv kan næppe forsvares 
rent økonomisk, med mindre man akcepterer 
den kendsgerning, at hver en nikkel, der 
sættes i løsdele, faktisk er tabt! Erfaringen 
viser, at man skal være lykkelig for at opnå 
halv pris for en større ting ved salg, og de 
mindre kan ikke afsættes.

Økonomien ser anderledes ud, når der kø
bes fabriksfremstillet grej, færdige sager vel 
at mærke. Skulle interessen svinge over i en 
anden bane, så er investeringen i hvert fald 
ikke helt tabt, idet gode sager i et godt fabri
kat holder en pæn pris, også brugt. I USA 
passer man ganske omhyggeligt på sagerne, 
man ved nemlig, at hver en nok så lille ridse 
i lakken betyder en pæn sum nedad, når gre
jerne en dag skal udskiftes!

Tilbage til ham, der kunne lide at bruge 
sin station, han får meget mere tid til aktivi
tet, når stationen ikke 4 gange pr. måned 
skal have det ene og det andet ændret og,

skal vi sige, forbedret. Jeg tror, det var OZ’s 
TR, der engang skrev noget om, hvor meget 
man skulle lægge i den betydning, ordet selv
bygger har. Oprindelig fremstillede man så 
at sige alt selv, nu til dags er der jo ingen, 
der fremstiller drejekondensatorer, målein
strumenter, jeg mener ikke universalinstru
menter, men slet og ret et drejespoleinstru- 
ment. Efterhånden køber man færdige print 
med alt monteret, MF-enhed, LF-enhed o.s.v. 
Brugerens opgave er altså bare at hægte en
hederne sammen — hvorfor ikke også lade 
fabrikken gøre det? Med garanti, det gør en 
fabrik, efter masser af forsøg, meget mere 
gedigent og raffineret, end vi kan gøre det, og 
så var der det med, at man fik tid til at bruge 
det! Og hvad mere er, der kan godt gå sport 
i at holde købte sager i topform med trimme
nøgler og målegrej!

Så meget om det. Har man af den ene eller 
den anden årsag taget en beslutning om at 
købe en station, så gør man klogt i at spare 
lidt op i tide, sagen er kort og godt den, at 
godt kram ikke er billigt kram.

I det følgende beskrives en transceiver, der 
har vundet et godt ry blandt ESB-amatører. 
Drake TR-4 kan nu også andet end det, den 
kan køre med CW, og der kan arbejdes med 
AM. Mener du ikke at kunne sige helt farvel 
til AM, så er der altså stadig muligheden med 
TR-4, men mellem os, så kan det siges, at der 
hurtigt vil komme mug på skalaen på det 
sted, hvor pilknappen peger mod AM!

TR-4 er afløseren for type TR-3, forbed
ringen ligger nærmest på CW-området. Den 
kan arbejde på begge sidebånd efter ønske. 
Ved ESB ligger input på 300 W PEP, hvilket 
vil sige spidseffekt. DC-input ligger på ca. 
det halve. På CW ligger input på 260 watt 
og nogenlunde det samme på AM, hvad der 
imidlertid ikke må køres med i Danmark, 
hvor A-licens som bekendt har max. 150 watt 
AM. En transistoriseret, såkaldt »solid state«,
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Fig. 1. 
Blokdiagram af 
Drake TR-4 
transceiveren. 
Pilene viser signa
lets vej gennem 
opstillingen. Der 
anvendes to stk. 9 
MHz xtalfiltre, eet 
for hvert sidebånd. 
Pasbåndet er 
2,1 kHz.
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VFO er indbygget, den er permeabilitetsaf
stemt og følgelig med en direkte kalibreret 
lineær skala. Aflæsning for hver 10 kHz, og 
med skalaskørtet kan der aflæses 1 kHz. Både 
10—15—20—40 og 80 meter båndene er dæk
ket. Og så ser vi på senderafsnittet, det er 
måske så meget sagt, for mange rør fungerer 
både i sender- og i modtagerstilling. Ordet 
transceiver siger netop sende-modtager, en 
enhed der skiftevis fungerer som sender og 
modtager. Skiftningen mellem sending og 
modtagning sker med et relæ (indbygget), 
dette aktiveres enten manuelt med en tryk
kontakt, man normalt har anbragt på mikro
fonen, også kaldet »push-to-talk«, eller af 
den indbyggede VOX-forstærker (talesty
ring). Antitrip, som det kaldes, findes også 
(det er den, der forhindrer, at stationen star
tes af modtagerens højttaler). TR-4 har som 
sin forgænger ikke indbygget strømforsy
ning, men nærmere om strømforsyningen 
senere. For en ordens skyld skal nævnes, at 
stik for såvel mike som nøgle følger med 
TR-4, det er nu rart her i landet, hvor man 
ikke kan gå »hen om hjørnet« og købe netop 
den type!

Vi forudsætter, at senderen er startet, og 
følger signalet på sin vej i labyrinten, der 
ses på blokdiagrammet fig. 1. En hi-Z mike 
tilsluttes indgangen. Vekselspændingen fra 
denne opforstærkes i røret V 18A og videre 
gennem rør V 18B, hvor det yderligere for
stærkes. LF herfra går videre til den balan
cerede modulator, denne er vist detaljeret på 
fig. 2. Signalet bliver her blandet med et an
det signal, nemlig 9 MHz fra den såkaldte 
bærebølgeoscillator, rør V 16. Det resulte
rende signal bliver et DSB-signal med un
dertrykt bærebølge. Dette forstærkes i røret 
V 15, og derefter går det til et af de to x-tal- 
filtre, hvilket bestemmes af en omskifter på 
forpladen; afhængigt af dennes stilling bibe
holdes enten det øvre eller det nedre side
bånd. (Reglen er, at på 80 og 40 benyttes det 
lave sidebånd og på øvrige tre det høje side
bånd).

Båndpas-karakteristikken på dette filter 
tillader, at en enkelt 9 MHz BFO leverer et 
BFO-signal beliggende på det korrekte sted 
på filterkurven i modtagerstilling. Bærebøl
gen, placeret på det samme sted, når der sen
des ESB, gør det muligt at vælge enten øvre
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Fig. 2.
Den balancerede mo
dulator anvender fire 
dioder af typen 1N270; 
CR1 og CR2 er parret, 
ligeledes CR3 og CR4. 
Den lavimpedansede 
indgang er udført med 
et katodefølger- 
arrangement 
(rør V 18).
HF-balance justeres 
med C1. DC-balance 
justeres med R1.

eller nedre sidebånd uden at skifte oscilla
torfrekvens. Under CW-arbejdet skiftes 
bærebølgen til et punkt, der ligger højere på 
selektivitetskurven.

Output fra et af 9 MHz-x-talfiltrene føres 
derfra til senderblanderen, rør V 4. Ved se
nere modtagning leveres det tilsvarende 
blandersignal fra røret V 3A. V 3A er styret 
enten fra converteren V 1, som er x-talstyret, 
eller direkte fra VFO-bufferafdelingen. — 
VFO’en afstemmes på området 4,9—5,5 MHz 
og dækker altså et område på 600 kHz. Out
put herfra går direkte til røret V 3A, når der 
arbejdes på 80 og 20 meter. På de øvrige 
bånd blandes VFO-signalet med et x-talsig- 
nal i røret V 1, resulterende i et signal med

frq. beliggende således, at dette, blandet med 
9 MHz i V 4, giver den ønskede dækning af 
de øvrige bånd. Efter blandingen i V 4 føres 
signalet til V 6, som er type 12BY7A, dette 
er styrerøret, som leverer effekt til udsty
ring af de tre parallelforbundne PA-rør af 
typen 6JB6. PA-trinets udgangskreds er af 
pi-filter typen, beregnet på 50 ohms feeder 
og med variabel belastningskondensator. 
TR-4 er forsynet med en meget effektiv ALC 
(bogstaverne står for Automatic Level Con
trol), og kan på sin vis sammenlignes med en 
AVC i en modtager. ALC-kredsløbet ses på 
fig. 3, og dets opgave er at holde et højt tale
niveau — uden at foranledige fladtopning af 
det udsendte signal. Systemet fungerer såle-

P. A.

Fig. 3.
Drake er kendt for sin modtager-AGC. På dette 
diagram ses, hvordan man har konstrueret en effek
tiv sender-ALC. Halvdelen af en 12AX7 anvendes til 
at forstærke ændringer i PA’s gitterstrøm. Gene

relt virker systemet således, at enhver tendens til 
gitterstrøm i PA-trinet modsvares af en forøget 
negativ spænding leveret til gitteret på røret V 15. 

Derved reduceres den styring, der tilføres 
PA-rørene.
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des: PA-trinet køres i klasse AB 1, og under 
normale forhold vil der ikke gå nogen gitter
strøm. Når styringen til PA-rørenes gitter
sektion bliver for kraftig, vil der flyde gitter
strøm. Denne reducerer den negative for
spænding mellem gitter og katode på ALC- 
røret V 13B og bevirker, at spændingen over 
en 1 Mohm modstand i ALC-rørets plade
kredsløb (negativ i forhold til stel) vil stige. 
Denne modstand er tillige gittermodstand for 
røret V 15. Den større negative spænding på 
dette rørs gitter vil reducere forstærkningen 
i dette rør — og dermed altså også reducere 
styringen, som bliver tilført PA-rørenes gitre!

Når senderen skal arbejde med CW, kører
V 2 som faseskift-oscillator, denne er gitter
blokeringsnøglet sammen med senderblan- 
derrøret V 4 samt sammen med styrerøret
V 6. LF-output bliver tilført styregitteret på 
produktdetektorrøret V 16 via sidetonekon- 
trolleren og leverer således LF til højttale
ren, der moniterer den udsendte CW. Og 
endvidere føres LF fra nævnte toneoscillator 
til G 1 på VOX-forstærkerrøret V 19A, dette 
for at aktivere VOX-relæet når nøglen bru
ges. På denne måde opnås med passende 
regulering af VOX-relæets »hængetid«, det 
system for BK-operation, som også kaldes 
semi-BK, der betegner, at der ikke køres 
fuldt BK, men at der lyttes, når VOX-relæet 
falder fra, hvilket sker ved småpauser i sen
ding, f. eks. mellem enkelte bogstaver eller 
ordmellemrum.

Når VOX-relæet under CW sluttes, bevir
ker dette blandt andet, at 9 MHz oscillato
rens frekvens skiftes til 9,001 MHz og bevir
ker, at en variabel DC-spænding (via den ene 
sektion i sender »gain kontro1«) tilføres den 
ene afdeling i den balancerede modulator, 
derved bringes den ud af balance, og der 
fremkommer det ønskede: en bærebølge.

TR-4 kan som nævnt også sende AM-modu- 
leret signal. Der er tale om G 2-moaulation 
udført af røret V 14, der er forbundet til PA- 
rørenes G 2. Når senderens omskifter stilles 
på AM, tilføres tillige en fast spænding til 
den balancerede modulator, desuden skiftes 
osc.frekvensen til 9,001 MHz på samme vis, 
som når der sendes CW. Efter ønske kan der 
køres med enten VOX- eller PTT-styring af 
senderen, også med AM.

Såvidt senderen, og så ser vi på modtage
ren. Det indkomne signal fra antennen går til 
HF-forstærkerrøret V 7 via kontakter på 
VOX-relæet, det opforstærkede signal går 
derpå til modtagerblanderen V 3B, hvor det 
blandes med et passende ose.signal fra V 3A 
for at frembringe det ønskede 9 MHz MF-

signal. Dette 9 MHz-signal føres derefter til 
enten det ene eller det andet af de to x-tal- 
filtre, afhængigt af om man ønsker at mod
tage øvre eller nedre sidebånd (se fig. 1). 
Efter filtreringen går signalet til forstærk
ning i rørene V 11 og V 12 samt til AVC-for
stærkeren V 13A, fra hvilket det samtidig 
føres til inputsiden af produktdetektoren V 16 
for modtagning af ESB, eller, ved AM, til 
diodedetektoren i V 2. Et 9 MHz BFO-sig- 
nal er frembragt i røret V 16. Output fra 
produktdetektoren (V 16) er tilstrækkeligt i 
størrelse til at gå direkte til LF-røret V 17 
uden yderligere forstærkning. Man bemær
ker med glæde, at Drake også har forsynet 
sin TR-4 med det specielle AVC-system, der 
har gjort Drake-navnet populært.

Som nævnt er der ikke indbygget strøm
forsyning. Her i landet vil man med fordel 
kunne fremstille strømforsyningen selv. — 
Drake kan imidlertid levere denne i to udga
ver. Den ene til 115 eller 230 V AC ind, den 
har typebetegnelsen AC-3. Den anden bereg
net for mobil med 12 volt DC ind, den har 
typebetegnelsen DC-3. Begge leverer følgen
de spændinger: 650 V DC ved 500 mA, 250 V 
DC ved 175 mA samt - 45 til - 65 V DC ved 
35 mA. AC modellen yder desuden 12,6 V AC 
ved 5,5 A.

For at kunne sende på en frekvens og lytte 
på en anden (eller omvendt) fremstiller Drake 
desuden en ekstra VFO, den har typebeteg
nelsen RV-4 og er leveret i en box, der i far
ve og forpladedimensioner svarer til TR-4, 
deri er tillige anbragt en specialhøjttaler, 
endvidere er der sat plads af til, at AC-3 
strømforsyningen monteres deri bag højttale
ren. Endog et monteringsbeslag har Drake 
tænkt på. Til montering under bilens instru
mentbræt kan leveres et beslag type MMK-3. 
De fleste biler vil dog næppe kunne klare 
strømleveringen uden særlige forholdsregler! 
Dertil kommer, at P&T af en eller anden 
årsag ikke er villig til at yde mobillicens til 
mere end max. 10 watt, måske vil en længe 
ventet revision af licensbestemmelserne ikke 
alene stille danske amatører på lige fod med 
andre nationers amatører, men også give os 
bedre vilkår for mobilarbejde.

Og hvad koster så en TR-4? Det er svært 
at svare på, men i USA ligger prisen mellem 
550 og 600 $, kursen er i dag 6,93 kr. pr. dol
lar, dertil kommer 10 % told samt 12½% 
OMS og så fragten, som toldvæsenet indreg
ner inden beregningerne foretages. En yderst 
amatørvenlig pris blev averteret i juli OZ 
(side 59) af OZ6EG — det var vel ikke en 
trykfejl? *
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Fra INDUSTRI OG 
ved oz6pa VIDENSKAB

Lidt om enhedssystemer 
og omregningsfaktorer

Når vi til daglig beskæftiger os med vor kæphest, 
føler vi ikke noget større ubehag ved at omgås 
allehånde enheder og definitioner som volt, ampere, 
ohm og hvad vore elektriske størrelser nu hedder. 
Helt anderledes bliver det imidlertid, hvis vi af en 
en eller anden grund bevæger os ind på områder 
af fysikken eller teknikken, vi normalt ikke be
skæftiger os med.

Ligesom vi ved, at tallet 60 for en tid ikke angi
ver noget særligt, hvis vi ikke i forvejen har hæftet 
betegnelserne år, timer, sekunder på det, ja, så er 
det også klart for os, at skal vi beskæftige os med 
en eller anden enhed, så må det være af betyd
ning, at vi er klar over, hvad det tal, vi beskæfti
ger os med, er regnet i.

Det, der da skal være vor opgave i denne artikel, 
er i det korte at gennemgå nogle af de mest an
vendte enheder og definitioner, for på denne måde 
at give vore læsere en idé om, hvad der regnes i, 
og hvordan man omregner de forskellige ting til 
hinanden.

Man læser allerede i 1905, altså før man kunne 
give en forklaring på atomets opbygning, at den 
store fysiker Albert Einstein opstillede sin berømte 
formel om sammenhængen mellem masse og energi. 
Fra denne formel ved vi, at energien kan udtryk
kes i en formel af følgende udseende: E = m • c2,

altså det samme som at sige, at energien er lig med 
massen gange lyshastigheden i anden potens. For 
den læge læser siger dette ikke ret meget, for vi 
har ikke rigtig noget indtryk af, hvor stort eller 
hvor lille dette tal er. Vi kender allesammen be
tegnelser som hastighed, masse og tid. Mange af os 
kender også betegnelsen acceleration, som vi jo 
bl. a. benytter i det daglige, når vi taler om, hvor 
hurtigt en bil er i stand til at komme op i fart. Ved 
acceleration forstår vi altså hastighedens forøgelse 
med tiden, altså en slags hastighed på hastighed. 
Ud fra kendskabet til acceleration er vi nu i stand 
til at indføre et nyt begreb i vor definitionsrække, 
nemlig kraften.

Vi har alle på et eller andet tidspunkt hørt om 
Newtons anden lov, der udsiger noget om, at kraf
ten er lig med massen gange acceleration. Tænker 
vi os nu forskellige målesystemer, er det klart, at 
det, der kommer ud som et tal, er afhængig af, hvad 
vi måler de forskellige ting i, men da vi på den 
anden side også er klar over, at kraften som sådan 
ikke forandres, da den jo er ligeglad med, hvad vi 
kalder den, ja, så må vi altså finde konstanter, der 
er i stand til at føre os fra det ene målesystem til 
det andet.

Af sådanne målesystemer er der adskillige, men 
to af de mest kendte er de systemer, der er omtalt 
i tabel X.

Disse to systemer er det tekniske system eller 
kilogrammetersystemet og egs systemet. Sidstnævn
te betegnelse stammer fra, at man her anvender 
cm, gram og sekunder som udgangsstørrelser.

Da hastigheden i egs systemet altså må være 
noget med cm pr. sek., så må accelerationen i egs 
systemet være cm-sek./sek., hvilket er det samme 
som cm/sek.2. Efter definitionen for kraften kan 
kraftenheden 1 dyn i egs systemet defineres som

Tabel 1.
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den kraft, der giver masse 1 gram en acceleration 
på 1 cm/sek.2.

I det tekniske system går vi ud fra enhederne 
m, sek. og kraft Her har vi valgt en anden kraft
enhed, nemlig den påvirkning jorden har på et lod. 
Ved kraftenheden 1 kg forstår vi den kraft, hvor
med tyngden påvirker et kilogramslod ved 45 gra
der bredde, hvor faldaccelerationen er 980,7 cm/ 
sek.2. Faldaccelerationen er den acceleration et 
legeme får, når det under indflydelse af jordens 
tyngdetiltrækning udfører et frit fald.

På lignende måde vil vi være i stand til at ind
føre andre enheder, og nogle af disse er angivet i 
tabellen. Ved dimensioner forstår vi den måde, vi 
skal udtrykke den pågældende definition på ved

arbejde de elektriske feltkræfter udfører, når 
1 coulomb bevæges gennem spændingsfaldet 1 volt.

Når et legeme er i stand til at udføre arbejde, 
siger vi, at det er i besiddelse af energi, derfor er 
vore energienheder de samme som enhederne for 
arbejde. En sådan sammenstilling mellem forskel
lige energienheder ses i tabel 2, hvor vi bl. a. kan 
se, at der til 1 joule svarer 2,78X10+7 kWh eller 
2,39X10+4 Kcal.

Vi vil nu slutte vor lille lyngennemgang af de 
vigtigste enheder med at vende tilbage til Einsteins 
formel.

Vi ved, at energien skal være lyshastigheden i 
anden potens gange med massen. Regner vi nu i 
egs enheder, skal hastigheden altså udtrykkes i cm

Tabel 2. 
Energienheder.

kpm kcal kWh J = 10+7 erg eV
1 kpm = 1 2,34 10-3 2,72 10-6 9,807 6,12 • 1019

1 kcal = 4,27 • 102 1 1,16 10-3 4,185 • 103 2,61 • 1022

1 kWh = 3,67 • 105 8,60 102 1 3,6 • 106 2,25 • 1025

1 J = 107  erg = 0,102 2,39 10-4 2,78 10-7 1 6,24 • 1018

1 eV = 1,63 • 10-20 3,83 10-23 4,45 10-26 1,60 • 10-19 1
Masse 1 kg
energi 9,18 • 1015 2,15 1013 2,50 1010 9 • 1016 5,62 • 1035

Relation: 1 arne 1,52 • 10-11 3,57 10-14 4,15 • 10 -17 1,50 • 10-10 0,931 • 109

hjælp af grundelementerne længde, tid og masse. 
I denne dimensionstabel ser vi bl. a., at kraften har 
dimensionen masse gange længde divideret med 
tiden i anden potens.

Vi ser bl. a., at arbejde udtrykkes som masse 
gange kraft gange vej, og vi ser endvidere, at en
heden for arbejde i egs systemet er erg. Arbejder 
vi derimod med det tekniske system, finder vi en
heden kgm. Udtrykt på en anden måde er arbejdet 
en erg det arbejde, en kraft på en dyn udfører, 
når den flytter en masse på 1 g 1 cm.

Til arbejdsenheden en erg svarer en større en
hed, nemlig 10 millioner erg er lig med en joule.

1 joule kender vi også fra elektroteknikken, idet 
den her er lig med 1 volt X coulomb, altså det

pr. sek., hvilket altså giver en lyshastighed på 30 
milliarder cm/sek.

Dette giver en lyshastighed på 9X1020 cm2/sek.2.
Regner vi nu med en masseomsætning svarende 

til et masseforbrug på 20 gram, det er det, der bru
ges, når en atombombe af mellemstørrelsen spræn
ges, så vil vi altså få noget i retning af en energi 
på 1,8X1022 gcm2/sek2 = 1,8X1022 erg = 1,8X1015 
joule. Da en joule i følge tabellen er 2,78X10-7 
kWh, så bliver den udviklede energi, når 20 gram 
omsættes, 2,78X1,8X108 kWh eller et sted i nær
heden af 500 millioner kWh timer. Dette lille regne
stykke giver os vist en idé om de umådelige kræf
ter, der udvikles, når atomer spaltes.

OZ6PA, Poul Andersen.

TIL BLINDE RADIOKAMMERATER

På Københanvsafdelingens generalforsam
ling blev det foreslået og vedtaget at forsøge 
OZ udsendt på bånd, såfremt tilslutningen 
kan blive stor nok.

Interesserede må selv afholde udgiften til 
bånd.

Vi har håb om, at »Biblioteket for blinde« 
vil overtage den praktiske side af sagen, bl. a.

Har I en blind kammerat i nærheden, så 
gør ham opmærksom på dette omgående.

Henvendelse s n a r e s t  til OZ5QR, Rite 
Blavnsfeldt, eller EDR’s sekretær OZ5RO, 
O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 3., Charlotten- 
lund.

Angående helsideannoncer.
Kvaliteten af det egentlige stof er naturligvis 

langt det vigtigste i et tidsskrift, men mængden og 
typen af annoncer sætter også sit præg. I oktober
nummeret af OZ var nogle af helside-reklamerne 
for irriterende og anmasende.

Dansk Mini Radio brugte halvanden side til at 
beskrive firmaets friskhed, mod, idealisme o. s. v. 
Dette kan vist næppe interessere mange, og det 
virker sikkert frastødende på de fleste læsere.

Teistar burde sørge for at forberede sine annon
cer i tide eller også undlade at reklamere. Annon
cen i oktober-nummeret var for latterlig.

En annonce i OZ bør hovedsagelig bestå af pris
tilbud på varer, firmaet forhandler, og alt „pjat“ 
bør holdes på et minimum.

Lad os kort sagt slippe for tredierangs reklamer 
i OZ.

73 de OZ9PP, P. N. Pedersen, London, S. W. 1.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA, 

Poul Andersen.

En snak om mikrofoner.

Ved De af, at mikrofoner opfanger lyden på en 
helt anden måde end det menneskelige øre? Me
dens mikrofonmembranerne svinger i takt og i fuld 
overensstemmelse med de lydtryk, de modtager fra 
den svingende lydmasse, så optager øret lydsving
ningerne logaritmisk. Dette betyder, at øret ikke 
så nemt lader sig overstyre, og det er jo godt for 
dette vigtige sanseorgan. Vil man opnå, at mikro

 foner skal arbejde efter ørets opfattelse, så må 
man altså arbejde sig væk fra den lineære ampli
tudeafhængighed.

Velkendt blandt radioamatører er udtrykket dB 
(decibel), det er netop et logaritmisk mål for for
holdet mellem 2 amplituder. Et udtryk, som også 
er velkendt, er udtrykket millibar. Det er nu ikke 
fra vort kortbølgearbejde, vi er fortrolig med dette 
udtryk, men udelukkende fra vore aflytninger af 
Meteorologisk Institut, der hver dag fortæller os, 
at lufttrykket er så og så mange millibar. Det er 
en størrelse, som vi også bør være fortrolig med, 
når vi snakker om højttalere og mikrofoner, thi de 
størrelser i lydens tryk, som påvirker vort øre, 
måles nemlig efter samme målestok, her er vi dog 
i almindelighed nede på andre størrelser, idet vi 
taler om lydtrykket i mikrobar, 1 /tb = 1 mikrobar 
svarer til 1 milligram pr. kvadratcentimeter, et 
ganske svagt tryk, men alligevel er selv ganske 
små brøkdele af en mikrobar nok til at påvirke 
vore ører.

Mest kendt og ældst af vore mikrofoner er kul
kornsmikrofonen. Muligvis er den stadig den mest 
benyttede, thi alle steder, hvor man udelukkende 
bruger mikrofonen til talegengivelse som i kom
munikation (automobiler, flyvemaskiner etc.), bru
ger man denne mikrofontype. Den er simpel og 
kræver ikke stor forstærkning.

Kulmikrofonen beror på, at løst sammenstuvede 
kulkorn ændrer deres fælles modstand ved selv 
relativt svage lydtryk. Den almindelige simple og 
gammeldags kulkornsmikrofon egner sig ikke for 
overføring af god lydkvalitet, idet frekvenser, der 
ligger over 3000 Hz, er uden påvirkning. I fig. 1 
ses en noget ændret form for kulkornsmikrofon, det 
er den såkaldte Reismikrofon. Denne type er der i 
og for sig ikke noget i vejen for, at amatørerne kan 
eksperimentere med som byggeobjekt. Vanskelig
heden ligger i at fremstille en uddrejning i mar
moret, men det skal jeg ikke komme ind på her. 
Reismikrofonen består af en marmorblok. I en ned- 
drejning ligger kulkornene, og de støder op mod 
en gummimembran. Som man ser, er der to mes
singkontakter, der optager strømvariationerne. Man 
benytter en hjælpespænding på 6 volt. Den gen- 
nemflydende strøm J varierer næsten proportio
nalt med størrelsen af lydtrykket, så længe mod
standsændringen varierer lidet i forhold til hvile
modstanden. Spændingsændringerne forstærkes vi
dere gennem transformator. Følsomheden ligger 
mellem 20 og 120 mV for hver mikrobar.

I fig. 2 ser man, hvordan de forskellige frekven
ser virker på mikrofonen. Det ses, at den afgivne 
spænding er noget frekvensafhængig, men det er 
intet imod den almindelige kulkornsmikrofon, som 
er angivet i samme oversigt, det er den punkterede 
linie. Man vil se, at den i forhold til Reismikrofo
nen opfører sig temmelig ensidigt.

Reismikrofonen blev tidligere anvendt meget i 
radiofonien, den var på det tidspunkt en stor land
vinding, og den var meget udbredt til amatørbrug. 
Den har den ulempe, at den har en vis hvilestøj, 
og der er, for at tale amatørmæssigt, meget „knas“

Kulkornsmikrofon.

I almindelighed kan det ikke betale sig for radio
amatører at bygge deres mikrofoner selv. Der har 
dog af og til været byggevejledninger i radiotids
skrifter. For mange år siden bragte OZ7HL i OZ 
en byggevejledning for en kondensatormikrofon. 
Denne vejledning ved jeg blev benyttet i stor måle
stok. Det skal dog siges, at dengang var udbudet 
i mikrofoner mindre, og der var ikke så mange 
slags konstruktioner fremme som nu. Når denne 
artikel da fremkommer, er det udelukkende for at 
oplyse amatørerne om de særlige særpræg, der 
knytter sig til de forskellige mikrofonsystemer.

ved dens anvendelse. Den er også meget følsom 
overfor ændringer i stillingen af den person, der 
taler til den. Den skal helst have påvirkningen ind 
direkte forfra, sidepåvirkninger giver let anledning 
til kombinationssvingninger.

En meget bedre mikrofon er kondensatormikro
fonen. Denne gør det muligt at optage glimrende 
grammofonplader, at yde fortrinlig radiogengivelse, 
og den kan tåle meget store påvirkninger (store 
orkestre etc.). Den er kort sagt meget alsidig. Den 
anvendes også fortrinsvis til båndoptagere.

Kondensatormikrofonen består af en metalmem
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bran. Denne sættes i svingninger af lyden, og da 
der befinder sig en modelektrode et kort stykke 
fra, så har man en slags kondensator; på denne 
lægges så over en højohmsmodstand en jævnspæn
ding. Grundet de påtrykte ændringer (ved lydens 
hjælp) af pladeafstanden ændrer kapaciteten sig 
og dermed opladningen. Over arbejdsmodstanden 
R flyder nu en lille ladestrøm til eller fra konden
satorpladerne, herved opstår over R en veksel
spænding, der har samme forløb som variationerne 
i lydtrykket.

hjælpestrøm, og man kan anvende meget lange 
mikrofontilledninger. Den er således meget anven
delig til reportage. Ikke desto mindre er den ikke 
videre anvendt.

I krystalmikrofonen udnytter man den piesoelek
triske effekt, hvorved man omsætter et lydtryk 
til elektrisk spænding. Krystalpladerne forsynes 
med metalbelægning, det er denne, der optager 
spændingen. Ved den meget følsomme membran
krystalmikrofon, 2 til 3 millivolt pr. mikrobar, sæt
tes en krystalplade i svingninger af membranen.

Kondensatormikrofon.

Fig. 3.

Mikrofonændringerne, det vil sige spændings
ændringerne, må nødvendigvis forstærkes meget. 
Det første forstærkertrin anbringes tæt ved mikro
fonkapslen. Kapselforstærker og mikrofonkabel må 
afskærmes omhyggeligt. Følsomheden ved udgan
gen af forforstærkeren er lig med 0,5 til 3 mV pr. 
mikrobar. Den jævnspænding, der anvendes, tages 
fra batterier eller fra et netaggregat med særlig 
omhyggelig filtrering. Gengivelseskurven for en 
god kondensatormikrofon er fuldkommen lige fra 
de dybeste til de højeste toner. Ved skråt indfald 
ændres kurven noget. Inddrejninger i modelektro
den, sådan som det fremgår af illustrationen, mod
virker denne virkning.

Den elektrodynamiske mikrofon ser man i fig. 4. 
Det er den såkaldte båndmikrofon. Den består af 
et 0,002 mm tykt bånd af aluminium, som svinger 
mellem polerne af en kraftig permanent magnet. 
Den opståede spænding skyldes magnetfeltets styr
ke og båndets hastighed. Ved forskellige indbyg-

Krystalmikrofonen har en god frekvenslinie. En 
fordel er den ringe størrelse. På grund af den store 
egenkapacitet (belægningen danner en kondensa
tor på 500 til 5000 pF) er mikrofonen ikke særlig 
følsom over for ledningstilføringen, ledningslæng
der op til 10 meter kan tillades. Man har ikke brug 
for nogen ydre strømkilde, og bruger man seig- 
nettesaltkrystaller, kan man klare sig uden forfor
stærkning. Herved bliver mikrofonen særdeles vel
egnet for reportage. Krystalmikrofoner skal be
skyttes mod fugtighed og varme. Får krystallet en 
temperatur over 50 grader, bliver det ubrugeligt.

Til slut skal lige omtales mikrofoner efter det 
rent elektromagnetiske princip, særlig kendt fra de 
gammeldags højttalere. Dette princip benyttes i 
diktationsapparater og til tunghøreapparater. Fre
kvensområdet ligger mellem 400 og 4000 Hz.

Ved orkesteroptagelser er det ikke gjort alene 
med en af de her omtalte mikrofonsystemer. Der 
benyttes flere mikrofoner, og disses udgangsspæn-

Elektrodynamisk mikrofon.
Aluminiumbaand 
o,oo2 mm

Fig. 4

gede hulrum i mikrofonhuset og udnyttelse af disse dinger reguleres ofte på særlige „mixerpulte".
egensvingninger opnår man en meget glat frekvens- Endelig formes selve mikrofonhusene efter anven-
kurve. Man behøver til denne mikrofon ikke nogen delsen. Nogle torpedoformede for at skærme mod
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Krystalmikrofon.

Fig. 5.

lyde af vinden, nogle er nyreformede, for at støj 
fra tilskuerrummet ikke skal forstyrre orkestret. 
Endelig er der mikrofoner, der har to membraner,

den ene tager sig af de nærmeste omgivelser, den 
anden fortrinsvis af det der ligger længere væk. 
Begge membraners udgangsspænding virker på 
forstærkeren. Sådanne mikrofoner er gode, når 
det drejer sig om solister, der ledsages af orkester.

6PA.

En læser spørger.
Der er en læser, der spørger mig, hvordan man 

laver en kopformet skål i metal; den skal bruges 
som skærm til noget højspænding. Da den skal jor
des, kan der ikke bruges plastik eller lignende. 
Endelig skal den også være solid, ikke under 1 mm 
tyk.

Det kan gøres, men der skal lidt øvelse til, så 
det første forsøg bliver vist kun af orienterende 
art. Der er også grænse for højden i forhold til 
diameteren. Jeg vil nu anbefale at gå til en såkaldt 
metaltrykker. Jeg forstår, at De tror, der skal laves 
et særligt stykke optrækkeværktøj, som koster ad
skillige hundrede kroner plus en stor presse. Det 
er nu kun, hvis det drejer sig om massefabrikation. 
Metaltrykkerén arbejder på en særlig måde. Først 
laver han en træmodel, som han sætter op i sin 
trykkerbænk. (Den minder om en drejebænk). Så 
anbringer han en rund metalskive, en såkaldt ron
del, over træformen. Den holdes fast af en pinol i 
sit centrum. Nu sætter han maskinen i gang, så 
træmodel og rondel roterer sammen. Dernæst sæt
ter han et kugleformet stål ind mod rondellen, og 
nu medens rondel og træmodel er i fart, former 
han ligefrem pladen, så den lægger sig ned over 
træmodellen og antager dennes form.

Dette stykke arbejde ser overordentlig let ud, 
men er meget vanskeligt at lære. Men ikke desto 
mindre vil metaltrykkeren sikkert kunne levere en 
skål eller en kop for ganske få kroner.

Men ellers er der en anvisning i fig. 6. Den runde 
metalskive (skåret ud af plade, messing eller kob
ber) lægges på en blok af endetræ. Med en hammer 
nogenlunde af facon som den viste banker man nu 
i ring indefra og udefter. Efterhånden som stuk- 
ningen foregår, løfter materialet sig helt og i bæ
gerform. Har man en gang prøvet fremgangsmå
den, erfarer man, at der er mange muligheder for 
formændringer. Man kan for eks. begynde et stykke 
væk fra centrum og beholde det uberørte stykke 
nær centrum som en flad bund. Derefter kan man 
få en svag runding lidt længere ude og afslutte 
med en meget kraftig formforandring på det sid
ste. Man kan altså beherske formforandringen lige 
fra en kugleformet skål til en tallerken. Er mate
rialet for hårdt ved starten, eller bliver det hårdt 
på grund af bankningen, bliver man nødt til at 
gløde metallet ud, det kan ske over en gasflamme. 
God fornøjelse.

6PA.

Hvor meget fylder 3 milliarder glidelejer?
Der er sket mange fremskridt på smøremidlernes 

områder de sidste år. Et helt nyt smørestof er Mo- 
lykote. Man opdagede pludselig, at stoffet molyb
dænsulfid havde en forbavsende smørende virk
ning. Alle steder, hvor tryk i lejer var så store, at 
det ligefrem knuste smørehinden og smøremidlet, 
og hvor man kom til kort, fordi man ikke vidste, 
hvad man skulle stille op, ja, der kom molybdæn
sulfid som det store mirakelmiddel. Molybdænsul
fid, kaldet Molykote, er et mineral. Det er meget 
enkelt i sin kemiske opbygning. Det minder ikke 
så lidt om grafit, men er alligevel noget helt for sig 
selv. Det har det fælles med grafitten, at mole
kylerne ligefrem træder på hinanden, eller rettere 
de glider på hinanden. Kan man ikke få noget 
smøremiddel til at holde, skal man bare bruge 
Molykote.

Nu tilsætter man i reglen Molykote som en ringe 
part af den almindelige olie. Når vi bruger over
skriften 3 milliarder glidelejer, så er der i virkelig
heden noget om snakken, thi der går tre milliarder 
molekyler til en eneste dråbe molybdænsulfid, og 
hver eneste af disse molekyler virker som et glide- 
leje. Overskriften er altså ikke en sensation, men 
også en mærkelig realitet.

6PA.
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Referat af EDR’s ordinære generalforsamling
søndag den 25. september. (Fortsat).

Efter formandens beretning efterlyste dirigenten 
indlæg i diskussionen om beretningen.

Første taler var OZ2UD, Roskilde afd.s formand. 
2UD foreslog, at EDR brugte P&T’s QTH-liste, ved 
evt. samarbejde kunne den sikkert bruges af ama
tørerne.

OZ2NU mente, det var på sin plads at komme 
med nogle supplerende oplysninger om de virkelige 
forhold i gensidighedslicenseringsspørgsmålet ude 
i Europa, og så se den mærkværdige indstilling 
de skandinaviske landes administrationer har til 
det samme spørgsmål.

2NU gav nu en redegørelse for de forskellige 
landes tilladelser. Dette lange indlæg vil vi anmode 
2NU om at lade trykke i OZ specielt. 2NU sluttede 
sit indlæg med at udtale, at vi som 6PA sagde, 
havde et godt samarbejde med Post- og Telegraf
væsenet, men vi kunne godt tænke os, at der i løbet 
af 18 måneder forelå et resultat af disse forhand
linger.

DJ9AU, Herbert Horn, kunne supplere 2NU’s ud
talelser ang. udstedelse af licenser til udenlandske 
amatører med endnu et par lande, bl. a. Holland 
og Luxembourg, der tildels giver tilladelser uden 
gensidighed. Horn foreslog, at man fra generalfor
samlingens side pålægger hovedbestyrelsen eller en 
del af den at følge denne sag op, måske med lidt 
mere intensivitet, det er jo ikke alene P&T, som 
har et ord at skulle sige i den sag, men så må man 
følge sagen videre op.

Så kom Ejnar U. på talerstolen (DANSK MINI 
RADIO), han ankede over, at 6PA havde slettet 
noget i en annonce, som var sendt ind til OZ. 
Ejnar U. mente, at det var meget forkert af 6PA 
uden videre at slette dette i en annonce. Oplæste 
derefter et brev fra 6PA med dennes begrundelse 
for at have rettet 3 linier i annoncen.

Ejnar U. kom derefter med en hel del forvirret 
tale, som ikke mange forstod, og som ikke hørte 
hjemme på EDR’s generalforsamling. Forsamlin
gen bad Ejnar U. komme til sagen eller gå ned fra 
talerstolen. Han gik.

Næste taler var OZ8IR, som omtalte et famøst 
brev, som vi alle havde modtaget om lørdagen. Det 
var en slags anonymt brev. Dette brev var både et 
bagholdsangreb og en svinestreg. Nu har vi set, 
hvem det er, og det, han siger, er det rene nonsens 
og vrøvl (stærkt bifald). Vi har alle fået tryksagen, 
undtagen en eneste, og det er den mand, der bliver 
angrebet. Lad os ikke spilde mere tid på denne 
bagvasker. (Hørt, hørt fra forsamlingen).

Næste taler var redaktør Heger Lind, Populær 
Radio & TV og EDR-medlem. Hans karakteristik 
af brevskriveren udløste stormende munterhed.

Dirigenten foreslog derefter, at man fortsatte med 
formandens beretning.

Der var ikke flere, der havde noget at sige til 
dette punkt, og beretningen blev derefter god
kendt.

Næste punkt på dagsordenen var kassererens be
retning.

Grete Sigersted ville gerne høre, om der var 
noget at gøre indsigelse om. Regnskabet var trykt 
i OZ august.

OZ6FT ville vide, hvorfor kassererens løn var 
på 7500 kr., når den var på 7200 kr. i budgettet, 
ligeledes hvordan der kunne være underskud på 
girokontoen, dette måtte da være et punkt på giro
kontorets regnskab.

3FM, EDR’s tidligere kasserer, kunne oplyse på

disse spørgsmål, at indkøb af røde emblemer, der 
var købt for 127,50 kr. iflg. regnskabet, ikke for 
4000 kr. Det er til næste år, der er budgetteret 
4000 kr. til indkøb af de almindelige emblemer.

Om girobeholdningen kunne kun siges, at det 
måtte blive en sag imellem EDR’s kasserer og 
girokontoret. At vi kan overtrække vor konto 
beror på, at girokontoret har lukket om lørdagen, 
så det beløb, som skulle dække underskudet, har 
girokontoret ikke fået tid til at notere, fordi de 
har lukket, og da det er ved regnskabets afslutning, 
er vi nødt til at føre det på. løvrigt sker der en del 
fejl fra girokontorets side, og da vi har bilag på det, 
må det føres med i vort regnskab, selv om det vi
ser sig, at beløbene ikke tilhører os, det er da
ganske naturligt.

3FM svarede samtidig 2UD om QTH-listen, det 
var selvfølgelig en stor behagelighed, hvis vi kunne 
tage den sidst udgivne P&T QTH-liste og skrive 
den af, men der er mange hundrede fejl i den
liste, så det går ikke. Videre skal man også tænke
på, at vi ikke kan undvære medlems-nr. i QTH- 
listen, er der ikke medlems-nr., kan man jo ikke 
sende QSL-kort til centralen i Ingstrup.

Da der ikke var flere indlæg, var kassererens 
beretning godkendt.

Næste punkt på dagsordenen var resultatet af 
HB-valget, 5Y oplæste dette, resultatet har været 
trykt i OZ oktober.

Næste punkt var indkomne forslag, disse var 
trykt i OZ august 1966.

Første forslag var indsendt af 3FM og gik ud på 
at ændre bestyrelsens sammensætning fra 11 til 7 
medlemmer, og samtidig foreslår 3FM, at forman
den vælges ved urafstemning sammen med de 
øvrige HB-medlemmer.

3FM havde fået bemyndigelse til at forelægge 
Horsens afdelingens forslag, nemlig at man går 
over til at vælge EDR’s formand ved urafstem
ning, det må være sådan, at alle kan være med til 
at vælge formanden, ikke alle har råd eller tid til 
at komme på den årlige generalforsamling. Denne 
afstemning skal foregå sammen med valget til 
hovedbestyrelsen, men dog på den måde at for
manden vælges for sig selv, og at der kan afgives 
stemmer på ham fra samtlige 4 kredse. Formands
kandidaterne skal selvfølgelig i lighed med HB- 
kandidaterne afgive en erklæring om, at de er vil
lig til at modtage valg. Om nedskæring af HB’s 
antal sagde 3FM, at det skyldtes udelukkende øko
nomiske grunde og rent praktiske, 3FM ville ikke 
forklejne nogle af sine kammerater 1 HB, men 
efter mere end 25 år i HB har det vist sig, at 7 
medlemmer var mere end tilstrækkelig til sam
men med formanden at varetage EDR’s interesser. 
3FM henstillede, at man vedtog hans forslag. Hvis 
ikke, så Horsens afdelingens.

OZ2KP savnede i 3FM’s indlæg en motivering 
for hans pludselige stemningsomslag, mange vil 
huske, at dette forslag har været for adskillige 
gange. I 1963 indsendte jeg et forslag af samme 
art, blot med den forskel at HB skulle vælge for
manden af sin midte, det blev også forkastet, men 
nu er 3FM altså pludselig kommet på andre tan
ker.

2KP ville dog fraråde, at man nedsætter antallet 
i hovedbestyrelsen, det ville ikke være i overens
stemmelse med de fleste medlemmers mening.

6PA havde i mange år ment, at det var rigtigt, at 
en formand blev valgt på en generalforsamling, 
medlemmerne har krav på at se manden og høre, 
hvordan han taler, men efter hvad man havde
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oplevet i går og i dag, var det nok bedst, at for
manden blev valgt ved urafstemning, så er vi nok 
fri for, at forretningsfolk skal ligge og plumre i 
vore farvande.

OZ3Y anbefalede også, at man vælger formanden 
ved urafstemning, det er det mest demokratiske, så 
har alle en mulighed for at give deres besyv med.

OZ8IR indrømmede, at urafstemning absolut var 
demokrati, men i dette tilfælde må vi tænke os om. 
Husk på hvor mange ting en formand skal være 
inde i. Det kan tage lang tid at sætte sig ind i for
retningsgangen, tænk hvis vi skal skifte formand 
hvert år, det går ikke.

3FM sagde til 2KP, at han ikke havde foretaget 
nogen kovending. 2KP’s forslag i sin tid gik ud på, 
at man for eks. kunne sidde i København og være 
medbestemmende om, hvem der skulle vælges i Jyl
land. Den slags går ikke hos os, vi skal nok selv 
bestemme, hvem vi vil have valgt i kreds 4. Mit 
forslag er reelt og klart, derfor er det nemt at tage 
stilling til.

6I stillede et ændringsforslag, bestyrelsen ned- 
nkæres til 7, men at EDR’s formand stadig vælges 
på generalforsamlingen, det er vi mange, som 
foretrækker.

OZ8BO ankede over, at det ville blive de små 
kredse, som ville komme til at mærke en evt. ned
gang i HB-antal, det er stillet, for at der skulle 
spares penge i regnskabet, men da udgiften til 
hovedbestyrelsen er godt 4000 kr., og overskudet 
i år er på 47.000 kr., går altså kun 10 % til hoved
bestyrelsen. EDR’s medlemsantal er vokset de se
nere år meget stærkt, det er da at gå imod gængse 
regler; der må da flere til at administrere en større 
forening.

OZ2MI foreslog, at der også skulle urafstemning 
om næstformanden, der er så meget, der kan spille 
ind her, sygdom og evt. frafald.

OZ9JE mindede forsamlingen om, at det var så 
let at kritisere, men gøre det bedre selv, se det er 
sagen. Mange HB-medlemmer er også i afdelings
bestyrelsen, der er meget arbejde at gøre, og hvor 
mange kan få lov til at gå hjemme fra så tit, som 
dette arbejde kræver.

OZ5Y stillede forslag om, at man først stemte 
om, hvorvidt formanden skal vælges ved urafstem
ning eller på generalforsamlingen, og så derefter 
stemmer om, om bestyrelsens antal skal nedskæ
res til 7. 5Y anbefalede iøvrigt, at man stemte for 
forslaget om urafstemning ved formandsvalg. Lige
ledes måtte det være bedst at nedsætte bestyrel
sesantallet til 7, det var 5Y’s erfaring gennem 
mange års bestyrelsesarbejde, at en stor besty
relse er uheldig, hvis der ikke er arbejde til alle, 
vil det virke hæmmende.

OZ7GL havde en ændring til ændringsforslagene, 
at vi bibeholder det gamle, det er da godt, at vi kan 
se den formand, vi gerne vil have. De medlemmer, 
som vil have, at foreningens arbejde udføres godt 
af gode folk, de må også komme til stede her ved 
generalforsamlingen.

3FM ville uden om al diskussion stadig fastholde 
sine forslag.

QZ3RC (Århus) ville vel helst, at man kommer 
til generalforsamlingen og stemmer på den for
mand, som vi kan lide og tror på, og som vi ken
der. Men alligevel må vi tænke på, om det ikke er 
rigtigst at vælge formanden ved urafstemning. 
Derimod kunne han ikke stemme for at nedskære 
HB til 7 mand. Vi må have mulighed for at kunne 
kontakte et HB-medlem inden for en rimelig 
afstand.

3SH ville vide, hvorvidt den mand, som stiller 
op som formand, er afskåret fra at stå som HB- 
medlem, hvis han ikke bliver valgt til formand.

OZ3FM svarede OZ3SH: Man kan ikke opstille 
en formand som HB-medlem, formanden skal op
føres særskilt på stemmesedlen, forøvrigt bliver 
der ikke så forfærdelig mange emner til EDR’s 
formand.

OZ3RC: Man kan selvfølgelig opstille en mand 
til både formand og HB-medlem. Vælges et HB- 
medlem til formand, sker der jo blot det, at sup
pleanten indtræder i HB, og næste mand bliver 
suppleant.

OZ4RR bad forsamlingen tænke på, hvad der 
ville være sket, hvis det her famøse skrift var kom
met umiddelbart før en urafstemning, tænk på det 
når I stemmer.

Man gik så over til afstemning om de to forslag.
Resultatet blev. Det blev vedtaget, at EDR’s for

mand skal vælges ved cn urafstemning hvert år, 
med 128 JA, 57 NEJ, 1 ugyldig, 1 med forkert farve. 
Der blev afgivet 187 stemmesedler på dette forslag.

Om det andet forslag blev afgivet 185 stemme
sedler, 141 for 11 medlemmer, 42 for 7 medlemmer 
i hovedbestyrelsen. 2 blanke.

Det næste indsendte forslag var indsendt af 
OZ9AC og OZ7DX, og gik ud på at EDR genindtræ
der i Region I.

OZ7DX fik nu ordet for en længere redegørelse, 
som næsten ordret tidligere har været trykt i OZ, 
men motiveringen var, udtalte 7DX, at de artikler, 
som havde været trykt i et ellers godt OZ, havde 
været nedslående, iøvrigt var den i Århus fore
tagne afstemning efter 7DX’s mening ulovlig, idet 
dette emne ikke var optaget på dagsordenen. Sagen 
var ikke offentliggjort i OZ som foreskrevet og 
kunne derfor ikke komme under lovlig afstemning, 
ej heller forpligte hovedbestyrelsen til det skridt 
som blev taget.

OZ7DX kom nu med 4 punkter, som han gerne 
ville have svar på. Og for at diskussionen kunne 
føres på saglig basis, ville 7DX redegøre for de 
forskellige organisationers struktur og betydning.

De 4 punkter til HB ang. Region I var følgende:
1) Anser HB, med støtte i lovene, afstemningen 

i Århus for bindende og lovlig?
2) Har EDR ansøgt om rejsetilskud fra regionens 

midler? Hvis svaret er bekræftende, har man da 
fået afslag?

3) Hvornår forelå HB’s reformforslag på tryk? 
Hvis det fandtes før udmeldelsen, hvorfor er det 
så ikke forlængst offentliggjort i OZ og sendt af 
sted til regionen?

4) Har HB ikke læst Region I Bulletin?
OZ3RC gav en redegørelse for de juridiske for

hold vedrørende bestyrelsens ret til at tage sin 
stilling til Region I ved at spørge generalforsam
lingen. Dette var i orden.

6PA svarede til 7DX’s fire spørgsmål således:
Til punkt 1: Baggrunden for det hele var de med

delelser, vi havde fået via Reg. I Bulletin. Herefter 
skulle kontingentet til Reg. I sættets op med indtil 
100 %. Videre ville man ansætte en fast medarbej
der, der også måtte lønnes, forstod man. Det kunne 
man ikke gå med til. Vi havde ikke megen lyst til 
forhøjede udbetalinger til regionen og følte, vi 
måtte rådføre os med generalforsamlingen. Dette 
gjorde vi, og der var flertal for udmeldelse. På det 
følgende hovedbestyrelsesmøde vedtog vi at følge 
generalforsamlingen. Punkt 1 er altså vedtaget på 
lovlig vis og bindende for HB.

Til punkt 2: Om vi har søgt rejsetilskud? Natur
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ligvis har vi ikke det. Reg. I har til samtlige 23 
medlemslande afsat 1600 Sw.F., hvad er 1600 Sw.F., 
hvis det skal uddeles til rejser. Meningen med 
disse penge er at støtte trængende medlemsorgani
sationer. Man må jo huske, der er medlemmer, der 
kun indbetaler få kroner om året. Det er vel for 
disse, pengene er hensat. Man kan vel ikke sige, 
EDR er et trængende medlem, vi har måske de 
bedste økonomiske forhold blandt medlemslandene. 
Det kan ikke være rigtigt, at EDR går tiggergang 
og misbruger de rejsepenge, der er beregnet for 
de virkeligt trængende.

Til punkt 3: Hvornår forelå EDR’s reformforslag 
på tryk. Reformforslaget forelå ikke før general
forsamlingen. Det forelå kun som en skitse fra min 
side og blev i store træk fremlagt for HB om for
middagen, som der var generalforsamling om efter
middagen. Havde generalforsamlingen taget afstand 
fra udmeldelsen, ville der ikke være blevet gjort 
mere ved det.-

Til punkt 4: Har HB ikke læst Reg. I Bulletin?
Jeg kan kun svare for mig selv, men jeg har i 

hvert fald studeret den grundigt, og det har resten 
af HB sikkert også. Naturligvis ved vi, hvad vi 
taler om.

6PA takkede 7DX for den store redegørelse om 
IARU og Reg. I. Derved falder en del af mit stof 
væk. Lad mig dog sige, at siden Reg. I blev opret
tet for ca. 15 år siden, har vi år ud og år ind betalt 
til dette arbejde.

Vi skal ikke være bange for at betale til inter
nationalt samarbejde, men man kan jo også få 
øjnene op for, at arbejdsformen til det, man beta
ler til, er forkert, og man kan indse, at der er 
noget galt, at det hele er stivnet. Så må man have 
lov til at sige hertil og ikke længere.

6PA gik derefter over til at omtale det sidste års 
Reg. I regnskab, som viste et foruroligende brug 
af penge til rævejagt, jubilæer o. s. v. Intet under 
at man nu skal have forhøjet kontingent. Man 
mangler en fast hånd i denne forening, mangler de 
rette folk.

Har det så stor betydning stadig at være tilslut
tet Reg. I? Vi har jo stadig IARU, der repræsen
terer alle amatører verden over.

Det ville være det samme, som vi lavede en 
EDR region i Jylland, en på Fyn og en på Sjæl
land. Tror I, at P&T ville forhandle med hver af 
disse? De ville sige, det er EDR, vi forhandler med 
på alles vegne.

For at forbedre vore licensforhold er der kun 
een vej at gå, kun een eneste, og det er den samme 
vej, alle staters foreninger må gå, det er til deres 
eget post- og telegrafvæsen. Her mangler det ikke 
på initiativ fra vor side. Det er vort P&T, der taler 
vor sag i ITU. Husk hvad vor egen generaldirektør 
fik gennemført ang. amatørsatellitter på sidste ITU 
konference. P&T-folkene er vore folk, og de er 
respekteret ude i verden.

Region I folkene har slet ikke den indsigt og de 
forbindelser, som de selv tror, og som andre tillæg
ger dem. Det er ganske almindelige mennesker 
som vi andre. Der er derfor ingen grund til at til
lægge dem en betydning, de ikke kan leve op til.

6PA fandt det mærkeligt, at en forening som 
Reg. I med 23 medlemmer overhovedet kunne 
tænke på at skulle ansætte en fast og naturligvis 
lønnet embedsmand. Lad os tage et eksempel som 
den københavnske afdeling. Den har 700 medlem
mer, den kører hver eneste dag med medlemsmø
der, morsekursus, tekniske kursus o. s. v. Det ville 
dog være rimeligt, om en sådan arbejdsbyrde blev

lettet ved lønnet medhjælp — men det forlanger 
man ikke, det er en naturlig ting, at arbejdet gøres 
af idealisme. Vi har mange afdelinger landet over 
på omkring 23 medlemmer, de har samme arbejde 
som folkene i Reg. I styrelsen, skulle de også have 
lønnet medhjælp?

Man skriver i Reg. I Bulletin, at 2 mand alene 
har 1200 timers hårdt arbejde. Jeg passer en for
ening på 4000 medlemmer, skriver artikler, redige
rer dens blad, passer en omfattende korrespon
dance, er her og der og alle vegne til møder og sam
menkomster. Jeg bruger 1200 timer til dette job 
eller 4 timer om dagen. Enhver må da kunne se 
misforholdet! Man forfatter Reg. I Bulletin, siger 
man. Jeg vil påstå, at jeg på et helt år skriver 
mere i OZ, end der står i Reg. I Bulletin, og det er 
indregnet i mine 4 timer daglig. 2NU og 7BQ skri
ver tilsammen mere stof til OZ, end der står i 
Reg. I Bulletin.

Står vi alene? Bliver vi isolerede? — Slet ikke — 
Forleden tog en mand sydfra en flyvemaskine til 
København alene i den hensigt at give udtryk for, 
at der var opposition mod Reg. I. Der er kredse, 
der arbejder for et fast ståsted i Geneve i tilknyt
ning til IARC.

Vi er nu ude af Region I, der sker intet ved det. 
Lad os se tiden an. Vi kan ikke melde os ind og 
ud uden at tabe ansigt. Region I kunne blive et 
godt instrument for de europæiske amatører, men 
så er der meget, meget, der må ændres. Foreløbig 
vil vi nøjes med vort medlemsskab i IARU, det er 
dog det, der har betydning.

OZ2NU fik nu ordet og udtalte, at 7DX faktisk 
havde taget ordet ud af munden på ham med sin 
store redegørelse, men det var jo ikke så mærke
ligt, når tanken var den samme. Et punkt ville 2NU 
rette i 7DX’s indlæg, EDR har kun fået 3 Region I 
Bulletin, ikke 5. Eet er sendt rundt i HB, jeg og 
formanden har beholdt hver et. Det, der skete på 
generalforsamlingen i Århus, skyldtes vel et ukend
skab til de faktiske forhold. Det kunne måske se 
ud, som om det var min skyld. Imidlertid ligger 
det sådan, at jeg i 1956 var repræsentant på konfe
rencen i Stresa, og da jeg kom hjem derfra, blev 
der i OZ skrevet et referat af mødet. I dette lovede 
jeg medlemmerne, at der i de følgende nr. af OZ 
skulle komme en artikelserie med forklaring på, 
hvad ITU og IARU var. Der kom artikler i de to 
efterfølgende OZ’er, hvorefter den daværende ho
vedbestyrelse havde indtaget det standpunkt, at 
det var en serie, som ikke skulle fortsætte. IARU 
ledes af ARLL. Den amerikanske præsident er 
også præsident for IARU (altså ikke Johnson), men 
ham for ARLL. Det mest betydende er vel nok, at 
IARU er anerkendt af ITU som en international 
virksomhed og sammenslutning, det betyder, at den 
kan, såfremt den ønsker det, lade sine repræsen
tanter deltage (ganske vist uden stemmeret) i ITU 
møderne. (Fortsættes).

Tak
Jeg føler trang til at takke alle mine gode 

amatørkammerater for al opmærksomhed på 
min 70 års dag.

Jeg fik en masse telegrammer og mange 
hyggelige breve fra ind- og udland. Kort 
sagt, det blev en dejlig dag. Derfor denne 
lille tak gennem OZ med cherio og 73 og alle 
gode ønsker fra OZ5U Peter i Nyborg.
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TRAFFIC-DEP ARTMENT
beretter

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

Hertil sendes af korrespondance 
vedrørende Traffic Department

SAC 1965.
På grund af trykkevanskeligheder og fejl i lister

ne er NRRL blevet lidt forsinket i udsendelsen af 
resultaterne fra sidste års SAC test, men nu er vi 
i stand til at udløse spændingen.

Som sædvanligt — fristes man til at sige — blev 
det Finland, der løb af med nationssejren, men det 
er også et imponerende opbud af stationer, dette 
land gang på gang møder frem med.

Landenes placeringer blev:

1. SRAL (Finland)
2. SSA (Sverige)
3. NRRL (Norge)
4. EDR (Danmark)

2.554.196 points 
1.336.208 points 

437.376 points 
308.989 points

Finland — SRAL — bliver således endnu et år 
indehaver af Scandinavlan Cup.

De danske resultater blev iøvrigt:

CW — Single op.
1. OZ1LO 66.990 11. OZ5MI 4.564
2. OZ9N 46.250 12. OZ8E 3.247
3. OZ7RQ 41.895 13. OZ5WQ 3.003
4. OZ4FF 41.580 14. OZ5CP 864
5. OZ4DX 19.488 15, OZ5AR 760
6. OZ4CG 15.268 16. OZ2CE 470
7. OZ2BI 13.770 17. OZ2NU 460
8. OZ1IF 12.760 18. OZ9HO 160
9. OZ4H 7.104 19. OZ4MD 56

10. OZ4CF 5.832

Fone — Single op.
1. OZ3SK 10.791 8. OZ7XM 500
2. OZ4ME 4.681 o. OZ6RL 381
3. OZ5JK 1.428 10. OZ9Z 360
4. OZ5EU 1.248 11. OZ9HO 70
5. OX3SE 1.041 12. OZ4GB 56
6. OZ3KE 840 13. OZ2KH 40
7. OZ2BI 600

Fone — - Mult. op.
1. OZ7DX 2.373

Checklogs: OZ3Q — OZ4RT — OZ7YH — OZ9JF. 

SAC 1966.
Hvis vi lige skal sige et par ord om dette års 

SAC, så kan det fortælles, at nu, hvor disse linier 
skrives, er der indgået 500 CW-logs og 180 fone- 
logs, og at der indtil 1. dec. stadig må kunne påreg
nes indgange af logs fra oversøiske lande.

Det tegner således til at blive den største log
indgang, vi endnu har haft til nogen contest.

Tr. Dept. vil derfor være taknemlig for tilbud 
om assistance ved den forestående log-gennem
gang.

LA på vej.
I følge sidste nr. af „AMATØR RADIO“ har 

OZ5HO haft tilladelse til at operere fra norsk om

råde i tiden 30/7 til 7/ 1966. DJ5OW havde samme 
tilladelse i tiden 21/8 til 4/9 1968. Stationerne brugte 
deres eget kaldesignal efterfulgt af /LA og even- 
tuele /M, hvis de kørte mobilt.

Tenerife Contest 
„Etemal Spring Faradise".

Denne contest starter den 21. dec 1966 kl. 0000 
GMT og slutter den 20. marts 1987 kl. 2400 GMT. For 
at opnå contestens diplom skal man have opnået 
følgende antal forbindelser med stationer på Tene
rife:

Spanien, Portugal og N. Afrika 25 QSO
Europa 10 QSO
For resten af verden 5 QSO

Under hver QSO skal døgnets minimums- og 
maksimumstemperaturer opgives, og disse skal også 
opgives på de indsendte QSL-kort.

CW, AM og SSB kan benyttes på alle de aner
kendte amatørbånd.

Ansøgning med QSL sendes til: P. O. Box 215 — 
Santa Cruz de Tenerife, Canary Island — Spain. 
Fra 1. jan. 1967
har REF, Frankrig, fået ny adresse på sin QSL- 
central:

REF — QSL Central,
Boite Postale 70.
75 PARIS 12,
FRANCE.

DM-CA.
DM-CHC-Chapter 23 udsteder DM-Chapter- 

Award DMCA for bekræftede forbindelser med 
medlemmer af CHC Chapter 23 i følgende klasser:

Class I : 10 medlemmer i 5 distrikter.
Class II : 20 medlemmer i 8 distrikter.
Class III: 30 medlemmer i 10 distrikter.

Send GCR-list plus 10 IRC’s til:
Heinz Steihm, DM2ACB,
P. O. Box 185,
GDR 27 Schwerin,
German Democratic Republic.

Diplomet er også for lytteramatører.
Medlemmer af Chapter 23 pr. 14. febr. 1966:
DM2s: ABB - AB G - ABL - ACB - AEE - AGH - 

AHB - AHK - AHM - AIE - AIO - AMG - ANA - 
ANN - APG - AQL - ARE - ATD - ATG - ATH - 
ATL - AUD - AUG - AUO - AVG - AWG - AXM - 
AXO - AYK - AYL - AZB - BBE - BDD - BEL - 
BEO - BFM - BJA - BTO - BUL - CCM - CFM - 
CHM - CLM - CUO - DEO.

DM3s: BL - GG - IG - JML - JBM - JZN - LMD - 
ML - NML - PBM - RBM - RM - SBM - SMD - 
UVO - VED - WHN - XSB - YFH - ZCG - ZBM - 
ZMO - ZDA - ZWH.

DM4s: BD - EL - OM - PKL - WKL - KL - ZBD - 
ZEL - ZHO.

DM5s: BN — DM5 MM/MM - DMØGST - ZA2ACB 
(disse tæller ikke distrikt).

DM DX A.
DM-DX-Club udsteder et certificat for kontakt 

med medlemmer i DM-DX-Club efter 1. maj 1965.
DX behøver 3 QSO’s med forskellige medlemmer.
Europ. stns. behøver 5 QSO’s med forsk, medlem

mer.
DL3DJ stns. behøver 10 QSO’s med forsk, med

lemmer.
Certifikatet udstedes for CW — CW/fone — og for 

2XSSB.
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Send GRC-list plus 6 IRC til:
Radioclub of the GDR,
Awardmanager,
P. O. Box 30.
GDR 1055 — Berlin.
German Democratic Republic.

Certifikatet er også for lyttere.

Træningstelegrafi på 80 m.
Fra flere sider er jeg blevet anmodet om at sætte 

tempoet op. Man mener, det går for langsomt. Og 
det går naturligvis langsomt her i starten. Det går 
sikkert også for langsomt for den amatør, der blot 
er interesseret i at friske lidt op. Til d’herrer må 
jeg sige: Hav lidt tålmodighed. Hastigheden stiger 
med ca. 5 tegn/min. pr. md. — og i denne måned vil 
vi allerede køre med en hastighed på ca. 40 tegn/ 
min. Det varer sikkert ikke længe, før end vi kører 
netop med den hastighed, der passer dig.

Tak for de utro-lig mange rapporter — det er rart 
at vide, at udsendelserne bliver aflyttet.

Vi gentager:
Der sendes fra OZ4SJ — København.
Tid: Hver søndag formiddag kl. 1000—1100 DNT.
Frekvens: 3580 kc/s.
Input: 300 W.
Sendetype: Umoduleret telegrafi (Al).
I denne måned bliver hastigheden ca. 40 tegn/min.
Rapporter modtages gerne.

OZ4SJ.

NM i rævejagt.
I forbindelse med de svenske mesterskaber i 

rævejagt afholdtes samtidigt Nordisk mesterskab i 
denne gren. Sagen blev dog temmelig eensidig 
svensk, idet de deltagende nordmænd placerede sig 
som nr. 18, 24 og 33.

Nordisk mester blev SM5EY, B. Pettersson. Bed
ste nordmand var LA3QG.

Kiver Rhine Award.
Ortsverband Kempen under DARC udsteder et 

sådant diplom til sender- og lytteramatører for be
kræftet kontakt med landene langs med floden 
Rhinen:

Klasse I : 6 lande på 2 bånd (12 forbindelser)
Klasse II : 6 lande på 1 bånd ( 6 forbindelser)
Klasse III: 4 lande på 2 bånd ( 8 forbindelser)
Klasse IV: 4 lande på 2 bånd ( 4 forbindelser)

Landene langs Rhinen er: PA - DJ/DK/DL - F - 
HB - HB0 - OE.

GCR-liste samt 10 IRC’s sendes til:
Ortsverband Kempen, 4152 Kempen/Ndrh. 
Parkstrasse 24.
Germany.

25X4 Award.
Samme forening som ovenfor udsteder ligeledes 

et diplom for bekræftet kontakt med 25 lande på 
fire forskellige bånd (ARRL’s landsliste).

Nyt internationalt amatørtidsskrift.
Med jævne mellemrum opstår der nye interna

tionale amatørtidsskrifter, som vi sjældent hører 
mere til end den information, der blev udsendt ved 
starten. Hvorledes det vil komme til at gå med det 
sidste magasin, der er udsendt: „DX’ers Maga- 
zine“, kan vi heller ikke spå om, men da det har 
W4BPD, Gus Browning, som redaktør af og produ
cer for, er der maske hab om en hæderlig eksistens.

Der skulle være garanti for, at det vil blive ud
sendt 36 gange om året og indeholde interessante

informationer om løbende DX, DXpeditions og me
get andet af interesse for DX’ere.

Interesserede kan kontakte W4BPD, Gus Brow
ning, Route 1, Bcx 161a, Cordova, South Carolina, 
USA.

Trillum Award.
Ovennævnte diplom udstedes af Trillum Club, 

Niagara Falis, Canada, for kontakt med tre af dens 
medlemmer eller klubstationen VE3TOT og et 
andet medlem.

Liste over forbindelserne visende clun nr. og 
fuld log-detaljer skal sendes til VE3CLP, 2727 Rus- 
sell Street, Niagara Falis, Ontario, Canada, fra 
hvem yderligere detaljer kan indhentes.

„SvJF-Award“.
Den „Svenske Jernbane Radioklub“ udsteder di

plomet „SvJF-Award“ til alle licenserede amatører, 
som siden 1. jan. 1964 har haft forbindelse med 
mindst 3 af klubbens medlemmer. Ansøgning — 
uden QSL — sendes sammen med 5 IRC’s til 
SM3WB, Sven Granberg, Svangatan 4 D, Strøms
bro, Sverige.

SW3WB kan give oplysninger om, hvilke statio
ner der er medlemmer af klubben.

RSGB’s præsident.
Som præsident for RSGB i året 1967 er mr. A. D. 

Patterson, BASc, GI3KYP/EI4BC, blevet udpeget, 
og bliver som sådan det første irske medlem, der 
bliver præsident for RSGB.

Contest-kalender.
26.11.66 til 27.11.66 CQ World Wide DX Contest. 

CW afd.
26.12.66 EDR’s juletest.
7.1.67 til 8.1.67 NRAU-testen. (Uofficielt).
4.2.67 til 5.2.67 ARRL 33 DX Comp. Pone.

18.2.67 til 19.2.67 ARRL DX Comp. CW.
4.3.67 til 5.3.67 ARRL 33 DX Comp. Fone.
18.3.67 til 19.3.67 ARRL 33 DX Comp. CW. 2NTJ.

Så skete det endelig, 10 meter åbnede rigtigt under 
CQ WW fone testen, det var en ren fornøjelse at 
høre alle de stationer, der var på båndet ved denne 
lejlighed.

Forholdene i november skulle efter de seneste 
forudsigelser kunne blive endda lidt bedre, end de 
var i oktober, det gælder for alle bånd. Man kan 
dog vente, at specielt 80 meter nu vil blive meget 
livligt.

Om 10 meter skriver 7DX forøvrigt: Med mindre 
naturlovene gælder specielt for søndage, så kan 
man vist anbefale folk at bruge 10 meter båndet 
noget mere. I CQ WW testen havde jeg 58 W/K 
stns indenfor 1 time. Det fordrer faktisk en vand
kølet kuglepen!

WA2PTQ/MM ligger opankret lige udenfor Easter 
Isl. CEØ, men er desværre ikke endnu blevet i 
stand til at gå i land med stationen. Da han skal 
være dernede i endnu ca. 3 måneder, skulle der 
være en god chance for lidt CEØ aktivitet. Han er 
hørt flere eftermiddage på 15 m SSB med et fint 
signal.

W9WNV skulle nu have afsluttet sin aktivitet fra 
Desroches Isl. VQ9AA/D og kan ventes i gang fra 
Farquhar, Aldabra og Glorieuses Isis. Tidsfrister
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er vanskelige at give. Men hans normale frekven
ser er CW 14045 og SSB 14105 kc. Alt skulle i øvrigt 
være klar til aktivitet fra EA9 og YI, ja også han 
hævder at ville komme i gang fra Albanien, vi får 
se . . .

W6KG er stadig på Azorerne med kaldesignalet 
CT2YA, han skulle ikke være svær at få fat i, og 
det ventes, at han vil blive der endnu i en 14 dages 
tid. QSL sendes gennem Yasme organisationen.

Nyt navn for Bechuanaland ZS9 er Botswana, der 
foreligger endnu intet om et nyt prefix, men det 
kommer nok.

I Israel er der nu ikke flere 4X4 kaldesignaler 
tilbage, og man er gået over til at udstede 4Z4 
kaldesignaler.

Fra 5DX kommer der en liste over aktiviteten 
fra de forskellige VK9 distrikter, der ser således ud: 

New Guinea: VK9AG - BW - GN - GW - JK - 
MK - NT - LF.

Papua: VK9BM - BN - DJ - CJ.
Christmas: VK9DR - XI.
Norfolk: VK9RH.
Der er ikke i øjeblikket nogen aktivitet fra Nauru 

eller Cocos-Keeling.
HK1QQ er nu ansat hos Air Camerouns og har i 

den anledning fået et nyt kaldesignal, nemlig 
TJ1QQ, han skal være dernede i de næste 2 år og 
regner med i løbet af den tid også at kunne blive 
aktiv fra en del andre afrikanske lande. QSL 
manager bliver W4DQS.

Der er denne gang heldigvis kommet mange fine 
rapporter, hvorfor vi straks skal gå videre til dem.

3,8 Mc SSB:
3SK: W1 07 - W1FZJ/KP4 07 - UA3KAO - UA9EU

- UP20K - UB5KAW 01 - 4X4AS 01 - 7X0AH 22. 
7DX: Europa.

7 Mc CW:
5DX: PY 01 - YV 01 - UM8IE 01 - CT3AU 22 - 

ZL 20 - VK 19 - VQ9BC/D 22 - KZ5TW 02.
7BA: UQ2KCR 11.
7CF: CT2YA 23 - JX6XF 23 - 9H1AK 24 - CT3AU 

23 - UF6RK 19 - ZC4GB 19 - 4X4PD 19 - OX3LP— 
5AF 23 - HK3ASJ 08 - ZL2BDA 08 - VK3APN—7SM
08 - PY 23—07 - JA 20—23 - Wl—2—3—4—8—9 21—10
- W5—0 06 - W6—7 08.

7NB: 4U1ITU 05 - AA1FHU 04 - WA2FUL 22 - 
PY7APS 05.

7 Mc SSB:
3SK: OX3WX 07 - W2—3 06 - VK2AVA 07 - 

YV5KAP 06 - YV9AA 01 - 7XØAH 23 - WØGTA/ 
8F4 23.

7DX: UA - LZ.

14 Mc CW:
5DX: JX5CI 19 - VP8IN 20 - C02FC 22 - TA2AC 

12 - VP6PJ 21 - CT3AU 13 - 7Q7JO 17 - FL8RA 19 - 
VK9CJ 14 - VK9GN 16 - VK9XI 17 - EA9EO 19 - 
TA1AV - WØGTA/8FA 16 - EL2D 20.

7BA: 4S7EC 17 - 9M2FR 16 - HP9FC/MM 11 - 
JT1AJ 16 - KG6JK/MM 13 - KH6COB 17 - K0MXX/ 
KL7 16 - KR6KS 16 - LA1BF 22 - OX3SL 16 - 
OY9IM 16 - TA2BK 11 - UJ8AJ 16 - VK8HA 17 - 
Wl—2—3—8 17.

7CF: ZD8J 23 - CX3BBD 23.
7Z: CN8MZ 17 - JA1NEC - JA8CIF 16 - KL7ZF

09 - OD5EV 11 - SVIGA 09 - TF2WJN 14 - UF6KPA 
16 - UI8MU 13 - UJ8KAA 13 - UM8KAA 11 - VE3VH 
23 - VO1HP 13 - W/Kl—2—3—5—6—7—8—9 12—18 - 
ZB2AX 17 - ZE1BA 19 - 4X4SF 17 - 9H1D 14 - 
9V1VM 18.

14 Mc SSB:
3SK: CT2YA 19 - I0RB 11 - JX6XF 12 - HR1JAP

20 - OX3BX 12 - KW6EJ 08 - VQ9BC/D 19 - VQ9TC. 
D 15 - VQ9AA/D 15.

7DX: JX - UA9 OX - VE K/W - Europa.

21 Mc CW:
4PM: TF5TP 16 - VK8HA 13 - VR2DK 07 - VK9GN 

10 - ZS1XR - 9Y4VU 21 - HBØUP - 6W8DD.
5DX: 6W8DD 17 - PY 18 - Wl—2—3—4—8—9—0 - 

HI8XA1 17 - EL2D 17.
7BA: DU1CL 12 - GC5ACH/W6KG 13 - JA1QCA 

10 - VOIHN 16 - W2—3—6 15.
7Z: CR7IC 14 - JA2HLT 10 - JA2ICH 11 - KP4BJM 

16 - OX3SL 16 - SV1CC 11 - UA0BZ 11 - UD6AM 14 
- VE1—2—3 14 - W/Kl—2—3—4—8—9—0 13—18 - 
WØYJM/MM 10 - YA1BV 12 - ZC4TX 10 - ZS6J 18 - 
9H1R 10.

21 Mc SSB:
3SK: ET3WH 09 - I0RB 18 - JA1—2—3—4—5—7—9

09 - HR9EF 14 - OX3BX—3LP—3WX - KG4AM 12 - 
KG6AQA 09 - KP4CQD 12 - KZ5TW 12 - VQ9BC D 
16 - VS6AJ 11 - VU2JM 11 - ZS8L 15 - ZD8WS 10 - 
7X0AH 09 - WØGTA/8F4 09.

7DX: W/K - UA - JA - ZL - LZ - LA - SM - 
UD - GW - VE.

28 Mc CW:
4PM: KV4CI 14 - ZS2RM 11 - ZD7IP 10 - VK2EO

10 - ZS6BKS 13.
5DX: 6W8DD 17 - PY 18 - Wl—2—3—4—8—9—0. 
7BA: DJ1CG 17 - DL1DQ 16 - G3KBQ 17.
7Z: KV4CI 13 - MP4BDF 10 - UF6BG 10 - UM8AP

10 - W/K 10—13 - ZB2AM 12 - ZC4GY 11 - ZS2RM
11 - 9J2BC 16 - 9Q5LJ 12.

28 Mc SSB:
3SK: CT2YA 14 - ET3AC 12 - MP4TBO 10 - 

KG6AAY 10 - VS6AJ 09 - OX3BX 12 - VQ9AA D 
09 - ZS8L 13.

7DX; SM - UA - 4Z4 - W/K - VE.

QSL-adresser:
TA1AV via SMØKV.
TA2BK via DJ2PJ.
I0RB via W2GHK.
HP9FC/MM via VE1DH.

Det var så alt for denne gang, tak for de mange 
rapporter, jeg håber, at der kommer lige så mange 
næste gang.

73 og god jagt de OZ7BQ/Joe,
Hans Jørgen Rasmusen, 

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

Når man lytter over 144 MHz båndet, hører man 
mange mærkelige ting — jeg vil her komme ind 
på nogle af de mest iørefaldende.

Jeg vil først takke OZ5DP for hans læserbrev om 
tonen på 80 meter telefonibåndet, fordi det giver 
mig anledning til at skrive lidt om den samtale
teknik og tone, som en del amatører benytter sig 
af på 144 MHz.

I dag er forholdene sådan, at man dårligt tør 
lukke op for modtageren, hvis man har gæster, 
fordi den tale, der føres, specielt på en frekvens ca. 
30 kHz over 145 MHz, er af en sådan beskaffenhed,
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at gæsterne hovedrystende spørger, om det altid er 
på den måde, radioamatørernes samtaler foregår.

At der virkelig er noget galt med tonen, må alle 
kunne forstå, når selv inkarnerede VHF-folk for
lader 144 MHz båndet for at gå på HF.

For at bevare vore frekvensbånd må og skal vi 
også afvikle vore QSO’er i en ordentlig tone, og 
derfor, kære VHF-amatør: frem med lugejernet og 
fjern alt det sprogukrudt, der har sneget sig ind og 
desværre har slået rødder og bredt sig.

En anden ting på 144 MHz båndet er brugen af 
for store effekter sammenlignet med distancen, 
hvorover man fører QSO. Det har ingen mening 
at anvende 100 watt eller mere for at føre en lokal 
QSO. Ved lokal QSO mener jeg distancer på op til 
75 km. QSO’er på denne distance kan let under alle 
forhold afvikles med sendere med f. eks. QQE03/12 
i PA-trinet, men det er, som om der også er gået 
inflation i senderoutput! Når der anvendes høje 
effekter uden tvingende grunde, såsom meteor- 
scatterforsøg eller månereflektionsforsøg, er der 
stor risiko for at forvolde forstyrrelser etc. Lige
ledes er det ikke morsomt for nybegyndere med 
mindre avanceret modtageudstyr at bo i nærheden 
af de stationer, der anvender høj effekt. Skal vi 
ikke se at blive enige om kun at anvende den 
effekt, der er nødvendig for at afvikle QSO’erne? 
Med andre ord: afpas farten efter forholdene og 
vis hensyn!

En tredie ting er, at det ser ud til, at der kommer 
flere og flere stationer, der anvender kommercielt 
udrangeret VHF-udstyr fra enten A. P. eller 
S T O R N O .  Det drejer sig om det såkaldte 
50 kHz udstyr, der kører med stort frekvenssving, 
og dette betyder bl. a., at der kun er ganske få 
amatører, der kan modtage disse stationer. Des
værre har der i forbindelse med dette udstyr vist 
sig en for mig at se uheldig tendens, nemlig den, 
at „telefon“-mentaliteten igen er ved at finde fod
fæste, ligesom det skete i slutningen af 1940’erne 
på 28 MHz. Disse VHF-anlæg anvendes stadig med 
kanalstyring, og de anvendte kanaler (frekvenser) 
er åbenbart kun for dem, der er „med“! De ama
tører, der kalder op på en af disse „kanaler", får 
en kold skulder og derfor ikke QSO med de ama
tører, der er på „kanalen". Det er ikke amatørånd 
at isolere sig på nogle bestemte frekvenser og 
kalde disse for sine egne, da der som bekendt ikke 
findes personlige frekvenser i noget amatørbånd. 
Jeg mener, det er uheldigt, at der med disse anlæg 
ikke er mulighed for at lytte over båndet — findes 
der ikke en eller anden amatør, der vil og kan 
beskrive, hvordan dette udstyr bringes til at dække 
området 144—146 MHz både for sender- og modta
gerdel, samt hvordan frekvenssvinget reduceres?

Tester:
Når dette læses, er NRRL’s skandinaviske VHF- 

test afviklet — forhåbentlig med mange gode for
bindelser.

Nu kan vi så hvile os til næste test, som bliver 
juletesten, hvis data bringes i næste OZ.
Aktivitetstesten:
144 MHz:
OZ6OL — 479 points OZ1EO — 43 points

9OR — 338 points 4EV — 43 points
5G      - 335 points 9DP — 41 points
1EE 313 points 2PO — 40 points
1LD — 228 points 9HX — 39 points
8SL 226 points 80S — 38 points
1NF — 214 points 4SJ — 33 points
3PZ 168 points 8TV — 30 points
6OH — 145 points 9AU — 28 points
2FD — 139 points 9BZ — 28 points
9CR — 134 points 9NS — 28 points
9OT — 128 points 9VN — 25 points
lRH/p — 126 points 5NM — 24 points

6TG — 125 points 7BF —. 24 points
4HZ/p — 117 points 8JV — 24 points
7OMR — 116 points 4EDR — 23 points
7LU — 104 points 5BE/p — 23 points
2RT — 95 points 9EW — 23 points
9NO — 82 points 4QQ — 20 points
1PQ — 77 points 7EW — IS points
8EU — 76 points 1MK — 17 points
9FR — 75 points 1IF — 15 points
9TJ — 74 points 2TV — 15 points
6WJ — 68 points 2SD — 14 points
6KX — 64 points 4HAM — 14 points
9TM — 63 points 8OP — 14 points
3M — 61 points 9NP — 14 points
9BE — 60 points 4OV — 12 points
8SF — 54 points 8EH — 11 points
6RQ — 53 points 6MK — 10 points
1DM — 51 points 8SC — 10 points
2VP — 50 points 1RH — 9 points
7HJ —' 50 points 2PN — 9 points
8FR — 50 points 6MI — 8 points
3VO — 49 points 9KY — 8 points
4EM — 47 points 2KH — 5 points
8CG — 47 points 4RM — 5 points
4CT — 45 points 4MG — points

432 MHz:
OZ9FR — 11 points OZ9AC — 4 points

9CR — 7 points 4RM — 2 points
9OR — 6 points 6AF — 1 point

Hermed er aktivitetstesten slut for denne årgang 
— tak for interessen og tilslutningen. Til lykke til 
vinderne.

Når dette læses, er næste runde påbegyndt. I 
fremtiden vil der månedsvis kun blive bekendt
gjort, hvem der har indsendt log samt deres points 
— hver 4. måned vil der blive bragt en oversigt 
over den samlede stilling. God test!

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden 
kl. 1900—2359 DNT.

432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden 
kl. 2200—2359 DNT.

Logs sendes inden den 20. i måneden til under
tegnede.

Husk: hver søndag mødes vi mellem kl. 1100— 
1200 DNT på 432 MHz!

144 MHz og 432 MHz nyt:
OZ9CR har fået omtrimmct sin Geloso 4/152 con

verter til frekvensområdet 136—138 MHz. I forbin-
(Fortsættes nederst næste side).
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FRA AFDELINGERNE

Afdelingen holder 
møde hver mandag kl. 
2000 i lokalerne Fre
deriksundsvej 123, un

deretagen, med nedgang til venstre for „ABC-cafe- 
teriet“. QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ5IS 
udleverer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke 
QSL-kort.

Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
3. sal, Charlottenlund. Telefon ORdrup 7425.

Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvars- 
vej 9, 2. sal, København F. Telefon GOdthåb 1902v. 
Postgiro nr. 59755.

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

Programmet:
21. november:

I aften har vi klubaften, og ordet er som sædvan
ligt frit. Hvis du derfor har noget at fortælle eller 
vise den i almindelighed talrige skare af fremmødte, 
er du hjertelig velkommen.

28. november:
Så er der igen et foredrag på programmet, idet 

OZ7BQ, Hans Jørgen Rasmusen, har lovet at kom
me og holde et causeri om stationsbetjening, ope
rationsteknik, DX-jagt m. v. Da vi ved, at det er et 
emne, der 1 meget høj grad vil have interesse især 
for vore yngre og nyere medlemmer, har vi i meget 
lang tid med lys og lygte søgt efter en foredrags
holder til dette emne, og vi er derfor glade for, at 
OZ7BQ har stillet sig velvillig over for vor hen
vendelse til ham.

5. december:
I aften havde vi tænkt os at holde AUKTION. 

Ved de seneste auktioner har vi haft en hel del 
særdeles gode ting til salg, der alle er blevet afsat 
til fornuftige priser — set med en amatørs øjne og 
målt i forhold til en amatørs pengepung. Vi regner

delse med 8 meter parabolen med 136 MHz føde- 
antenne modtager Hans nu satellitsignaler med 
store signalstyrker.

Der går rygter om, at OZ5AH snart begynder at 
sende TV — på hvilket bånd det bliver vides endnu 
ikke.

OZ1PL har fra RCA modtaget et stort PA-rør til 
brug i forbindelse med månereflektionsforsøg fra 
OZ8EME.

Aktuelle VHF-nyheder kan dagligt kl. 1900 DNT 
høres fra DL0AB i Aschaffenburg.

Er man interesseret i ARTOB-opsendelser, mete
orscatter-forbindelser eller OSCAR-arbejdet så drej 
„langbølgemodtageren11 hen på 3750 kHz og hør det 
sidste VHF-nyt.

I de forløbne måneder har jeg ikke modtaget en 
eneste rapport om, hvad der køres af DX-forbin- 
delser, eller om hvad der laves af nyt udstyr ude 
omkring hos VHF-amatørerne. Jeg kan ikke skrive 
denne rubrik uden støtte udefra i form af rappor
ter — så derfor: send mig venligst et par ord om 
jeres aktivitet — tak!

73 de 9AC.

derfor med, at vi også i aften vil være i stand til 
at bringe nogle enkelte „perler11 til torvs. — Men 
een ting kan vi i hvert fald love: der vil blive 
noget for enhver pengepung.

12. december:
Så har vi atter VHF-aften, som vi sædvanlig har 

det den 2. mandag i måneden. Vi ligger for øjeblik
ket i forhandlinger med forskellige foredragshol
dere (som selvfølgelig har dårlig tid i julemåne
den!), og vi vil på møderne i november og i begyn
delsen af december meddele nærmere om, hvem 
der kommer, og hvad foredraget vil handle om. Vi 
gør endnu engang opmærksom på, at alle VHF- 
interesserede amatører er velkomne.

19. december:
Om et par dage har vi nået årets korteste dag, og 

julen står for døren. Vi formoder, at mange af vore 
medlemmer netop i aften er travlt beskæftiget med 
forberedelserne til årets store højtid. Disse tanker 
gør jeg mig hvert år, når jeg skriver om „julemø
det11 til OZ. Mon folk overhovedet har tid til at 
komme? Kommer der andre end bestyrelsens med
lemmer? — Og hvert år bliver vi glædeligt over
rasket over, at vore medlemmer møder særdeles 
talstærkt op!

Sådan håber vi også, at det bliver i år. Det plejer 
jo at være et hyggeligt møde — med julelys o. s. v. 
For yderligere at bringe en duft af den nært fore
stående jul ind i vore lokaler, havde vi tænkt os 
at arrangere en PAKKEFEST i aften. Vi har derfor 
den frimodighed at anmode alle mødedeltagere at 
medbringe en festligt indpakket lille ting til en 
værdi af blot nogle få kroner; vi formoder, at det 
kan de fleste overkomme — det er jo kun jul een 
gang om året!

Og med det samme vi er ved det — to ting til 
må I endelig huske at medbringe, nemlig det gode 
humør og en passende portion julestemning. Disse 
to ting skal dog helst ikke være alt for godt ind
pakket!

VI gør opmærksom på, at såvel YL’s og XYL’s er 
meget velkomne i aften.
Vy 73! P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.

2 METER KLUBBENS ÅRLIGE JULEFEST

Året 1966 skal afrundes med alle tiders festlige 
komsammen. Den sædvanlige pakkefest afholdes 
i år MED DAMER. Vi kombinerer JULEINDKØB, 
KOLDT BORD, DANS, KONKURRENCER MED 
GAVER ved at tage en tur med ,5Prinseruterne“ 
lørdag den 3. december. Nærmere meddelelse ud
sendes. Tilmelding og yderligere oplysninger kan 
fås hos OZ5AB.

Vy 73 OZ9AE.

HILLERØDAFDELINGEN og 2 METER KLUBBEN
For at fremme VHF-aktiviteten i Nordsjællands- 

området vil vi skabe kontakt mellem mere „erfar
ne11 og vordende VHF-amatører. Det første møde 
i en møderække afholdes hos OZ5AB, Toftegårds
vej 23, Lille Værløse, onsdag den 23. nov. kl. 2000. 
Skulle andre afdelinger være interesseret i dette 
arbejde, bedes de kontakte undertegnede. Kom
mende møder arrangeres gerne i de respektive 
afdelingers mødelokaler.

Vy 73 OZ5AB, OZ5MK, OZ9AE, OZ9DK.
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Arhus
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Mul

lersvej 117, Århus V, tlf. (06) 16 23 21.
Kasserer: OZ7EW, E. Kragh, Louisevej 20, Bra

brand.
Sekretær: OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Junovej 30, 

Århus C, tlf. (06) 14 43 57.

Nr. 3 Henning 
Nr. 4 6EJ 
Nr. 5 Henriksen 
Nr. 6 4VI 
Nr. 7 4HQ

652 points 
545 points 
207 points 
188 points 
157 points

ÅRHUS-MØDET 1966.

Søndag den 20. november 1966 arrangerer 
Århus afdelingen traditionen tro sit årlige 
„ÅRHUS-MØDE“ på NY MØLLE KRO 15 km 
nord for Århus og indbyder herved landets 
øvrige radioamatører med familie til en hyg
gelig sammenkomst under kammeratlige for
mer.

Kl. 1200 åbnes udstillingen med det nyeste 
commereielle radio- og målegrej på det dan
ske marked foruden løsdele og amatørbygget 
grej.

Kl. 1400 KÆMPEAUKTION med både nyt 
og brugt radiogrej.

Auktionarius: OZ4VI.
Der vil under mødet fra kl. 1100 være ar

bejdende stationer på 80 m, 20 m og 2 m un
der call OZ2EDR, hvor du kan hilse på de 
få, der ikke kan tage del i „ÅRHUS-MØDET"

På „NY MØLLE KRO" kan du og din 
familie spise og drikke kaffe til billige pri
ser, og der er tumleplads for „harmoniske".

Kommer du syd eller vest fra, da kører du 
ad Randersvej gennem Skejby, og ved foden 
af bakken svinger du til venstre mod Hinne
rup, ca. 2 km fremme drejer du atter til ven
stre ved EDR-afmærkning.

Kommer du nord fra ad Randersvej, kører 
du igennem Lisbjerg, og ved foden af bak
ken svinger du til højre mod Hinnerup, ca. 
2 km fremme svinger du til venstre ved 
EDR-afmærkning.

løvrigt vil OZ7RÆV sende på 1825 kHz 
hvert 10. minut fra kl. 1000, ligesom vi er 
QRV på 145,9 MHz, hvor vi vil vise vej i 
samme tidsrum.

Her har du chance for at møde dine ama
tørkammerater og mulighed for at få lidt 
med hjem til stationen, altså er vi enige om 
at sætte hinanden stævne til „ÅRHUS-MØ
DET" 66.

Torsdag den 17. november kl. 2000:
PA-trin. Dimensionering og konstruktion af PA- 

trin i forskellige størrelser og klasser. — 7YH.

Torsdag den 1. december kl. 2000:
FM-discriminatoren. Den vil blive behandlet teo

retisk af 8FI.

Torsdag den 8. december:
Stort jule-andespil til fordel for byggefonden. 

Nærmere program vil følge i næste X-QTC. — 
Reserver aftenen.

Så blev Århusmesterskabet i rævejagt afgjort, og 
det blev som ventet 9WP, der løb med sølvtøjet.

Resultatlisten ser således ud:
Nr. 1 9WP 700 points
Nr. 2 3RC 584 points

Tid og sted for præmieoverrækkelsen vil blive 
bekendtgjort senere.

Selv om mesterskabet er afgjort, fortsætter vi 
med rævejagter, dog i knap så forceret et tempo.

Vi kører tirsdag den 22., og det foregår på Stor
Århus-kortet, så selv 4VI kan være med.

Første udsendelse er som sædvanlig kl. 2000, og 
derefter sendes der hvert kvarter til kl. 2200.

Vi tager bagefter til Ny Mølle Kro til kammerat
ligt samvær over en kop kaffe, evt. en pilsner.

Tirsdag den 13. december kører vi en ægte jule
jagt med to ræve. Se nærmere i X-QTC, dec. num
mer. — Ræveudvalget.

Vy 73 OZ8BG.

ÅBENRÅ
Medens disse linier skrives, er vi lige før sæso

nens sidste rævejagt, og der er kamp om placerin
gerne. Selv om der således kan ske ændringer i 
placeringerne endnu, tror jeg nok, at det efterhån
den er en offentlig hemmelighed, hvem der bliver 
mester i rævejagt 1966, eller er der nogle, der tror 
på mirakler?

Efter jagtens afslutning skulle der også i år være 
afslutningsfest, der efter festkomiteens udsagn skul
le sige spar to til alle tidligere fester. Hvor og hvor
når festen afholdes vil blive meddelt alle afd. med
lemmer, idet festen selvfølgelig, ligesom de andre 
år, er en fest for alle afd. medlemmer og ikke kun 
for rævejægere.

Som meddelt i sidste OZ har vi i år i samarbejde 
med AOF startet et kursus i radioteknik for begyn
dere med 5WK som lærer. Denne idé at samarbejde 
med AOF har givet gevinst over al forventning, 
der er ikke mindre end 23 nye deltagere, hvoraf 
der efter en måneds forløb stadigvæk er 20 tilbage. 
Der kan selvfølgelig være mange grunde til, at 
mandefaldet ikke har været større endnu, måske 
er kaffen særlig god, måske sover man bedre der 
end hjemme foran fjernsynet, man får sig en 
ugentlig friaften o. s. v. o. s. v., men det er selvføl
gelig lærerens håb, at det virkelig er for at lære 
noget om radioteknik, at man møder frem. Under
visningen er tilrettelagt som en kombination af 
teori og praktik, det sidste må ubetinget være et 
vigtigt led i al undervisning, hvis man vil holde 
interessen fanget hos „new comers", ellers har de 
prøvet at blive radioamatører, hi, hi.

Mange af medlemmerne tror åbenbart, at vores 
2 meter transistormodtager projekt er strandet, det
te er absolut ikke tilfældet. Der arbejdes hektisk 
med sagen i afdelingen, og de første print til LF og 
strømforsyning er allerede monteret og afprøvet. 
OZ8AJ, Anton, der har alle remedier til fremstil
ling af print på fotobasis, er ivrig deltager i pro
jektet og fremstiller alle vores print til en virkelig 
amatørpris, således at det bliver muligt for enhver 
amatør at købe disse print og bygge sig en virkelig 
stabil 2 meter RX.

Sidst men ikke mindst må vi takke 6NF for sin 
indsats i sagen, der består i fremstilling af dia
grammer, råd og „vildledning", hi.

Ja, så til sidst ønsker vi vores sekretær god bed
ring med sin sygdom, så han kan komme tilbage og 
føre pennen i afd. rubrikken igen.

Vy 73 fra erstatningssekretæren 5WK, Kalle.
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ÅLBORG OG OMEGN
Formand: OZ6JS, Jørgen Svendsen, Ritavej 41, 

Ålborg.
Kasserer: Jørgen Mølgård, Grønnegade 14, Sul

sted.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, Himmerlandsgade 

13, Ålborg.
Klublokale: „Ungdomsgården", Kornblomstvej 18.

Der blev torsdag den 27. oktober afholdt det før
ste transceiver-møde i klubben, hvor OZ1BO for
klarede om projektet og de fremtidige planer. Blok
skemaet blev gennemgået og diskuteret, derefter 
var det strømforsyningen, der kom for dagens lys.

Det var rart at se så mange fremmødte delta
gere til dette, lad os håbe, at dette vil blive et godt 
klubprojekt.

Programmet november-december:
Torsdag den 17. november:

Filmaften.

Torsdag den 24. november:
Transceiver med OZ1BP. Denne gang bl. a. AVC 

og LF-udg.

Torsdag den 1. december:
El-bug. OZ6JS gennemgår diagram og princip 

for OZ7AQ’s el-bug i OZ.

Så nærmer vi os jul og nytår, og vi skulle gerne 
have en hyggelig juleafslutning i forbindelse med 
en rigtig indvielse af vort moderniserede klub
lokale. Så husk at se efter i december OZ ang. 
dette.

På gensyn.
Vy 73 de OZ4X.

BORNHOLM
Klubhus: Galløkken, Rønne.
Call: OZ4EDR.
Formand: OZ4OV, Ole Juul Petersen, Storegade 

51, Rønne.
Kasserer: Henning Knoblauch, Handelsbanken, 

Rønne.
Sekretær: OZ4FF, K. Tranberg, Margrethevej 22, 

Rønne, tlf. 3111.
OZ2FT, Flemming Larsen, Allévej, Rønne.
OZ4EM, Niels Dalbeck Nielsen, Tingsted. 

Suppleanter:
OZ8TV, Frede Larsen, TV-Stationen, pr. Rønne.
Kai Aage Svendsen, Rønne.

Generalforsamling 25. oktober 1966:
Mødt var 15 medlemmer, og det glædede os at se, 

at formanden havde taget turen over Østersøen for 
at deltage i generalforsamlingen. 4OV går jo i øje
blikket på Vendelboes radioskole.

4QQ Egon valgtes til dirigent og gav ordet til 
formanden for dennes beretning.

Jeg skal i det følgende give et kort resume af 
denne. Året havde været et godt år, aktiviteten hos 
de forskellige medlemmer havde været svingende. 
Interessen for at levere stof til KONTAKT var 
minimal, og det er for dårligt. Det kan ikke være 
meningen, at én mand skal levere al stoffet til bla
det.

De planlagte rævejagter med stationsbygning i 
første omgang var heller ikke blevet til noget, nu 
har vi ganske vist også været beskæftiget med så

meget andet. Vi har haft translatorforsøg på 145 Mc 
med en opsendt drage, den blev aflyttet i Sverige, 
men selv om der i OZ og på anden vis var fortalt 
om forsøget, havde interessen været nul, så det 
var forståeligt, at mændene bag 2BS, 1IF og ikke 
mindst 4EM, var blevet kede af det og havde stop
pet forsøgsserien.

2VO var nu blevet aktiv på 80 meter CW, og det 
var en stor glæde for foreningen, idet 2VO, der er 
sengeliggende, har stor fornøjelse af sin station, 
og med det for tiden lave input har Viggo opnået 
virkelig fremragende resultater.

Vi har haft besøg af 1PL og 7CH, som begge holdt 
nogle spændende og interessante foredrag.

Formanden efterlyste bedre samarbejde de to 
bornholmske afdelinger imellem, og mente nok der 
måtte kunne gøres noget.

Sluttelig rettedes en speciel tak til 4HF for hans 
mangeårige formandsvirke og arbejdet for afdelin
gen i det hele taget. Til 4QQ fordi han vil undervise 
på FOF for de unge, og til 8TV, der har hjulpet 
meget med vore stationer.

Som påskønnelse heraf overraktes tre askebægre 
til minde om dagen.

Kassererens beretning var gunstig, idet både for
muen og kassebeholdningen var steget. Kontin
gentforhøjelsen havde bidraget godt hertil.

B.I.A. manageren aflagde beretning og oplyste, 
at der til dato var indkommet 25 ansøgninger om 
awardet — men mange var i vente. 4FF efterlyste 
noget mere aktivitet af de bornholmske amatører.

Der blev holdt afstemning om 2 bestyrelsesposter, 
hvor 4FF blev genvalgt og 4EM nyvalgt. Kassere
ren blev ligeledes genvalgt, og Kai Aage Svendsen 
nyvalgt. Der var stillet flere forslag, som alle blev 
vedtaget og afleveret til bestyrelsens videre foran
staltning.

Bl. a. vedtoges det at prøve at skabe nærmere 
samarbejde de 2 afdelinger imellem samt at give 
klubhuset navnet OZ4EDR. — 2FT lovede at lave 
navnepladen.

Det skal sluttelig nævnes, at formanden lige 
nåede damperen tilbage til hovedstaden.

Program for november måned:
Tirsdag- den 1. nov. kl. 1930:

Aktivitetstest på 2 meter. Nu skal vi have nogle 
points.

Lørdag/søndag den 5.—6. nov.:
Week-end’en har 2 meter test, og 4EM, 8TV og 

4QQ vil arrangere det således, at testen køres fra 
klubhuset.

Tirsdag den 8. nov. kl. 1930:
Vi kører lidt DX’ere på 20 meter SSB, mange har 

brug for points til BIA.

Tirsdag den 15. nov. kl. 1930:
Klubaften. Vi vil være lidt aktive og ellers hygge 

os og have det lidt rart.

Tirsdag den 22. nov. kl. 1930:
Aktivitet på båndene og morseundervisning — 

om deltagere hertil.

Tirsdag den 29. nov. kl. 1930:
Program for denne aften endnu ikke fastlagt. 

Nærmere vil tilgå medlemmerne.
Vel mødt i klubhuset.

73 de OZ4FF, Carsten.

405



ØSTBORNHOLM
Afdelingens byggeaftenprojekt er blevet en stor 

succes, idet så mange medlemmer har meldt sig til, 
at der er trangt om pladsen. Byggeaftenerne star
tede onsdag den 2. november og fortsætter hver
anden onsdag skiftevis med klubaftenerne.

Begynderaftenerne begyndte den 27. oktober, og 
også her er tilstrømningen stor.

Afdelingens HF-modtager, en Heathkit HR 20, 
skulle, når dette læses, være køreklar, det samme 
gælder ESB-exciteren, og så er afdelingen godt 
kørende stationsmæssigt set.

Foreningen ansøgte for nogen tid siden om diplo
met „DM QRA“, og om kort tid vil vi kunne an
søge om endnu et „EUROPA QRA“.

2 m modtageren er opsat i klubhuset igen, så pse 
brug den.

Programmet
ser foreløbig ud, som følger:

Onsdag den 16. november:
Byggeaften.

Torsdag den 17. november:
Begynderkursus.

Onsdag den 23. november:
Klubaften.

Torsdag den 24. november:
Begynderkursus.

Onsdag den 30. november:
Byggeaften.

Torsdag den 1. december:
Begynderkursus.

Onsdag den 7. december:
Klubaften. Vy 73 4CG.

ESBJERG
Lokale: Finsensgade 23, 2.
Formand: OZ1LW, H. P. Kjærbro, Plantagevej 15, 

Hjerting, tlf. 6 54 15.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Blohm, S. Morten

sensvej 1, tlf. 2 81 05.
Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro, Plantagevej 15, 

Hjerting, tlf. 6 54 15.
Sekretær: OZ3EB, Ernst Breckling, Yduns Allé 5. 
OZ7NE, Erik Nielsen, Gormsgade 96, tlf. 2 45 24.

Onsdag den 23. november kl. 1930:
3EB viser sin nye sender for alle bånd og walkie- 

talkie for 2 m samt Arena’s nye „tændstikæskemo- 
dul“-modtager.

Onsdag den 30. november:
Byggeaften.

Onsdag den 7. december:
Medbring dit grej, som du har bygget, så vi kan 

få nogle fiduser.

Onsdag den 14. december:
Byggeaften.

Husk at benytte forslagskassen. Angående mors
ning køres der træningsudsendelser hver søndag 
kl. 10—11 på 3580 kc. Var det ikke en idé at bruge 
80 m eller endnu bedre 10 m til lokal-QSO’er om 
aftenen for dem, der ikke kan køre 2 m?

Vy 73 3EB.

HADERSLEV
Glædeligt at konstatere god mødedeltagelse i 

vore klublokaler. Nu inden vinterens komme har 
vi installeret varme.

Program:
Tirsdag den 22. november:

Filmaften, bl. a. OZ7HDR 2 m test ved Anderup 
og lysbilleder.

I øvrigt er det meningen, at OM’s på free lance 
maner vil fortælle om specielle emner som ama
tørtrafik, eks. DX, contest o. a. kombineret med 
demonstration af medbragte RX og TX udstyr.

73 de 7CT.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: 6KY, Jørn Nielsen, Boligselskabet 32, 

Horsens.
Næstformand: 6JI, Jørn Isaksen, Sæbberup, Løs

ning.
Kasserer: 4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 

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

38, Horsens, tlf. 2 71 71.
1GO, Klint Jørgensen, Havneallé 10, 1. sal. Hor

sens.

Det faste program:
Mandag kl. 1925:

Rævejagt.

Tirsdag kl. 1930:
Morsekursus.

Onsdag kl. 2015:
Teknisk kursus.

Torsdag kl. 2015:
Alm. mødeaften.

Månedens arrangement december:
Film- og pølseaften, torsdag den 8. december 

kl. 2015.

HILLERØD
EDR Hillerød afdelings bestyrelse består nu af:

Formand: OZ9DK, Kenno Danekilde, Teglværks
vej 8, Hillerød.

Næstformand: OZ1TW, M. Treshow, Anker Hee- 
gårdsgade 20, Frederiksværk.

Kasserer: Poul Thor Hansen, Mågevej 9, Frede
riksværk.

Sekretær: OZ1PK, P. Korsgaard Johansen, Torup 
pr. Dyssekilde.

P. Korsgaard Johansen.

KOLDING
Den årlige generalforsamling blev afholdt på 

Borgerkroen den 5. oktober 1966.
Til dirigent valgte vi traditionen tro OZ6PX, der 

med et vurderende blik ud over de forsamlede 14 
medlemmer erklærede generalforsamlingen for no
genlunde lovlig og tilsyneladende kompetent til at 
træffe beslutninger.

Herefter aflagde formanden beretning om det 
forgangne år, der har været temmelig broget, hvad 
lokaler angår, men iøvrigt tilfredsstillende med
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hensyn til økonomi og praktiske resultater. Beret
ningen godkendtes.

Efter i sidste øjeblik at have gjort en energisk 
indsats for at overbevise revisoren om det om
fangsrige regnskabs troværdighed forelagde OZ5LG 
regnskabet, som blev godkendt, idet man dog ud
trykte ønske om at få vedlagt en oversigt over 
lokalforeningens ejendele.

Efter en meget lang snak om de næste 2 punkter: 
Valg af ny bestyrelse og det kommende års pro
gram, enedes man om følgende:

OZ9JX formand.
OZ6PX og OZ7IC skulle fordele kasserer- og se

kretærposterne imellem sig.
OZ8EV genvalgtes til revisor.
OZ5VY blev valgt til suppleant og leder af un

dervisningen.
OZ8XW lovede at lede et eventuelt morsekursus.
Man vedtog endvidere at holde et månedligt møde 

på Borgerkroen samt at bruge lokalet på Ørebro
vej til kursusvirksomhed.

Kontingentet til lokalforeningen blev forhøjet 
med 5 kr. til 15 kr. om året.

Endelig vedtog man selv at betale øl, smørre
brød og kaffe, som foreningen ellers i dagens an
ledning havde inviteret på. Et prisværdigt initiativ!

Indbydelse til førstkommende møde vil blive ud
sendt i god tid.

Iøvrigt vil alt fremtidigt blive annonceret i OZ 
for at spare papir og porto. Denne umoderne spar
sommelige indstilling skyldes ønsket om at skabe 
en god økonomisk baggrund for at få endnu bedre 
lokaler til rådighed.

Interesserede i teori- og morsekursus kan endnu 
nå at komme med ved hurtig henvendelse til 
OZ5VY, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16, tlf. 2 36 97.

Vel mødt til de kommende møder!
T. P. M. T. A. Vy 73 de OZ9JX.

KORSØR
Lokale: Svenstrup station.
Kaldesignal: OZ8KOR.
Formand: OZ4WI, Børge, tlf. (580) 168.
Næstformand: OZ9CE, Per, tlf. 57 03 31.
Kasserer: OZ5UJ, Niels Jørgen, tlf. 57 15 83.

Hele november måned ser vi helst, at alle møder 
op i arbejdstøj for at yde deres indsats på den ene 
eller den anden måde, da vi helst skulle være fær
dig inden jul, da vi holder juleafslutning den 15. 
december kl. 1930 med XYL og YL. Vi tager selv 
brød med. Vi holder juleferie til den 4. januar 1967, 
og der er chance for, at 7JX kommer i januar 
måned.

For tiden har vi et amerikansk lotteri gående, 
når det er udsolgt, trækkes gevinsten.

Vi har også salg af aktier, der skal gå til vores ny 
station. Vi håber, vi snart får udsolgt.

Vy 73 9CF.

LOLLAND-FALSTER
Gitterdykmeter og standbølgemåler var emnet på 

sidste møde. Det var OZ1HS, der fortalte os om 
instrumenterne, han og kolleger i Rødbyhavn havde 
udviklet. 1HS havde instrumenterne med, vi så 
dem arbejde, fik dem gennemgået teoretisk og 
hørte hvilke problemer, man var stødt på under 
bygningen, og hvordan disse var blevet løst. Det 
var meget interessant at høre dig, 1HS, og inter
essen fra „salen" var stor, men alle fik svar, og vi

slipper jo meget nemmere fra at bygge dem efter 
nu. Endvidere gav 1HS eksempler på målinger med 
instrumenterne og gode ideer til bygning af kabi
net og spoleforme. Et medbragt lavpasfilter blev 
også grundigt gennemgået og tegnet af. Det var 
dejligt at høre dig, Hermann, vi siger tak, fordi du 
ville komme, og tak for dine diagrammer.

Tirsdag den 29. november kl. 2000:
Møde på Ebsens Hotel i Maribo. OZ2NF fra Fa. 

V. H. Prins (Elektronik m. m.) kommer og fortæl
ler småpluk fra gamle dage som radioamatør på 
Lolland-Falster. Vi unge glæder os til at høre dig, 
2NF, og de ældre tager lommetørklæderne med til 
at viske en lille tåre væk, når minderne fra de 
gode gamle dage bliver manet frem. Well — der 
bliver også noget for øjet, idet 2NF tager lidt 
målegrej med og vil demonstrere for os. Atter en 
interessant aften at se hen til.

Tirsdag den 13. december kl. 20:
Julemøde hos 2MI, Vesterskovvej 47, Nykøbing 

Falster. Det er på hovedvej A2, parker derfor i 
sidegaderne.

Bemærk venligst datoen, vi kan ikke nå at aver
tere i næste OZ, derfor nu.

Ja — så er det ved den tid igen, og Mimi invite
rer igen, ihukommende tidligere julemøder hos dig 
og OB er vi ubeskedne nok til atter at sige tak, 
fordi I vil se os. OZ9XP har været en tur „over 
there", han vil underholde os med oplevelser og en 
film fra turen. Som i fjor bliver der et beskedent 
beløb at betale for kaffen.

Ham’s, YL og XYL, på gensyn hos Mimi.
Vy 73 Elmer.

HOLBÆK
Sidste mødeaften var jeg desværre forhindret på 

grund af sygdom, men jeg har fået at vide, at mø
det forløb udmærket. Der var mødt 16 medlemmer 
ialt, og der blev demonstreret 2 m grej af nogle 
fra Roskilde afdelingen.

På næste møde er emnet det samme som sidste 
måned, og det er førstkommende mandag, efter at 
OZ er udkommet, hos 2PU, og lad os nu se, at de 
nye unge medlemmer vedbliver at komme.

Vy 73 OZ5SZ.

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

Nordborg.
Kasserer: OZ1AR, A. Nissen, Guderup.
Sekretær: OZ6LH, L. Hess, Broballemark, tlf. 

(044) 5 19 56.

Ved sidste månedsmøde blev der ikke som skre
vet i OZ sidste gang noget om 80 meter, men i ste
det gav OZ3NC, Møller Christiansen, en lektion i 
matematik, altså et fortræffeligt supplement til det 
transistorkursus, som er i gang på Havnbjerg skole.

Desværre mangler der stadig tilslutning til dette 
kursus, det er kun lige, at der kan blive det nød
vendige antal for at holde det gående, så kom nu 
ud af busken, tilmelding kan endnu nås.

Næste medlemsmøde bliver onsdag den 23. no
vember, hvad emnet bliver er endnu ikke helt klart, 
men da afdelingen snart skulle blive QRV på 80 m, 
håber vi at få fat i en til at fortælle noget om dette 
bånd.

Vy 73 OZ6LH.
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NÆSTVED
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Lokale: Præstøremissen, Skyttemarksvej.
Vi har i denne måned fået overtalt OZ4AO (Sv. 

Aa. Olsen, København) til at komme ned til os i 
Næstved torsdag d. 24. november kl. 1900. OZ4AO 
holder foredrag om rævejagt og demonstrerer sam
tidig sin fuldt transistoriserede rævemodtager, som 
forøvrigt kan købes i byggesæt for en pris, så alle 
kan deltage. Mød op denne aften, kom og hør og se, 
hvad 4AO byder på, både foredragsholder og emne 
er godt. Rævejagt er en interessant og morsom 
hobby, der kan fortælles meget om, og det er vores 
tanke i 8NST at prøve på, om vi ikke kunne komme 
i gang med rævejagt hernede, så vi også inden for 
dette felt kan tage en dyst med andre amatører. Vi 
skal lige gøre opmærksom på, at rævejagt kan alle 
deltage i, hvad enten man har licens eller ej, og en 
rævejagt kan l'ige så godt vindes på trædecykel 
eller knallert som i bil, så her er noget også for de 
helt unge amatører, som endnu ikke har fået 
licens.

Ja, og så (glade jul), hvor mærkeligt det end er, 
så er vi nået dertil igen, det er jo blevet en tradi
tion, at vi den sidste klubaften i det gamle år sam
les til en lille julekomsammen, det bliver i år tirs
dag den 6. december, og vi holder derfor juleferie 
til tirsdag den 10. januar 1967.

Vy 73 OZ7HZ, Karl.

NYBORG
Formand: OZ4WR, John Hansen, Mølleværget 3. 
Lokale: Tårn vej 4.

I den forløbne tid har vi hørt et par gode fore
drag om måleinstrumenter, der blev holdt af Wil
liam Johansen fra Svendborg. Det vil jeg på hele 
afdelingens vegne takke dig for, William.

Programmet:
Torsdag den 24. november kl. 2000:

Foredrag.

Torsdag den 1. december:
Klubaften:

OZ5TJ og XYL ønsker denne aften at samle med
lemmerne til et kaffebord i afdelingen som tak for 
den store opmærksomhed, der blev udvist ved 
Peters 70 års fødselsdag. På forhånd tak.

Torsdag den 8. december:
Juleafslutning med film, lotteri og kaffebord.

Efter juleferien begynder vi igen torsdag den 5. 
januar kl. 2000 med klubaften.

Vy 73 de OZ7LC, Carsten.

ODENSE
Formand: Erling Hansen, OZ7XG, Sophus Bau- 

ditzvej 14, Odense, tlf. 11 31 09.

Torsdag den 29. sept. var der tilmelding af del
tagelse til vinterens kurser. Det resulterede i et 
hold på 25, og med senere tilmeldinger er vi nu 
oppe på 30 kursusdeltagere, hvilket vidner om stor 
interesse for kortbølgearbejdet. Til orientering for 
medlemmerne gav 7XG efter tilmeldingen et refe
rat fra EDR’s årlige generalforsamling.

Den 6. oktober var viet det praktiske arbejde, idet

de nye, d. v. s. kursusdeltagerne, med hjælp fra de 
mere erfarne, skulle bygge en multivibrator til 
hjælp ved den private morsetræning. Rundt i loka
let lød snart en hel symfoni, efterhånden som 
„svingerne" blev færdige.

Filmaftenen den 13. oktober bød på flere gode 
film, både af underholdende og belærende art. Et 
par af filmene var vel nok lidt forældede, men det 
er svært at gardere sig imod, og de får vel lov at 
køre, til de er slidt op.

Småspillen den 20. oktober var nærmest møntet 
på kursusdeltagerne for at give dem lejlighed til 
nemt, hurtigt og billigt at få noget at lytte på. 8LD 
gennemgik sin detektor-transistorkonstruktion til 
80 meter båndet, hvorefter den blev prøvet med en 
stump antenne ud af vinduet. Kl. 2100 blev der 
stillet ind på telegrafitræningsstationen P8K på ca. 
3,655 MHz, og den kom ind med fin signalstyrke. En 
nem lille RX som kan være en stor hjælp ved 
morsetræningen.

Transistorer i praksis var aftenens emne ved 
OZ1QM torsdag den 27. oktober. Allerførst skal det 
lige siges, at her gik de ikke fremmødte virkelig 
glip af noget. 1QM havde valgt emnet: En transi
stormodtager. Først blev nogle generelle beregnin
ger gennemgået uden for store teoretiske dybder 
og derefter forskellige koblingsmetoder. 1QM gen
nemgik forskellige modtageprincipper med forhold 
og hensyn specielt for transistorer, altsammen ny
deligt optegnet på store ark papir, som må have 
kostet et stort forarbejde. Spørgelysten var stor, og 
svarene uddybende. En virkelig god aften, der sik
kert har inspireret mange til at gå i gang med 
transistoropstillinger.

Programmet
for november-december ser således ud:

17. november:
Auktion. Husk at komme lidt før, hvis du har 

grej til auktionen. 7XG er auktionarius.

24. november:
Måleinstrumenter i praksis ved OZ8LD.

1. december:
Praktik ved OZ8LD.

8. december:
VHF, UHF og SHF ved OZ9FR. Denne aften bli

ver noget særligt på området, kom selv og se.

15. december:
Film og afslutning for 1966.

Vy 73 de 2RH.

ROSKILDE
Der er i den hengangne måned faktisk ikke sket 

noget af betydning, bortset dog fra teknisk- og 
CW-kursus, som skrider planmæssigt frem.

Den 24. oktober kan vi glæde os til endnu et 
besøg af 6BP. Bent vil fortælle os om elektroniske 
måleinstrumenter, deres konstruktion, virkemåde 
og brug.

Vort kursus kører som sædvanlig hver torsdag 
kl. 1900, dog vil der den 24. kun være CW, og da 
fra kl. 1845, således at 6BP kan fyre sit „One-man 
show" af kl. 1930.

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 
15. dec. Dagsorden ifølge lovene.

Vy 73 Amigo, Arne Jensen.

408



STRUER
Klublokale: Danmarksgade 3.

Morsetræning, teknisk undervisning, klubaftener, 
byggeaftener, alt er i fuld gang her i Struer.

Ud over den årlige julefrokost er der intet usæd
vanligt at meddele inden næste nummer af OZ. 
Skulle noget usædvanligt ske, vil medlemmerne 
blive advaret.

Programmet
ser således ud:

Hver tirsdag:
Kl. 1930 klubaften.

Hver torsdag:
Kl. 1830—1930 morsetræning. Fra kl. 1930 bygge

aften.

Fredag den 9. december kl. 1900 JULEFROKOST.
Julefrokosten foregår, som sidste år, på Carlsens 

Hotel. Tilmelding, der er bindende, senest torsdag 
den 1. december til bestyrelsen. Pris pr. deltager 
kr. 12,00.

Damer må meget gerne medbringes.
BMJ. 

SVENDBORG
Formand: Villiam Johansen, Skovbrynet 2, Svend

borg, tlf. 21 49 68.

Onsdag den 23. november:
Kl. 1930 morsekursus.

Onsdag den 7. december:
Kl. 1930 morsekursus — klubaften.
PS. Evt. interesserede på ruten Tryggelev—Rud

købing—Svendborg kan få kørelejlighed ved at 
ringe til Tryggelev 55.

Vy Villiam. 

SØNDERBORG
Sidste møde på Strandpavillonen var lidt af en 

succes. Der var mødt 12 mand, selv 2BN var kom
met.

Det blev afgjort at indkalde til generalforsam
ling mandag den 21. november kl. 2000 på Strand
pavillonen.

Hvis en eller anden radioamatør her i byen ved, 
hvor vi kan få et lokale, bedes vedkommende hen
vende sig til undertegnede. Det blev endvidere 
vedtaget at starte et morsekursus med underteg
nede og 5NT som instruktører. Evt. interesserede 
kan henvende sig til undertegnede.

Jeg opfordrer herved alle medlemmer til at møde 
op til generalforsamlingen.

Vy 73 OZ4LS, Leif. 

VEJLE
Den 17. oktober 1966 blev der afholdt genstiftende 

generalforsamling, der var ca. 20 deltagere, deri
blandt OZ3FF, og da vi syntes, det var så sjældent, 
3FF kom til Vejle, blev han valgt til dirigent, og det 
varede ikke ret længe, før der var en ny bestyrelse, 
der nu består af: OZ3FG, formand og kasserer, 
OZ3KB næstformand, OZ2EN sekretær, Søren Ras
mussen suppleant, OZ8AG revisor, og hermed skulle 
Vejle afd. så være vågnet op af dvalen, og der 
skulle jo gerne være noget mere aktivitet end 
tidligere, men her appellerer vi til medlemmerne, 
for det er jer, det kommer an på. Med et lavt del
tagerantal og uden nogle bemærkninger fra jer om,

hvor skoen trykker, ja, da kan vi ikke føre det 
igennem — at drøfte det på 3,5 eller 14 med div. 
slangudtryk, det hjælper heller ikke, derfor og 
dertil har vi et lokale, hvor vi kan drøfte det lokale 
arbejde. Lokalets adresse er: Ørstedsgade 13, og der 
er almindelig mødeaften den første mandag i hver 
måned kl. 2000.

Der vil blive nogle foredrag i vinterens løb, vi 
kan ikke sige, hvor mange der bliver, men vi vil 
forsøge at nå tre.

En tur til Arena er der også tale om, se efter 
opslag i lokalet.

Mød nu op selv om der ikke er gratis kaffe i 
denne omgang.

OZ2EN. 

VIBORG
Medlemsmøde på Ålkjærs Konditori torsdag den 

24. november kl. 2000.
Vi har nu begrundet håb om at komme i egne 

lokaler, idet der foreligger to muligheder for evt. 
lejemål. Vi håber at have materiale klar i den 
anledning, og så mange som muligt bedes møde op, 
så vi kan få lejlighed til at drøfte tingene. Det er 
mere end 25 år siden, foreningen blev startet, vi 
har endnu ikke prøvet at have „vores eget“, lad os 
gribe chancen, medens den er der.

P. b. v. Vy 73’s de OZ6AI, Asbjørn. 

VIBORG JAGTEN 66.
VIBORG JAGTEN 66 blev afviklet i det bedst 

tænkelige oktobervejr. 16 hold var mødt til start, 
og der var „krig på kniven" fra starten, hvilket de 
fine tider i toppen viser. Vinderholdet brugte kun 
2 timer og 17 min. til alle fire ræve eller 36 min. i 
gennemsnit pr. stk., og så havde de endda vrøvl 
med bilen midt under det hele.

Holdene opnåede følgende resultater:

Nr. Jæger/Observatør Totaltid (min. sec.)
1. Chris — Buller 137.00
2. H. Poulsen —• J. Rørvang 152.00
3. H. Jeppesen — G. Rønholt 199.00
4. OZ6EJ —- J. Christiansen 209.50
5. OZ9SW — H. Jensen 216.00
6. OZ8XU — OZ2HD 224.00
7. S. Jacobsen — K. Fabricius 237.10
8. Melgård — Lorenzen 243.00
9. I. Lind — H. Christensen 245.00

10. G. Rundstrøm — O. H. Mikkelsen 245.10
11. OZ5GM — F. Thommasen 3 ræve
12. M. K. Laustsen — Frank 3 ræve
13. Deichmann — Henrik 3 ræve
14. Henriksen — T. Nørregård 3 ræve
15. F. Holm — I. Holm 3 ræve
16. E. Lind — P. Røgild 3 ræve

Tak til de fremmødte for en god jagt, på gensyn 
til næste år.

Vy 73’s, ræveudvalget, Viborg. 

VENDSYSSEL
Klubhus: Høgstedvej 7, Frederikshavn.
Call: OZ6EVA.
Formand: OZ1MC, Morris Christiansen, Kløver

vej 27, Frederikshavn.

Først må jeg lige beklage et par fejl i sidste nr. af 
OZ, idet red. havde delt mit manuskript i 4 dele, 
således at det blev lidt usammenhængende, men 
det var jo ikke nemt for ham at vide, at afdelingen 
er ved at udkrystalisere sig i 3 afdelinger. End
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videre skrev jeg, at opkrævning var blevet ud
sendt for kontingent til og med september, det pas
sede ikke, først nu er de blevet sendt, men så har 
jeg taget beløbene med for sidste kvartal, således 
at når du betaler beløbet på posthuset i morgen — 
eller har gjort det — har du betalt hele restkontin
gentet for 1966. Næste opkrævning kommer i marts 
for januar kvartal.

Program for november-december:
Frederikshavn:

Lokalet skal være fb færdig med pladeværksted, 
klubstation, garderobe o. s. v. mandag den 21. no
vember, da vi denne aften holder en lille fest i 
mindre målestok. Så mød op alle mand, også de 
gamle hamser, og hyg jer, der er P35 og andet godt 
mod et mindre vederlag.

De øvrige mandage inden jul vil blive brugt til 
et kort grundlæggende teoretisk kursus i den første 
time, derefter snakker vi teknik eller demonstrerer 
et eller andet nyt amatørgrej.

Skagen:
Hver tirsdag 1900—2000 CW-kursus og derefter 

2000—2300 teorikursus.
Klubaften hver torsdag i „Det hvide Hus“.

Hjørring og omegn:
Lokaleproblemet er stadig uafklaret, men vi er 

blevet lovet et, vi ved bare ikke hvor og hvordan. 
Så hold jer stadig orienterede hos 6WN Vagner, 
eller 4FK Frank.

Ellers intet nyt fra Vendsyssel, men husk stadig 
vor VHF-aftale hver hele time til 10 min. over.

Vy 73 6PN.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.

Nye tilladelser:
A OZ1SQ, Sønderborg Teknikum, Voldgade 5, 

Sønderborg.
(Ansvarshavende: OZ9SE, S. E. Petersen, 
Revlingbjerg 4, Sønderborg).

C 10224, OZ2WN, Bent Nielsen, Sterkelsvej 19, 1. 
th., Næstved.

C 10352, OZ3PK, Per Jan Cramer, Søllerødgade 49,
3. th., København N.

B 8726, OZ4JX, John Petersen, Hellbergsvej 21, 
Hvidovre.

B OZ5AO, Arnold Krestian Johansen, Villa 
„Engbo", Østervrå.

C 10268, OZ6NN, Karl Nielsen, Overgaden o. Van
det 94 A, 2. tv., København K.

C 10348, OZ6SP, Sigfred Pedersen, Rådmandsgade 
27, København N.

B OZ7FR, Hendrik Frans Høegh Frie, Vesterfæl- 
ledvej 1 A, København V.
(Genudstedelse).

C 9461, OZ7LC, Carsten Jørgensen, Gormsvej 12, 
Nyborg.

C 10351, OZ8EJ, Ejner Jack Strand, Mirabellevej 
18, København F.

C 9918, OZ8GJ, Kurt Gunner Jakobsen, Vibevej 4, 
Kerteminde.

C 10330 OZ8ZZ, Jørgen Ulrik Gylling Nielsen, 
Revvej 16 E, Korsør.

C 10017, OZ9IL, Knud Roager Lauritsen, Hjelms
vej 5, Kolding.

C 9509, OZ9JX, Jørgen Nissen, Falkevej 15, 
Kolding.

C OZ9OW, Karl Erik Molbech, Skolegade 18, 
Herning.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: GI. Kirke
vej 88, Herning).

B OY6NRA, Noroyar Radio Amatørar, Uti i Grøv, 
Klaksvik.
(Ansvarshavende: OY7S, J. S. Poulsen, 
Klaksvik).

C OY7VHF, Føroyskir Radioamatørar, Thorshavn. 
(Ansvarshavende: OY2BS, Bent Schatter, 
Sigmundargøta, Thorshavn).

B OY8RJ, John Roger Jensen, Fjosatun 2, Thors
havn.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Vid Grips- 
vegur, Thorshavn).

Inddragelse:

B OZ3PF, Per Bachmann Fløytrup, Kornbakken 16, 
Hørsholm.

B OZ1BC, Oscar Jeppesen, Indre Ringvej 1, 4., 
Fredericia.

B OZ2TO, Søren Richard Valdemar Jensen, 
Snerlevej 6, Roskilde.

B OZ4NV, Niels Erik Frølich, Roskildevej 8, 
Tåstrup.
(Nu OX3NV).

B OZ5LY, Bent Andersen, Villa Højbo, Lyngså. 
(Nu OX3LY).

A OY6M, Finn Kennet Larsen, FLD 605, Thors
havn.
(nu OZ6M).

OX3AB, Arne Albert Pedersen, Godthåb.
(Nu OZ3PE).

OX3PV, Poul Riber Poulsen, Søndre Strømfjord.

*

Rettelse til oktober OZ under nye medlemmer: 
OZ5TW skal være OZ5WT.

10366 Viggo Topp, Møllemarken 26, Bagsværd.
10367 John Wallin Nielsen, c/o optiker H. Madsen, 

Blågårdsgade 29, København N. (A)
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10368 Keld Yttesen, „Bøgeholm", Særslev, 
Horbelev.

10369 Jesper Sunding, Rosenparken 14 A, Nakskov.

10370 Finn Holmberg, Thorsgade 74, 1., Kbh. N. (A)

10371 Niels Aage Hansen, Risbjerggårds Allé 60, 
Hvidovre.

10372 W. P. Jensen, Bygrænsen 10, Kastrup.

10373 Poul Villy Høgklint, Vigerslev Allé 176 B, 
København, Valby. (A)

10374 Tage Elm, Kobbervej 14, 2., Herlev. (A)

10375 Jørgen Kobbernagel, Østergade 29, 
Helsinge.

10376 Hans Nørgård Pedersen, Gasværksvej 6 A, 4., 
København V. (A)

10377 Allan Mortensen, Ahlgade 30 A, Holbæk.

10378 Arne Jensen, c/o skrædder Jensen, Korinth, 
Fyn.

10379 SG Torben Bohmann, GKMP/SLFR, 
Haderslev.

10380 Jens Thisted, Serup, Lemming.

10381 Henning Petersen, Sandby, Harpelunde.

10382 Kai Leo Jespersen, Blykobbevej 58, Kastrup.

10383 Bjarne Brøndum, Vorning, Hammershøj.

10384 Palle Wisby, Holbækvej 6, Stenlille.

10385 V. Hansen, Rosenørnsvej 16, Odense.

Atter medlem.

3844 OZ4KC, Kaj Gulløv Christensen, Ulkær 20, 2., 
Rødovre.

8916 Erik Kirstein, T/T Solfonn Sigval Bergesen, 
Stavanger, Norge.

8989 Asger Kroun Hansen, Smedestræde, 
Hesselager.

7677 Palle Hjelmar, Wibrandtsvej 73, Kbh. S.

Trafikmodtager købes.
Kaj Ahlburg, 

Hjejlevej 28, Nyborg.

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 Slgersted, Borgmestervej 58, 
Horsens, tlf. (066) 2 18 34.

*
Øvrige hovedbestyrelse:

OZ4AO, Svend Åge Olsen, Folkvarsvej 9, Kbhvn. F., 
tlf. (01) 36 — 1902v.
OZ2KP, Karl Staack-Petersen, Risbjerggårdsallé 63, 
Hvidovre, tlf. (91) 78 06 67.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. (03) 85 31 44.
OZ3Y, Hans Rossen, Svenstrup, Korsør, tlf. (03) 580, 
Frølunde 102.
OZ7XG, Erling Hansen, Sofus Bauditzvej 14, Odense, 
tlf. (09) 11 31 09.
OZ4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 58, Horsens, 
tlf. (066) 2 18 34.
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Alborg, tlf. 
(08) 13 53 50.
OZ1BP, Bernhard Pedersen, Bomholmsgade 66, 
Alborg, tlf. (08) 13 31 19.
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(064) (dag 2 61 11, (aften) 2 76 52.

Lands af delingsleder:
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(064) (dag) 2 61 11, (aften) 2 76 52.
Hertil sendes anmodning om DR nummer. Ved ind
sendelse af EDR medlems nr.

Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg, tlf. 
(08) 13 53 50.

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

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. november 1966.


