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Så er vi atter nået til slutningen af en år
gang af OZ. Vi i redaktionen kan konstatere,
at det igen i år lykkedes at skabe et blad,
der i hvert fald hvad sideantallet angår har
været tilfredsstillende. Nogle numre har væ
ret bedre end andre hvad kvaliteten angår,
men sådan må det jo også være. Visse numre
har måske været for dårlige efter nogles
mening, og begynderstof har der i al fald
været for lidt af. Vi har desværre ikke været
i stand til at gøre det bedre.
Når vi her ved årets slutning ser tilbage,
er der én ting, der især falder i øjnene. Der
er i året 1966 blevet indsendt færre kvalifi
cerede manuskripter til artikler, og især
færre konstruktionsbeskrivelser, end i årene
før. Tendensen er tydelig nok: det ser ud til,
at vi skal til at vænne os til et mindre OZ.
Der synes at være en almindelig tendens for
amatørbevægelsen overalt i verden til at
stagnere og gå tilbage, mest udpræget i USA.
Det er vel naturligt, at denne tendens så også
viser sig i OZ — både forstået som vort land
og vort blad. Der er vel mange årsager til,
at interessen for amatørradio kan svinge, og
egentlig er der vel kun tale om en naturlig
tilstand, forstået på den måde, at svingnings
tilstanden — bølgebevægelsen om man vil —
er
almindeligt
forekommende
i
naturen,
mindst lige så almindeligt forekommende
som den stabile tilstand. Tænk f. eks. på
noget så nærliggende som solplettallet og den
nye forstærker, som ikke vil blive stabil!
Nu er det jo imidlertid een ting at akceptere, at interessen kan være svingende, en
helt anden at akceptere, at det nødvendigvis

skulle gå ud over vort blad OZ. Redaktionen
vil naturligvis ikke stiltiende se på, at OZ
sygner hen af stofmangel, og vi går ud fra,
at vi har læsernes og medlemmernes støtte
i dette! Almindelige opfordringer om at ind
sende mere stof har hjulpet tidligere, det gør
de ikke mere. Hvad kan vi så finde på?
En ting er i hvert fald sikkert, vi skal ikke
begynde at skære ned. Det ville være det
værste, man kunne finde på på grund af den
selvforstærkende virkning. Nedskæring giver
faldende interesse, lavere medlemstal, færre
penge og yderligere nedskæringer! I stedet
bør vi forsøge af al vor magt at gøre OZ
bedre, selv om vi derved måske tvinges til
at lade andre aktiviteter indenfor EDR ligge.
Honorarerne for tekniske artikler i OZ har
været uændrede i mange år. Taksten forhø
jes nu fra kr. 30,- til kr. 50,- pr. side origi
nalt stof (pr. side trykt med denne sats, teg
ninger etc. inclusive). Tilsvarende forhøjes
taksterne for andre kategorier stof eller stof
sat med anden sats. Vi ved godt, at det ikke
er nogen fyrstelig betaling, men vi tror på
den anden side heller ikke, at der er ret
mange, der skriver i OZ for pengenes skyld.
Vi ved ikke så meget om, hvordan det er
andre steder, men vi ved, at QST (ARRL’s
medlemsblad, USA) slet intet betaler, mens
CQ, der drives som en forretning, betaler ret
pænt. Uden at CQ af den grund har bedre
tekniske artikler end QST — snarere tværtom
efter vor mening. Vi synes nu alligevel, at
det er rimeligt, at forfatterne får ngoen dæk
ning for ulejligheden og håber, at selv denne
beskedne forhøjelse kan animere til forøget
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Begynderens
problemer

Man bliver ikke overanstrengt af at passe
denne rubrik. Der er sikkert adskillige læ
sere, der ligefrem har glemt, at den eksiste
rer. Men når der ikke kommer breve fra
begynderne, er der jo heller ikke noget at
svare på. Denne gang er der nu alligevel et:
Dr OZ7AQ!
Som ret nyt medlem af EDR og temmelig
uvidende udi faget, må man starte fra bun
den, Det forsøger jeg da også og har da lavet
4RH’s modtager fra OZ 9/63. Det gik nogen
lunde, og nu sidder jeg og lytter mange gange
på den. Men kvaliteten er jo ikke den bedste.
Jeg tænker da også på en bedre modtager,
super selvfølgelig, men efter at have bladret
flittigt i de ældre numre af OZ, det er lykke
des mig at få fingre i, finder jeg ikke noget
ud over »Grundmodtageren« i 6/64, og det
synes mig at være et kraftigt spring fra en
lille retmodtager. Så mon ikke det kan lade
sig gøre at lokke en eller anden til at fabri
kere en »lille« super, evt. kun for ét bånd
og til senere udvidelse med en converter?
Men det er jo ikke gjort med et diagram og
en sammensætning af diverse komponenter,
der skal jo også trimmes og justeres. Så hvad
med at lokke nogle forslag frem til gode og
forholdsvis simple instrumenter, såsom måle
sender eller signalgenerator og signaltracer,
krystalkalibrator og lign. Og måske transi
stor dykmeter et en gang til. Instrumenter der
kan bygges af begynderen for rimelige penge,
og som han kan have glæde af i mange år.

aktivitet. Og når du nu alligevel har bygget
den modtager/sender/antenne etc. etc., hvor
for så ikke sende beskrivelsen til teknisk
redaktør og hæve beløbet ved kassen?
Nuvel, der skal også andet og mere til. Det
vender vi tilbage til i næste årgang. Og så vil
vi iøvrigt nøjes med at ønske vore læsere og
medarbejdere en rigtig glædelig jul!
6PA og 7AQ.
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Og skal konstruktionerne være billige, må
det være transistorer. Derved kommer der et
lille problem. Mange transistoropstillinger er
med plus til stel, men der er også nogle med
minus til stel. Det er vel mindre heldigt, hvis
man laver udpluk af forskellige diagrammer
og så skal have signalerne forbundet, ja og
også strømforsyningen, da de fleste begyn
dere vel kun har én.
Ja, det var lidt af mine problemer. Jeg
håber, du kan få noget ud af det eller evt.
give mig lidt vejledning.
Bemærkningen om kvaliteten af 4RH’s
modtager tager nok ikke sigte på konstruk
tionen, men på anvendeligheden af en ret
modtager. Og indsenderen har ret, skal en
modtager kunne bruges til noget udover at
tjene som øvelsesobjekt, skal det være en
super med god selektivitet og følsomhed. Vi
mangler en konstruktion af en simpel »grund
modtager« kun til 80 m med 455 kHz mel
lemfrekvensforstærker
med
simple
båndfil
tre og med produktdetektor og BFO. Hvem
kommer først?
De øvrige ting på listen være der hermed
også lokket for at få frem. Hvad der lokkes
med? Ja, desværre kan jeg kun tilbyde et ret
beskedent honorar — udover æren, naturlig
vis. Og så glæden ved at kunne hjælpe andre.
En af de få fornøjelser, der ikke er belagt
med skatter og afgifter.
Med hensyn til problemet plus eller minus
til stel samt hvilken spænding?, så kan man
jo diskutere til evig tid uden at blive enige.
Det resolveres derfor hermed, at alle begyn
derkonstruktioner i fremtiden har
minus til stel,

og at strømforsyningen skal indrettes
afgive 12 V. Eller med andre ord:

til

at

Driftspænding plus 12 volt.

Det henstilles hermed kraftigt til mulige
bidragydere
af
begynderkonstruktioner
om
at udforme alle apparater i overensstemmelse
hermed. Skulle jeg selv komme til at begå
et eller flere af de her omtalte apparater
(eller noget, der ikke er omtalt), vil det ga
ranteret blive for drift på + 12 V, måske
undtaget sådanne ting som et dykmeter, der
jo næppe skal køre på strømforsyning med
andre ting. Må jeg iøvrigt henlede evt. modtagerbyggeres
opmærksomhed
på
LF-udgangsforstærkeren fra OZ oktober 1965, der
er lavet specielt med henblik på sådanne
projekter. Ja, det var måske ikke megen
vejledning, men forhåbentlig kommer der
noget ud af det!
Vy 73, 7AQ.

Yagi eller quad!
Af OZ7CF, Paul Stangerup,
Bastholmen 5, Farum.

Forrige nummer af OZ bragte en oversæt
telse af en artikel fra QST. Oversætteren
havde til denne artikel knyttet nogle person
lige meninger, hvoraf det fremgik, at hvis
man ikke havde muligheder for at sætte
kæmpeyagier eller quad-antenner op, ja så
så de tsandelig sort ud for os DX-interesserede. Hvor meget »Fun per Dollar« forskel
lige antennetyper giver, må vel afhænge af
ens humoristiske sans.
Jeg ved ikke, hvad 3Y forstår ved, at DX
vrimler ind. Hvis det betyder, at så mange
stationer kalder een, at man ikke kan læse
nogen af dem, så kan dette jo også have sin
charme. Jeg tror dog, at mange, for ikke at
sige de fleste, danske DX-amatører har haft
mange dejlige timer med deres hobby, selv
om de ikke er nogle af de skrappe drenge i
3Y’s øjne.
En godt og frit anbragt beamantenne er
vel nok det bedste, man kan have, det behø
ver ikke diskuteres. Jeg håber da også selv
at få en sådan sat op, men forinden er der da
mange andre antennetyper, der skal prøves.
Jeg har indtil nu aldrig været i besiddelse
af en yagi eller quad, men DX har dog vrim
let helt godt, til trods for at jeg har benyttet
så lidet avancerede ting som groundplaner
eller det »sidste nye påhit«: en 5λ/8 lang tråd.
Denne tråd skal naturligvis være lodret, så
hvis man ikke har udprægede fakirevner,
plejer man at bruge et aluminiumsrør. Jeg
har worked W4BPD, W6KG og W9WNV på
deres DXpeditioner i, jeg tror, alle de til
fælde, jeg har hørt dem.
Den lodrette 5λ/8 antenne er ikke det sid
ste skrig. Der er faktisk ikke tale om et på
hit, idet det simpelthen drejer sig om at opti
mere længden af en lineær stråler. Dette har
man sikkert kunnet gøre omkring århun
dredskiftet. Den har været anvendt på radio
fonistationer i flere årtier. Jeg har ikke haft
tid til at gå på jagt på teknisk bibliotek efter

de helt gamle ting, men har dog set en smuk
afhandling om den lodrette 51/8 antenne af
Ballantine fra 1924.1)
Yagien kom først til verden i 1926,2) og her
kan man tale om et påhit, oven i købet et
meget genialt. Quad antennen er et rent barn
fra 1943.3).
Hvad selve artiklen angår, så hører den
absolut til de dårligste i QST. Eftersom de to
antenner sandsynligvis er ret ens, vil det
sikkert være omkringliggende genstande, der
betyder mere for udstrålingen end selve an
tennens konstruktion: Yagi eller quad. Lys
netledninger eller andre metalgenstande kan
i hvert fald selv i større afstand fra anten
nen ændre udstrålingsdiagrammet. Det ved
alle, der har lavet modelforsøg på UHF. End
videre er udstrålingen fantastisk afhængig
af antennehøjden og ændrer sig sandsynlig
vis forskelligt for de to antenner ved varie
rende højder. Man kan derfor ikke slutte no
get som helst udfra artiklen angående yagi
contra quad, hvis højden ikke er nøjagtig
26 m. Det kunne dog tænkes, at der var
mange OZ-amatører, der i stedet for en 4 el.
14 MHz antenne på en 12 m bom anbragt på
en 26 m mast, gerne ville have en 8 el. anten
ne på en 35 m høj mast. Hvad skulle man så
vælge? Quad eller yagi?
Denne
antennediskussion får vel ingen
ende, før man med en helikopter direkte må
ler
udstrålingen
under
forskellige
vinkler
med jorden for forskellige antenner over for
skellige jordforhold. EDR burde organisere
sådanne forsøg, det er et spørgsmål af stor
betydning for amatørerne!
Vi kan i mellemtiden fortsætte diskussio
nen quad contra yagi (heldigvis måske).
Og dog! I sommer havde jeg QSO med en
masse W6’ere på 20 m. Pludselig var der en
af dem, der bankede igennem med enorm
styrke. Hvad kørte han dog med? Simpelthen
125 W til en 8 fods whip på taget af sin Folke
vogn.
Hvor er vi så? Skal det være lodrette an
tenner eller retningsantenner? Skal det være
»Hy-Gain« eller »Mosley«?
Næh! Køb en Folkevogn.
1)
Stuart
Ballantine:
„On
the
Optimum
Transmitting Wavelength for a Vertical Antenna over a
Perfect Earth“- Proc. IRE, Vol. 12, p 833, dec. 1924.
2) H. Yagi & S. Uda:
Beam of Electric Waves“.
1926, 2, p 49.
3) William
Antennas“.

I.

Orr:

„Projector of the Sharpest
Proc. imp. Acad. Japan

„All

About

Cubical

Quad
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Amatørens måleinstrumenter:

En tonegenerator
Af OZ7AQ.

Man kan dårligt forestille sig en eksperi
menterende radioamatør uden en tonegene
rator — og så skal der nok alligevel være
mange, der endnu ikke har fået anskaffet sig
dette meget nyttige instrument. Her er så
chancen for at få indhentet det forsømte!
Oscillatoren.

Det komplette apparat, der benyttes som
model for denne beskrivelse, består af fire
dele: oscillatoren, forstærkeren, attenuatoren
og strømforsyningen. Det skal straks siges, at
de fleste slet ikke har brug for den fulde ud
bygning. Selve oscillatoren samt den simplest
mulige strømforsyning vil i de allerfleste til
fælde gøre udmærket fyldest.
Oscillatoren er af en type, der er klassisk,
og som har været beskrevet i OZ og andet
steds i utallige versioner i tidens løb. Fre
kvensen bestemmes af en Wien-bro, som har
den egenskab, at fasedrejningen mellem den
påtrykte spænding e0 og udgangsspændingen
e1 kun for een eneste frekvens er nul. Ved
samme frekvens er netværkets dæmpning
mindst mulig og lig med tre gange, når de to
modstande og de to kondensatorer er indbyr
des lige store. Frekvensen bliver i dette til
fælde (det mest anvendte)

Wien-broen skal helst fødes fra en genera
tor med indre modstand nul, det vil i praksis
sige lav i forhold til R. Endvidere må broen
helst ikke belastes, således at forstærkeren A
i fig. 1 må have høj indgangsmodstand og lav
udgangsmodstand.
Frekvensen varieres ved enten at variere
de to kondensatorer eller modstandene. Det
skal ikke være nogen hemmelighed, at det er
langt at foretrække at bruge en drejekondensator som variabelt element og skifte om
råde ved at indskyde forskellige faste mod
stande. Dette medfører dog forskellige kon
416

Fig. 1.
Principskema
for Wien-bro
generator.

struktive
ulemper,
idet
drejekondensatorens
hus skal opspændes isoleret. Endvidere bli
ver kravet til forstærkeren om høj indgangs
impedans så strengt på det laveste frekvens
område, at det er nødvendigt at benytte en
felteffekt-transistor som første trin. Eksem
pelvis skal ved f = 16 Hz og C = 1 nF mod
standen R være 10 Mohm, og forstærkerens
indgangsmodstand bør da være i hvert fald
over 100 Mohm.
Bruger vi i stedet et dobbelt potentiometer
som variabelt element, kan den maksimale
værdi af R holdes på 10 kohm — 1000 gange
lavere end med variabelt C, hvorved opnås,
at man kan bruge almindelige, billige tran
sistorer. Med et billigt stereo-potentiometer
på 2 gange 10 kohm logaritmisk eller lineært
bliver konstruktionen simpel og kommer ikke
til at fylde ret meget, og fremstillingsprisen
bliver lav. Ulemper ved et potentiometer med
kulbane er støj under drejning, hvilket med
fører, at man må vente på, at generatoren
stabiliserer sig, hver gang man har rørt ved
afstemningen. Dette er mest generende ved
meget lave frekvenser, hvor kredsløbet er
længe om at falde til ro.
For at man kan få sinusformet udgangs
spænding, er det nødvendigt, at forstærkeren
arbejder i sit lineære område. Det opnås ved
hjælp af modkobling med automatisk varia
bel modkoblingsgrad. Hvis udgangsspændin
gen skulle stige, øges den effekt, der afsæt
tes i NTC-modstanden, hvorved dennes mod
stand falder. Herved ændres modkoblings
graden, således at forstærkningen nedsættes,
hvorved
udgangsspændingen
bringes
ned
igen. Den benyttede NTC-modstand (termi
stor) er en type med meget lav nødvendig
effekt (max. 3 mW), hvilket gør reguleringen
meget effektiv. Således varierer udgangs
spændingen mindre end 0,1 dB indenfor hele
frekvensområdet 3,5 Hz — 400 kHz, hvilket
faktisk er bedre end noget, jeg har set før.
Forstærkeren »A« i fig. 1 består af Q1—

Fig. 2.
Wien-bro generatorens strømskema. Cl = C2: S p.F,
0,5 fj,F, 50 nF, 5 nF, 500 pF. Polyester, polykarbonat,
metalliseret
lak,
styroflex
(polystyrol)
eller
lign.
Brug
ikke
elektrolyteller
hi-K-keramiske
konden
satorer. NTC-modstanden er en ITT termistor, type
R53, i evakueret glaskolbe, 5 kohm ved 20 °C (ITT
Komponent, Gladsaxe Møllevej 15, København, Sø
borg). Q2 og Q3 er siliciumtransistorer i plastichus.
2N3702 (og 2N3705) er fra Texas Instruments, 2N2924
er en plastictype fra SESCO. BC108 er fra Philips
eller Siemens.

Q2 (se fig. 2), der er direkte koblet med kraf
tig modkobling fra Q2’s kollektor til Ql’s
emitter. Forstærkningen bestemmes udeluk
kende af modstandene på 6,8 kohm og 1200
f 100 ohm. På grund af modkoblingen bliver
indgangsimpedansen høj. Q2 efterfølges af en
emitterfølger Q3, således at der kan leveres
effekt til NTC-modstanden og 1 kohm poten
tiometret. Da hele forstærkningen bestemmes
af modstandene, kan der ses bort fra transi
storernes spredning i data, og det er ikke
nødvendigt at have et trimmepotentiometer
til at indstille arbejdspunktet med.
De fem områder skiftes med en almindelig
MEC-omskifter type O—12 med 2X5 stillin
ger. Hvert område dækker en dekade (fre
kvensområde 1 :10); der benyttes samme
skala på alle områder. Totalt dækningsom
råde er 3,5 Hz til 400 kHz. Generatorens ud
gangsspænding er ca. 1 volt effektivspæn
ding. Forvrængningen er uden praktisk be
tydning.
Forsyningsspændingen
skal
være
+ 12 V, forbruget er 25 mA. Spændingen bør
stabiliseres, f. eks. med en zenerdiode som
vist.
På det laveste område er i modellen an
vendt kondensatorer på 5 μF, hvilket giver
3,2 Hz med 10 kohm. Kan man ikke skaffe
så store kondensatorer, der fylder tilstrække
lig lidt, kan man forskyde områderne opad,
f. eks. til 16 Hz som laveste frekvens, hvilket
opnås med 1 μF, der fås til rimelig pris og i
rimelig størrelse (f. eks. Philips polyester).
Kondensatorerne til de fire laveste områder
blev udmålt på den simple målebro fra OZ
september 66 side 310; nogle værdier måtte
sammensættes ved parallel- eller seriefor
bindelse af flere kondensatorer. Til det høje
ste område anvendes keramiske blokke på
470 pF. Disse blev ikke udmålt, og skalaen
passer ikke helt her, hvilket dog ikke gør
noget, da man sjældent har brug for at kunne
aflæse eller indstille en bestemt frekvens
her, og har man det, så bruger man målesen
deren i stedet.

Forstærker og attenuator.

De fleste amatører vil stoppe her og vil nu
have en fortrinlig tonegenerator. Mellem po
tentiometerarmen
og
udgangsbøsningen
bør
indsættes en 1 kohm modstand, således at
generatoren ikke kan belastes for hårdt.
Ønsker man et mere raffineret apparat
med konstant udgangsimpedans (600 og/eller
50 ohm) samt såvel trinvis som kontinuerligt
variabel attenuator, må man ofre en ekstra
forstærker på sagen. Det er nemlig ikke så
let at lave en variabel attenuator med kon
stant impedans. Den i modellen anvendte
forstærker, fig. 3, er noget grådig m. h. t.
komponenter, til gengæld har den push-pull
udgang og er DC-koblet, således at også den
laveste frekvens kan overføres usvækket. Der
er anvendt en meget hård modkobling, idet
spændingsforstærkningen kun skal være ca.
10 dB. Denne bestemmes af modstandene på
1.5 kohm og 560 ohm. Forstærkningen er
fuldstændig konstant over hele frekvensom
rådet. Indre modstand er nær nul, den brin
ges på 50 ohm med en 50 ohms modstand.
Signalet går herfra til attenuatoren fig. 4,
der er opbygget omkring en meget’ simpel
omskifter MEC type BK med 1X6 stillinger
(i den sjette stilling har rotor kun forbin
delse til udgangen). Der fås 0, - 30 og - 60
dB med 50 og 600 ohms indre modstand. I
stilling 6 er outputterminalen helt afbrudt.
På denne måde er den konstante udgangs
impedans sikret, idet den kontinuerte varia
tion kan udføres med et almindeligt poten
tiometer før forstærkeren. Dette er logarit
misk, og skalaen er kalibreret i dBm, d. v. s.
dB over eller under 1 milliwatt i 50 eller 600
ohm (der bliver to skalaer, én for 50 og én for
600 ohm).
Forstærkerens
forstærkningsgrad
indstilles
ved at ændre på modkoblingsmodstanden på
1.5 kohm. På grund af den kraftige modkob
ling er der en vis fare for ustabilitet, hvor
forstærkeren kan svinge på en høj frekvens,
eventuelt kun under bestemte udstyringsfor417

Bemærk, at der kun er een stelforbindelse
i forstærkeren. Indgangen forbindes direkte
til potentiometret i generatorens udgang, og
stelles altså herigennem. Udgangen af for
stærkeren indstilles til nul volt DC med det
viste trimmepotentiometer (1 kohm) med
styrkekontrollen
i
midterstilling.
DC-udgangsspændingen vil svinge lidt (et par hun
drede millivolt) til hver side, når styrkekon
trollen betjenes, dette er dog i praksis uden
betydning. Til gengæld overføres selv de
allerlaveste frekvenser uden vanskelighed.

100/ 1W

Fig. 3.
DC-koblet
udgangsforstærker.
Q8
og
Q9
er
fra
Texas
Instruments.
De
angivne
typer
må
kunne
erstattes af de komplementære par 2N3702—2N3704
eller
2N3703—2N3705,
når
hvilestrømmen
reduceres,
således
at
kollektortabet
reduceres.
Disse
plastic
typer er væsentlig billigere.

hold. I sådanne tilfælde kan man prøve med
en lille kondensator (100 pF eller mindre)
parallelt med de 1,5 kohm.
Forstærkeren strømforsynes med + og 9 V, altså 18 V med midtpunkt. Når der ikke
blev valgt ± 12 V, er grunden, at den for
håndenværende nettransformer samt et par
forhåndenværende zenerdioder gjorde ± 9 V
til det mest logiske valg. Står man frit, bør
man vælge ± 12 V. Man kan da få større
udgangsspænding, og det er formentlig ikke
nødvendigt at ændre noget i forstærkeren.
Udgangstransistorerne Q8 og Q9 er forsy
net med køleanordninger, der spændes sam
men om transistorhuset. Transistoren er iøv
rigt loddet i printet på normal måde. Man
bør sikre sig, at disse transistorer ikke bliver
for varme på grund af for stor tværstrøm.
Denne kan nedsættes ved at formindske mod
standen på 330 ohm i serie med de to dioder
OA 200. Forstærkeren i modellen kører i
klasse A, men der er intet i vejen for at køre
i klasse B.

Fig. 5.
Strømforsyning.
Ved
anden
transformerspænding
skal modstandene tilpasses således, at der går en
strøm på 10—20 mA i hver zenerdiode ved normal
drift (belastningen tilsluttet). Med det her angivne
kredsløb kan strømmene i de to OAZ207 ikke blive
ens, idet den „negative“ skal optage den strøm, der
går til 12 V-zenerdioden og dennes belastning.
NB! Påskriften på tegningen er forkert, der skal
stå mF (millifarad), ikke μF (mikrofarad).

Strømforsyning.

En netensretter med efterfølgende udglat
ning og spændingsregulator kan jo udføres
på mange måder. Den her anvendte giver sig
ikke ud for at være den optimale løsning, da
den er baseret på de forhåndenværende søms
princip.
En
passende
nettransformer
ville
have en sekundær på 35 V, 0,25 Aeff - en,
eventuel pilotlampes forbrug — husk ende
lig lampen, der er den største forbruger!
Ensretteren kan være en BY 122, og lade
blokken skal være til mindst 60 V. Een +12
V (og een -k 12 V) er formentlig tilstrække
ligt, der skal så bruges to stk. 12 V, 1 W
zenerdioder (5 %-type).

BO

Fig. 4.
Attenuator. Omskifteren er set bagfra. Fra højre
mod venstre (set fra forpladen): 0 dB/50 ohm, 0 dB/
600 ohm, - 30 dB/50 ohm, - 30 dBl600 ohm, - 60
dB/50 ohm, afbrudt.
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Fig. 6.
Således
er
transistorernes
forbindelser.
Huskeregel
for plastictyperne: hold transistoren med den flade
side ind og tilledningerne opad. Elektroderne sid
der da i alfabetisk orden (B-C-E) fra venstre mod
højre.

Fig. 7.
Printtegning 1 : 1.
Forstærker og generator
er elektrisk adskilt, så
ledes at de let kan ad
skilles.
NTC-modstanden
har begge tilledninger
ført ud i samme ende af
glaskolben,
den
anden
ende fastholdes af en lille
trådbøjle, loddet i prin
tet. Dette er iøvrigt lagt
ud, så også en type med
en udførelse i hver ende
kan bruges.

Fig. 8 (herunder):
Forvrængningen er min
dre end 0,2 % fra 20 Hz
til 20 kHz. Forvrængnin
gen stammer udelukken
de fra selve generatoren
og er altså uafhængig af
niveauet.

Opbygning.

FREKVENS, Hz

Man kan naturligvis også køre tonegene
ratoren på tørbatterier, f. eks. 3 stk. af de
flade 4,5 V i serie. Man bør i så tilfælde have
jævnlig kontrol med batteriets tilstand, og
opbrugte batterier bør ikke efterlades i ap
paratet, så udsivende elektrolyt får lejlighed
til at ødelægge komponenter og lodninger.

Hele apparatet er monteret på en forplade
200X125 mm af 2 mm aluminium, der passer
1 en lille jernkasse, 120 mm total dybde. Der
er masser af plads i kassen, men det kniber
stærkt med forpladearealet. På dobbeltpot
meterets aksel sidder en TS-knap af den type
med tre gevindhuller bagi, her er fastspændt
en aluminiumskive 100 mm i diameter og
2 mm tyk, som er pudset med ståluld, så man
kan skrive på den med tusch. Forpladen er
ligeledes behandlet med ståluld og al påskrift
udført med tusch. Med rørpen og skriftska
belon samt tusch i tre farver kan opnås et
særdeles elegant resultat. Ensretteren er op
bygget på forpladen og på nettransformeren,
der selv sidder på forpladen. De to OAZ 207
er forsynet med kølefinner, fastspændt til
forpladen. Printet sidder på fire 50 mm
lange stag bag omskiftere og styrkekontrol.
De
frekvensbestemmende
kondensatorer
er
monteret direkte på omskifteren.
(Fortsættes næste side).
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Komplet ESB-sender
5. afsnit.
Af OZ1FB, Hans W. Poulsen,
Amg. Landevej 92 A, 1., Kbh,., Kastrup.

FUNKTIONSOMSKIFTER
Egentlig var det meningen, at turen denne
gang skulle være kommet til udgangstrinet
(PA-trinet), men da prøveeksemplarerne af
printet for dette ikke kom frem så betids,
at jeg kunne nå en forsvarlig gennemprøvning, har jeg valgt i stedet at beskrive

Stilling 2 anvendes, når senderen skal tu
nes op på en eller anden frekvens, d. v. s.
der kommer output fra den til styring af det
efterfølgende (rør)-PA-trin.
Stilling 3 anvendes, når man skal flytte en
smule i frekvens, altså til f. eks. tune ind
på en QSO eller en ledig frekvens.
Stilling 4 er også selvforklarende.
Stilling 5 anvendes, når man ønsker at
have senderen driftklar uden egentlig at
bruge den, eller hvis man sidder i en QSO
og pludselig får en masse støj i lokalet (børn
— hunde — papegøjer etc.), som ville akti
vere VOX’en.
Sektion a.

Denne
bestemmer,
hvornår
udgangstrinet
(1 W PA-trinet) skal have spænding tilført.
Armen på omskifteren får spænding fra en
af VOX-relæets arbejdskontakter.
Sektion b.

Funktionsomskifteren.

Denne har, som det vil fremgå af diagram
met fig. 1, 5 stillinger, nemlig:
Stilling 1: CW.
Stilling 2: Lock tune.
Stilling 3: Tune.
Stilling 4: ESB.
Stilling 5: Stand-by.
Stilling 1 behøver vel næppe nogen for
klaring.

Denne sektion tilfører P1 på VOX’en spæn
ding i stillingerne CW, Lock tune og tune.
Grunden til, at P1 skal have tilført ekstra
spænding, er, at det er særdeles ønskværdigt
at få VOX-relæet aktiveret så hurtigt som
muligt, efter at elbuggen har afgivet bare
en prik, og det viste arrangement sikrer da
også, at den første prik kommer med, når
man påbegynder sending af CW, selv ved
høj »speed«. — Derimod skal det i stilling 4
være talen, der bestemmer aktiveringen af
VOX’en.

Tonegenerator
Ledningsføringen er ikke særlig kritisk,
da impedansniveauet er lavt overalt.
Netledningen er aflastet for træk ved
transformeren og ført direkte ud gennem
kassens bagvæg. Der benyttes ingen netaf
bryder, strømforbruget er — ved netdrift —
uden betydning, og en afbryder fylder op på
forpladen og øger risikoen for at få brum
overført til signaludgangen. En kontrollampe,
der kører med stærkt reduceret spænding,
viser, at generatoren er klar.
Kalibrering.

Frekvensskalaen
tegnes
vel
hjælp af en elektronisk tæller,
næppe er mange amatører, der
til sådan et apparat, skal et par
der omtales. Kan man låne en
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lettest
ved
men da der
har adgang
andre meto
anden tone

generator, klares sagen let ved hjælp af den
ne samt en hovedtelefon. Brug område 3,
350—4000 Hz, hvor det er let at indstille de
to generatorer til samme frekvens (nulstød).
Har man adgang til et oscilloskop, kan man
ved hjælp af netspændingens 50 Hz og lidt
tålmodighed lave en meget nøjagtig kalibre
ring.
Netspændingen
tilsluttes
X-forstærkeren, tonegeneratoren Y-indgangen. Ved alle
frekvensforhold m/n, hvor m og n er hele
tal, dannes et stillestående billede på skær
men, en såkaldt Lissajous-figur (udtales lissa-sju med tryk på -sju). Ved m = n = 1
fås en cirkel eller ellipse. I andre tilfælde
kan man ret let ræsonnere sig til frekvensforholdet ved at se, hvor mange hele eller
halve perioder af den ene spænding, der går
på en eller en halv periode af den anden. *

Fig. 1.
Omskifterens funktioner er: 1: CW, 2: Lock tune, 3: Tune, 4: ESB, 5: Stand-by.

Sektion c.

Her sørges der for, at der ikke tilføres lav
frekvensforstærkeren tone i stilling ESB, og
at VOX’en ikke aktiveres i stilling stand-by.
Sektion d.

Gennem R29 på VOX-printet kommer to
nen, som anvendes til modulering af sende
ren, når der skal køres CW eller tunes. Det
viste
diode-modstands-kondensatornetværk
tjener til at aflede tonen til stel, sålænge
elbuggen ikke afgiver spænding, eller om
skifteren ikke står i en af tune-stillingerne
samt at give en vis tidskonstant, således at
det ikke er en umiddelbar tonenøgling af
senderen, der finder sted.
Nøglingen sker derimod ved, at ESB-generatoren får tilført tone, så snart man begyn
der at nøgle, og den egentlige nøgling fore
går af transistorerne Q4 og Q5 i mixerenheden. (Ledningen mrkt. til mirer forbindes
altså til R20 og R21 på mixerprintet). Dette
giver en særdeles fin tegnform samt mulig
hed for break-in, faktisk selv mellem prik
kerne, forudsat at man anvender en eller
anden form for TR-switch.
De to dioder mrkt. Si kan være en hvilken
som helst type siliciumdiode. Dioden anbragt
på selve omskifterdækket spærrer for spæn
dingen i stilling ESB.
Modstanden Rb tilpasses som beskrevet
under VOX-delen. — Hvis man finder ud af,

at der slet ikke skal være nogen, kan Rb for
bindes til stilling 1 — 2 og 3 på omskiftersek
tion f og bør i dette tilfælde være 470 ohm.
Modstanden Rg tilpasses, så man får en
passende udstyring af LF-forstærkeren og
skal være af størrelsesordenen 0,5—1 Mohm,
Sektion e.

Nøgletrinet på strømforsyningen får spæn
ding fra armen af denne sektion, og stilling
2 og 3 kan efter ønske tilsluttes enten 6 eller
12 volt fra strømforsyningen. Anvender man
ikke elbug, kan nøgling ske simpelthen ved
at nøgle 6 volt og tilføre disse til stilling 1.
I stilling 4 (ESB) kommer »nøglesignalet« fra
VOX-relæet via omskiftersektion a og den
indtegnede 22 kohm modstand.
Sektion f

sørger kun for, at mikrofonen tilsluttes, når
denne skal anvendes. Hvis ikke denne sek
tion var med, kunne baggrundsstøj komme
med ud, når der køres CW og dermed måske
give anledning til en dårlig tonerapport. (Man
kan jo selvfølgelig også trække mikrofonstik
ket ud, når der skal anvendes CW).
Det vil være praktisk og hensigtsmæssigt
at lægge sektion a og e på samme omskifter
dæk, ligesom sektion c og f bør anbringes
sammen. Omskifteren kan f. eks. være type
O—120 fra MEC. — Den ældre og lidt større
type O—12 kan naturligvis også anvendes. *
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Mobil på 2 meter?
Af OZ9MO, Jarl Risum,
Bispebjerg Hospital, København NV.

Det var med nogen forbavselse at jeg læste
8OS’ indlæg i sidste nummer af OZ om
groundplane-antenner til mobilt brug. Jeg
har selv i det sidste års tid eksperimenteret
en del med haloer, dipoler, groundplane-antennen og almindelige kvartbølgestave, men
er kommet til ganske andre resultater.
Det vil imidlertid være irrelevant i detaljer
at redegøre for disse; mine målinger er des
værre, ligesom 8OS’ kun relative, og har kun
gyldighed under de bestemte udbredelsesfor
hold på den dag, de blev foretaget, og kun
for
den
bestemte
geografiske
strækning,
hvor forsøget fandt sted. I stedet vil jeg refe
rere
til
en
artikel
af
mobil-veteranen
W1HDQ, Edward P. Tilton.*) I oversættelsen
er kun medtaget stof angående 2 meter.
»Effektiviteten, når det gælder kontakt med
mobilstationer, er et gammelt argument for
at holde fast ved lodret polarisering i de om
råder, hvor dette stadig bruges. Lodrette
mobilantenner er sædvanligvis mere diskrete
og simple at montere end de vandrette, men
bortset herfra, hvor vigtigt er det da at bruge
vandret
polarisering,
hvis
tilfredsstillende
rækkevidde skal kunne opnås?
Til forsøgene på 2 meter brugte vi en ha
stigt sammenflikket halo, lavet af forfatte
ren i løbet af ca. 30 minutter. Måske andre
dovne individer, som havde lyst til at prøve
vandrette mobilantenner, var interesserede i
de mekaniske detaljer.
Bæremasten er 48 cm lang. Den blev hug
get fra en gammel TV-antenne og anvendt
på grund af den ringe vægt, og fordi dens
diameter på knap 10 mm fik den til at passe
stramt i et standard Amphenol-stik. Stikket
passer til et hunstik, anbragt på en vinkel af
aluminium, der ved hjælp af selvskærende
skruer er fæstnet i revnen imellem karros
seriet og bagklappen på siden af vognen.
Coaxkablet
fra
hunstikket
løber
igennem
vognen og hen til instrumentbrættet, hvor
stationen betjenes.
Der blev også anbragt et stik oven på vog
nen på en lille kasse, fastloddet til en kobber
plade, 75X150 mm, der fulgte tagets kontu
rer. Kobberpladen blev fastgjort ved hjælp
af elektriker-tape i vognens farve. En længde
RG-58/U kommer via tagrenden og fordøren
ind i vognen.
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Haloen er en stump 3 mm hårdttrukken
aluminiumstråd, 97 cm lang og bukket cir
kelrund. Elementets ender har en afstand på
ca. 10 cm (!) — den præcise størrelse af cirk
len syntes ikke at være kritisk. Coaxkablet
løber op gennem røret fra stikket i bunden
og ud gennem et hul nær toppen, hvor skær
men bliver fastgjort. Inderlederen udgør ar
men i gammamatchen, idet en lille alumini
umsbøjle giver forbindelse til elementet. Op
rindelig anvendtes en lufttrimmer i matchen.
Da den bedste værdi var nær ved 25 pF, blev
en fast kondensator af denne størrelse indsat.
Når bøjlen blev anbragt 100 mm ude, regnet
fra midten af masten, opnåedes et standbøl
geforhold på mindre end 1,5 over et betrag
teligt frekvensområde. Justeringen af haloen
er individuel fra vogn til vogn, men bør fore
tages med en SWR-bro, ikke en feltstyrke
måler.
Haloen blev prøvet både på taget og på
siden af vognen. Sidstnævnte sted var den
mere retningsfølsom, men derudover var der
kun ringe forskel på resultaterne ved sen
ding og modtagning. Under de følgende for
søg blev haloen siddende på siden, og en
almindelig 48 cm stav blev anbragt i holde
ren på taget. En coaxomskifter sikrede lyn
hurtig omskiftning imellem de to antenner
og stationen, en Gonset Communicator.
Som VHF mobil-entusiast gennem mere
end 20 år med erfaringer hentet over alle
dele af USA, har forfatteren bemærket ud
bredelsesforholdenes vekslen i al slags ter
ræn. Hovedparten af tiden anvendtes lod
rette antenner, skønt forskellige former for
vandrette også blev prøvet af og til. Når både
lodret og vandret polarisering kunne udsen
des fra faste stationer, skete det ofte, at
kvartbølgeantennen ikke gav forskel i signal
styrke på modtageren. I hvor høj grad pola
riseringen var drejet, hang altid sammen
med hver ujævnt terrænet var«.
Forfatteren fortsætter med en række lokaigeografiske betragtninger og ender med at
udtrykke sin grænseløse nysgerrighed efter
at finde til bunds i problemet. Der står
videre:
»Vi brugte tometerstationen W1DXE-VHL,
forsynet med en 32 el. vandret antenne, opsat
30 m over jorden et sted i West Hartford.
Udsigten er fri i alle retninger indenfor en
radius af et par kilometer. Indtil 10 km’s af
stand er der da heller ikke særlig forskel at
høre, eftersom nålen på S-meteret står helt
i bund. Længere borte, nær synskredsens
rand, viste haloen sig at være 15 dB bedre
end kvartbølgestaven. Dog findes der enkelte

steder, hvor signalet fra staven nærmer sig
haloens i styrke. I fladt nedadfaldende ter
ræn formindskes forskellen i signalstyrke; i
en afstand af 20—30 km ligger den mellem
6 og 10 dB i gennemsnit.
Skal signalet op over en 200 meter høj
bakke, ca. 3 km fra den faste station, er der
stadig lidt gevinst at hente ved vandret po
larisering — imidlertid kan man rykke om
kring med vognen og finde steder, hvor den
lodrette antenne er hele 20 dB bedre end den
vandrette. I Collinsville, 20 km og tre højde
rygge borte, kan man finde nogle næsten
døde pletter. Megen køren frem og tilbage
har vist, at gevinsten i dette område med
rigtig polarisering androg 3—5 dB. Kører
man meget højt op, således at der er tale om
optisk sigt, er polarisationsfænomenet særlig
tydeligt«.
Forfatteren bemærker herefter en passant,
at han har opnået formindsket tændingsstøj
og mindre flutter med sin halo frem for stav
antennen — et forhold, som jeg skal vende
tilbage til senere. Artiklen slutter således:
»Ved at gå over til vandret polarisering
fik vi en betydelig forbedring i forhold til,
hvad vi tidligere havde opnået ved lodrettil-lodret og krydspolarisering. Men en lod
ret antenne, som sædvanligvis giver mindre
vrøvl med familien, er ikke værst. Over
gang i almindelighed til vandret polarisering
burde ikke på nogen måde hindre en amatør
i at gå i gang, skønt han ikke vil have noget
mere skæmmende på sin vogn end en lodret
pind. Men hvis man vil have det maksimale
ud af sit udstyr, bør man prøve vandret pola
risering. Og læg ikke ideen med den trans
portable beam på hylden; de morsomste op
levelser får man på gode QTH’er med den
største antenne, som overhovedet kan prop
pes i bilen«.
Såvidt W1HDQ. Hans resultater kan ifølge
mine egne erfaringer direkte overføres på
danske forhold. Som et kuriosum kan næv
nes, at den eneste station, jeg til dato har
hørt bedre på min groundplane, er triplersignalet fra OZ7IGY; det høres tydeligt og
pænt over hele København og nordpå til
linien
Klampenborg-Lundtofte
samt
enkelte
spredte steder nord på. Med haloen kan det
knibe selv i København NV.
Et problem er endnu ikke behandlet, nem
lig flutter. Ing. Reithofer, DL6MH, (Bayericher Bergtags fader) har undersøgt proble
met og opnået tankevækkende resultater.**)
Groundplane: forståeligheden af selv kraf
tige signaler er dårlig ved høje hastigheder.
Halo: antennen er i så henseende bedre, men

giver mindre forstærkning (hvilket ikke er
så mærkeligt, da haloen er forkert udført —
bl. a. er gammamatchen lige så tyk som selve
elementet). Imidlertid er DL6MH meget glad
for en såkaldt bukket dipol — en af 3 mm
forniklet pianotråd udfærdiget dipol, der ca.
1/3 fra midten er bukket ca. 20° i vandret
plan. Dipolen fødes med en almindelig tynd
gammamatch. Dette er hans foretrukne an
tenne, og det er muligt, at den udjævner felt
styrkevariationerne bedre på grund af sin
større fysiske udstrækning.
5/8 1-antennen er endnu en mulighed, men
jeg har intet kunnet finde om den ud over
konstruktionsartikler, hvor den bliver rost
for sin forstærkning (3 dB over dipol).***)
Den syntes, p. g. a. sin forlængerspole, at
have nogen vandret polarisering.
Tilbage står kun nogle enkelte bemærknin
ger: Det forhold, at man kan høre andre lod
ret polariserede mobilstationer bedre på sin
egen
stavantenne
end
de
omkringboende
kraftige amatører med yagier, skyldes natur
ligvis, at yagien ikke just er en rundstråler;
foruden de ca. 6 dB, der tabes ved krydspola
risering, må man medregne sideloops og F/Bforholdet, der nemt kan løbe op på 20—30
dB for en 8 el. yagi — selvfølgelig afhængigt
af retningen. Dette betyder ikke, at alt er
tabt. F. eks. har K8PBA i QST beskrevet en
udmærket vandret polariseret rundstråler —
Antaloen — som giver en forstærkning på
5 dB i dårligste og 10 dB i bedste retning.
Antennen er lidt i familie med spalteanten
nen og består af 17 haloer stablet oven på
hinanden. Ved at deformere antennen pas
sende, kan man formentlig få den helt rund
strålende. Kløverbladsantennen, som bl. a.
anvendes af EDR’s Københavnsafdeling, er
også en udmærket løsning. Endelig kan en
almindelig veljusteret halo give resultater,
som er mindst lige så gode som en ground
plane.
Diskussioner om antenner mister imidler
tid fuldstændig deres berettigelse, så længe
hovedparten af den danske VHF-mobilaktivitet foregår som kanaltrafik på utilstrække
ligt ombyggede taxaanlæg (atomtidens svar
på SM 19). En nogenlunde anstændig station
er nødvendig, hvjs man skal have glæde af
sit mobilanlæg.

*) „Polarization Effects in VHF Mobile", QST
dec. 56.
**) J. Reithofer:
Transistor-Amateurfunkgeråte
fur das 2 m Band. Franzis Verlag.
***) VE7ABK: Improved vertical antenna for
2 m mobile. QST okt. 65.
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Spørgsmål
sendes
til
OZ6NF,
G.
Juul-Nyholm,
Hirsebakken
7,
Måløv.
Sammen
med
spørgsmålene
skal
altid
opgives
EDR-medlemsnummer
og
evt.
kaldesignal,
men
spørgerne
forbliver
anonyme
overfor alle andre end OZ6NF.

Spørgsmål: Jeg har et for mig meget mystisk
problem.
Min
transistorradio,
en
Schaub
Lorenz
Palo T40L, er udstyret med FM, LB og MB. På FM
er alt normalt. Når jeg trykker MB-knappen ned,
siger den intet. Ca. 1 minut efter, at jeg har tændt
for den, modtager den stationer, men kun omkring
900 kHz. Lidt efter lidt kan man modtage statio
ner på 1000 og 800 kHz, og sådan breder den sig ud
til siden, så man ca. 4 minutter efter tændingen
kan modtage hele MB-båndet. Jeg tror, det er den
selvsvingende
blander,
det
er
galt
med,
da
jeg
heller
ikke
i
begyndelsen
kan
høre
signalet
fra
den på en anden modtager. Hvad kan der være i
vejen? — På mit universalinstrument er der en
bøsning, ved hvilken der står OUTPUT. Hvad skal
man bruge den til?
Svar: Jeg tror også, at det er den selvsvingende
blander, der starter lidt langsomt. Sidder der ikke
en
elektrolytkondensator
som
afkobling
et
eller
andet sted lige ved blanderen? Prøv at skifte den
ud.
Elektrolytkondensatorer
bruger
en
lille
smule
strøm,
af
størrelsesordenen
een
mikroampere,
og
den gør ingen skade. Når „lytter" ikke har været
i brug i lang tid, er denne lækstrøm, som man
kalder den, større, men i løbet af ganske kort tid
aftager den til den normale størrelse. Man kalder
denne proces for lyttens formering. Når lytten bli
ver olding, viser det sig ofte ved, at formeringen
starter ved en usædvanlig stor lækstrøm, og noget
sådant tror jeg sker i din modtager. Så gå på jagt
efter
sådanne
sure
lytter.
—
OUTPUT-bøsningen
bruger man ved måling af BCL-spillers LF ud
gangseffekt,
idet
man
sætter
prøveledningerne
i
den bøsning og den neutrale og hen over højttale
ren. Hvis højttaleren så er 5 ohm, vil skalaen for
output passe. Det er ment som en hjælp for radio
teknikere, idet de så ikke behøver at bruge Ohms
lov for at regne effekten ud, når de har målt spæn
dingen over højttaleren.
Spørgsmål: Var det muligt, at du kunne hjælpe
mig med et diagram til en strømforsyning til den
nye EICO type 753, som Radio Magasinet reklame
rer med i OZ for november?
Svar: Desværre ikke umiddelbart, idet jeg hver
ken har diagrammet eller ved noget om, hvad den
skal kunne. Men kan du oplyse mig om, hvad den
skal kunne, så kan vi tales ved igen.
Spørgsmål: Jeg har tænkt mig at lave din opstil
ling, som er beskrevet i OZ nr. 8, 1966 (Løst og fast
om montering af elbuggen). Kun er der en lille
ting, som jeg gerne vil have med i min egen op
stilling, og det er den multivibrator med 2 stk.
AC125, som OZ7AQ beskrev side 125 i OZ nr. 4,
1965. Jeg er ikke tilfreds med imijunctiontransistorgeneratoren, der — som du selv skriver — kun har
en spæd lyd. Jeg er tilhænger af et godt og kraf
tigt medhør. 7AQ skriver: „Den viste opstilling kan
naturligvis erstattes med en multivibrator, der kob
les til Q7, ligesom Q1/Q2 er koblet til 03. Desværre
slår mine radiotekniske kundskaber ikke til her.
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Hvilken højttaler
multivibrator, og
menkontrol?

skal
kan

man iøvrigt bruge
der evt. monteres

til
en

denne
volu

Svar: Jeg tror, at 7AQ mellem OZ nr. 2 og 4 har
fundet ud af, at multivibratoren helst skal have
12 V, når den skal trække en højttaler. Og så må
man
bruge
en
sluttekontakt
på
nøglerelæet,
som
han har vist det på diagrammet side 125. Mellem
multivibratoren
og
højttaleren
skal
der
indskydes
en
højttalertransformer,
så
den
ikke
belastes
med
højttalerens 5 ohm eller så, men med nogle kohm.
Ellers kan den ikke virke. Så kan man forbinde
høj
ohmssiden
af
transformeren
mellem
kollektorerne, som nævnt i teksten. Det skulle virke. — En
volumenkontrol kan laves ved at forbinde et po
tentiometer
på
10—100
ohm
over
transformerens
sekundær, og forbinde højttaleren mellem den ene
side og midterarmen. — Alle højttalere vil kunne
bruges, hvis de er mindre end tyve år gamle. Prøv
med hvad du har.
Spørgsmål: Jeg er i gang med at bygge OZ1FB’s
grundmodtager (OZ juni 1964), men der bliver ikke
til filteret i første omgang, og senere skal der jo
også laves converter til 2 meter til modtageren. Det
må formodes, at det bliver ret vanskeligt at mod
tage FM på 2 m med filtret indskudt. Så derfor
OM,
hvordan
klarer
man
problemerne
med
at
skyde filtret ud og ind efter behag?
Svar:
Hvis
frekvenssvinget
i
et
modtaget
FMsignal når ud over MF-kurvens top, vil der opstå
kraftig
forvrængning,
som
hurtigt
ødelægger
sig
nal/støj forholdet. Du har derfor helt ret i, at det
mekaniske filter ikke må være i funktion ved mod
tagning af FM, for med dets godt 2 kHz bredde vil
ethvert
FM-signal
blive
kraftigt
forvrænget.
Men
det er ikke lige ud ad landevejen at skifte filter
i MF’en, for man kan næsten ikke undgå, at der
via skiftesystemet kan rende noget signal udenom,
når filtret er inde. Og så virker filtret jo ikke
mægtig godt mere. — Nå, det kan jo prøves, og det
simpleste er nok at bruge et relæ, som installeres
på printet ved filtret. Er der en skifte- og en slutte
kontakt, kan man lægge shuntledningen til stel med
sluttekontakten, når filtret er inde og således dæm
pe lækagen ekstra. En anden metode, som er mere
probat, er at lave to blandere, som trækker hver
sit „filter", og så kun bruge dem én ad gangen.
Men så skal der nok laves et andet print?
Spørgsmål: Jeg er under forberedelserne til byg
ning
af
en
større
konstruktion
med
transistorer
strandet
på
problemer
med
strømforsyning.
Jeg
ville gerne bygge en ganske enkel opstilling i lig
hed med den, 7AQ har beskrevet i OZ nov. 1965,
blot skal jeg bruge 25—30 V og 2,2 A. Jeg har
imidlertid ikke kunnet finde et egnet diagram, så
derfor håber jeg, at du kan hjælpe mig. — Jeg
har en transformer 35 V/3 A, en lyt på 1000 μFl50 V,
en krafttransistor CTP 1104 samt ventilen B30S2200.
Jeg vil nu gerne vide hvilken zenerdiode, der vil
egne sig til den søgte spænding og strøm samt stør

reisen af den modstand, der i fig. 6 forbinder kollektor med basis under de givne forudsætninger. —
Jeg tror, at der er behov for en konstruktionsbe
skrivelse
af
en
sådan
enkel
strømforsyning
uden
spændingsregulering,
kortslutningssikring
og
andre
finesser; måske var det en idé til en artikel i OZ?1)
Svar: Zenerdioden ZL33 og 1000 ohm. Måske 680
ohm. ZL33 laves af Intermetall og er ikke helt bil
lig. ZL33 er en 10 W type, men der afsættes kun
max. 5 W. Alligevel skal den. skrues fast i en køle
plade. Måske ville det være billigere at lade en
AD149 styre den CTP1104, og igen styre AD149 af
nogle
små
zenerdioder,
som
vist
på
diagrammet?
Så skal modstanden være et sted mellem 2,5 og 22
kohm.
Zenerdiodernes
spænding
skal
tilsammen
give ca. 30 V, så man kan faktisk godt tage nogle
tilfældige
eksemplarer
med
på
vejen,
de
behøver
ikke at være lige store. Philips har vist ingen

30 V-type, men både Texas Instruments og Moto
rola har, blot er de fabrikater gennemgående noget
dyrere. På den anden side kan flere Philips dioder
hurtigt blive dyrere end een fra de andre. — For
resten, det kan godt være, at den CTP1104 er lidt
for lille til den anvendelse, den kan blive for
varm. Hvis den brænder af, så skift den ud med
en AD149, det er vist det billigste. Sørg i alle til
fælde for en god, stor køleplade. — M. h. t. en kon
struktionsbeskrivelse,
så
er
denne
jo
netop
en
spændingsreguleret
strømforsyning!
—
Hvis
den
skal trække en LF-forstærker til Hi-Fi, så skal lyt
ten på udgangen nok være nogle millifarad, altså
nogle tusind μF, hvis det hele skal blive stabilt.
Spørgsmål: Allerførst tak for dit brev af 10. okt.
Det har jeg tygget en hel del på, og så gjorde jeg,
som du skrev. Kassereren sendte mig de numre,
jeg manglede samt VTS, og 8JM svarede på min
forespørgsel ved flux at sende mig et DR-nummer.
Men nu kommer det kedelige: Hvad skal jeg bruge
nummeret til? — Jeg samlede 4RH’s lille modta
ger, satte min antenne til, og ind væltede en skøn
samling
af
kommercielle
stationer,
diverse
morse
og QRM. Ikke til at skille ad med min lille FMdreko. Så læste jeg flittigt i VTS, rev spolerne ud,
af med tråden og noget nyt på. Det blev til 42 vdg.
med 2 vdg. pr. rille på form 5013, hvilket skulle
give ca. 15 μH med næsten fuld kerne. Koblings
vindingerne blev på 8 stk., også med 2 i hver rille.
Jeg havde nemlig læst noget om impedanstransfor
mation, og so skønnede jeg, at 1:5 måtte være
passende fra min antenne til modtageren. Og da
tilbagekoblingsspolen
før
var
af
samme
størrelse
som i indgangen, blev den altså atter lige så stor.
I med spolerne, 100 pF over, og jeg skulle så være
bedre kørende. Joh, det blev jeg da også. Om dagen
kan jeg høre diverse OZ med ESB køre i ring, ind
imellem en DL. Frekvensbåndet er nu på ca. 3600
kHz—3850 kHz. Men når mørket falder på, bliver

den (modtageren) helt forrykt. Atter kan jeg uden
besvær høre musik, sang og tale samt nogle DL og
G, ja, jeg har også hørt et CQ fra TI6V. (Jeg er
temmelig sikker derpå, da jeg er vant til at høre
stemmer gennem en hel del radiostøj fra mit ar
bejde). Så helt ringe er spillen da ikke. Men hvor
dan kommer de f.................................BC-stationer ind? Jeg
har spekuleret meget derpå og kommer til det re
sultat, at det må være ved 2. transistor, det er galt.
Hvordan med tilbagekoblingen, når jeg har ændret
afstemningen
så
meget?
Og
potmeteret
kan
ikke
tåle at blive løftet mere end få grader fra O-stil
ling (+), før det hele svinger bravt. Så transisto
ren kører vel heller ikke allerbedst, når basis lig
ger så tæt på emitteren?
Kan du hjælpe mig igen? Jeg er nemlig ikke så
glad for at lodde alt for meget på printet, det er
det ikke glad for. Jeg mener at have kigget tem
meligt
omhyggeligt
i
VTS,
men
kan
altså
ikke
finde
noget
om
beregning
af
tilbagekoblingen.
Det bliver vel også aktuelt ved oscillatorer, så kan
du fortælle mig lidt om det, vil jeg blive glad. Men
jeg skal måske hellere begynde på superen med
det samme, for samle på frimærker er ikke sjovt
med
småfolk
i
huset
(gennemtræk og
små
pil
fingre!) — PS. Jeg er ved at lave 7HB’s power
supply,
men
med
variabel
udgangsspænding.
Skal
jeg nu lave endnu en, men med - ud, såfremt jeg
vil bruge enheder med både + og - på stel og
koble signalerne sammen og i så fald hvordan?
Svar: Selv tak. Det glæder mig at se, at du har
nået et så fint resultat. Abt. DK-nummeret, så kni
ber det lidt for mig. Jeg har ikke selv været DEamatør, da jeg sprang lige ud i det med en sender.
Men set fra en senderamatørs side, så er DR-nummeret
din
legitimation
på
QSL-kort,
ganske
som
normale kaldesignaler er det. M. a. o., du kan be
nytte nummeret ved at sende QSL-kort til aflyt
tede forbindelsers deltagere med nummeret på, og
ganske som en senderamatør identificeres med sit
kaldesignal, vil du så blive identificeret med dit
DR-nummer. — Men jeg er sikker på, at hvis du
skriver til 8JM om det, får du det hele forklaret. —
Se, om aftenen og om natten stiger signalstyrken
af stationerne meget i forhold til deres dagniveau.
I virkeligheden kan man på 80 m lytte verden
rundt de fleste nætter, hvis altså modtageren kan
skille de kraftige europæiske stationer fra. (Det er
der ikke så mange, der kan!) De europæiske sta
tioner er så kraftige, at de overstyrer de fleste
modtagere,
hvis
deres
forstærkning
ikke
justeres
som passende til de kraftigste. Din modtager er så
simpel, at den slet ikke kan finde ud af det, den
bliver
simpelthen
overstyret
om
aftenen.
Det
kan
klares noget ved at dæmpe signalerne fra antennen,
men
helt
godt
bliver
det
ikke.
Tilbagekoblingen
har måske lidt at gøre med det, men ikke meget,
tror jeg. Dog, det er klart, at hvis potentiometeret
kun lige skal løftes fra bunden, før den svinger,
er der nok for mange vindinger på tilbagekoblings
spolen. Tager du nogle af dem af, skal der mere
strøm igennem transistoren, før den svinger, og jo
mere strøm, jo større signaler kan den behandle.
Men
forskellen
bliver
vist
ikke
trolddomsagtig.
Det er en lille smule indviklet at regne sådan en
tilbagekobling ud, så derfor er det ikke beskrevet
i VTS. Der er som regel også ret mange usikre fak
torer som f. eks. afstanden mellem signalspolen og
tilbagekoblingsspolen,
at
man
oftest
prøver
sig
frem. Prøv som en start at fjerne halvdelen af vin
dingerne på tilbagekoblingsspolen. — Jeg kan ikke
rigtig komme mig over, at du har hørt en TI6 på
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Verdens
billigste
kunstantenne
Af OZ2UA, Poul Skelmose,
Storegade 28, Varde.

»Konstruktionen« skriver sig tilbage til
1947, hvor jeg, af mangel på andet, måtte ty
til saltvand som modstandslegeme i en kunst
antenne.
Tegningen viser hele antennens tilblivelse:
En tom konservesdåse fyldes omtrent méd
vand. Ned i dåsen stilles en elektrode*) på en
isolator. Elektroden kan også blot hænges
isoleret på dåsens kant. Ohmmeteret tilslut
tes, og det vil, alt efter vandets renhed og
elektrodens størrelse, vise en modstand på
600 til 1200 ohm. Nu drysses der salt i vandet,
indtil modstanden bliver 70 ohm. Antennen
er nu klar til brug — så enkelt er det.

Teknisk brevkosse

(fortsat)

80 m. Det har jeg vist aldrig. Heller ikke på større
modtagere. Nu vi er ved det; jeg har for øjeblikket
en ny modtager på prøve. Den fylder ikke helt så
meget som sædvanligt, men den er alligevel nogle
numre større end din: der er 112 transistorer og
50 dioder i den!! — Man kan godt køre enheder
med blandet plus og minus på stel fra den samme
strømforsyning. Der skal bare være rigtig god

En glædelig jul
samt et godt og lykkeligt nytår
ønsker vi alle vore amatørvenner.
Tak for det svundne år.
73, Rikke og Emil, OZ8YL, OZ3FM.
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Den store overflade og vandfordampningen
holder temperaturen nede. Dåsen virker som
en effektiv skærm mod udstråling.
*) Det er nok rigtigst at anvende et metal, der
elektrisk „ligner" dåsens hvidblik, ellers opstår der
en ensretning, den afsløres ved at vende ohmmete
rets tilledninger, modstanden vil ikke være ens i
begge
måleretninger.
Hvad
ensretningen
betyder
for antennens funktion, har jeg ikke fordybet mig
i, men måske kunne en anden tænke sig at under
kaste den en „nøjere videnskabelig analyse". .

Ensretningen betyder intet på frekvenser
over nogle hundrede kHz.
TR.

afkobling imellem plus og minus. Ofte kan det
være nødvendigt med en afkobling på hvert eneste
kort. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på
de nye små tantallytter fra ITT, de perleformede.
Jeg har set dem averteret i OZ, og de er billige af
tantallytter at være. Fordelen frem for alm. lytter
er (foruden en lækstrøm så lille, at den er vanske
lig at måle, typisk 0,002 μA), at der ikke er anden
selvinduktion i dem end tilledningerne. En 7 μF
f. eks. vil på MF, HF og VHF have en impedans
på ca. een ohm, og altså være en meget effektiv
afkobling, som man ikke behøver at shunte med
10
nF
eller
keramiske
afkoblingskondensatorer
for
at tage HF’en. Værdierne i udvalget er lidt min
dre, end man plejer at bruge på LF, men når vi
alligevel ikke skal have Hi-Fi, går det fint alle
steder, hvor det ikke er afkoblinger. Prisen er lige
omkring en krone en gros.
Vy 73 de OZ6NF.
1)
Hvis man samler på afbrændte transistorer, er
det naturligvis en god idé at bygge en reguleret
strømforsyning
uden
kortslutningssikring
—
ellers
ikke. Tro mig, jeg har visse erfaringer på dette
felt! Så hellere en helt ureguleret ensretter med
smeltesikring. løvrigt tror jeg ikke, at den CTP1104
holder til spændingen.
TR.

Fra INDUSTRI OG
Ved OZ6PA

VIDENSKAB

Solen og dens indflydelse på vor atmosfære.
Solen., der betinger liv og død for vor klode og
dens beboere, er i sig selv så gådefuld, at den nød
vendigvis må være målet for videnskabens dybe
ste spekulationer.
Intet under at solen af mange folkeslag betragtes
som en guddom, der skænker varme og liv.
Der er langt til solen målt med en menneskelig
alen, og vi ved, vi ville omkomme i et flammehav,
hvis vi kom den for nær, og alligevel er den ikke
helt ukendt for os. Vi ved ikke så lidt om dens
væsen,
dens
sammensætning
og
dens
alder.
Her
nede fra vor jord betragter vi den med komplice
rede instrumenter. Vi noterer os dens „puls“, dens
temperatur, dens rytme. Og medens solen kan iagt
tages døgn for døgn nu og i fremtiden, så kan dens
virkninger også registreres tilbage i tiden. I jord
lagene kan vi spore dens virke millioner af år bag
ud, og vi nyder godt af det solskin, der strålede
over vor jord i de tidligste perioder af dens tilvæ
relse- De stenkul, vi putter i vore fyr, er faktisk
konserveret
solskin,
der
har
strålet
over
udbredte
urskove i en fjern, fjern fortid!
Vi kan konstatere, at vor guddommelige sol i år
millioner
har
skinnet
med
næsten
samme
styrke
som i dag, thi blot nogle få graders højere eller
lavere temperatur ville have umuliggjort al plante
og dyreliv.
Vi
radioamatører beskæftiger
os særlig
med én
side
af
solvirksomheden,
nemlig
solens
indflydelse
på de elektriske forhold i jordafmosfæren. Til dag
lig spekulerer vi jo ikke så meget over solens ind
flydelse på alt og alle, men når vi sidder i vor stue
og ivrigt søger at knytte vore usynlige tråde til
medamatører i det fremmede, så river vi os i håret
af
irritation,
når
forholdene
i ionosfæren umulig
gør vort forehavende. Vi taler om van Allen bæl
tets
ejendommelighed
eller
den
voldsomme
QRM,
der er uudholdelig. Alt sammen er det udslag af
solvirksomhedens
indflydelse
på
de
elektriske
for
hold.
Der er skrevet tykke bøger om de ionosfæriske
forhold, og meget er publiceret herom i amatør
tidsskrifter verden over. Her vil jeg mere fortælle
om selve solvirksomheden, den, der ligger til grund
for de atmosfæriske elektriske forhold.
Et spørgsmål, der trænger sig på, er dette: Hvor
dan opstår solens ufattelige energi? Er vi efterhån
den blevet så dygtige, at vi kan forstå og forklare
dette
energiopbud?
Solenergien
så
at
sige
postes
ud i verdensrummet. Dag efter dag, år efter år, ja
millioner af år stråler og varmer den, og der er
tilsyneladende ikke stilstand eller nedgang i energi
virksomheden.
Den energi, vor klode modtager fra solen, svarer
til 1,8 HK på hver eneste kvadratmeter, og den
samlede energi er flere millioner gange større end
den,
jordens
samlede
kraftværker
kan
præstere.
Og så er som sagt den part af energien, jorden
modtager, ufattelig ringe i forhold til hvad solen
præsterer til anden sideDe
sidste
års
opdagelser
indenfor
atomvidenska
ben har bragt os nærmere en forståelse af solens
energiproduktion. Det lille atom besidder i sig selv

så store kræfter, at gåden skal løses ad denne vej,
men om vi så bedre vil forstå, hvad der egentlig
styrer al denne energivirksomhed, er vel et andet
spørgsmål. Love vil kunne opstilles, kræfterne vil
kunne udtrykkes i tal og formler, men om selve
gåden bag det hele, hvoraf og hvortil? Ja, her må
vi
standse
og
sige
med
Shakespeare:
Evighedens
stemme taler ikke til ører af kød og blod.
Den energi, vi modtager fra solen, modtager vi
hovedsagelig i form af lys. Lys er elektromagneti
ske bølger af en sådan bølgelængde, at de fremkal
der synsindtryk på vort øje, det vil sige bølgelæng
der mellem 4000 og 8000 ångstrøm (1 ångstrøm =
1/
μμ).
Til
de
forskellige
bølgelængder
indenfor
10
dette område svarer de forskellige farver. Hvidt

Fig. 1.
Her ses berylliumatomet. Det består af en kærne
i midten, og udenom løber fire elektroner, to og to
i hver sin bane. Anslås atomet ved varmepåvirk
ning f. eks., føres et elektron fra den yderste bane
ud i en helt ny. Elektronen vil hurtigst mulig søge
tilbage til sin gamle oprindelige bane, men afleve
rer samtidig den tilførte energi i form af lys.
lys er sammensat af alle mulige bølgelængder in
denfor dette område og i et sådant forhold, at der
er lige megen lysenergi i lige store bølgelængde
intervaller.
Da
lys
er
elektromagnetiske
bølger,
må
man
antage, at udsendelse af lys fra en lysgiver skyldes
svingninger
af
elektriske
ladninger,
ligesom
radio
bølger, der udsendes fra en antenne, skyldes sving
ninger af elektriske ladninger i antennen. De „an
tenner",
der
er
virksomme
ved
lysudsendelse,
er
det lysende stofs atomer eller molekyler. Her kom
mer vi ind på det, der hedder Bohrs postulaterNu ved jeg godt, at det med postulater lyder
mystisk og lærd, men for os almindelige menne
sker er det dog alligevel til at forstå. Bohr siger,
at et atom kan eksistere i en hel række stationære
tilstande uden at udstråle energi, men ved over
gang fra en tilstand E1 til en lavere tilstand E2
kan energiforskellen afgives i form af elektromag
netisk
stråling,
hvis
frekvens
v
bestemmes
af
E1 - E2 = hv, hvor h er en konstant, den såkaldte
Plancks konstant, af størrelsen 6,62 • 104-34 joule
pr. sekund. Denne formel er i virkeligheden ikke
mere indviklet end så mange andre formler inden
for vor radiohobby, så lad Dem ikke afskrække,
men lad os se på, hvad der menes.
Iflg.
Bohrs
teori
foregår
lysudsendelse
fra
en
lysgiver på den måde, at nogle af dens atomer
udefra får tilført energi, så de går over i en til
stand med højere energi (denne proces kaldes an
slag af atomet). Efter en kort periode vil atomet
igen falde tilbage til sin gamle tilstand, grundtil
standen, under udsendelse af lys. I fig. 1 ser vi,
hvad der menes. Vi tænker os atomet bestående af
en kærne, uden om hvilken der bevæger sig et
eller
flere
elektroner.
Elektronerne
løber
i
almin
delighed i faste baner, men ved tilførsel af energi
udefra, det kan være gennem elektriske udladnin
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ger eller f. eks. varme, kan et elektron kastes ud i
en helt ny bane. Efter et øjeblik i denne nye til
stand
vender
elektronet
tilbage
til
sin
oprindeilge
tilstand, og nu afgiver den samtidig den tilførte
energi i form af lys.
Vender vi nu tilbage til solen, forstår vi, at dens
overflade
må
være
ufattelig
varm,
når
strålingen
skal være så voldsom, som tilfældet er. Ved en
vurdering af lysets farve fra kendte objekter kan
vi slutte os til de forskellige temperaturer. Vi ved,
at jern begynder at gløde rødt omkring 500 gra
der, vi ved, det bliver hvidglødende, hvis vi var
mer det op til 1400 grader. Vi kan fremstille en hel
lille sol i en elektrisk pære. Den elektriske strøm
anslår
glødetrådens
atomer,
det
vil
sige,
elektro
nerne kastes ud i en ydre bane, og når de atter
„vender hjem igen", afgiver de den tilførte energi
i form af lys. En sådan glødetråd kommer op på
ca. 2000 grader, men så er vi også kommet så højt
op i temperatur, som vi kan komme. Det er kun i
laboratorierne,
det
er
lykkedes
at
opnå
højere
temperaturer.
Man kan ad forskellige veje slutte sig til, at so
lens ydre tetmperatur må ligge omkring 6000°. En
sådan
temperatur
ville
man
få
overmåde
svært
ved at tæmme i de jordiske laboratorier. Allerede
når vi når op på 4000°, vil ovne og materialer være
fordampet
og
udelukkende
optræde
i
luftformet
tilstand.
Og
så
er
overfladetemperaturen
på
solen
for intet at regne mod temperaturen i solens indre.
Her
mener
man,
temperaturen
må
ligge
omkring
20 millioner grader. Solen må betegnes som en
kæmpemæssig
klode,
udelukkende
opbygget
af
luftarter.
Spektroskopiske
undersøgelser
siger
os,
at de fleste stoffer, som findes på jorden, også er
til stede på solen. Men selv om solens masse ude
lukkende
forefindes
i
luftformig
tilstand,
må
man
ikke tro, dens masse er ringe. Det siger sig selv,
at en så enorm klode i sit indre komprimeres ko
lossalt af de overliggende lag. Man har beregnet
trykket i solens indre til 20 milliarder atmosfære.
I solens indre og forsåvidt også i dens overflade
forefindes alle stoffer kun i grundstofform. Mole
kylære
kemiske
forbindelser
kan
ikke
eksistere
ved så høje temperaturer. Ilt og brint, som ellers
øjeblikkelig
indgår
den
kendte
forbindelse
vand,
blot ved hjælp af en ringe gnist, kan eksistere
side om side i solovnen uden at påvirke hinanden.
Under de høje tryk og de enorme temperaturer
anslås
atomerne
uafbrudt,
og
resultatet
bliver
den
elektromagnetiske
lysstråling.
Den
atomare
virk
somhed sætter sig spor i de meget omtalte solplet
ter, et fænomen der særlig interesserer radioama
tørerne. Det har ikke været muligt at give nogen
forklaring på dette fænomen, men det er en reali
tet, at solpletterne har en vis periodicitet indenfor
elleve år. Når en solplet nærmer sig solranden,
ser man i den særlige belysning de såkaldte protuberanser, det er udbrud af lysende varme luft
masser, som ofte når op til 100.000 km over over
fladen.
Solpletterne
er
kun
store
tragtformede
hvirvler i solens luftlag. Når luftarterne stiger til
vejrs, udvider de sig. Ved udvidelsen tager tryk
ket af, hvorved en afkøling finder sted. Det er
dette, der giver sig udtryk i de mørke pletter på
baggrund af den lysende sol. Medvirkende til de
store udbrud er den omstændighed, at solens over
flade
ikke
roterer på samme
måde som jorden.
Hernede følger alle områder jordens rotation, dette
sker ikke på solen, hvor den dampformige over
flade danner store hvirvler, som var det hvirvler
i vandmasser..
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Radioamatører
ved,
at
et
legeme,
der
bestråles
med ultraviolet lys, oplades med positiv elektrici
tet. Det er imidlertid ikke sådan, at det ultravio
lette lys i sig selv bærer nogen elektrisk ladning,
men det skal forstås sådan, at ultraviolet lys er
årsag
til,
at
de
belyste
genstande
eller
luftarter
mister negativ elektricitet, og det er jo det samme.
Det vil sige, at elektroner frigøres, og vi får frie
ioner. Tab af elektroner kender vi jo særligt ved
elektronrøret,
hvor
glødetråden
opvarmes
under
udsendelse af elektroner.
Så tidligt som i 1902 skrev den kendte engelske
fysiker
Oliver
Heavyside
om
en
mulig
reflektion
af radiobølger, men det var faktisk Marconi, der
først gjorde den erfaring, at modtagelsen af hans
signaler var forskellig på døgnets forskellige tids
punkter.
Vi er nu klar over ionosfærens store betydning
for al radiokommunikation, og vi ved, at iono
sfærens lag skabes i kraft af solens strålevirksom
hed. Ionosfærelagene ligger i bælter i højder fra
30 km og op til 3—400 km. Trods den meget ringe
lufttæthed i disse højder er der alligevel tilstræk
keligt med frie ilt- og kvælstofmolekyler til, at en
meget effektiv ionisering kan finde sted.

Der
findes
sæsonbestemte
variationer
i
ionise
ringen, f. eks. i forbindelse med den omtalte sol
cyklus, men i almindelighed er variationerne nøje
knyttet til det daglige solskin. Gennem alle døg
nets timer skinner solen på „jordens tag“, vor atmo
sfære, og ioniseringen stiger og falder i takt med
dagens lys og nattens mørke alt efter de forskel
lige breddegrader. På den tid, det er dag, stiger
ioniseringen.
Der
kan
dannes
indtil
5
bælter af
ioniserede lag, det ene ovenpå det andet. I så til
fælde har vi også nået maximum. Når natten kom
mer, forsvinder ioniseringen ikke helt, men lagene

forskyder sig, så der bliver færre. De to yderste
lag går sammen i ét.
I fig. 2 ser vi betingelserne i atmosfæren ved
dag. Der er vist tre ydre lag oven på C-laget, nem
lig D, E og F1. Nederst ser vi forholdene, som de
udvikler sig i nattens løb. Lægger vi mærke til ra
diostationen,
ser
vi
dens
signal
allerede
reflekte
res af D-laget (fig. A). X samme fig. B ser vi, at
lagene E og F1 er gået sammen i et nyt lag F2. Dlaget standser nu ikke mere stationens radiobølger
men går videre til det nye lag F2, hvorfra de retur
neres. Det siger sig selv, at radiomodtagningen bli
ver helt anderledes i det sidste tilfælde. Afstanden
til det sted, hvor modtagelse kan finde sted, er
blevet betydelig længere. Foruden den viste reflektion kan der også indtræde en hel række efterføl
gende
hop,
idet
radiobølgen
reflekteres
et
vist
antal gange lige efter hinanden, det siger sig selv,
at mange mærkelige modtage- og sendeforhold kan
opstå på denne måde. For de mange nye radioama
tører, der er kommet til i de sidste år, kan jeg
henvise
til
afsnittene
i
Kortbølgeamatørens
Hånd
bog 1960, den kan lånes på ethvert bibliotek, men
der findes også megen anden litteratur om emnet,
som det er værd at studere.
Poul Andersen.

FOREDRAGSHOLDERE I AFDELINGSARBEJDET
På HB-mødet den 13. november 1966 blev der
nedsat et udvalg med det formål at fremme EDR’s
interne oplysningsvirksomhed.
Vel vidende at hverken udvalgets 3 medlemmer
eller HB’s 12 medlemmer har patent på al viden
om, hvorledes en afdeling bedst kan drage nytte af
EDR, vil vi hermed gerne anmode om medlemmer
nes assistance i form af forslag til et udvidet sam
arbejde både mellem EDR og lokalafdelingerne og
mellem
lokalafdelingerne
indbyrdes.
Fat
kuglepen
nen og skriv til nedenstående, hvorledes du vil
foreslå det grebet an.
Specielt vil vi gerne rette henvendelse til
foredragsholdere,
idet det jo er en kendt sag, at der findes en del
medlemmer, der både kan og vil dele deres viden
med andre, men ikke alle afdelinger har kunnet
benytte sig heraf, dels på grund af manglende viden
om, hvem der vil holde foredrag og dels af økono
miske årsager. For at råde bod på begge dele er
det
hensigten
at
retablere
„foredragskartoteket"
og
at yde et vederlag til foredragsholderne på op til
75,00 kr-, foruden at man som hidtil betaler rejsen.
Derfor, kan og vil du holde foredrag i de forskel
lige afdelinger rundt omkring i landet, skriv da til
nedenstående og opgiv hvilket emne du „gør i“.
Afdelingsformændene,
der sidder med problemet om at skaffe emner til
dét daglige virke tæt inde på livet, vil vi særdeles
gerne høre fra. Ikke alene fra de afdelinger, der har
vanskeligheder med at fylde programmet ud, men
også fra de, der har formået at få det til at gå godt.
Det, I har anvendt med held, kan måske bruges
andre steder, hvorfor vi beder a l l e
afdelingsformænd skrive til os.
Endelig vil vi gerne gøre opmærksom på, at det
ikke er et spørgsmål om at få en samling doktor
afhandlinger. Det er ikke sprogets udformning og
mængden af sider, vi lægger vægt på, men jeres
mening om hvordan det burde være. Tag chancen
og giv jeres besyv med, det er hjælp til selvhjælp.
Alle breve bedes sendt til OZ2MI, Mimi Engberg,
Vesterskovvej 47, Nykøbing F., inden den 10. januar
1967.

VÆRKSTEDSTEKNIK
Instrumentkasse
og
radiokabinet i træ.

Bygning
af
instrumentog
radiokasser
er
ikke
noget, man i almindelighed giver sig af med. Skal
man fremstille dem i stål, skal man næsten have
en lille fabrik til rådighed, og vil man lave dem i
træ, ja, så skal man disponere over en hel serie
træbearbejdningsværktøj.
Med
de
nye
limstoffer,
som er kommet på markedet i de sidste år, er det
blevet noget lettere at udføre noget virkeligt smukt
med få stykker værktøj. Og smukt skal det jo
være. Ingen bryder sig om at have noget stående,
der ikke er kønt og stilfuldt.
De moderne limstoffer er fantastisk stærke. Hvor
man før arbejdede med søm og skruer, stifter og
dyler, der smører man kun en beskeden mængde
lim på, og resultatet er fuldt ud tilfredsstillende.
Den
gammeldags
snedkerlim
er
næsten
fortrængt
af
nye
syntetiske
limstoffer.
Det
er
hovedsagelig
polyvinyl-alkohol-lim, der føres i handelen. Det er
en hvid, halvflydende lim, som er behagelig at
arbejde
med.
Andre
limstoffer
er
to-komponent
limerne, de såkaldte polyesterlimer, som lige inden
udsmøring
tilsættes
en
hærder.
Sådanne
limfabri
kater findes under mange navne, det mest kendte
er Araldit. Araldit fås i to sammenhørende tuber.
Indholdet
blandes
lige
inden
brugen.
Man
skal
naturligvis ikke blande mere, end man har brug
for.
I det følgende skal jeg beskrive en nem metode
til
fremstilling
af
en
instrumenteller
radiokasse.
Værktøjet
til
fremstillingen
er
meget
enkelt.
Man
må have en fintandet sav, og hvis man er omhyg
gelig og saver lige og uden at flosse kanterne, kan
man næsten klare den uden at anvende høvl og
blot
glatte
ud
med
sandpapir.
Til
gengæld
skal
denne sidste proces også udføres meget omhygge
ligt med finere og finere sandpapir.
Princippet
ved
denne
lette
kasseopbygning
ses
i fig. 1. Låg, bund og sider består af dobbelte træ
lag, der limes sammen. Ved at gøre det inderste lag
trætykkelsen
mindre
hele
vejen
rundt,
opnår
man
en fals både til forpladen og bagest til bagpladen,
og denne fals går, som det let ses, hele vejen rundt.
Det vil også nemt fremgå af tegningen, at kassens
sidestykker,
bund
og
låg
falder
naturligt
sammen
til en enhed. Her er det så, at fordelen ved limning
falder ind. Blot ved at anbringe lim på de sam
menfaldende
endestykker
og
dernæst
sætte
kassen
i spænd ved hjælp af et par tvinger, får man, når
limen er tør, en smuk og stærk kasse uden brug af
misprydende søm eller vanskelige forskruninger.
Ved kassens fremstilling skal man gå ud fra træ,
der ikke har en tykkelse på mere end ca. 10 mm.
Man må jo huske, at det drejer sig om to trælag, så
den færdige trækasse bliver 20 mm tyk, og mere
end denne tykkelse vil give et tungt og klodset
præg.
Når man skal fremstille denne kasse, skal man
selvfølgelig
først
bemærke
sig,
hvilke
mål
man
skal arbejde efter. Det kan altid betale sig at lave
en arbejdstegning, hvorpå man afsætter alle mål.
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liste på forkanten, så er man ude over det, listen
koster ikke meget, det bliver noget nær en linole
umsliste, 10X2 mm.
Til
sådan
en
smuk
instrumentkasse
skal
man
have en smuk forplade. Jeg vil anbefale en akryl
plade, eller som det også kaldes, plexiglas. Plexi
glasset skæres omhyggeligt til og sættes ved hjælp
af et par forniklede skruer på plads i falsen. En
sådan plade er meget anvendelig. Den kan som en
almindelig
metalplade
bære
skaladrev
og
håndtag
for potentiometre ,afbrydere etc. Man kan indven
dig belægge pladen med sort papir, og i dette papir
kan
foretages
udskæringer.
Bag
disse
sættes
så
papir
med
optegnede
skalaangivelser.
Anbringes
der nu lys i instrumentkassen, vil vi få indtryk af
noget
kommercielt.
Det
hele
er
naturligvis
af
hængig af smag og evne til at tegne, eller hvorvidt
man kan anskaffe sig trykte papirskalaer.

Har man fået træet i hus, mærker man omhyg
geligt op på bagsiden med blyant. Derefter bruger
man en sav med fine tænder og sørger for at følge
stregerne, så alle kanter bliver lige. Man bemærker
sig stadig princippet: Bund og låg samt sider ud
skæres i dobbelt antal. Dog at det ene antal, det
der
skal
sidde
inderst,
gøres
materialetykkelsen
mindre
i
alle
dimensioner.
Princippet
ses
tydeligt
i fig. 1.
Efter
udskæringen
pudses
alle
kanter
omhygge
ligt. Det er meget vigtigt, at man pudser med kork
under sandpapiret. Man må jo. endelig ikke beska
dige kanterne, men undgå runde hjørner. Når af
pudsningen er til ende, limer vi de enkelte dob
beltlag sammen. Hvert eneste stykke indvendig træ
lægges
omhyggeligt
på
plads
på
det
udvendige
stykke og ridses, sådan at afstanden til kanten på
det udvendige træ er lige stor overalt. Det skal jo
netop være sådan, at når de færdige flader mødes,
så går for eks. låg og sidestykker glat over i hin
anden. Der må ikke være fremspring; sådanne er
altfor vanskelige at fjerne, og værre er det, hvis
låget ikke når helt ud til endestykkernes yderkant.
Når man har forvisset sig om, at man har fået
opridset alt på den rigtige måde, limer man det
indvendige stykke fast til den ydre flade, (fig. 2 b).
På den måde fremkommer fire dobbeltflader. Man
lægger disse fire flader ovenpå hinanden og anbrin
ger dem under spænd. Man kan bruge skruetvinge.
Men man kan også lægge en tung vægt over stab
len. Næste dag er stykkerne klar til samling. Ende
fladerne
bestryges
med
lim. Bunden anbringes på
et plant bord, siderne rejses, låget lægges i, og en
skruetvinge
anbringes
over
sidestykkerne.
Derefter
lægges en stabel bøger, f. eks- 10 årgange OZ over
låget, eller noget andet der helst er endnu tungere.
Så kræves der kun tålmodighed, til limen hærder.
Næste dag i hvert fald kan man fjerne tilholder og
vægt, og kassen er færdig.
Der er den lille ulempe ved at benytte finér, at
forkanten viser selve finérlagene. Det er ikke så
smukt, som det kunne være. Til gengæld er kassens
sider og låg overordentlig smukke og giver indtryk
af noget fagmæssigt. Man kan lime en ganske tynd
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Fig. 2.
Her ser man kassen Uge inden limningen. Der er
en ændring på dette billede i forhold til fig. 1.
Træet, der limes indvendig i låg og bund, går helt
ud til endekanten, hvorfor siderne skal gøres til
svarende kortere.
En sådan tegning behøver jo ikke at være noget
mesterværk, men det skal nok vise sig, at der under
tegningens
udarbejdelse
afsløres
ting,
man
har
glemt at tage hensyn til, for eks. mål der ikke går
op eller lign.
Kassen skal fremstilles af smukt og glat træ. Da
man jo forudsætter, det er småt med værktøjet, må
det træ, man køber, være høvlet og glat. Bedst er
det,
om
man
anvender
bedre
træsorter.
Teaktræ
eller mahogni egner sig fortrinligt; men det kan
godt være vanskeligt at få i høvlet tilstand, og
netop vanskeligt er det, når man skal have det så
tyndt, som tilfældet er her. Her vil jeg anbefale,
at man går ud fra teaktræsfineret eller mahogni
fineret krydsfinerplade. Sådanne plader fås i meget
smukke mønstre og er forholdsvis billige. Ganske
vist ligger sådanne plader i store størrelser, men
der
er
mange
maskinsnedkerier
og
små
tømmer
handlere, der sælger afskårne stykker. Det er jo
trods alt ikke noget stort areal i plade, der går til
sådan
en
kasse,
med
½
kvadratmeter
kan
man
komme langt.

Må jeg til slut påpege endnu en mulighed for
instrumentkasser
efter
dette
system.
I
stedet
for
træ bruger vi plader af hård masonit. Der findes
i handelen billige masonitplader i 5 til 6 mm tyk
kelse. Det er et materiale, der er let at bearbejde.
Det er fuldstændig ensartet både på kryds og tværs,
og det er meget let at pudse alle de steder, hvor
saven har bearbejdet det. Ellers er overfladen køn
og
glat,
men
helhedsindtrykket
bærer
alligevel
præg af noget billigt. Dette kan man afhjælpe ved
at
overtrække
den
fremstillede
kasse
med
teak
træsplastik.
Farvehandleren
har
sådant
stof.
Det
ligner fuldstændig finértræ. Ved brugen aftages en
hinde bagpå, så kommer limen frem, og man kan
nu foretage klæbningen. Resultatet bliver en smuk
kasse i teaktræ. Denne metode er også værd at
prøve. Har man været igennem systemet, vil man
sikkert få lyst til at gå videre. De lange slanke
radiokabinetter, som pludselig er blevet så moder
ne, bliver sikkert det næste mål. Her er store mu
ligheder for en smuk ramme om den hjemmebyg
gede FM-transistormodtager.
OZ6PA

SILENT KEY
Med sorg må jeg. meddele, at OZ4P, Albert
Holstein Christensen, efter nogen tids tilta
gende sygdom er død, kun 54 år gammel.
Han var en af de »gamle« amatører. Ved
hans død har vi mistet en god og rettænkende
ven og kammerat.
OZ4P var med i kortbølgearbejdet og ama
tørbevægelsen fra begyndelsen, og mange
har hos ham fået en hjælpende hånd.
Vi er mange, der vil savne OZ4P og i tak
nemlighed bevare mindet om ham.
Æret være hans minde.
OZ8V, Haderslev a f d .

Angående
OZ9AC’s
betragtninger
om
amatørånd
m. m. i VHF-spalten i november OZ kan jeg på
det
omtalte
„telefonnet"
oplyse
følgende:
Kaldefre
kvensen
145,90
MHz,
vigefrekvenser
145,95
MHz,
145,85 MHz og 145,80 MHz. Kaldefrekvensen er
samtidig mobilfrekvens.
Det vil her være på sin plads at se lidt nær
mere på den af Region I vedtagne 2 m båndopde
ling:
144,00—144,10 MHz: CW exclusive.
144,10—144,15 MHz: CW exclusive samt undtagel
sesvis ESB ved ballon- og OSCAR-forsøg.
144,15—145,85 MHz: Alle tilladte modulationsarter.
145,85—145,95 MHz: Reserveret balloner og OSCAR’s.
145,95—146,00 MHz: Beacons.
Da
translatorudstyret
til
Euro-Oscar
for
tiden
afprøves med Artob-balloner, er det ikke udeluk
ket, at en OSCAR V vil blive opsendt inden længe.
Translatorudstyret anvender de af Region I anbe
falede frekvenser, og derfor er de til „telefonnet
tet"
valgte
frekvenser
meget
uheldige.
De
statio

ner, der anvender „telefonnettet" nu, er i de fleste
tilfælde ikke i stand til at lytte over båndet, for
derved at imformere sig om hvad der sker, så for
mig at se er forstyrrelse af de OZ-stationer, der vil
have fornøjelse af Artob’s og OSCAR’s, uundgåelig.
Så
„telefonpassere":
Udstyr
jeres
modtagere
med
en variabel oscillator og lyt over båndet en gang
imellem.
Vy 73 de OZ9KY — 1FF, medl. nr. 7767,
Kjeld Bülow Thomsen.
*
Da der af en eller anden beklagelig grund er et
tydeligt misforhold mellem referatet af mit indlæg
på GF vedr. Region I-sagen og 6PA’s svar på sam
me, må jeg af hensyn til de medlemmer, der ikke
var nærværende, endnu en gang komme med en
forklaring:
1) Der skrives i GF-referatet: „OZ7DX fik nu
ordet for en længere redegørelse, som næsten ord
ret tidligere har været trykt i OZ, . . .“ Det har ikke
tidligere
været
trykt
i
OZ.
Tværtimod
blev
et
læserbrev
med
positive
oplysninger
om
IARU.
Reg. I, ITU og IARC til brug for medlemmerne
d. 24. jan. 1966 fremsendt til OZ6PA, der på grund
af „pladsmangel" ikke fandt plads til det, selv om
man i samme nummer efterlyser stof til bladet. For
en ordens skyld skal nævnes, at dette blev mig
meddelt mundtligt samme dag, som OZ udkom.
2)
Ydermere
er
mine
konklusioner,
på
hvilke
hele
indlægget
hviler,
udeladt.
Jeg
citerer
derfor
fra mit manuskript: „Men — samtidig med, at det
IARU,
som
ifølge
citatet
EDR
„udelukkende
vil
støtte sig til", at det IARU opfordrer til samling
indenfor regionerne, ja så melder EDR sig ud af
Reg. I og afskærer sig fra medbestemmelse i dette
vigtige arbejde".
Næste konklusion er også udeladt, så jeg citerer
igen fra mit manuskript: „For endelig at påvise
den
fulde
inkonsekvens
af
udmeldelsen
og
HBforslaget, skal jeg citere følgende fra sidstnævnte:
„Vi kan vist roligt sige, at landenes bestyrelser står
hinanden fjernt. Det samme kan siges om vores
medarbejdere,
redaktørerne,
traffic-folkene,
VHF-,
DX- og QSL-medarbejderne. Vi ved så godt som
intet om landenes tidsskrifter, om deres licensfor
hold, om deres afdelingsarbejde og deres amatør
problemer i det hele taget. Der gøres intet for at
bringe bud fra land til land om, at der er meget,
vi er fælles om, at vi gensidig gerne alle vil arbejde
sammen, vil se hinanden og forstå hinanden". EDR
har fået tilsendt 5 eksemplarer af hver Reg. I Bul
letin, og netop denne Bulletin samler alt det, som
medlemsorganisationerne
indsender
vedrørende
deres egne forhold, altså netop det, der efterlyses
i HB’s forslag!! Imidlertid fremgår det noget pin
ligt af Bulletinens januarnummer 1966, at bl. a.
EDR intet stof har indsendt til de foregående 4
numre. Det er udfra andre landes bidrag til Bulle
tinen, at jeg er i stand til at redigere spalten
„Internationalt Nyt", og jeg kan forsikre om, at
man dér kan finde alle de ting, der spørges efter
i HB’s forslag, når undtages forslaget om „at vælge
folk, der tager sig af amatørernes rejsemuligheder
og dermed bidrager til amatørernes nære kontakt"Hvad har vi egentlig vore sendere til, hvis ikke
det bl. a. var til at skabe kontakter med! Næh —
det kan vist ikke være aktive amatører, der fore
slår den slags ting — endsige mener, at „arbejdet
for bevarelsen af vores bånd er meget vigtig, men
det kan ikke fylde vores tilværelse ud".

431

Eksemplet viser altså, at samtidig med at HB
kritiserer regionen, har man ikke forstået at ud
nytte de muligheder, der allerede eksisterer for at
fremme egne ideer.
Derfor spurgte jeg, om HB havde læst Reg. I
Bulletin!!!
Til slut vil jeg gerne udtrykke min glæde over,
at der i OZ6PA’s svar til mig på tryk står føl
gende: „Vi kan ikke melde os ind og ud uden at
tabe ansigt". Dette bestyrker mig i, at det ikke er
saglige hensyn, der har dikteret HB’s beslutninger
i Region I sagen.
73 de OZ7DX, Vøgg H. Jacobsen, 6331-

*
Svar til 7DX.
Det må nødvendigvis være sådan, at referaterne
af generalforsamlingen ikke kan indeholde alt. For
handlingerne
varede
mellem
fire
og
fem
timer;
skulle alt det skrives ned, ville det fylde en hel
bog.
løvrigt
var
dette
generalforsamlingsreferat
det
største
i
foreningens
historie,
så
jeg
synes,
sekretæren har gjort sig al mulig umage med at
dele vind og sol lige.
Nu har vi så imidlertid bragt 7DX’s indlæg, og så
håber
jeg,
hans
konklusion
er
åbenbar.
løvrigt
troede jeg, hans vigtigste konklusion var de fire
spørgsmål til bestyrelsen, som jeg synes, jeg har
besvaret klart og tydeligt.
Hvad angår et indlæg, der ikke blev optaget,
burde 7DX have oplyst, at det drejede sig om en
fortsættelse af en tidligere debat i OZ. I et indlæg
gjorde 9AC og 7DX rede for deres opfattelse af
Region I spørgsmålet, og jeg gjorde rede for min.
At vi derefter ikke kan fortsætte, synes jeg er
rimeligt.
7DX skriver om muligheder, vi har forspildt ved
ikke at skrive i Reg. I Bulletin. I den sag må jeg
henvise til 2NU, der har fundet det rimeligt ikke
at levere bidrag.
Nu har sagen om Reg. 1 været på to generalfor
samlinger, og vi er stadig et flertal for at stå uden
for. Vi i HB har på vort sidste møde vedtaget at
slutte diskussionen om Reg. I. Vi må nu afvente,
hvad
udviklingen
bringer
udefra.
Mindretallet
i
denne sag har krav på, at vi behandler spørgsmå
let med stor alvor, men flertallet har også krav på,
at dets afgørelse respekteres.
OZ6PA.

EDRs HOVEDBESTYRELSE
afholdt møde i Odense d. 13. november 1966.
Man vedtog at genvælge alle EDR’s funktionærer
og medarbejdere med OZ3FM som næstformand.
Det vedtoges at bruge duplikeringsbureau i større
stil end hidtil og fotokopiere alle officielle skrivel
ser, som derefter udsendes til alle HB-medlemmer,
så man er forberedt til næste HB-møde.
Det
blev
vedtaget
at
præcisere
landskredslede
rens arbejde efter visse retningslinier.
Man nedsatte et udvalg, der skal beskæftige sig
med en udvidelse af foredragsvirksomheden.
Et beløb til IGY-senderen blev bevilget OZ9AC,
der
varetager
det
store
arbejde
med
senderens
vedligeholdelse.
Der fremlagdes en række breve fra Post- og Tele
grafvæsenet. Der var afslag ang. vort ønske om en

432

frekvens i 160 m båndet og afslag om forhøjet
effekt. Derimod var der en tilfredstillende ordning
ang. de grønlandske forhold. Tilladelse til maritime
mobil, som hidtil kun havde været en midlertidig
ordning, men nu var blevet permanent.
Fysiklærerforeningen
havde
anmodet
om
en
liste
over alle afdelinger med deres formænd, sekretæ
rer og diverse lokaladresser samt mødedage. EDRs
kasserer Grethe Sigersted ville gøre sit bedste for
at
fremskaffe
sådanne
oplysninger,
men
var
ikke
blind for at det ville blive vanskeligt at få de
adspurgte til at svare.
Regnskabet
blev
forelagt,
der
var
intet
særligt
at bemærke.
Det blev vedtaget at bevilge 200 kr. til arbejdet
med at udsende OZ på bånd til blinde amatørkam
merater.
En helt ny form for forretningsorden blev ved
taget på OZ7XG’s forslag.
Det blev vedtaget, at OZ4AO, OZ2KP og OZ5RO
skulle
kontakte
Postog
Telegrafvæsenet,
bl.
a.
ang. amatørforstyrrelser.
Da honoraret for artikler i OZ ikke var ændret
i mange år, besluttede man for at fremme stoftil
gangen at forhøje disse. For en hel side med stor
skrift betales fremover 50 kr-, for en side med lille
skrift betales 65 kr. og for oversættelser 40 kr.
Det blev vedtaget at forhøje honorarerne til kas
serer, sekretær, TR og HR i beskedent omfang. Det
blev videre vedtaget at forhøje rejsediæterne med
50 pct., idet hoteller etc. var blevet dyrere og
dyrere.
Man enedes om at afholde en fest i anledning af
EDRs
kommende
40
års
fødselsdag.
OZ4AO
og
OZ6PA leder forberedelserne og supplerer sig med
hjælp uden for HB.
Vy 73 de OZ5RO, sekretær.

EDR’s generalforsamling
(Fortsat fra forrige nummer).
Den kan deltage i alle møder, i alle komiteer og
arbejdsgrupper
og
et
generelt
samarbejde
med
de
forskellige landets delegationer, IARU er i forbin
delse med halvdelen af landene i ITU, og det er
derfor
denne
organisations
opgave
at
avancere
interessen
for
amatørradio
internationalt
set,
den
kan
påtage
sig
ansvaret
for
at
hjælpe
amatører
overalt i verden og i deres organisationer i deres
henvendelser til deres P&T’er, ikke mindst i ud
viklingslandene. For at styrke dette arbejde, skab
tes der i 1960 Region 1, Region 2 er også nu opret
tet, og senere kommer Region 3.
Samarbejdet kan bedre skabes i et regionsinddelt
system, hvilket jo er bevist i Region l’s arbejde,
end tilfældet ville være for IARU samarbejdet på
verdensbasis, ikke mindst for de økonomisk dårligt
stillede lande, der aldrig ville være blevet repræ
senteret på disse konferencer. Det er rigtigt, når
der er blevet sagt, at vor udmeldelse af Region 1
ikke var en udmeldelse af IARU, men vi har ingen
mulighed for at lade vor indflydelse gøre sig gæl
dende, den vil i alle tilfælde blive ganske minimal,
Region 1 vil arbejde videre uden vort medlemsskab,
der vil blive truffet beslutninger og foretaget hand
linger, som formentlig ikke alle vil dække vore
synspunkter.
Vi
tjener
ikke
den
internationale
amatørbevægelses sag ved at melde os ud og der
efter sende de forskellige lande et hyrdebrev, rum

mende vor kritik, der rettelig skulle have været
gjort inden for regionen, det er på de officielle
møder, vi skal lade vore meninger nyde fremme
og kæmpe for vore interesser, det er også fra regio
nens møder, vi skal høre nyt om, hvordan aktuelle
sager skal gribes an, og hvor nye impulser skal
hentes til vort arbejde. Vi skal forhindre, at vi
arbejder os ind i en isolation, ikke blot internatio
nalt men også nationalt.
Vi skal se ud i fremtiden til næste ITU-konfe
rence, jeg siger dette på trods af formandens ud
talelser,
vi
skal
gøre
vort
til
det
forberedende
arbejde, det bliver gjort i god tid, samt at vi bidra
ger til, at amatørerne enten nationalt gennem lan
dets
delegation
eller
internationalt
gennem
regio
nen
bliver
respekteret
eller
respekteret
på
konfe
rencen. I mellemtiden skal vi da gøre alt, der er
muligt,
gennem
amatørradio,
gennem
korrespon
dance,
gennem
personligt
besøg
og
diskussioner
med
andre
amatører
og
gennem
samarbejde
med
andre
nationale
amatørorganisationer,
der
tænker
på og ad de samme kanaler som os. For mig person
lig er der kun et at slutte med, tilbage til Region 1
til positiv indsats inden for rækkerne for det vi
har viet vor tid og interesse, og om muligt til en
kamp for de specielle synspunkter som måtte være
EDR’s. Hermed sluttede OZ2NU sit indlæg.
Næste taler var OZ8KN, som takkede 7DX for
det fine indlæg, det bedste indlæg på denne gene
ralforsamling.
Vi må være med i dette arbejde, vi kan få råd
dertil, vi kan ikke undgå dette internationale ar
bejde, de rejseudgifter, som 6PA nævnte, var ikke
for store, tværtimod. Vi må altså være med i dette
meget vigtige arbejde.
OZ3Y sagde, at man godt kan være radioamatør
uden at være i Region 1. Jeg vil slå fast, at den
beslutning,
som
man
vil
pådutte
generalforsamlin
gen i Århus, ikke er truffet af generalforsamlin
gen, men af hovedbestyrelsen. Det, der skete, var en
forespørgsel, fordi man i HB stod lidt splittet om
spørgsmålet, om vi skulle gå ud af Region 1. Vi
rettede
en
forespørgsel
til
generalforsamlingen,
og
det viste sig efter en afstemning, at vi skulle mel
des ud. På et senere afholdt bestyrelsesmøde ved
tog vi med et ret pænt flertal, at vi skulle meldes
ud. Jeg har ikke personligt mærket noget til, at vi
ikke har stået i Region 1; forslagsstillerne burde
trække
forslaget
tilbage,
idet
de
overvurderer
den
betydning, Region l’s mening har, og henstiller til
forsamlingen at følge det flertal, det har i HB, og
den beslutning vi tog på det møde.
OZ2KP meldte sig som medansvarlig for, at vi
blev meldt ud af Region 1, og det var der ikke
ændret ved, og de, der vil ind igen, ved ikke hvad
de taler om. Tror I virkelig, at det har nogen som
helst betydning ved en evt. konference, om EDR
er medlem af Region 1 eller ej? Det, som 7DX ud
talte sig om, havde jo ikke noget med sagen at
gøre.
2KP henstillede, at man forkastede forslaget.
6PA fik igen ordet, han ville ikke sige, at vi
aldrig havde fået noget for vore penge, men spørgs
målet
er
meget
alvorligt.
Hovedbestyrelsen
har
fulgt
generalforsamlingens
vedtagelse,
nemlig
at
melde os ud. Vi kan ikke i dag sige, at nu må vi
melde os ind igen, det er jo at tilsidesætte en be
slutning. HB har gjort, hvad den blev bedt om.
Der er talt meget om dette emne i dag, det betyder
ikke noget, om vi er ude hverken i 5 eller 10 år
eller bare 2 år — ønsker regionen imidlertid en
drøftelse, er vi nemme at få i tale.

OZ7DX kom igen på talerstolen. Vi kan ikke
tage hensyn til, at man har taget en forkert beslut
ning, jeg anerkender, at man har taget en beslut
ning iflg. det, der skete på GF i Århus.
Fordi vi har gjort noget forkert sidste år, kan vi
da godt gøre det godt igen i år, men hvis jeg skal
tilbagevise det, som 6PA har sagt, skal jeg bruge
megen tid igen, så jeg kan ikke svare på alle disse
ting, men der er meget, der kræver en revision;
der er kun det at sige, at det er ikke den rigtige
facon at sige; nu melder vi os ud — så kan I kom
me og bede os pænt om at komme ind igen. Der er
noget forkert i Region 1, ja, men så må vi være
med i arbejdet for at få det rettet.
Generalforsamlingen
gik
nu
over
til
afstemning
om, hvorvidt EDR skal være med i Region 1 igen.
Der blev afgivet 171 stemmer, deraf 80 ja og 85 nej,
EDR forbliver altså uden for Region 1.
OZ3RC fik ordet for at oplyse, at der fandtes en
bestemmelse i lovenes § 12, hvori står, at sager af
vital
interesse
for
foreningen
skal
af hovedbesty
relsen, hvis mindst 4 af HB forlanger det, sendes
ud til urafstemning blandt medlemmerne. 3RC op
fordrede
hovedbestyrelsens
medlemmer
til
at
be
nytte sig af denne paragraf, så der bliver en uraf
stemning, denne afgørelse må prøves på så bredt
et grundlag som muligt.
2KP mente, det var formålsløst at gøre noget
sådant, når man tænker på, hvordan stillingen var
på GF i fjor, og så på resultatet i år, hvor der er
gjort al mulig reklame for at få det gennemført.
Næste
indkomne
forslag
var
fra
OZ1ME.
Det
foreslås, at der ved referater af HB møder opgives,
hvilken stilling de forskellige HB medlemmer tager
til
stillede
forslag.
Motiveringen
var,
at
menige
medlemmer har svært ved at kontrollere, om det af
ham valgte medlem nu også taler hans sag.
OZ1HE udtalte, at det jo ikke var nogen mistillid
til HB-medlemmerne, eller at vi skal have at vide,
hvert ord der bliver sagt, det er jo kun i de til
fælde, hvor der skal foretages afstemning, der kan
det være af stor interesse at vide, hvordan man
stillede sig i denne afstemning.
OZ3FM ville gerne have forslaget formuleret lidt
anderledes, mange foreninger har en paragraf, der
lyder: „Ethvert medlem kan på en generalforsam
ling
kræve
et
afsnit
af
forhandlingsprotokollen
læst op“. lHE’s forslag burde have en ordlyd nogen
lunde af denne art.
OZ3Y kunne også tilslutte sig dette forslag, da
det jo var vigtigt for medlemmerne at vide, hvad
der blev stemt, og hvad der var blevet drøftet.
OZ3RC anbefalede HB at følge de i vedtægterne
vedtagne regler for udsendelse af referaterne, bl. a.
til afdelingsformændene.
OZ7DX var af samme mening som 1HE, man
måtte vide, hvad der blev stemt på HB-møderne.
OZ5GB mente, det var at gå ind i forretnings
gangen for HB-møderne.
Afstemningen
blev
foretaget
ved
håndsopræk
ning og blev med stor majoritet vedtaget.
Næste punkt var valg af formand.
QZ6PA, Poul Andersen, blev valgt med akklama
tion. 6PA takkede for valget og håbede at kunne
gøre
arbejdet
tilfredsstillende.
Vi
har
sikkert
for
skellig opfattelse i denne forening angående arbej
det, men havde vi ikke det, ville det jo være en
kedelig forening.
OZ5RO var glad for, at 6PA var blevet genvalgt.
Det var nu HB’s sag sammen med formanden at
varetage EDR’s interesser og få de nye ting ind
ført i arbejdet. Ang. referaterne i OZ kunne man
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måske finde en anden løsning. 5RO takkede de
medlemmer, som havde stemt på ham ved HBvalget.
OZ2KP takkede også de medlemmer, som havde
stemt
på
ham
ved
HB-valget.
Endvidere
bemær
kede 2KP, at valg af formand med akklamation er
ulovlig
iflg.
vedtægterne.
Formanden
skal
vælges
ved skriftlig afstemning.
Dirigenten OZ5GB oplyste, at det var rigtigt, at
der stod sådan i vedtægterne, men da der var
tradition for, at formanden vælges med akklama
tion, er der vel ikke nogen, som har noget at ind
vende denne gang? DET VAR DER IKKE.
OZ2MI var glad for, at man interesserede sig for
arbejdet i HB. 2MI roste 7DX for hans glimrende
indsats for EDR’s genindtræden i Region 1, der
må have været stort forarbejde til et sådant ind
læg.
Endvidere
måtte
medlemmerne
benytte
sig
af
retten til at tale med de HB-medlemmer, som man
nu havde i kredsene, om de sager, man syntes
burde med. 6PA er vi glade for som formand. I skal
lede længe for at finde en, som går så grundigt til
værks, godt hjulpet af 3Y og 2NU, som jo er inde
i mange interne sager. Men skriv til hovedbesty
relsen, hvis noget ligger jer på sinde.
Punkt 7. Valg af to revisorer blev hurtigt over
stået, idet det blev genvalg. Revisorerne er: OZ3TM,
Th.
Mortensen,
Kibæk,
og
OZ5Y,
Lykke
Jensen,
Odense.
Revisorsuppleant
blev
OZ9R,
også
gen
valg.
Sidste punkt på dagsordenen var EVENTUELT.
Herbert Horn, DJ9AU, genoptog emnet om gensidighedslicens,
Danmark
er
det
eneste
land
i
Europa,
hvor
man
under
ingen
omstændigheder
giver udlændinge licens, selv i visse østlande har
de en sådan ordning. Horn anmodede generalfor
samlingen om, at man stillede det forslag til HB,
at man danner et udvalg eller en arbejdsgruppe,
som prøver at finde frem til en forhandling med
legale midler over for myndighederne, og foreslog
at 2NU blev leder af en sådan gruppe.
Der var ingen, som havde noget imod en sådan
henstilling til hovedbestyrelsen.
OZ3Y foreslog, at der blev indført en låneordning
for afdelingerne til bygning af en station i afde
lingen. Ordningen er blevet indført i Norge. Kor
sør afd. havde klaret dette spørgsmål ved at tegne
aktier, som skal indbetales i løbet af et år, så kan
man omgående købe det, man skal bruge, pengene
tilbagebetales i løbet af nogle år til aktionærerne.
Lad os høre om et sådant forslag er gennemførligt
i EDR.
OZ3FM takkede de fremmødte kreds 4 medlem
mer, som havde stemt på ham ved HB-valget; for
25.
gang er jeg blevet genvalgt. 3FM takkede også
de, som læste OZ-referatet senere.
OZ2UD havde haft den samme tanke som 3Y om
en lånekasse i EDR for afdelingerne. I Roskilde var
man så heldig, at det lokale, som nu var taget i brug,
ikke havde kostet så meget, da maling m. v. var
gratis. Lokalet var også stillet gratis til rådighed,
men med stationen lå det tungt, den var der ikke
penge til.
2UD
ville
endvidere
gerne
have
foredragsvirk
somheden udvidet, der anvendes hertil 1000 kr. om
året, det må være mindst 2000 kr., for det er dyrt
for en foredragsholder i dag at rejse til afdelin
gerne.
Der mangler iøvrigt foredragsholdere, der er kun
to, som står på listen.
Angående
RTTY
maskiner
må
redaktøren
oplyse
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i OZ, at der er maskiner, som flere har måttet give
300 kr. for hos nogle forhandlere. Sålænge EDR
har maskiner, skulle det jo gerne oplyses over for
medlemmerne. 2UD ville sige, at han ikke kunne
eller skulle garantere for maskinerne, jeg gør meget
ved dem, for at de skal være i god orden, men
garanti
kan
hverken
jeg
eller
EDR
give,
slut
tede 2UD.
OZ9JE bad forsamlingen tænke på, at de, som
var valgt til ledelsen i EDR, gjorde en stor ind
sats og ofrede megen fritid på dette arbejde.
OZ7DX roste 6PA for det arbejde, han gjorde,
for at OZ skulle være godt, for OZ var et godt
blad.
Vi
takker
6PA
og
hans
medarbejdere
og
hovedbestyrelsen for det arbejde, de gør for afde
lingerne ude i landet; man kan se det i OZ, der
kommer meget nyt frem, som HB har hjulpet til
med.
7DX var ked af, at afstemningen om Region 1
ikke blev det ventede, men der måtte mere oplys
ningsarbejde til, for at vi kunne komme ind igen.
Der var et felt, som 7DX var utilfreds med: har
vi ikke en DR-leder? Kan HB ikke sørge for, at
der kommer noget i OZ om DR-arbejdet, det må
være nødvendigt for de helt nye at få oplysninger
og vejledning i arbejdet.
OZ1HE og OZ3RC kom ind på forstyrrelser hos
naboer m. v., vi må have klare retningslinier, især
over
for
båndoptagere,
disse
lange
højttalerled
ninger er en hel dipol, tager alt ind; kan HB ikke
få
nogle
retningslinier
frem?
Endvidere
udtalte
3RC, at det var tvivlsomt, at vi her kunne gen
vælge 6PA til formand efter de nye regler, som er
vedtaget
på
generalforsamlingen,
men
3RC
var
glad for, at 6PA blev genvalgt.
OZ5RU havde en hilsen fra OX3DX, som han i
kaffepausen
havde
haft
forbindelse
med
sammen
med OZ4UN fra OZ7OMR.
OZ2KP
oplyste,
at
indehaveren
af
båndoptagere
eller
andet
apparat
kan
iflg.
P&T’s
bestemmelser
ikke
modsætte
sig,
at
man
foretager
nødvendige
ændringer,
som
kan
fjerne
forstyrrelserne,
tidligere
stod der ydre ændringer, men det blev strøget.
OZ4EV havde fra flere medlemmers side hørt en
anke over, at der til HB-møderne ikke blev udsendt
dagsorden,
det
er
imod
vedtægterne.
HB-medlemmerne må vide, hvad der skal ske, når de kom
mer til mødet.
OZSEG takkede de EDR-medlemmer, som havde
stemt på ham i kreds 4. Endvidere ville 6EG gerne
vide,
hvem
der
bestemmer
generalforsamlingens
afholdelse. Der er SAC-contest i dag, det er EDR,
som afholder testen.
EDR’s
sekretær
OZ5RO
udtalte
hertil:
Det
er
drøftet på HB-møderne tit, vi kan ikke have gene
ralforsamling først i måneden, valget kan ikke nå
at blive færdigt, og valget kan ikke foretages i
sommerferien.
OZ4WR
sagde,
at
informationerne
var
mangel
fulde ang. testen, der oplyses ikke, at der også er
en foneafdeling, men det er jo også en CW-mand,
som har skrevet det.
OZ6PA, EDR’s formand, fik ordet for afsluttende
bemærkninger.
OM
RTTY
maskiner
sagde
6PA,
at der skal nok blive dem, vi skal bruge. I Region spørgsmålet må vi se at finde en fælles løsning.
EDR’s hovedbestyrelse skal nok tage alle sager op
til
drøftelse.
6PA
takkede
dirigenten
OZ5GB
for
god ledelse af generalforsamlingen.
Til
allersidst
bad
dirigenten
forsamlingen
ud
bringe et leve for EDR.
Vy 73 de OZ5RO, sekretær.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

ment lejligheden til at
EDR en glædelig jul og
god juletest.

Så er det december OZ igen — og som de fore
gående år indleder vi også i år rubrikken med at
bringe reglerne for den kommende juletest.
Testen afholdes som hidtil 2. juledag d. 26. dec.
med følgende testperioder:

NRAU-testen 1967.
Når de første få blade er revet af 1967-kalenderen, melder årets første test sig i form af den
gamle, men stadig lige fængslende
NRATJ-test 1967,
der i år gennemføres med SSA som indbyder.
Ret overraskende havnede OZ som bekendt sid
ste år på andenpladsen, og det ville være ønske
ligt, om noget tilsvarende kunne blive tilfældet i
år, men højere skal vi heller ikke stile — for at
prøve at tage kampen op med OH, det evner vore
tropper desværre ikke. Men vi skal alle i dyst
Lørdag d. 7. januar 1967
kl. 1400—1600 GMT
kl. 2200—2400 GMT
Søndag d. 8. januar 1967
kl. 0600—0800 GMT
kl. 1400—1600 GMT

Telefoni:
Kl. 0815—0915 DNT
Kl. 1530—1630 DNT
Telegrafi:
Kl. 0930—1030 DNT
Kl. 1645—1745 DNT
m-båndet

må

benyttes,

af
en

OZ2NU.

Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Ålborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes af korrespondance
vedrørende Traffic Department

Kun 80
således:

ønske alle medlemmer
et godt nytår — samt

og

det

opdeles

Telefoni:
3695—3795 kc/s
Telegrafi:
3500—3600 kc/s
Som det fremgår, er testen opdelt i en telefoni
og en telegrafiklasse, der bedømmes hver for sig.
I
telefoniklassen
benyttes
en
4-cifret
kontrol
gruppe, hvor de to første tal angiver RS-rapport,
medens de to sidste angiver QSO-nr., begyndende
med 01 for første QSO.
I
telegrafiklassen
anvendes
5-cifrede
kontrol
grupper,
hvor
de
tre
første
cifre
angiver
RST,
medens de to sidste er QSO-nr. som ovenfor.
Der tillades kun een QSO med hver station i hver
testperiode. Hver rigtig afsendt og modtaget gruppe
giver 1 point — en komplet QSO giver således
2
points.
Der
udskrives
samtidig
en
aflytningstest
for vore DR-amatører og andre interesserede med
lemmer. I denne test gælder det om at aflytte flest
mulige QSO’s og rapportere de af begge stationer
udsendte kontrolgrupper.
Præmier:
De 5 bedste i hver afdeling modtager diplom,
ligesom
EDR’s
hovedbestyrelse
udsætter
et
par
enkelte præmier i hver af klasserne.
Der er ligeledes diplomer i aflytningstesten.
Logs skal sendes til EDR’s Traffic Department,
Box
335,
Ålborg,
med
seneste
poststemplingsdato
d. 29. dec. 1966, da loggene ellers ikke kommer med
i
bedømmelsen.
Loggene
skal
blandt
andet
inde
holde følgende oplysninger for at blive godkendte:
Tid — call — afsendt og modtaget rapport-kode
samt en rubrik for EDR’s Traffic Departments ud
regninger. Foroven på loggen angives den pågæl
dende
stations
call
og
QTH
samt
stationsbeskri
velse. Dette gælder for såvel sender- som lytter
amatører.
Lykønskning:
Idet vi ønsker på genhør i testen med flest mulige
af EDR’s aktive amatører, benytter Traffic Depart

Bånd:
3,5 og 7 MHz.
Telefoni
og
telegrafi
men uden klasseopdeling.

må

benyttes

efter

behag,

Opkald:
NRAU de . . .
Kodegrupper:
Der anvendes kodegrupper af typen 09579 KAR
LO. De to første cifre angiver QSO’ens løbende
nr., og de tre sidste RST-rapport. Ingen deltager
må anvende 01 som første nummer. Et hvilket
som helst andet nr. kan anvendes i stedet. Når
nr. 99 passeres skrives 00, 01 o. s. v.
Bogstavgruppen
består
af
tilfældigt
valgte
bog
staver (ikke Å, A og O), som sendes ved første
QSO.
Under
næste
QSO
sendes
den
bogstav
gruppe, som blev modtaget ved den forud gen
nemførte
QSO.
Såfremt
en
bogstavgruppe
ikke
modtages OK i testens løb, anvendes i stedet den
sidst modtagne rigtige bogstavgruppe.
Pointsberegning:
Kun een QSO med hver station i hver periode på
samme
bånd
er
tilladt.
Såkaldte
krydsbåndsfor
bindelser
og
forbindelser
med
eget
lands
sta
tioner er ikke tilladt. Hver sendt og ret modtaget
kodegruppe giver et point. Hver QSO kan altså
give 2 points. Deltagere, som har haft forbin
delse med station, som ikke indsender logs, god
skrives et point, forudsat at også andre delta
gende stationer har haft forbindelse med samme
station.
Landskampen:
For at deltage i landskampen skal et land stille
op med mindst 25 stationer (deltagere). Lands
kamppoints udregnes således:
Hvert land får som grundsum det samlede points
tal for sine 25 bedst placerede deltagere, hertil
lægges
testens
samlede
pointstal
minus
landets
grundsum
og
multipliceres
med
landets
reste
rende
deltagerantal,
hvilket
divideres
med
testens
samlede
deltagerantal.
Vinder
er
det
land,
som
på denne måde opnår højeste pointstal.
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Præmier:
Vandrepokal til det sejrende lands forening. Di
plomer til de 5 bedst placerede stationer i hvert
land.
Logs:
Loggen
logblade
til:

skrives
på
de
sædvanlige
(A4-format på højkant) og

internationale
skal sendes

SSA Contest Manager,
SM7ID, Karl O. Fridén,
Valhall,
ANGELHOLM, Sverige.
med seneste poststemplingsdato 21. januar 1967.
På SSA’s vegne,
Kari O. Fridéen, SM7ID.
SM0-prefixet,
som blev indført i Stockholms-distriktet d. 1. juli
1966 har vakt delt tilfredshed hos de gamle SM5’ere,
og utilfredsheden tvang SSA til at afholde et ekstra
møde den sidste søndag i oktober, hvor forklarin
gen på ændringen skulle gives, ligesom der skulle
holdes en afstemning om tilbagegang til den gamle
form.
Efter
sigende
blev
stockholmerne
imidlertid
nedstemt
af
gøteborgerne
af
en
for
os
ukendt
grund.
Imidlertid
arbejdes
der
stadig
med
sagen,
idet det tilsyneladende med rette er blevet hævdet,
at
sagen
kun
vedrører
stockholmerne
og
derfor
bør afgøres mellem dem. SSA har nu skrevet til
alle SMØ’erne for at høre, om de vil have 5-tallet
tilbage.
Så muligvis forsvinder SM0’erne snart fra bån
dene igen.
The “XL“ Operator Club.
Navnet på denne sammenslutning har to menin
ger:
1) for det første de latinske cifre XL står for „40“,
og
2) den engelske mening med XL er „excel" eller
„excellent".
Medlemsskab
i
denne
sammenslutning
er
baseret
på
langtids-aktivitet
og
dygtig
operatørvirke
inden
for
amatørradio.
Sammenslutningens
krav
er
man
ge års intensiv aktivitet på forskellige amatørbånd.
Et minimum af fyrre (40) points er krævet for
medlemsskabet. Points må være opnået, som følger:
1) Fem (5) points for de første fulde 10 år ansø
geren har været fuldt licenseret som senderamatør
plus tre (3) points for hver fulde fem (5) år der
efter.
2) Fem (5) points for de første 200 DXCC-lande
bekræftet plus tre (3) points for hver yderligere
50 bekræftede lande.
3) Fem (5) points for hver 100 DXCC-lande be
kræftede på hver af båndene 28, 21 og 14 Mc/s.
4) Tre (3) points for hver 50 DXCC-lande på hver
af 7 og 3,5 Me/s amatørbåndene.
5) To (2) points for hver 20 DXCC-lande bekræf
tet på hver af 1,8 Mc/s og VHF/UHF. VHF/UHF
betragtes som et bånd.
Uden hensyn til om man kører CW eller fone, så
tæller det pågældende land kun een gang pr. bånd.
ARRL’s DXCC regler danner grundlag for optæl
ling af lande, men officiel ARRL DXCC kredit er
ikke krævet.
The “XL“ Operators Club er anbefalet og støttet
af Award Hunters Club International.

436

Tæl points’ene op, og hvis du kan opnå mindst
„40“, så send mig din ansøgning ind. Opgiv føl
gende detaljer: Dit call, navn og komplette post
adresse plus
1)
tidspunktet
for
din
første
sendetilladelse
—
hvis der har været afbrydelser, så opgiv disse.
2)
DXCC
score
bekræftet
(eller
krediteret
af
ARRL).
3) antallet af bekræftede lande på hvert bånd.
Bekræft til slut at de afgivne oplysninger i din
ansøgning
er
sandfærdige.
Ingen
yderligere
be
kræftelse er nødvendig, vi tror på en „XL“ opera
tors ord. Hvis falske oplysninger gives, er det i
strid med amatørånden.
Vedlæg
tilstrækkelig
returporto
(der
er
ingen
medlemsafgift) og send ansøgningen til
Award Hunters Club International,
c/o OH2YV, John Velamo, Isokaari 4-B-30,
Helsinki 20, Finland.
Nye regler for DLD.
Fra
DARC
har
vi
modtaget
regler for det kendte DLD-diplom.

nedenstående

nye

A) DLD-diplomerne
blev indstiftet for at bidrage til at øge radioama
tør-aktiviteten. Deres formål er at bidrage til kontinuel
operation
på
amatørbåndene.
Ansøgning
om
DLD’s kan fremsendes af såvel tyske som uden
landske
amatører,
hvis
ansøgeren
indehaver
et
officielt sendelicens.
B) DLD
1. „DLD“ blev indstiftet af DARC — Deutsche
Amateur Radio-Club e. V. den 1. sept. 1956.
2. „DLD“ udstedes i to kategorier:
DLD 100 og DLD 200.
3. Tyske og europæiske radioamatører kan blive
tildelt DLD 100 og DLD 200 for forbindelser
udelukkende på 80 m.
4.
Radioamatører
fra
ikke-europæiske
lande
kan
blive tildelt DLD 100 og DLD 200 for forbin
delser på 80 m, 20 m, 15 m og 10 m båndene.
Scoringen for en bekræftet DOK tæller dob
belt, hvis gennemført på 80 m.
5. Kun QSO’s gennemført efter 1. jan. 1956 tæller
til DLD-diplomet.
C) DLD 40 meter.
1. DLD 40 meter blev indstiftet 7. maj 1959.
2. DLD 40 meter udstedes i to kategorier:
DLD 40 meter/100 og DLD 40 meter/200.
3. Alle radioamatører kan opnå disse to diplo
mer — kun på 40 meter båndet.
4. Kun QSO’s gennemført efter 7. maj 1959 tæller
til DLD 40 meter.
D) DLD dygtigheds-emblem.
1) DLD dygtigheds-emblemet blev indstiftet den
7. maj 1959 og udstedes efter ansøgning.
2) DLD dygtigheds-emblemet udstedes i tre klas

ser:
Bronze
Sølv
Guld
3.

(DLD300)
(DLD400)
(DLD500)

Bronzeemblemet
udstedes
for
300
bekræftede
DOK’s, sølvemblemet udstedes for 400 bekræf
tede
DOK’s,
og
guldemblemet
udstedes
for
500 bekræftede DOK’s.

E. Betingelser.
1. Alle typer af sendemetoder må benyttes, forud
sat
at
de
findes
i
sendelicens-betingelserne.
Intet
diplom
udstedes
for
en
speciel
sendemetode.
2. DLD 100 eller DLD 40 meter/100 udstedes, hvis
ansøgeren kan bevise ved fremlæggelse af de
nødvendige
QSL-kort,
at
han
har
kontaktet
100 forskellige DOK’s på eet bånd. I denne
forbindelse tæller hvert DM-distrikt for et som
een DOK. For hver højere kategori af DLD
eller
af
dygtigheds-emblemet
100
yderligere
DOK’s er krævet i hvert tilfælde.
3. DOK nr. må være vist i tryk på QSL-kortet.
Stempler eller trykte sedler er acceptable, hvis
de — udover DOK viser kaldesignalet — eller
hvis stemplet er det officielle stempel fra den
lokale DOK-organisation.
4.
QSL-kort
stammende
fra
en
portable
station
vil kun være gyldig for DLD’s, hvis de er
bekræftede på EMC-buro.
Endorsemenits
gives
i
form
afexpeditionsstempel
på
QSL-kortet.
Mobile
stationer
må
ikke udstede DOK’s.
5.
DOK
betyder
Distrikts/Ortsverbands-Kenne
(Districts/Area indicator) af DARC eller VFDB.
6. (Kun for ansøgere udenfor Tyskland).
Afgiften for DLD og DLD 40 meter af hver
kategori udgør DM 5 eller 10 IRC’s.
Afgiften
for
bronce
dygtigheds-emblemet
ud
gør DM 6 eller 12 IRC’s.
Afgiften
for
sølv
dygtigheds-emblemet
udgør
10 DM eller 20 IRC’s.
Afgiften
for
guld
dygtigheds-emblemet
udgør
DM 12 eller 24 IRC’s.
Afgiften
skal
vedlægges
ansøgningen
eller
re
mitteres
til
„DARC-Sonderkonto
TMC-,
Kiel,
Postscheckamt Hannover No. 191109“.
7. Navnene på de, der tildeles diplomer, vil blive
offentliggjort i „DL-QTC" Magazine.
8. Disse regler træder i kraft fra 1. jan. 1967. De
tidligere
regler
.publicerede
i
„DL-QTC“
no.
10/1959 og no. 4/1965, ophører med at være i
kraft efter 31. dec. 1966.
9. Alle ansøgninger om DLD diplomer eller dyg
tigheds-emblemer ekspederes af EMC.
10. Ønske om ansøgningsskemaer addresseres til
H. P. Guenther, DL9XW,
D — 446 NORDHORN,
Am Strampel 22,
DEUTSCHE AND.
Lytteramatører
kan
opnå
et
specielt
DLD.
Det
er
kendt
som
„DLD-H“.
Betingelserne
for
dette
diplom opnås gennem „DARC-Jugendreferat“.
For
forbindelser
på
VHF-båndene
udstedes
et
specielt DLD-diplom. Dette er kendt som „UKWDLD“.
Reglerne
for
dette
diplom
fås
gennem
„DARC-UKW-Referat".
EDR’s Traffic Department er som hidtil behjæl
pelig med fremskaffelsen af skemaer og med selve
ekspeditionen af ansøgningen.
OZ2NU.
Radioamatør som leder af CCIK.
Mr. Jack Herbstriet, W01IN, som blev valgt til
direktør
for
International
Radio
Consultative
Com
mittee
(CCIR)
indenfor
International
Telecommu
nikation
Union
på
dennes
11.
plenarforsamling,
holdt i Oslo fra 20. juni til 23. juli 1966, har været
radioamatør siden 1934 og har i de sidste 12 år haft
kaldesignalet
W01IN,
fra
Boulder,
Colorado.
Han
håber
at
kunne
fortsætte
sin
amatøraktivitet
fra
Geneva enten med HB9-call eller fra 4U1ITU.

Tyske midlertidige licenser.
I
forbindelse
med
gensidigheds-licensering
rap
porterer
Herbert
Picolin,
DL3NE,
der
er
medlem
af DARC HQ, at der snarest som resultat af for
handlinger
med
„German
Post
Office"
vil
frem
komme en ny midlertidig licens for mobilt arbejde.
Licensen vil koste DM 12 (£ 1) og vil være gæl
dende for tre (3) måneder. Kaldesignalet vil komme
til at bestå af ansøgerens hjemme-call efterfulgt af
/DL.
Udstedelsen
af
de
midlertidige
licenser
vil
blive
varetaget
af
DARC’s
Internationale
Depart
ment.
Mere gensidigheds-licensering.
Gensidighedsaftaler
er
blevet
lem England og regeringerne i
den sydafrikanske union.

underskrevet
mel
Finland, Israel og

Den norske regering
har godkendt følgende ændringer i de norske prefixer:
Svalbard og Bjørneøen
JW
Jan Mayen
JX
Norske territorier i Antarctic 3Y
Følgende
nye
tilføjelser
er
blevet
godkendt
for
anvendelse af norske amatører:
/M — station som arbejder fra automobil eller
andet trafikmiddel på land.
/MM — station som arbejder fra et skib.
/AM — station som arbejder fra en flyvemaskine.
En station, som arbejder fra en anden QTH end
den hjemlige, vil i fremtiden benytte sit sædvan
lige call efterfulgt af / samt bogstavet for det fylke,
i hvilket stationen befinder sig.
Worked All LA.
NRRL har besluttet, at forbindelser med norske
militærstationer,
radioskoler
og
stationer,
der
be
nytter prefixer såsom LF, LH og LJ, ikke længere
tæller
til
WALA-certifikatet.
En
ny
paragraf
(til
erstatning for den gamle paragraf 5) tillader kon
takter med prefixerne JW og JX.
Skrivelser fra Generaldirektoratet
for Post- og Telegrafvæsenet.
EDR’s hovedbestyrelse har i den sidste tid mod
taget
en
række
skrivelser
fra
P&T,
omhandlende
følgende emner af interesse for radioamatører:
Amerikanske amatør-radiostationer på Grønland.
Et bånd i 160 m området.
Benyttelse
af
amatør-radiostationer
om
bord
i
skibe.
Bestemmelser for radioamatør-radiostationer.
I næste nr. af QZ vil vi pebegynde en offentlig
gørelse af disse skrivelser, idet vi dog på forhånd
må meddele, at gengivelsen må blive af resumé
agtig karakter.
OZ2NU.
Fransk mesterskab 1967.
REF har anmodet os om at publicere datoerne for
den kommende franske test, der finder sted for
CW d. 28. jan. 1967 kl. 1400 TU til d. 29. jan.
kl. 2100 TU.
Fone d. 25. febr. 1967 kl. 1400 TU til 26. febr.
kl. 2100 TU.
Kontakt
skal
søges
med
F-stationer
samt
med
landene,
der
tæller
til
DUF.
Desuden
kan
man
kontakte HB og ON, der tester samtidigt.
Kode: RST eller RS plus nr. på QSO.
De franske stationer tilføjer nr. på deres departe
ment
efter
deres
kaldesignal
—
HB’erne
opgiver
deres kanton og ON’erne deres provins.
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Hver QSO tæller tre (3) points.
Tæl
antallet
af
franske
departementer
—
DUF
lande — svejsiske kantoner og belgiske provinser
på alle bånd. Derefter multiplicerer man dette tal
med antallet af QSO-points.
Stil loggen op i QSO-rækkefølge. Vedlæg end
videre et optællingsblad med antallet af QSO’s pr.
bånd, antallet af QSO-points og multiplikatoren og
udregn
resultatet.
Attester
af
loggen
er
overens
stemmende med de sande forhold, dater og under
skriv. Adresser loggen til:
R. E, F.
Boite Postale 42—01.
Paris R. P.
France.
Samtidig har vi fra REF modtaget resultatet af
sidste års test, hvorfra vi gengiver følgende OZresultater:
OZ1LO
Al
11400
76
50
OZ4DX
2215
30
25
Al
OZ4H
Al
864
18
16
OZ8E
210
10
7
Al
OZ7NB
Al
162
9
6
OZ7DX
A3
702
18
13
OZ1RH
360
12
A3
10
OZ3SK
A3
168
8
7
OZ2NU.
Træningstelegrafi på 80 meter.
Der sendes fra OZ4SJ, København.
Tid: Hver søndag formiddag 1000—1100 DNT.
Frekvens: 3580 kc.
Input: 300 W.
Sendetype: Umoduleret telegrafi (Al).
I denne måned bliver hastigheden ca.
Rapporter modtages gerne.

45

tegn/min.

Så er alle efterårets store tester ved at være
overstået, og der kan igen blive lidt ro på bån
dene,
men
desværre
kommer
der
nok
ikke
så
mange sjældne stationer i gang udenfor testtiderne.
Vi begynder denne gang med en nyhed fra Grøn
land, hvorfra OX3LY meddeler, at han nu er i
gang med RTTY foruden SSB. Grejet er en Eico
transceiver, og ved RTTY benyttes desuden en Collins R 390/URR modtager, antennen er en dipol. Det
er indtil nu blevet til 4 RTTY QSO’er, og han reg
ner med i fremtiden at være aktiv med RTTY den
første og tredie lørdag i hver måned på 14 Mc.
Det er iøvrigt længe siden, at vi har hørt noget
til RTTY-folkene, er det allerede sket med det?
Fra Pakistan har der ikke været nogen aktiv i
flere år, men efter at forholdet til Indien nu igen
er ved at være i orden, er der igen kommet statio
ner i luften. Blandt andet er AP3AC og AP3CR
rapporteret aktive på 20 meter SSB.
WB2VJD/MM ved Easter Isl. har nu fået tilla
delse til at gå i land med stationen, og hans kaldesignal
er
herefter
blevet
WB2JVD/CEØA,
han
er
meget aktiv mellem 17/19 GMT omkring 21370 kc
med SSB. Han er hørt flere gange her i landet med
fine signaler. QSL sendes via K5GOT.
I forbindelse med udbygningen af navigationsmid
lerne i Sydatlanten har man planer om at oprette
en loran-station på bl. a. Bouvet Isl. I den forbin
delse kan vi sikkert vente, at der vil komme lidt
amatøraktivitet også.

438

W6KG har nu afsluttet sin aktivitet fra CT2YA
og er sammen med sin XYL taget tilbage til USA
for at holde jul. Efter nytår vil han påbegynde den
planlagte rundtur i Afrika.
Fra Sudan er ST2SA hørt flere gange på 15 og 20
meter SSB, der foreligger ikke yderligere oplysnin
ger, udover at han beder om QSL via Box 244 Port
Sudan.
Månedens nye prefix er 8R, der erstatter VP3 for
Guyana, til trods for at der i hele landet næppe
er mere en halv snes stationer, er det blevet inddelt
i tre zoner, 8R1, 8R2 og 8R3, 8R1P er det nye kalde
signal for ex VP3AA.
Under CQ WW testen, CW-del, hørtes en station
med kaldesignalet 4L7A, det viste sig at være en
gruppe UP2’er, der var på DXpedition til UF6. Der
er snart ikke grænse for, hvem der kan få spe
cielle kaldesignaler.
I den forbindelse vil jeg hermed udlove en flaske
whisky til den, der først kommer i gang fra Chri
stians 0 med kaldesignalet 5P1A, enten i EDR’s
juletest eller næste års CQ test.
HC9EP er kaldesignalet for en station på en ny
Kon-Tiki
ekspedition
kaldet
Balsa
Pacific
Expedition. I løbet af 7—8 måneder regner de 4 deltagere
med at kunne være i Australien uden anden fremdrivningsmiddel end vind og strøm.
Vi slutter, hvor vi begyndte, på Grønland. Fra
Station Nord er OZ2BQ kommet i gang med kalde
signalet OX3BX, grejet er SB100 + SB200 og diverse
antenner, bl. a. en 2 el. beam i 42 meters højde. Med
sådant grej er det ikke mærkeligt, at der allerede
er blevet kørt 134 lande.
Og så over til båndrapporterne:
80 meter CW:
OZ7ABC: W2VJT
UL7GW 01.

24

-

VE1ZZ

24

-

UA9

24

80 meter SSB:
OX3LY:
OX3LP—3WX—3JV—3YK
GI30QR
GW3NWV - DJ3YL—6QT - ON4UN - VOIFG.
OZ5GT: ZL3GS—3FT—4LM 07 - VS9ALV 23
UAØBP 22 - HI8XAL 06 - YV5BTS—5AKP 06
KP4AST - W1FZJ/KP4 06 - 5A2TR 19 - 4X4AS 20
C—8AW 21 - VK2AVA 20 - UA9EU - UW9AF 22
9H1AR 22).

-

-

40 meter CW:
OZ7ABC: MP4BDF 24 - VE2 - W’s 03.
OZ7NB: VP2SJ 04 - WA8SVU/VP9 05 - W9IOP 05
- UA9BN 04 - UA6NY 05 - HI8XAL 05.
OX3LY: W8ZCK - UT50I.
40 meter SSB:
OZ5GT: VS90C 21 - UD6BV 21 - VK2AVA 19 UA0BP 21 - VP5KL 06 - 9H1AM 19 - PJ2AQ 98 W/K 08.
20 meter CW:
OZ7ABC: ZB2CN 17 - KG6AQA 14 - OX3SL 16 HK0AI 17.
20 meter SSB:
OX3LY: Wl—2—3^—8 - DJ1—6—7—8 - SM04—
5—6 - F9 UA1 - UP2 - HB9 - G3—5 - OKI — OHI—
2—5 - LA7 - OZ3SK - 6HV - 6BA - 7HM - 8EA 9CR - 9SW.
OZ3SK: VQAA/F 17 - VQ9AA/A 17 - FR7ZP 17 FH8GF 18 - UA1KAE/6 18 (Antarctica) - ZS6DC 17
der er Henning ex VQ4DT.
OZ5GT: PB8WW Crozet 17 - FB8YY 16 - FR7ZP 17
- FL8RA 16 - UA1KAE 17.

15 meter CW:
OZ7ABC: JA 09 - ZL1APZ—2CD 10 - VK2EO—
2APK—3AZY—3NY—7SM 9—13 - 6O6BW 13 - UA0
14 - UM8 06 - EA8FF 11 - ZC4 16 - OX 16 - VU2TZ
15 - HP1AC 16 - HI8XAL 12 - TF5TP 13 - HK3AVK
17 - 6Y5AR - W’s.
10 meter CW:
OZ7ABC: Wl—2—3-4—5-

-9—0 14—15.

10 meter SSB:
OZ3SK: SV0WL crete 15.
Alle tider er i GMT (z).
QSL-adresser er:
EA8FF, Box 860, Las Palmas.
FB8WW via K2MGE.
FL8RA via REF.
FB8YY via REF.
Det var så alt for denne gang. Tak for rappor
terne — specielt fra OX3-land,
Glædelig jul og de bedste DX i det nye år.
73 de OZ7BQ,
Hans Jørgen Rasmusen,
vær. 145, P. O. Pedersens Kollegium, Lyngby.

Start på 432 MHz:
Af en eller anden grund er aktiviteten her i Dan
mark meget lille på 432 MHz. Jeg kan dårligt tro,
det skyldes, at VHF-amatørerne anser det at bygge
udstyr til dette område for svært — i det følgende
vil
jeg
gennemgå
principperne
for,
hvordan
der
kan startes på 432 MHz.
Det, man først må have, er en antenne, og denne
skal
anbringes
højt
og
frit.
Hvilken
antennetype,
man skal vælge, kan være svært — der findes flere
forskellige, og jeg vil her omtale de anvendte typer
og deres egenskaber:
1.
Måtteantennen
er
en
fremragende
DX-antenne,
er let at konstruere og tilpasse, men er ikke i me
kanisk balance og er derfor svær at anbringe på en
drejelig mast.
2. Den lange yagi udmærker sig ved en smal
horisontal strålebredde og stort gain i forhold til
sin udstrækning, er let at konstruere, men svær at
tilpasse.
3. Stablede yagier vil være at foretrække, når
man skal til at opbygge sin 432 MHz antennefarm.
F. eks- vil 4 stk. 6 element yagier stablet være en
lige
så
god
DX-antenne
som
måtteantennen
—
gainet vil være af samme størrelse, som det en
long yagi giver, og sidst men ikke mindst er tilpas
ningsproblemerne
små.
Som
grundelement
kan
der
anvendes en godt gennemarbejdet 144 MHz anten
ne, hvis mål divideres med en faktor 3. Som fødekabel til antennen kan der anvendes den „hullede"
type af 300 ohms twinlead — jeg vil foretrække at
anvende et godt coaxkabel som fødekabel. Af an
vendte typer kan nævnes: 75 ohm, PT29M, RG11/U,
ETIOMA — 50 ohm, RG8/U. Modtagerdelen kan
bestå af en converter, hvis mellemfrekvens f. eks.
kan være 28—30 MHz eller 144—146 MHz. Converteren vil man i dag bygge som en transistoriseret
enhed med f. eks. AF139 eller AF239 som HF-trin,
et blandingstrin med enten en diode eller en tran
sistor og en krystalstyret injektionskanal. Vel-

egnede
convertere
efter
ovennævnte
recept
har
været beskrevet i OZ marts 1965 side 81 og 85.
Sendere til 432 MHz er normalt baseret på trip
ling fra 144 MHz senderen — lad os se lidt på, hvad
vi kan få af udgangseffekt fra de normalt anvendte
rørtyper:
TRIPLER:
QQE02/5
QQE03/20
QQE03/20
QQE06/40

PA:
QQE02/5
QQE03/20
QQE06/40
4X250B

UDGANGSEFFEKT:
5 watt
20 watt
60 watt
300 watt

Nu kan man få varaktorer, der kan arbejde med
op til 40 watts input og give 60 °/o virkningsgrad.
Her i landet vil det snart være muligt at købe
Philips
varaktordioden
BAY
96,
der
har
oven
nævnte data.
Hvilken
modulationsform
anvendes
så
på
432
MHz? Til DX anvendes CW eller amplitudemodu
lation — ellers anvendes der PM modulation, og
enkelte amatører tænker på at anvende ESB.
Som det ses af ovenstående, er det ikke så svært
at starte på 432 MHz, og jeg tror, at de, der ønsker
at gå i gang med bygning af udstyr til dette inter
essante område, vil kunne få råd og hjælp hos
andre, der allerede er i gang på 432 MHz.
Når man har fået sit udstyr bragt til at virke til
fredsstillende, skal man til at prøve, om der kan
laves QSO, og over hvilke afstande dette kan lade
sig gøre — da aktiviteten for tiden næsten er lig
nul, må man aftale QSO med den nærmest boende
432 MHz amatør, men når vi nu bliver flere køre
klare
stationer
på
dette
bånd,
skulle
det
gerne
være muligt at få QSO uden forudgående aftale.
Jeg ved godt, det ikke er særlig spændende at
starte på et bånd, hvor aktiviteten er ringe, men
kommer der ikke flere stationer i gang, er det
umuligt at få interessen vakt, så derfor må I, der
er
aktive,
propagandere
for
dette
bånd.
Det
er
muligt at lave QSO på samme afstande som på
144 MHz, og der er for øjeblikket ingen risiko for
QRM fra andre amatørstationer — en anden char
merende ting ved 432 MHz båndet er, at der næsten
ingen tændingsstøj findes!
På genhør på 432 MHz.
Aktivitetstesten:
November afdelingen

gav følgende

43 points
28 points
25 points
24 points
18 points
13 points
10 points

OZ9NS
9VN
8DS
9FR
6MK
7EW
4EDR

OZ6OH —
1EE —
9JT —
8SL —
9CR —
9GM —
3M —

10 points
10 points
8 points
7 points
6 points
5 points
2 points

144 MHz aktivitetstest d. 1. tirsdag i måneden
kl. 1900—2359 DNT.
432 MHz aktivitetstest d. 1. onsdag i måneden
kl. 2200—2359 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden d. 20. i måne
den.
Husk: hver søndag mellem kl. 1100—1200 DNT
mødes vi på 432 MHz.
Tes kalenderen:
26. dec. kl. 0700—1000 GMT: UK7 og 2 meter klub
bens juletest på 144—146 MHz. 1 point pr. QSO —
logs sendes senest 14 dage efter testen til: SM7AED,
Arne Nilsson, Trumslagaregatan 3, Trelleborg, Sve
rige.
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144 MHz nyt:
I „UKW Berichte" hefte 2 august 1966 beskriver
DJ6BY en transistoreonverter for 144 MHz- Conver
teren er opbygget på et print og består af et HFtrin med T1XM 05, antennen er tilkoblet transisto
ren
gennem
et
båndfilter,
mellem
HF-trinet
og
blanderen,
AF106,
er
der
ligeledes
et
båndfilter.
Injektionskanalen
er
med
to
siliciumtransistorer
2N2926 — krystal på 38.666 MHz, og mellemfrekven
sen bliver derfor 28—30 MHz. OZ6AF og OZ9FR
har bygget converteren og opnået meget fine resul
tater med den — der vil senere her i OZ blive
bragt en beskrivelse af den.
Fra Færøerne skriver OY2BS: „Der er sket en
hel del i den forløbne tid, idet jeg har fremstillet
5 chassiser til 2 meter sendere med QQE03/12 i PA.
Af disse 5 er foreløbig 2 køreklare, den ene kører
OY9IM med, medens den anden er stationeret 770
meter over havet og kører som BEACON station.
Indtil
videre
er
senderen
pulsmoduleret,
men
jeg
arbejdes
på
en
tegngiver.
Pulsfrekvensen
er
ca.
1 Hz. Vi har fået tildelt kaldesignalet OY7VHF,
sendefrekvensen er 145.26 MHz, outputtet er 10 watt,
og antennen er en halo.
Der er nu 3 stationer køreklare på 2 meter, me
dens yderligere 2 er i stand til at lytte. Jeg har ind
til nu fremstillet 1 transistoreonverter med T1XM
05 som HF-trin, medens 2 er under forberedelse".
Tak for dit brev, OY2BS!
432 MHz og 1296 MHz nyt:
OZ9FR har fået sat sine nye antenner op — 7 ele
menter på 144 MHz, 13 elementer på 432 MHz og 48
elementer på 1926 MHz. OZ6AF har kørt mobil på
144 MHz, 432 MHz og 1296 MHz — 9FR modtog
6AF/m på 1296 over en afstand på 5 km. 9FR for
tæller, at 48 elements antennen på 1296 MHz er
uhyre skarp i den horisontale stråleretning — 15°
væk fra maximumretningen er signalet væk!
Tak for breve og rapporter i 1966. Alle ønskes en
glædelig jul og et godt nytår.
Vy 73 de OZ9AC.

Meddelelse fra EDR
RTTY-skrivere haves på lager.
RTTY-strimmelsendere ligeledes.
RTTY-perforatorer venter vi snarest.
Venligst
kontakt
OZ2UD,
Ernst
Maskinfabrik, (03) 397, og forlang Lejre 53.
Ernst, OZ2UD, hjælper os med fordelingen.

Olesen,

Lejre

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
B 10284, OZ8AK, Andreas Christian Pedersen,
Skelund.
C 10100, OY2X, Jogvan Hammer, Gongin 13,
Thorshavn.
(Har
også
amatør-radiosendetilladelse
kaldesignalet OY8X på adressen R. C.
søesgøta 7 A, Thorshavn).
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med
Effer-

FRA AFDELINGERNE
Afdelingen
holder
møde hver mandag kl.
2000 i lokalerne Frederiksundsvej
123,
un
deretagen, med nedgang til venstre for „ABC-cafeteriet". QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ6MK
udleverer
kortene.
Efter
kl2000
udleveres
ikke
QSL-kort.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Telefon ORdrup 7425.
Kasserer:
OZ4AO,
Svend
Aage
Olsen,
Foikvarsvej 9, 2. sal, København F. Telefon GOdthåb 19G2v.
Postgiro nr. 59755.
Sekretær:
OZ1SZ,
Einar
Schmelling,
Æblevej
16,
København NV- Telefon GOdthåb 4241.

KØBENHAVN
AFD

31.
oktober
afholdtes
generalforsamling
i Køben
havnsafdelingen.
Formanden
redegjorde
for
arbej
det i det forløbne år og udtrykte bl. a. sin glæde
over den store tilgang til morse- og teknikkursus.
Formanden fremførte også en tak til firmaer og
medlemmer, der
har vist
deres interesse ved at
støtte os med gaver og på anden måde.
Ændringsforslaget
vedrørende
vedtægternes
§
7
vedtoges. De 3 bestyrelsesmedlemmer, der ved det
efterfølgende valg opnåede højeste stemmetal, nem
lig OZ4AO, OZ8PV og OZ1SZ, valgtes for en toårig
periode.
Det af bestyrelsen fremsatte forslag om kontingentforhøjelse til 15 kr. forkastedes til fordel for et
fra
generalforsamlingen
fremsat
ændringsforslag
om forhøjelse til 20 kr- Det vedtoges, at det årlige
kontingent fra og med 1967/68 bliver 20 kr. Heraf
får afdelingen 14 og byggefonden 6 kr.
På
sit
følgende
møde
konstituerede
bestyrelsen
sig således:
OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, formand.
OZ8PV, Jørgen Poulsen, næstformand.
OZ4AO, Svend Aage Olsen, kasserer.
OZ1SZ, Einar Schmelling, sekretær.
OZ3WQ, Peter Lynggaard, programsekretær.
OZ6MK, Mogens Jørgensen, QSL-manager.
OZ5IH, Iwan Wahlgren Hansen.
OZ1SZ, sekretærProgrammet:
19. december:
I aften er det den sidste mødeaften i det gamle
år. Som det allerede er omtalt i sidste nummer af
OZ har vi i aften julemøde med PAKKEFEST.
Vi beder jer derfor hver især medbringe en lille
pakke til nogle få kroners værdi — passende em
balleret i anledning af julen.
Vi plejer at have det særdeles hyggeligt på denne
årets sidste mødeaften, og vi håber derfor, at I
også i år vil bidrage hertil ved foruden nævnte
pakke at medbringe en god portion julestemning.
YL’s og XYL’s er velkomne.
GLÆDELIG JUL!
9. januar:
Så tager vi hul på 1967. Det er i aften den 2. man
dag i måneden, og vi har derfor, som det sædvan
ligt er på denne aften VHF-AFTEN.
En
af
afdelingens
gode
bekendte,
OZ8OS,
Ole
Sommer, har lovet at komme i aften og causere om
ændring af kommercielle transceivere til 2 meter.

Dette emne er meget aktuelt, eftersom der for øje
blikket kommer en hel del sådanne transceivere på
markedet fra taxaer m. v., og disse apparater fal
bydes nu til amatører til fornuftige priser. Efter
OZ8OS’ artikel i november-nummeret af OZ er der
da også vist stor interesse herfor fra amatørside.
Samtidig hermed vil OZ8OS fortælle om 2 meter
antenner til mobilt og stationært brug.
Alle VHF-interesserede er velkomne16. januar:
Så
har
vi
RTTY
på
programmet.
Afdelingens
ekspert på denne front, OZ8PV, Jørgen Poulsen, er
for øjeblikket i sving med at forberede et inter
essant program — det hævder han i hvert fald
selv!
Jeg har forgæves søgt at afæske ham en nær
mere
redegørelse,
men
han
er
meget
hemmelig
hedsfuld herom. Der er imidlertid ingen grund til
at nære ængstelse, for OZ8PV har altid haft inter
essante ting at vise frem og fortælle om, og således
vil det nok også være i aften.
Vi håber, at vi hermed kan give RTTY-arbejdet
en lille „saltvandsindsprøjtning" — det har jo ligget
lidt stille på dette område i den seneste tid — mær
keligt nok!
Vy 73! OZ3WQ, Peter Lynggaard, programsekretær.
Københavns
mange gode
nytår.

afd. ønsker alle sine medlemmer og
venner en glædelig jul og et lykkeligt
OZ5RO.

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.
ARHUS MØDET 1966
Mange
mennesker
var
i
aktivitet
forud
for
ÅRHUS MØDET 1966 for at gøre dette så inter
essant og
godt som muligt, og amatørkammerater
fra hele landet var med til at skabe det rette stem
ning.
Århus
afdelingen
har
aldrig
tidligere
haft
glæden ved at se amatører fra så mange dele af
landet møde frem for at være med ved dette
træffestævne.
Udstillingen
af
kommercielt
amatør
grej og auktionen forløb planmæssigt.
Afdelingen
takker
alle
udstillerne
for
de
gode
stands. 7JX fra HEATHKIT, 2LM fra Aarhus Ra
diolager, 6AF fra TELETRONIC, 5HF med VHFantenner og billige VHF-rør, 4WR med QSL-kort
og logbøger og 5AB med Sommerkamp. I den for
bindelse bør nævnes, at OZ1RV fra Herning på en
smuk og amatørmæssig måde hjalp 5AB med ud
stillingen.
Endvidere
takker
afdelingen
de
lokale
hjælpere,
Dam,
der
koordinerede
arbejdet,
samt
Jeppesen,
4VI, 2PN, 8BG med XYL, 3VE, 2LX og 8XP.
Flere
udstillere,
vi
ikke
tidligere
har
set
til
Århus mødet, har allerede nu bedt om at komme
med næste år, således at udstillingen bliver endnu
mere
repræsentativ,
således
at
afdelingen
får
lej
lighed til at vise jydsk/fynske amatører, hvad de
forskellige leverandører af løsdele, kit og færdige
apparater kan tilbyde amatørerne i dag.
Tak
for
fremmødet,
tak
for
interessen
og
på
gensyn til ÅRHUS MØDET 1967.
I
det
tidsrum,
der
programmæssigt
dækkes
af

dette OZ, er der ingen møder i afdelingen. Jule
andespillet og jule-rævejagten er passé, og der er
derfor blot at ønske alle medlemmerne en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
Vy 73 OZ3RC/OZ8BG.
ÅBENRÅ
Nu er sæsonens sidste rævejagt jo kørt, og vin
der blev i år 8AJ, og nr. to blev 5WK, og vi ønsker
dem begge til lykke med den fine placering.
Afslutningen blev fejret ved en sammenkomst på
Hotel Royal lørdag den 19. november, og det blev
en vellykket fest, det tror jeg, at alle deltagere vil
give mig ret i. Vi vil hermed sige tak til fest
komiteen, som består af 8CS og John Bøge.
Arbejdet i afdelingen går meget fint i år. Der er
som omtalt i sidste nr. af OZ et hold kursus i ra
dioteknik, og så er der som regel en stab af de
foregående
årgange,
som
møder
troligt
frem
hver
onsdag aften på Ungdomshjemmet.
Vi vil ønske alle en rigtig glædelig jul og et
rigtigt godt nytår.
Vy 73 Hans Peter.
ALBORG 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 18Torsdag den 15. december:
Holder vi juleafslutning med bl. a. amrk. lotteri.
I forbindelse med dette skulle lokalet gerne være
helt færdigt. Husk XYL og YL’s.
Torsdag den 12. januar:
Transceiver. På grund af at der ikke blev transceiver-aften
i
december,
holder
vi
to
aftener
i
denne måned.
Alle afd. medlemmer ønskes en glædelig jul og
et godt nytår. — Mød op i det nye år.
Vy 73 de OZ4X.
BORNHOLM
Vi var aktive i 2 meter testen, men resultatet var
beskedent.
Vi ønsker formanden OZ4OV, Ole, til lykke med
bestået telegrafisteksamen, og Ole vil atter være at
finde herovre og være aktiv med sin nye Heathkit
TX. Søren, 4CF, har lige fået en Drake T4X, og da
4PM og 1IF også har fået transceivers, er vi efter
hånden godt kørende. Rygtet siger, at Frans, 4HF,
vil til at køre VFX, har det mon noget på sig?
Program for december og januar følger i KON
TAKT. — Vel mødt i klubhuset.
Vy 73 OZ4FF, sekretær.
ØSTBORNHOLM
Der er stadig flere og flere, der møder op til
klubbens
byggeaftenprojekt,
idet
der,
når
dette
skrives, nu er 18 tilmeldte. Arbejdet skrider støt
og roligt fremad under fin ledelse af 8TV og 4ME.
Når
dette
læses,
skulle
klubbens
nye
ESB-station være køreklar på alle HF-bånd, vi håber på
rigtig mange QSO’er.
Med henblik på resultaterne fra SAC 1965 må det
lige nævnes, at over 25 % af deltagerne var fra
Bornholm
(for
CW-afdelingens
vedkommende).
Programmet:
Begynderkurses hver torsdag.
Hver onsdag skiftevis bygge- og klubaften.
Vy 73 best.
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På
generalforsamlingen
den
8.
forskellige arbejder i afdelingen, som følger:

ESBJERG
Lokale: Finsensgade 23, 2.
Formand: OZ1LN, tlf. 6 54 15.
Næstformand: OZ7BE, tlf. 2 81 05.
Kasserer: OZ8LL, tlf. 6 54 15.
Sekretær: OZ3EB.
OZ7NE.

fordeltes

Biblioteket:
Arne Jensen, Viborgvej 28, Helsingør, tlf. 21. 38 Il-

Onsdag den 11. januar kl. 1930:
Vi
diskuterer
det
kommende
program
for
1967
samt eventuel bygning af en modtager til 80 m med
4 transistorer for begyndere. Lad os nu høre jeres
mening.
I
januar
måned
starter
AOF
med
morsekursus
med 6SB som lærer. Husk at se datoen i dagspres
sen. Vi håber snart at se nogle flere amatører i
afdelingen, nu da vi har lokaler. Amatører i nabo
byerne er velkomne.
Hermed siger bestyrelsen tak for i år og ønsker
alle en god jul og et godt nydtår og god DX.
På gensyn i det nye år.
Vy 73 3EB.
FREDERIKSHAVN
Klubhus: Høgstedvej 7, Frederikshavn.
Call: OZ6EVA.
Formand:
OZ1MC,
Morris
Christiansen,
vej 29, Frederikshavn.

oktober

Måleinstrumenter:
OZ8UC,
Knud
Christiansen,
Helsingør. Efter februar også
gård.

Kongensgade
12
B,
OZ1KX, Knud Keld-

QSL-ekspedition:
OZ7JJ, John Larsen, Kornmarken 25, Espergærde.
Rævejagterne:
Kim Petersen, Allégade 14. Helsingør, tlf. 21 23 85.
Arne Jensen, Viborgvej 28, Helsingør.
Niels Langeland Johansen, Sofienlund.
Og fra programmet kan lige nævnes:
Lørdag den 16. december:
Sidste møde inden jul. Vi hygger os.
Lørdag den 7. januar:
Nytårsfest.
Glædelig jul og godt nytår.

8NJ.

Kløver

Som man har bemærket i foregående numre af
OZ, har Vendsyssel afd. bestået af 3 afdelinger, kun
tilsluttet EDR gennem Vendsyssel afd.
Nu er der imidlertid sket dette, at afdelingerne
hver
for
sig
er
blevet
selvstændige og
tilsluttet
EDR,
hvormed
Vendsyssel
afdelingen
ikke
eksiste
rer mere, så vi vil hermed benytte lejligheden til
at lykønske Hjørring og Skagen med håb om alt
godt i fremtiden.
Iøvrigt
fortsætter
programmet
som
hidtil
med
klubaften hver mandag aften fra kl- 2000—2100 med
teknik
og
derefter
normal
klubaften,
og
tirsdag
aften fra kl. 2000—2200 med morsekursus.
Samtidig regner vi med, at OZ6EVA godt efter
nytår kommer i gang på 2 m fra Cloas tårnet, ca.
140 m over havet, men derom senere.
Vi ønsker så alle OZ’s læsere en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.
Vy 73 de 1MC.

HERNING
Formand:
OZ9SW,
Jørgen
Brandi,
13 E, Hammerum.
Lokale: Bryggegade 10 (gennem porten).

Pallefløesvej

Der afholdtes den 9. november ekstraordinær ge
neralforsamling.
Formanden
OZ1EX,
Erik
Thom
masen, ønskede p. g. a. sygdom og manglende tid
at trække sig tilbage. Som ny formand valgtes 9SW.
Ved
samme
lejlighed
valgtes
rævejagtsudvalget
for næste sæson, det udvidedes med 1 til ialt at
bestå af 4 mand. De 4 er: OZ5HF, Børge Frederik
sen,
Chr.
Frederiksen,
Børge
Meldgård
og
Jens
Birger Dahl.
Den 26. november blev der uddelt præmier for
rævejagtsæsonen
1966.
Aftenen
begyndte
med
ban
kospil
og
kaffebord,
hvorunder
præmierne
blev
uddelt.
Resultatet af rævejagterne 1966, i hvilke der har
deltaget 13 hold, blev:

HADERSLEV
Som meddelt i sidste skrivelse afholder afdelin
gen juleafslutning. Dagen er fastsat til tirsdag den
20. december kl. 2000 på hotel Norden.
Da vore XYL og YL’s ikke ser meget til vore
medlemmer og omvendt, vil vi gerne se vore damer
denne aften.
Prisen for kaffen bliver ca. 6,50 kr., og tilmelding
bedes givet til 8IS, tlf. 2 55 03 eller 8BX, tlf. 2 60 58
senest mandag den 19.
Mød flittigt op og lad os få en god LF-sludder.
Vore
sædvanlige
tirsdagsmøder
fortsætter
i
Gås
kærgade 38, 1., hver tirsdag efter nytår, første gang
den 10. januar.
Vy 73 og glædelig jul
de OZ8IS.

1.
2.
3.
4.
5.
67.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

HELSINGØR
Formand: OZ8NJ, N. Rudberg Jørgensen, Sønder
marken 46, Espergærde, tlf. 23 25 40.
Næstformand:
OZ8OM,
Ole
Maymann
Hansen,
Skt. Knudsvej 6, Helsingør, tlf. 21 67 22.
Kasserer:
OZ8OP,
Ole
Lützhøft,
Frejasvej
l/k,
Helsingør.
Best.medlem: OZ7FI, Ole Koefoed Olsen, Sønder
marken 72, Espergærde.

Vinterarbejdet er nu i gang. Vi er i den heldige
situation,
at
Herning
kommune
har
stillet
lokale
i Bryggegade 10 til rådighed for afdelingen, og de
sidste
halvandet
års
omflakkende
tilværelse er
nu
hørt op.
Møde afholdes hver tirsdag kl. 1930. Der bliver
startet
morsekursus,
og
9SW
gennemgår
forskellige
konstruktioner af almen interesse.
Vy best 73’s bestyrelsen.
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OZ9SW — Harry Jensen
OZ5HF — Harry Matthisen
Robert Madsen —
- Verner Hansen
Chris — Buller
G. Rundstrøm —
H. K. Mikkelsen
OZ3RB — XYL
Frej Holm — E.
Jensen
XYL
Henry Olsen —
Børge Meldgaard
— Finn Lorentsen
Gunnar Jørgensen — Verner Back
OZ2UC — Frank
Rasmussen
Henrik
E. Deichmann —
OZ2JQ

953
922
861
861
766
713
673
644
624
587
550
489
141

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

Præmier til de fem bedst placerede hold.

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 ugeprogram:
Mandag kl- 1925:
Rævejagt.
Tirsdag kl. 2015:
Morsekursus.

Nu har vi fået vor klubstation, som der skal laves
en strømforsyning til, så vi kan komme i luften for
alvor.
7JX
kommer
og
demonstrerer
Heathkit-grej
for
os mandag den 9. januar 1967. Mød talstærkt op til
denne interessante aften.
Vi ønsker alle afdelingens medlemmer og amatør
kammerater en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
Vi mødes igen torsdag den 4. januar 1967.
Vi håber alle, at 1967 skal blive et godt amatørår.
Vy 73 9CE.
NORDALS
Formand: OZ9ND, B. Damkjær, Hvedemarken
Nordborg, tlf. (044) 5 01 33.
Kasserer: OZ1AR, A. Nissen, Guderup.
Sekretær:
OZ6LH,
L.
Hess,
Broballemark,
(044) 5 19 56.

Onsdag kl. 2015:
Teknisk kursus.
Torsdag kl. 2015:
Alm. mødeaften.
Månedens arrangement januar:
Torsdag den 26. januar kl. 2015:
Foredrag. Emne, se næste OZ.
Fra torsdag den 15. dec.
holder vi ferie.
Glædelig jul og godt nytår.

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

til

mandag

den

9.

jan.

Vy 73 9ER.

HJØRRING
Klublokale: Springvandspladsen 4.
Formand: OZ6WN, Wagner Nørlev, Baldersvej 7,
Hjørring 612 A.
Kasserer:
OZ6UU,
Bent
Jensen,
Sverrigsvej
18,
Hjørring 1752.
Sekretær:
OZ7JR,
John
Raaschou,
Jungersensvej
4 A, Hjørring 2193.
8.
nov. havde vi indkaldt til orienterende møde
med evt. stiftende generalforsamling på Hotel Skandia.
Der mødte 18 interesserede, og een af initiativ
tagerne, 6WN, Wagner Nørlev, bød velkommen og
fortalte om baggrunden for mødet.
Derefter gav han ordet til SNO, Fr-hvn., der
havde lovet at lede mødet. 5NO gav først en inter
essant
orientering
om
begrebet
radioamatør,
licens
bestemmelserne og om, hvad der kræves for at
blive radioamatør. Tak, 5NO.
Da der herefter viste sig interesse i forsamlin
gen, gik man over til den stiftende generalforsam
ling. Udkastet til lovene blev vedtaget med enkelte
rettelser, og der blev valgt en bestyrelse med 6WN
som formand.
Vi havde inden mødet ved velvilje fra kommu
nens side fået stillet en nedlagt lejlighed til rådig
hed. Vi skal kun betale lys og varme, og det er en
l'ls værelses lejlighed med køkken, som kan blive
et udmærket samlingssted.
Der er allerede tegnet 33 medlemmer, og når
dette læses, er vi i fuld sving med et morsekursus,
som vi håber at følge op med et teknisk kursus.
Vi håber ligeledes snart at kunne indrette en
klubstation og har søgt P&T om at få tildelt call
QZ3EVA.
Mødeaften
er tirsdag kl. 1930, som indledes med morsekursus.
Vel mødt.
Vy 73 7JR.

15,

tlf.

Sidste medlemsmøde fik et ganske udmærket for
løb, det blev en filmaften, hvor vi så de fire første
film
i
Philips-serien
om
halvlederfysik
samt
en
underholdningsfilm til slut.
Deltagerantallet til mødet blev 16 mand, Sønder
borg afdeling var indbudt til denne aften og mødte
da også talstærkt op med 2 mand.
Når
OZ
udkommer,
er
afdelingens
julefest
nok
overstået, den finder sted den 10. december og er
det sidste arrangement i dette år. Det næste møde
bliver onsdag den 25. januar, også dette bliver en
filmaften
med
fortsættelse
af
ovennævnte
film
serie.
Bestyrelsen siger hermed tak for året, som gik,
og ønsker medlemmerne en glædelig jul samt et
godt nytår.
Vy 73 OZ6LH.
NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Lokale: Præstøremissen, Skyttemarks vej.
Torsdag den 24. november havde vi besøg af
OZ4AO
samt
3
rævejægere
fra
Københavns
afd.,
som jeg desværre ikke fik call på.
4AO fortalte os om, hvordan en rævejagt fore
går,
og
demonstrerede
derefter
både
rævemodta
ger og sender. Medens dette foregik, var den ene
af 4AO’s rævej ægere blevet udlagt som ræv. 4 stk.
modtagere blev rigget til med 2 stk. rævejægeraspiranter pr. modtager, og så gik den vilde jagt.
Ca. en fjerdedel af Næstved by blev gennemsøgt
for at finde ræven, som var anbragt ca. 50 m fra
klubbens
indgang.
Det
blev
en
meget
interessant
aften for dem, der var mødt op i 8NST, og vi hå
ber, dette møde må give stødet til, at vi også kom
mer i gang med denne sport hernede i Næstved.
Vi siger mange tak til OZ4AO og hans rævejægere
for en god og indholdsrig aften.
Ja, så er vores klubstationer køreklare, der er
lavet flere gode QSO’er fra klubben. Det kostede
jo nogle interessante timer, inden grejet var køreklart. men alt er nu i orden, hvilket vi skylder at
sige tak for til OZ7JJ og til OZ7HZ.
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Når vi mødes igen i det nye år, vil bestyrelsen
have udarbejdet regler for medlemmer, der ønsker
at
benytte
klubstationen,
og
det
er
bestyrelsens
håb, at der må blive stor aktivitet i klubben, så
senderne kan blive holdt varme vinteren igennem.
Når disse linier læses, holder vi juleferie, og det
svinder atter i det gamle år, men vi husker alle at
møde igen tirsdag den 10. januar for at begynde
på en frisk, og hermed ønsker bestyrelsen en glæ
delig jul og godt nytår til medlemmerne, deres YL
og YL samt til venner og bekendte af afdelingen.
Vy 73 de OZ8BO, Arne.
NYBORG
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllervænget 3.
Lokale: Tårnvej 4.
I den forløbne tid har vi i afdelingen haft fore
drag ved OZ6RF om modtagere, og det skal du have
tak for, Ulf.
Som
tidligere
annonceret
har
vi
juleafslutning
torsdag den 8. december.
Programmet for 1967:
Torsdag den 5. januar:
Har
vi
klubaften,
hvor
medlemmerne om at møde
etablering af eventuel klubstation.
Torsdag den 12. januar:
Foredrag om modulation
riksen, Stenløse ved København.
God jul og godt nytår.

bestyrelsen
op, da vi

ved

OZ1EE,

beder
alle
skal drøfte

Ebbe

Hen

Vy 73 de OZ7LC.
ODENSE
Formand:
OZ7XG,
Erling
Hansen,
Sophus
ditzvej 14, Odense, tlf. 11 31 09.
Lokaler: Ringbilens ejendom, Sortebrødre Torv.

12. januar:
Vi mødes første gang i det nye år, og det bliver
en alm. klubaften.
19. januar:
7HJ viser
les.

os,

hvorledes

trykte

kredsløb

fremstil

26. januar:
Formanden er jo en skattemand og vil give gode
råd ved udfyldelse af selvangivelsen. Tag den med
og få svar på eventuelle problemerAlle torsdagsarrangementer er kl. 2000.
Vy 73 de 2RH.
ROSKILDE
Så svandt et år igen. Der er jo sket en del i afde
lingen, og jeg vil bede jer alle hjælpe til med, at
næste år går mindst lige så godt og med lige så
stort udbytte.
Mød talrigt op til GF d. 15. og lad os høre nogle
forslag om evt. forbedringer eller ønsker.
Sidste møde inden jul bliver d. 22., og lad os den
15. tale om et evt. julemøde med damer.
Hermed et ønske om en glædelig jul og et godt
nytår til alle i EDR fra XYL, Junior og jeg.
Jeg fremsender herigennem en hjertelig tak til
OZ6BP, Bent, for det aldeles glimrende foredrag.
Vy 73 og på gensyn i det nye år.
De OZ2UD, Ernst.

Bau-

Afdelingens
kurser
skrider
planmæssigt
frem
med stadig god mødeprocent.
OZ8LD
er
sygemeldt,
hvorfor
suppleanten
3XW
er indtrådt i stedet, og Per har samtidig overtaget
8LD’s
arrangementer.
Vi
håber,
du
snart
er
på
benene igen, 8LD, og aktivt med i afdelingsarbej
det.
8LD havde praktik den 3. november med gennem
gang
og
forklaring
af
print
til
småspillen
samt
levering
af
materialer
til
samme
fra
Teletronic.
Så
når
stumperne
er
(rigtigt)
samlet,
er
døren
åben til mange timers god lytning, ikke mindst CW.
Andespillet den 9. november var en både og suc
ces. Succes for dem der gik hjem med en eller
flere gevinster, og det var de fleste af de frem
mødte,
men
minus
til
afdelingskassen.
Arrange
mentet var festligt arrangeret og blev for delta
gerne en fornøjelig aften.
Klubaftenen den 10. november (mortensaften) for
løb i al stilhed, men ikke så sært, da flere med
lemmer sad hjemme og mæskede sig over fede
gevinster fra dagen i forvejen.
Den 17. november var auktionarius i gang igen.
Auktionerne er populære, og meget godt grej skif
ter ejermand til en billig pris.
3XW
gennemgik
forskellige
måleinstrumenter
og
målemetoder den 24. november for en lille sluttet
kreds af ikke TV-kikkere, hl. 3XW havde medbragt
småspillen for at vise målinger på transistorer i
drift,
både
med
et
godt
universalinstrument,
rør
voltmeter og oscilloskop for at vise pålideligheden
af de forskellige instrumenter. Per gennemgik iøv
rigt
afdelingens
instrumenter
og
deres
anvendelse
til forskellige formål.
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Programmet for december/januar:
15. december:
Afslutning for 1966. Der er lagt op til en hyggelig
aften med underholdning og diverse arrangementer.

SILKEBORG
Torsdag den 17. november afholdtes bestyrelses
møde. Mødet drejede sig om nyvalg af sekretær, da
daværende sek. 8VA (Vagn) er rejst fra egnen.
Suppleant Gunner Würtz blev valgt.
Bestyrelsen er:
Formand: OZ3NS, Søren Nedergård.
Kasserer: OZ7LR, Egon JensenSekretær: OZ2KI, Gunner Wiirtz.
Medlem: OZ7OF, Jørgen Hansen.
Medlem: OZ9PF, Poul Graversen.
Revisor: OZ1AG, Arild Pedersen.
Herefter
drøftedes
klubbens
videre
trivsel.
Alt
tænkeligt var på tale, og der kom faktisk mange
gode forslag.
Spørgsmålet er så bare at få disse realiseret, så
de ikke bliver syltet. Her må klubben appellere til
medlemmerne, og for den sags skyld alle inter
esserede, om at møde op.
Der må være en mængde spirende radioamatø
rer, der har lyst til at være med, men frem af
busken.
Vi skulle jo gerne i gang med evt. morse- eller
teknisk kursus, eller hvor er jeres Interesser?
Vi skulle ligeledes have en ordentlig klubstation
„i luften", men her er der igen bud efter medlem
merne om at være med- Skal vi ikke være enige
om at udvise et mere friskt initiativ?
Til slut en rigtig god jul og et godt nytår.
Vy 73 de OZ2KI, Gunner Würtz.
STRUER
Klublokale: Danmarksgade 3.
Uden om det kommer vi jo ikke — julen nærmer
sig. Det er derfor tiden at ønske vore medlemmer
glædelig jul og godt nytår.

Kassererens
julesang
lyder
lidt
anderledes,
han
vil have regnskabet i orden inden årets udgang og
har derfor bedt mig meddele, at restancer udover
et halvt år pr. 1. januar 1967 vil medføre slettelse
som medlem af lokalforeningen.
Noget usædvanligt kan vi ikke byde på 1 denne
omgang — blot lige meddele, at tirsdag d. 20- de
cember er sidste ordinære mødeaften i 1966. Der
holdes derefter juleferie til tirsdag d. 3. januar,
hvor vi igen fortsætter med klubaftener tirsdag og
bygge- og morseaften torsdag.
I den sidste del af januar kan vi byde på et par
guldkorn — men derom i næste OZ.
Formand: S, E. Grandahl, Vesterallé 5, Gimsing.
Kasserer:
Børge
Hansen,
Fuglebakken
46,
Gim
sing.

SVENDBORG
Formand: Villiam
borg, tlf. 21 49 68.

Johansen,

Skovbrynet

2,

Svend

Onsdag den 21. december:
, Morsetræning. — Radioteknik.
Onsdag den 5. januar:
Morsetræning. — Snak om 2 m grej.
P. S. Eventuelt
Rudkøbing-Svendborg
ringe til Tryggelev 55.

interesserede på ruten
kan
få
kørelejlighed

Tryggelevved
at

Vy 73 Villiam.

SØNDERBORG
Generaforsamlingen
den
21.
nov.
på
Strand
pavillonen var ikke ret meget besøgt, ti mand var
der mødt op, nå, men tak til dem, der kom.
Resultatet af generalforsamlingen blev:
OZ8DS formand og kasserer.
OZ4LS sekretær.
Det
var
stadig
dette
klublokale,
sagen
drejede
sig om, men nu ser vi, hvad det bliver til.
En tak til OZ6KY fordi du ville komme og vise
os det 2 m grej og rævemodtageren. Det så virkelig
pænt ud, især 2 m senderen syntes jeg personlig var
meget nydelig lavet.
Til slut vil jeg på klubbens vegne ønske alle
medlemmerne glædelig jul.
Næste mødedag kommer i jan. OZ.
Vy 73 OZ4LF, Leif.

VEJLE
Afd. er nu godt i gang, der er 7
morsekursus, og afd. tæller nu 20 medlemmer.
Programmet er følgende:
Mandag den 5- december:
Filmaften. Der vises
derholdningsfilm.

to

transistorfilm

begyndere

og

to

til

un

På grund af eventuelle tømmermænd fra nytårs
aften er mødeaftenen flyttet frem til den 9. januar
1967 kl. 1930, hvor OZ9R kommer og fortæller om
strømforsyning af både store og små PA-trin.
Der
er morsekursus den
16.
december, derefter
juleferie til den 6. januar 1967 kl. 1900, hvor morse
kursus fortsættes.
Alt dette foregår i lokalet Ørstedsgade 13.
Hermed en glædelig jul og et godt nytår.
OZ3PG — OZ3KB — OZ2EN.

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1/12 1966.

Medl. DRnr. nr.
7253 1394 Jørgen Lund, Poul Martin Møllersvej
2, Nykøbing F.
10011 1395 Karsten Schmidt, Absalonsgade 24,
Odense.
10073 1396 Erik Mortensen, H. Drachmannsvej 6,
Århus C.
9674 1397 Steen Hjort, Grønnevej 45, Virum.
9968 1398 Bent M. Petersen, Blåhøj st., Jylland.
10108
1399
Henry
Mikkelsen
Skov,
Trekronervej
6, Viborg.
10118
1400
Jens
Børge
Sørensen,
Ballevej,
Bredsten.
10115 1401 Hans Fritz Frausing, Ålborgvej 28,
Hadsund.
9678
1402
Kaj Lynge Thomsen, „Trædemark",
Filskov, Jylland.
9492 1403 E. Bjørn Sørensen, Åboulevard 34 E,
København N.
10089 1404 C. Knudsen, Faistersgade 51, Århus C.
10152 1405 Niels Damsgaard. P. Slothsvej 4,
Århus C.
10190 1406 Niels P. Schaubye, Brunemark pr.
Kvistgård, Sjælland.
9862 1407 Viggo Olesen, Hafniahus, Rønne.
10195 1408 Børge Pedersen, Carl Blochsvej 5,
Odense.
9749 1409 Jens Peter Pasgaard, Hanbjerg pr.
Vinderup.
10133 1410 Niels A. Bangsbo, Sygehusvej 14,
Rønne.
10237 1411 Bjarne Christensen, Jægersborggade 20,
København N.
10239 1412 Leif Stausholm, Serup, Lemming, Jyll.
9150 1413 Harald Villemoes, Søtoft 23, Lemvig.
9715 1414 Niels Skjødt Røgild, Klintevej 7,
Randers.
9893 1415 Ole Frank Pihi, Ringtoften 147,
Skovlunde.
9816 1416 Ole W. Pedersen, Skelsbæk pr.
Otterup.
9044 1417 Chr. Svendsen, Dalstrup Plejehjem pr.
Grenå.
9188 1418 Knud Willy Jensen, „Bøgelund",
Byrum, Læsø.
9747 1419 Svend Sørensen, Nørregade 13, Hirts
hals.
10253
1420
Frk.
Kirsten
Thorslunde,
Dronningensgade 79, København.
10313 1421 Kai Würtz, Serup pr. Lemming.
10326 1422 H. Svane, Rådhusvej 23, Ballerup.
10336 1423 Peter Nielsen, Torvegade 230, Esbjerg.
10304 1424 Jens Peter Johansen, J. F. Willumsens3 A, Højbjerg.
10201 1425 Jens Christian Seeberg, Nørregade 27,
Vejen.
10125
1426
Freddy
Hansen,
Birkedalsvej 8,
Allerød.
10298 1427 Erik Ernst, Galtrup pr. Erslev, Mors.
10369 1428 Jesper Sunding, Rosenparken 14 A,
Nakskov.
8237
1429
Henning
Hansen,
Brendstrupsvej
16,
Varde.
10394 1430 Louis Sleipner, Hotel Tisvilde Kro,
Tisvilde.
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udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.

10386 Ole Flensdorf, Kastanievej 19, Frederikshavn.

Adr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.

10387 Tage Håhr, Katrinegade 58, Kolding.
10388

Erik
G.
Larsen,
Telestationen
Godthåb,
Grønland.
10389 Villiam Nielsen, Elmegade 13, 1., Bramminge.
10390
Lindy
Christensen,
Kristinelundsvej
26,
Slagelse.
10391
Peter
Kristensen,
Skt.
Jørgensgade
22,
Sønderborg.
10392 Leif Olsen, Kirkedammen 23, 3., Århus C.
10393

F. C. Andersen, Lærkevej 12,
Nordborg.
10394 Louis Sleipner, Tisvilde Kro, Tisvildelej e.

Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden,
OZ6PA,
Poul
Andersen,
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand:
OZ3FM,
Emil
15, Horsens, tlf. (066) 2 20 96.

Kasserer:
Fru
Grethe
Horsens, tlf. (066) 2 18 34.

Preben
Steen
Jensen,
Ringstedvej
kilde.
10396 Jørgen Sandberg, Vinkelvej 17, Stilling.

9,

Ros

Peder

28,

Lykkes-

Frederiksen,

Nørretorv

Sigersted,

Borgmestervej

58,

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.

10397 Jens Isgård, Dørslund gi. skole, Brande.

Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

10398 Henning Littau, Violvej 35, Sønderborg.
10399 Sven Bøgvad, Rødovrevej 342, Rødovre. (A)
Jacob
Berthelsen,
Abildgårdsvej
rikshavn.
10401 Steen Andersen, Stationsvænget 9, Dragør.

Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).

Sekretær:
OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.

Langesø,

10395

10400

*
Redaktører:

43,

Frede

*
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 15. december 1966.

10402 Tore Kristiansen, Maglekrogen 20', Søborg.
10403

Niels Chr. Andersen, Vestergade
bjerg.
10404 Karl-Werner Hagge, Rypevej 2,
Nordborg.
10405 Peter Skifter, Over Fussing, Randers.

9,

Vissen

Langesø,

10406 Vagn Brogaard, „Nørtoft“, Brande.
10407 Villy Jakobsen, Skivevej 32, Sunds.
10408
10409
10410
10411
10412

Karl-Frederik
Nilssen,
Nordnesvn.
38,
Stokmarknes, Norge.
FLKS Hans J. B. Henriksen, FLD 605, Postbox 217, Thorshavn, Færøerne.
Morten
Hammeleff,
Sommerstedgade
22,
København V. (A)
Svend Simonsen, Drosselvej 5, Bremdal,
Struer.
Svend
Petersen,
„Baskær",
Stenderup,
Vester-Sottrup.

Atter medlem.
9812 Leo Lorentzen, Frimestervej 11, Kbh. NV.
6592 OZ9AO, Erik Hüche, Østergade 53, Hadsten.
7861
Johan E. Kirkebæk, Hovedgaden 39, Snejbjerg, Herning.
1246 OZ2RY, C. C. Tornøe, Østergade 11, Ringe.
9390 L. Herredsbjerg, St. Nustrup.
4652 OZ9CA, C. A. Christensen, Svendsgade 117,
Vejle.
7474 A. Hjulskov Andersen, Vesterled 27, Hirts
hals.
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Amatørannoncer
Taksten for amatørannoncer er 20 øre pr. ord —
mindst 3 kr. — Annoncerne sendes direkte til kas
sereren senest 3 dage før månedens begyndelse bi
lagt betalingen i gængse frimærker.
Sælges: 220 V svejsetransformator „Larsen", kmpl.
m. kabler — svejser med 65 A fint med 2 mm elek
troder på 6 A sikringer, 230 kr. Den af OZ1BP i OZ
nr.9 1961 beskrevne 80 m transceiver, færdigmonteret uden power, men ellers kmpl. m. alle rør (sen
deren virker ikke), 200 kr. Eico gitterdykmeter, 0,4
—200 MHz, 135 kr. 80—40—20—15 m modtager, i VG
kst., FB til ESB (svarer til HRO), med S-meter, med
krystalfilter, 300 kr. 2 m AP radiotelefon, den nye
mod. (smalbånd), med trafo både til 220 V og 6 eller
12 V OG vibrator, meget nem at ombygge, 200 kr.
4 fælge til Volvo m. rustfri hjulkapsler, 200 kr.
Autoradio
„Vienna",
fuldtransistoriseret
(LM
—
49 m), meget fin til gengivelse, 2 år gammel, pris
fra ny 825 kr., sælges for kun 300 kr.
OZ3GH, tlf. 0 38 75 53 YRSA.
Sælges: OZ komplet 1962—63—64—65—66,
pr. årgang.
E. Emme, OZ6ME, (03) 72 29 48.
Haves:
Harmonika
41/120
fon.
Byttes med: Rørvoltmeter,
tionsmodtager etc.
OZ6C — 31 80 18.

med
graf,

12

indbygget
wobler,

god

kr.

mikro
sta

