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EDR 40 år
Det sker ofte, at tankerne går tilbage til 

oplevelser, man har haft, og til mennesker, 
man har mødt. Man kan ligefrem lukke nuet 
ude og gå på vandring i det forbigangne. Sin
det kan fyldes med en genoplevelsens glæde, 
der varmer og beriger.

Det er det, Oehlenschlæger udtrykker så 
dejligt, når han siger:

Hvor blev i røde roser dog 
fra ungdoms dage glade.
I min erindrings billedbog 
jeg gemmer eders blade, 
og selv om alt er gult og gråt 
som farven ved det døde, 
den sommerdag, jeg husker godt, 
da de var purpurrøde.

Enhver af os har en sådan erindringens bil
ledbog. Fra den stiger imod os billeder af 
kære, man har mistet, begivenheder man har 
været midt i, oplevelser af glæder og sorger, 
nederlag og sejre, minder om al vor færden.

Mon ikke de fleste af os har adskillige 
sider i erindringens billedbog, der handler 
om vort liv og vore oplevelser i EDR? Der 
var jo dog en særlig charme ved dette møde 
med den moderne elektronik, som mange af 
os stod helt uvante overfor.

Det klareste billede handler vel nok om 
vort første møde med kammeraterne i afde
lingen. De første foredrag, som vi forstod så 
lidt af, men som vi lod, som om vi forstod 
fuldt ud. Stærkt står minderne om vor kur

susvirksomhed, de genstridige fingres kamp 
med en rytmekrævende nøgle og de mærke
lige formler, der udtrykte »simple« regler for 
elektronikens anvendelsesmuligheder.

Der er billedet af den første lille konstruk
tion parret med andre sanseindtryk, såsom 
varmen fra loddekolben og den aromatiske 
duft af loddetin og harpiks. Der er den tekni
ske prøve hos P&T, licensens ankomst og den 
første QSO, oplevelsen over alle oplevelser.

Så kommer arbejdet som radioamatør, det 
helt eventyrlige arbejde. Der var dage, da alt 
gik i fisk, men der var dage og nætter, hvor 
alt lykkedes. Borte var de kolossale afstande, 
tid og rum flød ud i ét, rigtig levende men
nesker i forskellige hudfarver trådte ind i 
stuen, vi hørte dem tale til os, vi var ét med 
dem, vi udvekslede tanker, og vi skrev deres 
navne i protokoller; de står der endnu.

I min erindrings billedbog står dejlige min
der om fest og glæde, om herlige mennesker, 
jeg har mødt. Der står minder om tilkæmpet 
lærdom fra EDR’s lille folkeuniversitet og om 
leg og kamp med genstridige naturkræfter.

På EDR’s 40 års fødselsdag er der mange 
af os, der vil sige tak for gode år og rige min
der. Vi vil sige tak til vort EDR for hyggelige 
timer, for hvad du gav os af viden og erfa
ring og for de mange gode og interessante 
venner, du bragte os i så rigt mål.

OZ6PA, Poul Andersen.
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DIAGRAM af SONDE ng.n.

En forstærkervoltmeter

Af
OZ2NG, Niels Gundestrup, 
Haraldslundvej 38, 276, Kgs. Lyngby.

Fortsat fra OZ juli 1967 OZ8EG, Erik Hansen,
Haraldslundvej 38, 215, Kgs. Lyngby.

Som omtalt har vi lavet en aktiv sonde til 
at sætte foran den attenuator, der er indbyg
get i voltmetret, så det også får en højimpe- 
danset indgang. Sonden viste sig at være 
langt den værste del af arbejdet, og vi har 
måttet indgå en del kompromiser. Resultatet 
er blevet en absolut anvendelig, men ikke 
fremragende probe. Til langt de fleste ama
tørformål skulle den dog være god nok.

Diagrammet ses på fig. 17. Vi ser, at den 
er opbygget af to hårdt modkoblede for
stærkere i kaskade. Af hensyn til det store 
effekttab i »den« sidste transistor består 
»den« i praksis af to paralleltkoblede transi- 
store T4 og T5. I den sidste af forstærkerne — 
T3  og T4 + 5  — er udgangen modkoblet tilbage 
til emitteren på indgangstransistoren uden 
formildende omstændigheder. Sidste forstær
kertrin får herved en spændingsforstærkning 
på 0,98.

Vores 50 ohms attenuator er arbejdsmod
stand for sidste forstærker. Den første af for
stærkerne er modkoblet, så den har en for
stærkning på lige godt én, og alt i alt får vi en 
spændingsforstærkning på eksakt 1.

Til beregning af forstærkerne bruger vi 
akkurat de samme formler, som vi brugte, da 
vi beregnede hovedprintet. At hele sonden er 
DC-koblet, og at der skiftevis er brugt NPN- 
og PNP-transistorer, betyder i den sammen
hæng intet, men hele sonden kan så være på

et print på 18X55 mm, fordi vi sparer de 
mekanisk store elektrolytkondensatorer. Til 
gengæld bliver det meget sværere at finde 
fejlen, hvis den ikke virker.

Lad os se på, hvordan vi får den høje ind
gangsmodstand. Hvis T1 har 100 gange strøm
forstærkning, bliver impedansen på basis af 
Ti 100 gange den uafkoblede emittermod- 
stand på 560 ohm, d. v. s. 56 kohm. Havde den 
første forstærker ikke været modkoblet, ville 
den have haft en ca. 15 ganges forstærkning. 
Når vi nu modkobler, bliver indgangsmod
standen de 15 gange større, altså 800 kohm. 
Man ser, at det kan betale sig at måle sine 
transistorer igennem og så bruge den bedste 
som Ti, d. v. s. den med den største strømfor- 
stærkning. For at de to modstande i basis- 
forspændingsnetværket ikke skal ødelægge 
vores høje indgangsmodstand, er der brugt 
»boot-strapping«. Virkemåden er forklaret af 
7AQ i OZ i en mikrofonforstærker for en 
3 års tid siden. Der er sørget for, at man ikke 
kan brænde det hele af ved at sætte en stor 
DC-spænding direkte på indgangen, idet de 
tre BAY38 og R4  virker som beskyttelses
kredsløb. Man kan sætte + eller - 250 volt 
på indgangen uden risiko for blå røg.

R6, R9 , R1 4 , C3 , C5 og C1 2  indgår alle i di
verse fasekompenseringskredsløb.

Probens driftsspænding er 12 volt, der sta
biliseres af zenerdioden D4 . De 70 mA til pro
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Stykliste til probe.

R1 10 Mohm Philips 1/10 watt B 830500A/10 M 
R2 100 kohm Philips 1/10 watt B 830500B/100 K 
R3 68 kohm Philips 1/10 watt B 830500B/68 K 
R4 180 ohm Philips 1/10 watt B 830500B/180 E 
R5 100 kohm Philips 1/10 watt B 830500B/100 K 
R6 820 ohm Philips 1/10 watt B 830500B/820 E 
R7 2,2 kohm Philips 1/10 watt B 830500B/2k2 
R8 560 ohm Philips 1/10 watt B 830500B/560 E 
R9 560 ohm Philips 1/10 watt B 830500B/560 E 
R10 820 ohm Philips 1/10 watt B 830500B/820 E 
R11 150 ohm Philips 1/10 watt B 830500B/150 E 
R12 10 ohm Philips 1/10 watt B 830500B/10 E 
R13 5,6 kohm Philips 1/10 watt B 830500B/5k6 
R14 330 ohm Philips 1/10 watt B 830500B/330 E

R15 1 kohm Philips 1/10 watt B 830500B/1 K 
R16 180 ohm Philips 1/10 watt B 830500B/180 E 
R17 180 ohm Philips 1/10 watt B 830500B/180 E
Cl 100 nF Philips type C 280 AE/P 100 K
C2 15 μF/10 V ITT type TAG 15/10 
C8 56 pF.
C4 10 μF/15 V ITT type TAG 10/15.
C6 15 pF.
C6 12 pF.
C7 10 μF/15 V ITT type TAG 10/15.
D1, D2, D3 BAY38 Philips.
D4 ZF 12 Intermetall el. anden 12 V/400 mW zener. 
T4, T3 40235 eller 40236 RCA.
T2, T4, T5 MPS 2894 eller MPS 3640 Motorola.

Herover: Fig. 19. Det monterede men ikke loddede print set fra begge sider. Ca. dobbelt størrelse.

Herunder: Fig. 18. Printtegning i dobbelt størrelse, sml. foto herover.
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Fig. 20. Indgangsimpedans ved LF.

ben trækkes direkte fra den stabiliserede 24 
volts forsyning gennem en 150 ohms mod
stand, som består af to modstande: én på 33 
ohm, der anbringes på hovedprintet (pladsen 
er mærket: se tekst), i serie med en 120 ohm 
1 watt modstand, der går hen til en bøsning 
på forpladen. Bøsningen afkobles direkte til 
stel med ca. 100 nF.

Og hvad er der så kommet ud af det hele? 
På fig. 20 ses indgangsimpedansen som funk
tion af frekvensen ved LF. I det LF-område, 
amatører normalt er interesseret i, er ind
gangsimpedansen ca. 700 kohm. og det er nok 
til de fleste transistoropstillinger. Et apparat

med rør kan måske blive belastet lidt hårdt.
Ved højfrekvens er det meget mere under

holdende, men går i det store og hele som 
følger:

Over 200 kHz falder impedansen til ca. 
200 kohm og holder sig der et stykke tid. Så 
begynder den at stige igen, og for frekven
ser mellem 5 og 25 MHz ligger den og kører 
omkring uendelig. Vi kan ikke direkte angive 
talværdier, ganske simpelt fordi det er umu
ligt for os at måle så store ohmske impedan
ser ved de høje frekvenser. Vi kan dog måle, 
at impedansen numerisk altid er større end 
100 kohm i dette frekvensområde.

Over 25 MHz går det ikke så godt. Impe
dansen bliver negativ og er ca. - 30 kohm 
ved 30 MHz. Det medfører, at hvis man må
ler på en svingningskreds, der er afstemt til 
30 MHz, og svingningskredsen har en ækviva
lent parallelmodstand større end 30 kohm, 
ja, så går det hele i sving. Man skal altså 
passe lidt på, men er man klar over forholdet, 
betyder det ikke så meget. Man kan f. eks. 
måle spændingen på et lavimpedanset udtag 
— så er den klaret.

Desuden har sonden den skavank, at den 
komprimerer signalet i det øverste frekvens
område. Fig. 22 viser, hvor meget signal man 
kan sætte på indgangen ved forskellige fre
kvenser, hvis man vil tillade, at sonden kom
primerer 10 %. Ved 30 MHz får vi således de 
10 % kompression for 500 mV ind.

Ved målinger med 3 mV fuldt udslag opfø
rer sonden sig lidt specielt. Lad os se på hvor-

Fig. 21. 
Indgangsimpedans ved 
HF. Kurven er optaget 
for den første model, 

men er ret 
repræsentativ.
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Fig. 22.
Den højeste spænding, der kan påtrykkes ved 

forskellige frekvenser, når kompressionen 
skal holdes under 1 dB.

Fig. 23.
Konstateret målefejl som funktion af 

frekvensen.

for. Coaxialkablet fra proben til den indbyg
gede attenuator ser normalt kun ind i atte- 
nuatorens 50 ohm, og sonden ser altså også 
ind i en ohmsk 50 ohms modstand, når vi 
bruger et 50 ohms kabel (og man skal bruge 
et 50 ohms kabel og intet andet). Hovedprin
tet og kablet mellem hovedprint og attenua
tor har imidlertid en vis kapacitet, der kom
mer til at ligge tværs over attenuatorens ud
gang. På 3 mV området isolerer attenuatorcn 
ikke for denne kapacitet, så der kommer stå
ende bølger på kablet ud til sonden. Gør man 
imidlertid kablet mellem attenuator og ho
vedprint kort nok — ca. 5 cm — går det i 
praksis ikke ud over sondens egenskaber.

Med åben indgang giver sonden ca. 600 μV 
støj, og belastet med 100 kohm kommer der 
ca. 200 μV. Det svarer til et støjtal på en 25 
dB. Det høje støjtal skyldes, at vi er nødt til 
at bruge meget højfrekvente transistorer, og 
de støjer meget ved lavfrekvens. Støjen er 
da også hovedsagelig LF-støj. Vi har tænkt 
os engang ad åre at konstruere en sonde med 
field-effekt transistorer, for det kan give 
både højere indgangsimpedans og et væsent
lig lavere støj tal, men med de field-effekt 
transistorer, der er på markedet i dag, ville 
vi få en meget høj indgangskapacitet. Sådan 
som sonden er nu, har den — uden prøve
spids, omtales senere — ved lavfrekvens en 
indgangskapacitet på 7,8 pF, stigende til 8,2 
pF ved 30 MHz. Prøvespidsen giver 1,5 pF 
ekstra.

Kredsløbet er bygget op på et lille print, 
fig. 18. Hvordan fremgår af fig. 19. Der er ca. 
4 dimser pr. cm2, så under lodning af printet 
bør man bruge en ganske lille loddekolbe 
eller en mere almindelig, der er filet til, så 
spidsen ikke er meget mere end 2 mm i dia
meter. I dette print er hullerne maximalt 0,8 
mm. 1 mm er for meget, vi har selv brugt 0,65 
mm huller, men et så lille bor kan være svært 
at skaffe.

Der går tre ledninger til proben. Stel, sig
nal og forsyningsspænding. Denne sidste, går 
som omtalt gennem en 150 ohms modstand 
op til + 24 volt (der er loddeflig på printet).

Som kabel bruger vi to coaxialkabler inden 
i hinanden. Det inderste er en tynd teflon
fidus på 50 ohm, RG-196/U, og det giver altså 
signal og stel. Det yderste er et fhv. 135 ohms 
kabel, hvor inderlederen er hevet ud, og det 
tynde coaxkabel trukket igennem i stedet i or. 
Skærmen på det yderste kabel bruges til DC- 
forsyning. Så er det bare kunsten at få denne 
leder frelst ud fra et PL259- eller BNC-stik 
i den anden ende uden at kortslutte noget. 
Man kan få flere aftener spoleret af at lege 
med det stik — men det kan lade sig gøre.

Til hylsteret har vi brugt to messingrør, 
der passer stramt inden i hinanden. Godstyk
kelsen 0,5 mm, inderste rørs indre diameter 
18 mm. På hver ende af det inderste rør (der 
skal være mindst 75 mm langt), er der loddet 
en messingskive, den ene med hul til en 
BNC-fatning, den anden med hul til kablet.
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Det er lige tilstrækkelig solidt at tinlodde 
skiverne på røret, men så skal rørende og 
skive ligge helt plant op ad hinanden, slag
lodning er UFB. Midt i det inderste rør er der 
en udskæring, se fig. 23.

Printet anbringes i denne udskæring og 
loddes direkte fast til messingrøret langs den 
lange stelstrimmel på printet, kablet forbin
des til de tre loddeterminaler i den ene ende, 
BNC-stikket loddes til printets indgangster
minal. Det yderste rør skubbes hen over det 
hele, og proben skulle være køreklar. Det er 
forøvrigt nok klogest at prøve probeprintet 
af, før man lodder det fast. Ofrer man et par 
kroner på at få hylstret forniklet, får det et 
meget kommercielt udseende, og håndsved og 
blank messing forliges ikke særlig godt.

Til proben hører der naturligvis en prøve
spids. Den har vi lavet af et BNC-stik, hvor 
selve prøvespidsen er an ef YL’s stoppenåle, 
der er loddet fast. Dette stik fyldes op med 
Araldit for at holde indmaden på plads.

Stelledningen loddes eller klemmes fast på 
prøvespidsen. Den skal være ganske kort. Er 
signalspændingen lille og impedansniveauet 
højt, kan det være nødvendigt at læne pro
ben op ad noget, der er stelforbundet, for at 
få den kortest mulige stelforbindelse.

Hvis man vil måle spændinger, der er 
højere end 1 volt, eller ønskes en isolation 
mellem probe og måleobjekt, har man brug 
for en attenuator til at sætte foran proben. 
Fig. 24 er diagrammet af en sådan 40 dB- 
attenuator. Vi har først lige fået hylstret her
til fra fornikling, så den er desværre ikke 
prøvet af i praksis. Men hvis der skulle biive 
kvaler med den, skal det nok blive omtalt her 
i OZ. Det bliver desværre nødvendigt at 
trimme den. Man sætter en spænding på ca. 
1 kHz på indgangen og prøver at sætte for
skellige modstande tværs over de 12 kohm, 
indtil dæmpningen er de ønskede 40 dB. 47 
kohm er en god startværdi. Derefter sætter 
man en spænding på mindst 300 kHz på og 
justerer trimmeren, til der også er 40 dB her. 
Har man muligheder for det, kan man så 
kontrollere indstillingen ved 30 MHz. Det er 
sikkert ikke nødvendigt med skærmning, men 
en stellet skærmplade om maven på 1 Mohm 
modstanden skader ikke.

Hylsteret laves analogt til det til sonden.

I stedet for et kabel anbringer man et 
BNC-stik, så attenuatoren kan hæftes direkte 
på sonden.

Der er sat et netfilter i voltmeterkassen, 
lige hvor netledningen kommer ind. Det be
står af 4 stk. D-mærkede 1 nF keramiske kon
densatorer og nogle ferritperler. Det er så 
effektivt, at vi har kørt voltmetret på strøm
men fra en SCR-dæmper, uden at det kunne 
ses på instrumentskalaen!

Vi bliver desværre nødt til at komme med 
en rettelse til det, vi skrev i forrige nummer 
af OZ. Den 1 μF/35 V tantallyt, der sidder fra 
+ 24 V til basis på T2 , skal ikke være der. På 
nogle frekvenser giver den en sådan fasedrej
ning i modkoblingskredsløbet, at tilbagekob
lingen bliver ineffektiv.

Vi sørger for, at interesserede kan få de 
forskellige print. Prisen på 3 borede (næsten 
400 huller) print, d. v. s. hovedprint, strøm
forsyning og probe plus 1 fotograferet skala 
til det angivne instrument, bliver nok ca. 
35 kr.

PS. Kan det knibe med at skaffe de spe
cielle halvledere og de øvrige lidt »afvigende« 
komponenter, så kan man skrive til én af os. 
Frankeret svarkuvert bedes vedlagt. *

Fig. 16.
Foto af spændingsforsyningen var faldet ud i juli- 

nummeret, det bringes herover.
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Vi vikler 
transformeren selv

Af OZ4F, K. V. Rasmussen, 
Rødegård 7, København S.

Mon ikke der rundt om i landet findes ama
tører, som har en gammel transformer lig
gende i rodekassen, måske én, som på et eller 
andet tidspunkt er blevet lidt »overan
strengt«, men det var nu ellers sådan en dej
lig transformer, så den kan man da ikke 
nænne at smide i skraldebøtten, eller måske 
har man én, som ellers er god nok, men spæn
dingerne passer ikke til den konstruktion, 
man er i gang med, og som jo gerne skulle

være færdig snarest muligt, eller hvad med 
en ny og større transformer til senderen?

Transformere er jo som bekendt ikke helt 
billige at købe, især ikke de helt store, og det 
er et spørgsmål, om man kan købe dem med 
netop de spændinger, som man har brug for. 
De kan selvfølgelig laves på bestilling, men 
der er jo lang leveringstid på alt, også trans
formere, og prisen, ja, den får man jo nok 
besked om ved leveringen. Alle disse ting har 
givet mig den, synes jeg selv, geniale idé at 
hjælpe de læsere, som er i bekneb for en 
transformer til et eller andet formål.

Nu kunne man, hvis man har en jernkerne 
liggende, skære igennem og sige: »Nå, ja, jeg 
kan da bare dividere jerntværsnittet op i 42, 
så har jeg jo vindingstallet pr. volt«. Det kan 
man også gøre, hvis ikke man er særlig kri
tisk, men er man det, vil jeg ikke anbefale 
den nævnte metode, da jernkvaliteten spiller 
en afgørende rolle for det opnåede resultat.

De i denne artikel omhandlede tabeller 
stammer netop fra OZ, nemlig OZ juni 1939,

Simpel 

FET-tuner

Denne FM-tuner stammer fra en Texas 
Instruments-annonce i Electronic Design, nr. 
6, march 15, 1967 p. 237. Formålet er natur
ligvis at få os allesammen til at bruge flere 
felteffekttransistorer, fortrinsvis af TI’s fa
brikat. Der er ingen komponentværdier skre
vet på, men til gengæld er der faktisk for
bavsende få modstande. Source-modstandene 
skal nok være omkring 100—500 ohm hhv. 3 
—10 kohm for HF-trin hhv. mixer. Oscilla
toren skulle ikke kunne byde problemer. Det 
simple kredsløb skyldes den direkte kobling, 
som er mulig, fordi der bruges en N-kanal og 
en P-kanal FET efter hinanden. NB! Mixer- 
transistoren er tegnet forkert, pilen skal ven
de udad. TIXM 12 er i øvrigt en germanium-

FET (de er sjældne), med lidt ringere data 
end TIS 34, der er en Si-type i plastichus. Det 
er folkeudgaven af 2N2823, der er en af de 
gode VHF-typer. TIXM 12 kostede ca. 8 kr. 
for et års tid siden, så den skulle nok i dag 
være inden for det mulige for de fleste.

De opgivne data er som følger: følsomhed 
2 mV for 30 dBQ (30 dB støjundertrykkelse), 
dæmpning af uønskede signaler større end 
79 dB, spejldæmpning dog 70 dB. Båndbred
den (6 dB) er 525 kHz og effektforstærkningen 
25 dB, hvilket naturligvis ikke siger så farlig 
meget, når diagrammet i øvrigt er så bart, 
som det er. Men man har jo lov til at prøve, 
hvor god en 2 m-converter efter samme op
skrift kan blive. TR
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Tabel 1. Ekstra legeret transformerplade.
jern

mmØ
V pr. 
vind. 2,5 4,0 5,0 6,3 7,5 10 127 150 220 300 400 500 600 750 1000 1250 1500 2000

5 0,15 17 27 33 42 50 67 848 1000 1470 2000 2650 3350 4000 5000 6700 8350 10000

7 0.21 12 19 24 30 36 48 605 715 1050 1450 1900 2380 2860 3570 4750 5950 7140 9500

10 0,3 8 13 17 21 25 33 424 500 735 1000 1330 1660 2000 2500 3330 4170 5000 6660

15 0,45 9 11 14 17 22 282 333 490 666 890 1110 1330 1660 2210 2780 3330 4450

20 0,6 212 250 366 500 666 835 1000 1250 1660 2080 2500 3330

25 0,75 169 200 294 400 535 665 800 1000 1330 1670 2000 2670

30 0,9 141 167 242 333 444 556 666 833 1110 1390 1670 2220

35 1,05 121 143 209 286 380 476 570 715 995 1190 1430 1910

40 1,2 106 125 183 250 334 415 500 625 835 1040 1250 1670

45 1,35 94 111 163 222 297 370 443 555 740 925 1110 1480

50 1,5 85 100 147 200 267 333 400 500 667 855 1000 1335

Tabel 2. Alm. legeret transformerplade.

jern
mmØ

V pr. 
vind. 2,5 4 5 6,3 7.5 10 127 150 220 300 400 500 600 750 1000 1250 1500 2000

5 0,125 20 32 40 50 60 80 1015 1200 1760 2400 3200 4000 4800 6000 8000 10000

7 0,175 14 23 29 36 43 57 736 857 1260 1715 2280 2850 3440 4300 5700 7150 8570

10 0,25 10 16 20 25 30 40 508 600 880 1200 1600 2000 2400 3000 4000 5000 6000 8000

15 0,375 7 11 13 16 20 27 339 400 587 800 1070 1350 1600 2000 2660 3330 4000 5330

20 0,5 5 8 10 13 15 20 254 300 440 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000

25 0,625 203 240 352 480 640 800 960 1200 1600 2000 2400 3200

30 0,75 169 200 294 400 535 665 800 1000 1330 1670 2000 2670

35 0,875 146 172 252 344 458 572 690 860 1140 1430 1710 2280
40 1,0 127 150 220 300 400 500 600 750 1000 1250 1500 2000
45 1,125 113 133 196 267 356 445 535 665 890 1110 1330 1780'
50 1,25 102 120 176 240 320 400 480 600 800 1000 1200 1600

Tabel 3. Bedste transformerplade (ankerblik).
jern 
mm Ø

V pr. 
 vind. 2,5 4 5 6,3 7,5 10 127 150 220 300 400 500 600 750 1000 1250 1500 2000

5 0,1 25 40 50 63 75 100 1270 1500 2200 3000 4000 5000 6000 7500 10000

7 0,14 18 29 36 45 54 71 910 1070 1570 2140 2860 3570 4280 5350 7150 8950

10 0,2 13 20 25 32 38 50 635 750 1100 1500 2000 2500 3000 3750 5000 6250 7510 10000

15 0,3 8 13 17 21 25 33 423 500 733 1000 1330 1670 2000 2500 5330 4170 5000 6670
20 0,4 6 10 13 16 19 25 317 375 550 750 1000 1250 1500 1875 2500 3125 3750 5000
25 0,5 5 8 10 13 15 20 254 300 440 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000
30 0,6 212 250 367 500 667 833 1000 1250 1666 2085 2500 3330
35 0,7 182 214 314 429 570 715 860 1070 1725 1790 2140 2860
40 0,8 159 188 275 375 500 675 750 940 1250 1565 1875 2500
45 0,9 141 167 242 333 444 556 666 833 1110 1390 1670 2220
50 1,0 127 ' 150 220 300 400 500 600 750 1000 1250 1500 2000

28 år gamle, men stadig lige aktuelle. Det er 
vel kun de færreste, som erindrer disse tabel
lers eksistens, og der findes vel næppe mange 
OZ fra den tid, så derfor kan de nævnte tabel
ler nok trænge til en opfriskning.

Jeg har selv i de forløbne år viklet et utal 
af transformere til alle formål, og i de fleste 
tilfælde gjort brug af tabeller, da man er så 
rart fri for at regne og fri for at bruge form
ler, som man alligevel glemmer fra den ene
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jern
mm

V pr. 
vind. 2,5 4 5 6,3 7,5 10 127 150 220 300 400 500 600 750 1000 1250 1500 2000

5 0,075 33 53 67 84 100 133 1695 2000 2940 4000 5300 6700 8000 10000
7 0,105 24 38 48 60 71 95 1220 1430 2090 2860 3800 4800 5700 7100 9500

10 0,15 17 27 33 42 50 67 848 1000 1470 2000 2650 3350 4000 5000 6700 8350 10000
15 0,225 11 19 22 28 33 44 565 670 980 1330 1780 2220 2700 3300 4400 5560 6660 8900
20 0,3 8 13 17 21 25 33 424 500 735 1000 1330 1660 2000 2500 3330 4170 5000 6660
25 0,375 7 11 13 17 20 . 27 339 400 587 800 1070 1330 1600 2000 2660 3330 4000 5330
30 0,45 9 11 14 17 22 282 333 490 666 890 1110 1330 1660 2210 2780 3330 4450
35 0,525 242 285 419 560 760 950 1140 1430 1900 2380 2860 3800
40 0,6 212 250 366 500 666 835 1000 1250 1660 2080 2500 3330
45 0,675 188 222 326 445 593 740 890 1110 1480 1850 2220 2960
50 0,75 169 200 294 400 535 665 800 1000 1330 1670 2000 2670

Tabel 4. Alm. transformerplade (ankerblik).

gang til den anden, men jeg har ved disse 
tabellers hjælp opnået fine resultater, hver 
gang jeg har benyttet dem. Jeg har haft fejl 
på ca. ± 0,1 til 0,2 volt på glødeviklinger, men 
disse fejl skyldtes udelukkende fejlbedøm
melser af jernkvaliteten. Denne bedømmelse 
er nu heller ikke så let, idet den kræver lidt 
erfaring. Til husbehov må man klare sig med 
at tage en enkelt plade og bøje den forsig
tigt. Hvis man hører en svag »knasende« lyd, 
og den til sidst knækker, er det en god kerne, 
og her tager man tabel 1 i anvendelse. Hvis 
jernet blot er stift at bøje, er det tabel 2. Er 
det derimod mere eller mindre blødt, er det 
tabel 3 eller 4, man skal benytte. Jo bedre en 
jernkerne, man kan skaffe sig, jo mindre 
vindingstal og jo mindre arbejde med at få 
en virkelig god transformer.

Hvor får man så en jernkerne fra? Jo, ved 
at aflægge besøg hos en produkthandler kan 
man ofte være heldig at få en god stor kerne 
for en rund femmer, og man har da mulighed 
for at få en fin transformer for små penge.

Hvis man har fået en jernkerne hos en pro
dukthandler, kan det jo godt være, at den i 
lang tid har ligget ude i en skrammelbunke i 
al slags vejr og er blevet godt rusten, ja, så 
må man tage den under kærlig behandling 
ved at børste hver enkelt plade helt ren med 
en stålbørste og lakere dem enkeltvis med 
f. eks. celluloselak (fortyndet) eller ved at 
lime silkepapir på kernerne, men lakering er 
det letteste. Hvis man undlader denne isola
tion mellem pladerne, ja, så får man ikke 
megen fornøjelse af den transformer.

Jeg skal i en senere artikel bringe nogle 
tips angående fremstilling af egnede spole
forme samt vikling af nogle forskellige typer 
transformere, desuden må vi også se lidt på 
de forskellige jernkerneformer. *

Tabel 5. Trad og belastning.
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25 20 17 14 0,1 0,12 260 Ω

55 45 38 32 0,15 0,17 118 Ω

95 80 70 56 0,2 0,22 65 Ω

150 125 105 90 0,25 0,27 42 Ω

215 180 150 125 0,3 0,33 29 Ω

290 240 200 170 0,35 0,38 21 Ω

380 315 275 225 0,4 0,43 16,5 Ω

600 500 425 350 0,5 0,53 10,5 Ω

850 700 600 500 0,6 0,64 7,3 Ω

1500 1250 1100 900 0,8 0,84 4,1 Ω

2400 2000 1700 1400 1,0 1,05 2,6 Ω

3400 2750 2450 2000 1,2 1,25 1,8 Ω

5500 4500 3800 3100 1,5 1,56. 1,2 Ω

7000 5750 5000 4000 1,7 1,76 0,9 Ω

9500 8000 6800 5700 2,0 2,06 0,65 Ω

15000 12000 10000 9000 2,5 2,58 0,42 Ω
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Fig. 1. Blokdiagram af frekvens-syntese-generator.

200 krystaller ud af ét 

eller 

100 kHz frekvens-generator
Af 0X3BS, B. Strandtoft, 
Prins Chr. Sund, Grønland.

Der stilles i dag større krav til kommuni
kationsudstyret end for bare få år siden. Ud
viklingen af ESB-udstyr til bl. a. militære og 
air-ground-formål har medført en yderligere 
skærpelse af kravene til frekvensstabilitet og 
genindstillingsnøjagtighed. En lignende ten
dens begynder at gøre sig gældende blandt 
amatører; jeg tænker bl. a. på de populære 
transceivere, hvor der ikke kan tolereres me
gen frekvensdrift, når begge parter benytter 
en sådan. Forestil dig hvad der sker, når én 
af dem driver -— den anden stiller efter, men 
så rykker hans sendefrekvens o. s. v. Med de 
overfyldte bånd er det ved aftale af fast QSO 
f. eks. OX-OZ nødvendigt (i det mindste be
hageligt) at kunne angive nøjagtig frekvens.

Er man selvbygger (hvis der er flere til
bage, hi), kan det være svært at klare disse 
problemer tilfredsstillende. Der skal bruges 
mange krystaller, hvis det skal lykkes godt.

Dette var den omtrentlige baggrund, da jeg 
begyndte at udvikle følgende opstilling: en 
simpel frekvens-syntese-generator.

Syntese-generatorer opdeles i to grupper:
1) En stabil krystaloscillator, hvis frekvens 

underopdeles i harmoniske med en afstand af 
1 MHz, 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz o. s. v. Disse 
harmoniske blandes på passende måde; efter 
filtrering har man så den ønskede frekvens.

2) En variabel oscillator, hvis frekvens »lå
ses« af en krystaloscillator.

Princip.
Jeg valgte at benytte »låsemetoden«.
En oscillator (100 kHz—22 MHz) låses til de 

harmoniske fra en krystaloscillator for hver 
100 kHz i det nævnte område. Herefter blan

des signalet med en lineær VFO, der dækker 
100 kHz (med en 100° skala). Den resulterende, 
nøjagtighed er således omkring 3—500 Hz.

Det var syntese-generatoren, der voldte de 
største problemer, idet jeg måtte begynde 
helt på bar bund uden noget materiale at 
støtte mig til.

Jeg ønsker ikke at give indtryk af, at dette 
er en begynderopstilling, ej heller at den vir
ker, når der sættes strøm til. Men da jeg me
ner, at princippet fortjener at blive mere 
kendt, fremkommer jeg altså med min løs
ning.

Blokdiagrammet fig. 1 viser en 500 kHz 
xtal-oscillator, der styrer en frekvensdeler 
5 :1. Dennes harmoniske op til 30 MHz styrer 
en bredbånds-fasedetektor, der også får sig
nal fra HF-oscillatoren. Ved et bestemt for
hold (fase) mellem HF-signalet og én af de 
harmoniske giver detektoren 0 volt ud, målt 
fra pkt. B. Afviger fasen, kommer der posi
tiv eller negativ spænding ud. »Fejlspændin
gen« forstærkes i en DC-forstærker og går 
gennem et filter videre til HF-oscillatorens 
reaktansmodulator. Denne ændrer oscillato
rens frekvens, således at der kommer det øn
skede faseforhold til stede (0 volt). HF-oscil- 
lato'ren er herefter »låst« til den valgte har
moniske og er således lige så stabil som kry
staloscillatoren.

HF-del.
Diagrammet fig. 2 viser en AF126 som 500 

kHz-oscillator. Krystallet er type HC-6/U. 
Svingningsgraden indstilles med C1 (5 nF), 
det kan ikke anbefales at ændre modstands
værdierne væsentligt. Emittersignalet ses på
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Fig. 2.
HF-del. Dioderne mrk. Se er 

ukendte (ikke mærkede) selen-sig
naldioder. Kan erstattes af silicium
dioder. Der skal muligvis bruges 
tre dioder for at komme op på 

- 1,5 volt i pkt. B.

16jjH = 2x3 vdg. ringkerne

Fig. 8.
Reaktansmodulator. Dioden BA104 er ikke den bed

ste til formålet. En nyere type, der ikke belaster 
oscillatoren så meget, bør vælges.

fig. 3. Som frekvensdeler 5 : 1 og spektrum
generator bruges BSY38. Kollektorens nåle
impulser skelnes på fig. 4. Fig. 5 viser én 
impuls forstørret 100 gange i X-retningen. 
Pulsbredden er med hjælp af 5 MHz krystal
signal målt til at være 80 ns (0,08 μs). P1 ju
sterer frekvensdelingen fra 1:2 til 1 : 10. 
Korrekt indstilling er 1 : 5. Fig. 6 viser emit- 
tersignalet. C2 (10 nF) er polystyrentype. Kol
lektorspalen 16 μH er 2X3 vdg. på en ring
kerne. Signalet fra fasedetektoren (2 stk. 
OA81) føres fra klemmerne A og B til DC- 
forstærkeren.

DC-forstærker.
To siliciumtransistorer BCZ10 styrer via en 

zenerdiode OAZ211 udgangstransistoren TF 
65. Boede leverandøren lige om hjørnet, ville 
jeg nok have valgt nyere typer i BC- eller 
BF-serien.

P2 justeres med - 1,5 volt på indgangen til 
ca. - 6 volt på udgangen. Kondensatorerne

C3, C4 og C5 sammen med modstanden R1 ud
gør et filter, der sikrer, at opstillingen er sta
bil, når låsningen er indtruffet. Forbliver R2 

(3,9 kohm) uændret, skulle det i tilfælde af 
ustabilitet kun være nødvendigt at justere R1 
(1,5 kohm), eventuelt C4 (1 μF). En AC-for- 
stærker eller et oscilloskop på udgangen er en 
god hjælp ved evt. justeringer.

Reaktansmodulatoren.
For at kunne variere HF-oscillatorens fre

kvens, således at det ønskede faseforhold op
står, er der over oscillatorkredsen indsat en 
siliciumdiode BA104, hvis kapacitet afhænger 
af den påtrykte DC-spænding. En nyere type 
kan anbefales (BA138 som omtalt i juni OZ. 
TR).

Det er af betydning, at oscillatorspændin
gen over kredsen ikke varierer for meget med 
frekvensen; ligeledes at oscillatoren ikke 
svinger for kraftigt. Begge dele kan kontrol
leres på følgende måde:
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Fig. 7.
DC-forstærker. Det kan blive nødvendigt at afkoble 
„B“ med nogle μF. OA202 sikrer, at udgangsspæn
dingen ikke falder under en bestemt spænding. 
Restspændingen lægges ind med 470 ohm modstan
den, alt efter hvor kraftigt HF-oscillatoren svinger.

Fig. 9.
Dæmpeled. Dette sikrer, at fasedetektoren ikke 

overstyres. Værdien af R2 (1,0 kohm) findes som 
beskrevet i artiklen.



Fig. 3.
500 kHz-oscillator emittersignal. Bemærk de små 
„hak“ for hver femte svingning; de viser, at fre

kvensdeleren kører korrekt. X = 5 V/cm,
Y = 10 μs/cm.

Med opstillingen fig. 8 tilsluttet oscillato
ren måles der, uden DC-forstærkeren tilslut
tet, med et højimpedanset voltmeter over ind
gangsklemmerne, at spændingen ikke oversti
ger - 5 volt, samt at denne ikke varierer 
mere end et par volt over det ønskede fre
kvensområde. Et μA-meter kan også bruges; 
strømmen må ikke overstige 90 μA.

Fig. 4.
Nåleimpulser på kollektoren af BSY38. Impulslæng

den er 0,08 μs. X — 5 V/cm, Y = 5 μs/cm.

Fig. 6.
Savtakspænding på emitter af BSY38. Det er aflad

ningen af C2 (10 nF), man ser.
X — 5 μs/em, Y = 2 V/cm.

Fig. 5. r
En nåleimpuls forstærket 100 gange i X-retningen. 

X = ca. 0,05 μs/cm, Y = ca. 2,5 V/cm.

HF -oscillatoren.
Denne har jeg ikke vist diagram af, da den 

er temmelig ukritisk bortset fra de nævnte 
pkt. Jeg har prøvet med flere oscillatorer, bl. 
a. min trimmegenerator, en transistor-VFO 
og endelig det sjoveste, nemlig en god gam
mel amatørsuper med den »berygtede« spole
central; i stedet for krystallet i anden oscil
lator blev der indsat en simpel VFO, der dæk
kede et 100 kHz område (1,96 til 2,06 MHz).

Med fare for at sætte mit rygte over styr 
kan jeg oplyse, at det på de lavere bånd var 
muligt at befamle oscillatorspolen uden at 
frekvensen rykkede sig! (Systemet var natur
ligvis først bragt til låsning).

Men det har kostet mange spekulationer, 
før det var bragt så vidt.

30 dB dæmpeled.
For at sikre, at fasedetektoren ikke bliver 

overstyret, må der indskydes et dæmpeled. I 
mit tilfælde måtte der ikke tilføres mere end 
65 mV fra HF-oscillatoren. Overstyring kan 
let kontrolleres således: Med den øvrige op
stilling justeret som nævnt tilsluttes et meter 
til DC-forstærkerens udgang (-P 6 V); R3  lod
des fra (1,5 kohm), således at fasedetektoren 
stadig er afsluttet med 51 ohm. Udgangs
spændingen skal nu have ændret sig ca. 0,1 V. 
Er ændringen ret meget større, bliver opstil
lingen ikke stabil på de højere frekvenser. >-
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kobling, der skiftes efter hvilken kompensa
tion af frekvensgangen, der ønskes. Modstan
dene i PU-indgangen afhænger af typen, men 
anvendes krystal-pick-up, bør denne bela
stes med ca. 47 kohm, hvorved den rette fre
kvensgang opnås. Første trin kommer før 
styrkekontrollen, hvorfor det skal have et 
stort dynamikområde. Det opgives, at denne 
forstærker kan klare de kraftigste passager 
fuldt tilfredsstillende. Rumble-filteret skal 
fjerne rumleri fra grammofonværket, det 
drejer sig om meget lave frekvenser. Diskant
filteret er nødvendigt ved afspilning af gamle 
78-plader for at fjerne støj. Diskant- og bas
reguleringerne har midtfrekvens 800 Hz, det
te trin afgiver omkring en volt til udgangs
trinet. Nederst til højre er vist balancepoten
tiometeret, der bruges ved stereo. TR

HI-FI-forstærker
Strømskemaet viser en forforstærker til et 

hi-fi-anlæg, det stammer fra Wireless World 
december 1966 p. 598.

Første trin består af tre transistorer med 
direkte kobling og frekvensafhængig mod

Resumé af justeringsgangen.
A. HF-del. 1. Kontroller 500 kHz oscillato

ren med en modtager. Kollektoren på BSY38 
shuntes med 0,1 μF.

2. Fjern shunten, juster Pi (10 kohm) såle
des, at der er 100 kHz mellem hvert fløjt.

3. Sikre dig at der ca. er - 1,5 V på pkt. B.
B. DC-forstærker. 1. Tilslut forstærkerens 

indgangsklemmer »A« og »B« til de førnævn
te -P 1,5 V.

2. Juster P2  (250 kohm) til der er - 6 V 
på udgangen af forstærkeren.

3. Sæt forst. »A« ledning til pkt. A på HF- 
del. Herved ændrer udgangsspændingen sig 
nogle volt. Er det mere, undersøg om fase

detektoren er belastet med 51 ohm. (HF-oscil- 
latoren må ikke være tilsluttet).

4. Såfremt alt er OK, genjuster til - 6 V.
C. HF-oscillator. 1. Kontroller output som 

nævnt under reaktansmodulator.
2. Kontroller dæmpeleddet som nævnt.
D. 1. Hvis opstillingen lyder ustabil efter 

låsning — juster R1 og C4  som nævnt under 
D C-f orstærker.

(Der ydes ingen garanti mod grå hår, hi).
Skulle det gå helt skævt, så er du velkom

men til at skrive et par ord. Finder du ud af 
noget bedre, eller har du kommercielle dia
grammer over noget tilsvarende, vil jeg være 
glad for at høre om det.
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Strømforsyning

- plus/minus 

12 volt

STRØMFORSYNING 
+12 V - 100 mA

Af OZ7AQ.

Skal vi nu i g e n  have en stabiliseret 
strømforsyning? — kan man måske med 
nogen ret spørge. Og det er jo rigtigt, at vi 
svømmer i konstruktioner og beskrivelser 
af sådan nogle. Der er imidlertid noget 
fascinerende ved den slags apparater, fordi 
de indeholder så mange vigtige funktioner 
og kredsløb, og fordi der skjuler sig så 
megen interessant elektronik i dem, når 
man kigger lidt nøjere efter.

Det her foreliggende kredsløb indeholder 
noget nær det minimale antal komponen
ter, der skal til, hvis man vil have et før
steklasses apparat.

Til eksperimentformål er det rart at have 
en lille stabiliseret strømforsyning. Jeg har 
lavet mig sådan en i en af de støbte Eddy- 
stone-kasser (120X94X55 mm udv. mål). Da 
jeg i forvejen har en strømforsyning med 
variabel udgangsspænding, har jeg for sim- 
peltheds skyld lavet fast spænding i denne, 
der var heller ikke rigtig plads til de nød
vendige ekstra faciliteter i kassen.

Ensretningen sker i en dobbelt dobbelt
ensretter, om man så må sige! De fire dioder 
E1-E4 er i realiteten brokoblede, det man i 
gamle dage kaldte Graetz-kobling. Jeg har 
brugt fire »løse« dioder, men man kan ud
mærket anvende en af de gængse »sammen
plantninger« med fire dioder indstøbt i fæl

les plastichus, f. eks. Philips BY122. Lade
blokkene er ikke ret store, da belastnings
strømmen alligevel ikke kan blive særlig høj 
p. g. a. transformerens data.

Som serieregulatorer er i begge regulato
rer anvendt en RCA silicium NPN-type af 
gængs type, huset er TO-66, der er en lille 
udgave af det velkendte TO-3. Disse transi
storer, Q3 og Q6, er fastskruet på kassens 
(korte) bagside med glimmerskiver imellem. 
Så er alle varmeproblemer løst, idet strøm
begrænseren træder i funktion ved ca. 100 
mA, hvorfor der højst kan afsættes ca. 2 W 
i hver transistor. Nemlig de 0,1 A gange de 
ca. 20 V, der står over ladeblokken ved den 
belastning.

Vi kigger først på den nederste regulator, 
den til + 12 V. Referencen er som sæd
vanlig en zenerdiode, her en 6,8 V-type, men 
der kan lige så godt bruges f. eks. en 9 V- 
type, når blot spændingsdeleren R6-R7-R8 
indrettes dertil. Q4 føler udgangsspændingen 
og styrer emitterfølger-parret Q2-Q3 der
efter. Reguleringen foregår ved, at strøm
men i Q4, ved stigende udgangsspænding, vil 
stige, hvorved Q2 styres ned, og udgangs
spændingen reguleres ned. Forstærkninger, 
bliver ret stor, fordi den normalt benyttede 
kollektormodstand for Q4 her er erstattet 
med en konstantstrømsgenerator, bestående 
af Q1 med tilhørende komponenter. Dl og
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Printtegning 1 : 1 til 
den dobbelte strøm
forsyning. Der er flere 
huller, end der skal 
bruges iflg. strøm
skemaet, bl. a. er der 
plads til flere forskel
lige typer 
potentiometre 
(R6—R15).

D2 er ganske almindelige siliciumdioder af 
OA200-typen, som bringes til at trække 
strøm gennem R1, hvorved spændingsfaldet 
over dem bliver ret konstant. Herved bliver 
også spændingsfaldet over Q1’s emittermod
stand R2 konstant, hvilket igen vil sige, at 
kollektorstrømmen må være konstant. Man 
kommer herved til at »se ind i« en meget høj 
indre kollektormodstand for Ql, således at 
Q4’s spændingsforstærkning bliver meget 
stor — Q2 vil jo yde en meget høj indgangs
modstand på grund af darlington-koblingen. 
Der er forresten yderligere en fidus ved at 
bruge Ql i stedet for en almindelig mod
stand: kollektorstrømmen bliver uafhængig 
af brummet på ladeblokken, hvilket betyder, 
at man får et meget lavt brumniveau på ud
gangen. Denne kobling synes at være mindst 
lige så effektiv som en præ-regulator med en 
zenerdiode, og så stiller den mindre krav til 
den uregulerede spændings minimumsværdi.

Kondensatoren C2 (10 nF) kan muligvis 
gøres mindre eller helt undværes, hvorved 
regulatoren bliver hurtigere, det er dog ikke 
prøvet. C2 er faktisk blot sat i på lurenkig. 
Kondensatoren C5 over udgangen (68 μF) er 
en tantalelektrolyt p. g. a. den mindre stør
relse, rent fysisk. Elektrisk set kan en sæd
vanlig »lyt« være lige så god til de fleste for

mål. Værdien er også her valgt på lurenkig 
— der er ikke eksperimenteret ret meget med 
opstillingen, da den faktisk fungerede per
fekt med det samme.

Strømbegrænsningen laves med de tre dio
der D3-D4-D5, der er siliciumtyper (OA200 
eller lignende kan anvendes). De to dioder 
kompenserer spændingsfaldet over Q2 og 
Q3’s basis-emitterstrækninger, det drejer sig 
om 0,5—0,6 V pr. PN-overgang. Betragter vi 
den tilstand, hvor de tre dioder lige netop 
begynder at lede, ser vi, at spændingsfaldet 
over den tredie diode lige netop svarer til 
spændingsfaldet over modstanden R3, der 
ligger i serie med belastningsstrømmen. Sæt
tes spændingsfaldet over denne tredie diode 
til 0,56 volt, fås denne lige-netop-ledende til
stand ved en strøm gennem R3 på

Overskrides denne strøm derfor, vil de tre 
dioder »holde igen« på Q2’s basisspænding 
(den bliver clamped). Herved forhindres 
spændingen over R3 og dermed også belast
ningsstrømmen i at stige yderligere. Strøm
begrænsningen er fuldt ud effektiv nok til de 
fleste formål, kortslutningsstrømmen stiger 
kun 25—30 % over den strøm, hvor begræns
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ning indtræder. Dette begrænserkredsløb er 
nok det simplest og billigst mulige, til gen
gæld egner det sig mindre godt til formål, 
hvor strømmen skal kunne indstilles.

Modstanden R4 er der for at holde Q3’s 
nulstrøm nede, hvis den skulle blive meget 
varm. Denne modstand kan formentlig uden 
videre stryges.

Udgangsspændingen indstilles til den øn
skede værdi med trimmepotentiometret R6. 
Den positive udgangsspænding føres til den 
»negative« regulator, hvor den anvendes som 
reference, hvorfor zenerdioden kan undværes 
her. Emitteren på Q8 ligger derfor til stel, og 
den negative udgangsspænding vil nu altid 
indstille sig sådan, at Q8’s basis antager en 
spænding på - 0,6 V, sådan omtrent. Syste
met medfører, at de - 12 V bryder sammen, 
når + 12 V-regulatoren kortsluttes, hvilket 
kan være en fordel. Omvendt har kortslut
ning af minusspændingen dog ingen ind
flydelse på plusspændingen.

Den »negative« regulator fungerer helt 
analogt med den »positive«, idet serietransi
storen dog her må kobles anderledes. Q7 og 
Q6 er koblet i en meget brugt kobling, der 
mig bekendt ikke har noget bestemt navn. 
Man kunne kalde den en forstærket emitter
følger, idet de to transistorer til sammen fun
gerer som en næsten ideel emitterfølger med 
en spændingsforstærkning på meget nær én. 
Herved bliver virkemåden som med Q7 alene, 
dog erstattet med en »supertransistor«. Kom
binationen Q7-Q6 kan meget nær det samme 
som Q2-Q3, udgangsimpedansen er, trods 
emitterkoblingen, lav, takket være den in
terne modkobling.

Strømbegrænseren i den »negative« forsy
ning kræver kun to dioder, D9 og D10, idet 
der her jo kun er én PN-overgang (Q7’s emit
ter-basisstrækning) at kompensere.

Brummet i udgangen på den »positive« for
syning er meget lavt, langt under 1 mV i tom
gang stigende til en snes millivolt i værste 
tilfælde (når strømbegrænseren er ved at 
træde i funktion). Brummet er lidt højere på 
den »negative« udgang. En af årsagerne her
til er nok den mindre forstærkning i Q8 sml. 
med Q4. Med et 10 MHz-millivoltmeter måles 
ca. 2 mV støj på begge udgange i tomgang 
(brummet, der omtales ovenfor, er målt med 
et gammelt forstærkerrørvoltmeter, der ikke 
går ret højt i frekvens).

Jeg har lavet et print på 90X100 mm, der 
kan tage begge strømforsyninger incl. ens
retterdioder (eller en BY122) og ladeblokke 
(Philips type C 437 AR/G 400). Når printet

En timer
Af Kurt Guldbæk Sørensen 

Søndergade 26, Vinderup

Hvis der er nogle, der mangler en lille 
»timer«, er der her et diagram.

»Timeren« består af en monostabil multi
vibrator og et strømforstærkertrin (det sidste 
kan måske undværes). Q1 og Q2  danner multi
vibratoren, idet de begge leder i den stabile 
tilstand. Når S1 trykkes ned, kortslutter C2  

et øjeblik R4, således at der dannes en nega
tiv puls, der af C1 overføres til Q1’s basis. Q1 
køres cut-off og dermed også Q2 , der igen 
holder Q1 cut-off o. s. v. o. s. v. Dette varer 
ved, til R1 i serie med P1 har afladet C1, så 
begynder Q1 igen at lede, og det hele griber

TIMER

BC108 OC 45 
2N 706 AC 125 
2N 3705 2N3702

igen sig selv i halen. Q3  er strømforstærkeren, 
D1—R8 sikrer, at Q3 er helt cut-off, når Q2 
leder. D2  beskytter Q3  mod den spændings
spids, der opstår, når relæet afbryder.

Med P1 kan man variere C1’s afladningstid 
med de angivne værdier og spænding mellem 
1 og 16 sek. R3 må ikke udelades, ellers kan 
man være næsten sikker på, at Q2  fuser af. 
Det samme kan næsten siges om R1, når P1 
er på 0 ohm. Om Q1 kan siges, at den skal 
have så lille reststrøm som muligt og helst en 
strømforstærkning på over 100 gange. Disse 
krav opfyldes bedst af en siliciumtransistor.

saves igennem, fås to adskilte regulatorer, 
der kan anbringes i Eddystone-kassen på de 
to langsider. Netledningen går ud af et hul 
mellem Q3 og Q6, lampen plus tre klemskruer 
er anbragt på den anden kortside. Sikringen 
(0,5 A) er anbragt på bunden. Netafbryderen 
blev der ikke plads til, den savnes heller ikke 
ret meget. *
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En del spørgsmål har drejet sig om modtageren i 
maj-nummeret. Jeg har skrevet til forfatteren og 
håber at kunne svare næste gang.

Spørgsmål: Gennem flere år er jeg ofte blevet 
spurgt om, hvordan jeg har kunnet leve uden et 
standbølgemeter. Jeg besluttede langt om længe at 
undersøge sagen og lavede derfor et sådant måle
instrument, hvorpå jeg konstaterede, at jeg fak
tisk havde været lykkeligere uden dette instrument. 
Min ESB-sender har pi-led i udgangen, og antennen 
er en „1/3 Hertz" (ingen kommentarer her, jeg har 
hverken BCI eller TVI). Ofte bruger jeg senderen 
portabelt, og vil da gerne kunne bruge en tilfældig 
tråd som antenne. Jeg har, for at kunne udnytte 
standbølgemeteret, lavet et antenneafstemningsled. 
Det hele er koblet sammen således:

Jeg kan på min dummy-load ved hjælp af pi
ledet i senderen skabe standbølgeforholdet 1:1, men 
mit problem er, at jeg altid kan opnå dette forhold 
i den viste opstilling uanset antennens tilkobling 
til spolen, ja selv uden antenne, hvilket dog bevir
ker, at antenneafstemningsleddet bliver varmt. — 
Kan du anvise mig en metode til antennetilkobling 
således, at jeg kan bruge mit standbølgemeter ef
ter hensigten, eller skal jeg fortsat anse min glim
lampe og min antennepære for at være mine sik
reste hjælpemidler ved antennens tilpasning?

Svar: Der må være noget galt med dit SWR-meter 
når du siger, at dit pi-leds afstemning kan påvirke 
forholdet mellem fremad- og retureffekt. Stand
bølgeforholdet kan bl. a. udtrykkes som forholdet 
mellem kablets karakteristiske impedans og den im
pedans, det er belastet med, og det kan jo da ikke 
afhænge af, hvordan du drejer på knapperne før 
SWR-metret.

Endvidere bør det være justeret ved den im
pedans, som kablet, det skal bruges i, har. Kan det 
tænkes, at den modstand, der er anvendt ved ju
steringen, ikke har været ohmsk, men befængt 
med lidt reaktans? Du skulle gerne nå frem til, 
at justeringen holder, selvom du varierer tuningen 
af pi-leddeti. Forresten, din dommy-load holder vel 
modstandsværdien hvis effekten varierer?

Spørgsmål: Med mellemrum ser jeg i OZ, at man 
skal sørge for, at antennemaster kan stå og svaje 
i vinden, og at risikoen for brud nedsættes herved. 
Se f. eks. sidste nr. side 161, eller en ældre artikel 
af 1QM om cubical quads. Kan det passe? Vind
belastningen er dog den samme. Ganske vist re
duceres vindens hastighed i forhold til antennens 
længde sålænge antennen bevæger sig i retning 
med vinden, men det varer jo ikke evigt, og reduk
tionen er næppe over nogle få procent. — Det på

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.

stås, at en cubical quad har lavere udstrålings
vinkel end andre antenner, samme højde forudsat, 
og som følge heraf skulle det ikke hjælpe at sætte 
en quad højere op end en halv bølgelængde. Jeg 
går og tror, at en retning med maksimal udstrå
ling fremkommer p. gr. a. faseforskelle mellem 
udsendte og reflekterede bølger, og som følge her
af må disse retninger være uafhængige af antennen 
(at bredden af strålen i lodret plan kan være en 
anden er en anden sag).

Svar: Jeg er ikke den store masteekspert, men 
jeg mener også, at der må skulle ganske særlige 
omstændigheder til, for at det skal være fordel
agtigt at lade vinden kunne bøje masten. Jeg min
des heller ikke at have set deciderede master, som 
var bøjelige. Jeg tror endda, at jeg roligt kan sige, 
at alle antennemaster rejst af en offentlig insti
tution herhjemme er stive, eller behørigt afbardu- 
nerede. Noget andet er, at man godt kan anvende 
så tynde rør til det sidste stykke, at det svajer 
for vinden, hvis det 1) ikke skal bære eller holde 
andet end sig selv, 2) er lodret, og 3) hvis man tør 
tage risikoen for, at det ikke holder. Det gør tem
melig ondt at få et rør i hovedet, selvom det måske 
kun er nogle ganske få meter langt. Det kan endda 
være farligt. Metoden bruges ofte til ground-plane 
antenner, f. eks. et 25 mm rør ca. 5 m langt af alu
minium til 20 meter båndet. Det svajer. — En 
quad har som regel lavere udstrålingsvinkel end 
andre retningsantenner, fordi den ikke blot snævrer 
udstrålingsdiagrammet ind i vandret plan, men også 
i lodret, hvorved jordtabene bliver mindre. Men 
det er tvivlsomt, om den er bedre til det end andre 
to-plans antenner. Det hjælper dog altid at forøge 
antennehøjden alt det, man har råd til. Mekanis
men, som giver denne indsnævring, er godt nok 
noget med faseforskelle, men kan beskrives kor
tere som en slags linsevirkning af de parasitiske 
elementer overfor dipolsignalet. Det var et af de 
dumme svar, men er der ikke én eller anden, der 
kan gøre det godt og kort? Faseforskellene mellem 
hovedsignalet og de reflekterede signaler giver 
derimod hullerne i udstrålingsdiagrammet, nem
lig når det reflekterede signal skal løbe en halv 
bølgelængde længere end hovedsignalet. Så kommer 
de frem i modfase og modvirker hinanden.

Spørgsmål: Jeg kunne tænke mig at bygge tone
generatoren fra dec. 66, men jeg vil helst bruge 
transistorer fra de mest kendte europæiske fir
maer, eller fra RCA. Kunne du ikke „oversætte“ 
2N3702 og 2N2924? Hvorlangt tror du, den kan gå 
op indenfor 3 dB, den skulle jo nok gå op på et 
par MHz? — Hvordan fjerner man nøgleklikket fra 
en alm. astabil multivibrator med 2 stk. OC45?

Svar: Istedet for 2N2924 kan du bruge BC108, 7AQ 
mener, at den nok er bedre. Siemens har netop 
lavet BC178, som skulle kunne bruges her istedet 
for 2N3702, men 2N3702 er jo en alm. handelsvare 
i forretningerne, og med en en gros pris på ca. 3 
kr. kan den jo ikke være dyr. — Hvis tonegenera
toren skal højere op i frekvens, skal kondensa
torerne i de frekvensbestemmende grene være ret
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små. Hvis den vil svinge, falder den sikkert ikke 
3 dB, men det kan du jo prøve; — Nøgleklik i en 
multivibrator opstår vist ikke, hvis man indskyder 
nøglen i den ene emitterledning.

Spørgsmål: På måleapparater eller reklamer for 
samme står f. eks. „Kl. 1,5“. Ifølge tyske kataloger 
skal dette opfattes sålede s, at nøjagtigheden er 1,5% 
af max. udslag. Skal dette opfattes begstaveligt?
F. eks. max udslag på det ene måleområde: 6 mA — 
nøjagtighed altså +/- 90 μA. Tænker man sig et 
sådant grundapparat anvendt i et måleapparat med 
spring på xlO — altså 0,6 — 6 —-60 — 600 mA, så 
vil det altså sige, at man ved måleområde 6 mA, 
omkring aflæsningsstregen for 0,6 mA skal regne 
med en fejl på 90 μA, der nu udgør 1,5 %.

2. Der er mange billige måleapparater i omløb, 
såvel tyske som engelske, amerikanske og — især — 
japanske. Hvad svarer i påskrift på disse til f. eks. 
Kl. 1 og 1,5 på de tyske?

3. Indenfor alle brancher findes der „smarte“ for
retningsfolk, — vel også indenfor de brancher, der 
sælger til amatører. Hvad kan man regne med, 
når måleapparater annonceres med „nøjagtighed 
10%“ hhv. „+/- 10%“?

4. Når man køber standardvarer indenfor tran
sistorer, kan man i almindelighed få oplyst max. 
effekt, max. spænding og max. strøm. Skal disse 
værdier betragtes som absolut te — eller gælder her, 
som så mange andre steder indenfor radio, at der 
tillades udsving på ± 10 %

5. Hvis man køber transistorer, som ikke er stan
dardvarer og som altså ikke sælges med oplys
ning om max.-værdier, findes der så nogen anden 
metode til at finde disse værdier, end afbrænding 
af transistoren?

6. Hvis man ikke ved det, findes der da en uska
delig metode til at fastslå, hvad der er collektor, 
emitter og basis på en transistor og ligeledes til 
at fastslå, om der er tale om en npn eller en pnp?

7. Har der været — eller kunne man tænke sig 
at komme med — et gennemprøvet diagram, der 
enten trinløst eller i spring kan levere en transi
stor- (zenerdiode-) stabiliseret spænding i de gæng
se værdier op til ca. 30 V?

8. Af og til finder man et diagram, der viser en 
stabilisering af strømmen (men ikke af spændin
gen) — hvad bruger man det til?

9. Findes der en „biblioteks-ordning“ for gamle 
numre af OZ? Hvis ikke, hvad så med at lave en, 
hvor man f. eks. indbetaler porto plus 50 kr. og 
får en årgang tilsendt til gennemsyn — og da, ef
ter portofri tilbagesendelse, får de 50 kr. (eller 
49 kr.) igen?

10. Hvis man har en traf o med m: 15.000, 712: 
2X1.000. — hvorledes finder man da, hvilke impe
danser, der omsættes. Skal man måle impedanserne 
på en målebro — og skal den „anden vikling“ være 
ubelastet imens?

11. Hvad sker der med en silicium-diode, der 
„slår igennem”? Er den færdig, som en germanium
diode, eller er den „selvreparerende“ som selen? 
(Naturligvis kraftdiode).

Svar: 1. Ja, det er rigtigt. Derfor skal man i al
mindelighed ikke anvende den første fjerdedel af 
skalaen. Ydermere tilstræber fabrikanterne, at gode 
metre er nøjagtigst ved % af fuldt udslag, således 
at forstå, at ved f. eks. et 100 μA-meter af klasse 
15 er fejlen nul ved ca. 65 μA, og måske går der 
så 101,5 μA, når skalaen står på 100. Derved kan 
fejlen holdes rimeligt lille, undtagen i begyndelsen 
af skalaen-

2. Klassegengivelseme betyder mig bekendt det 
samme, uanset nationaliteten. — Men vær opmærk
som på, at angivelsen kun gælder for selve instru
mentet, og altså ikke for hele apparatets nøjagtig
hed, hvis der indskydes formodstande eller shunte. 
Der gælder de værdier, som angives på det med
følgende stykke papir. De er dårligere end for in
strumentet alene, for modstandene er jo ikke alde
les nøjagtige. Typisk er vist tallene for Normatest: 
Instrumentet er et kl. 1,5. I dataangivelserne står, 
at maksimal fejl ved jævnstrøm er ± 2,5 %. Man 
gør klogt i at regne med, at det også er regnet af 
fuldt udslag. Men ved vekselstrøm bliver det værre, 
for der skal man ydermere regne med op til ±5% 
fejl, altså ± 7,5 °/o. Og Normatest er vist ikke noget 
dårligt meter, snarere tværtimod set med amatør
øjne. Det viser blot, at universalmetres visning skal 
opfattes med nogen omtanke.

3. Hvis der står 10 % angivet som nøjagtighed, 
må det betyde, at den virkelige værdi ligger højst 
10 % af fuldt udslag fra den viste. Så + og — foran 
tallet vil næsten altid være overflødigt- Jeg ville 
i hvert fald ikke løbe an på, at angivelsen „10 %“ 
betød, at den rigtige værdi kan ligge i et 10 % 
bredt område omkring den viste, bl. a. fordi det så i 
annoncen ville se bedre ud at angive det som 
± 5 %.

4. Maksimalværdierne for halvledere er de vær
dier, som fabrikanten mener, at langt de fleste 
eksemplarer kan holde til. Da der jo er nogen 
spredning fra eksemplar til eksemplar, betyder det 
på den anden side, at en transistor, som er angivet 
med BVcbo — 30 V, måske kan tåle en spænding 
over basis-kollektor dioden på 40, ja endog 50 V, 
men det må undersøges i hvert enkelt tilfælde. Nu 
og da er der tilfælde, hvor dette kan udnyttes, men 
normalt vil det betale sig at holde sig indenfor 
max.værdierne, selv om det så skal være en lidt 
dyrere transistortype til det pågældende formål.

5. Jeg ved godt, at visse forretninger sælger uspe
cificerede halvledere i bundter, men ellers har alle 
transistorer en typebetegnelse, og så kan man finde 
data for den. Men man kan godt selv finde ud af 
spændingsgrænserne for en transistor eller diode. 
Det gøres ved at måle, hvilken spænding i de indre 
dioders spærreretning der begynder at gå strøm, 
altså med et joA-meter med en modstand på 100 
kohm — 1 Mohm i serie med spændingskilden. På 
grund af den store modstand bliver strømmen ikke 
så stor, at transistoren ødelægges. Vær opmærk
som på, at den maksimale spærrespænding, eller 
sammenbrydningsspændingen, BVcj)0, altså basis- 
kollektor diodens sammenbrydningsspænding med 
uforbundet emitter, er større end BVCeo» sammen
brydningsspændingen mellem kollektor og emitter 
med uforbundet basis. I praksis er det som regel 
BVoeo, der sætter grænsen for, om transistoren 
kan holde til spændingen, og den er som regel kun 
halvt så stor som BV0bo, lidt afhængig af, om 
modstanden mellem basis og emitter er stor eller 
lille- — De halvledere, som sælges uspecificerede 1 
bundter, er som regel skrot fra fabrikkerne, som 
normalt skovles på møddingen, fordi de ikke kan 
holde de ønskede data. Det er først og fremmest 
maksimaldata, det kniber med, men selv om man 
ville nøjes med at køre dem ganske småt, er det 
ikke sikkert, at det virker, fordi de øvrige parametre 
som regel også er unormalt dårlige. Og når nu en 
moderne Si epitaksial planar transistor til 200 
MHz og 300 i (3 kun koster 1,50 kr. en gros (jeg 
kender ikke priserne en detail), er det billigt at und
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7. Ja, prøv at kigge side 126 i OZ, april 66 om 
den kan passe dig. Ellers er der adskillige andre for
slag i andre numre, især i de seneste årgange.

8. Det bruges meget lidt uden for laboratorierne. 
Du behøver ikke at vælge diagram efter det, jeg 
tror ikke, at du får brug for det.

9. Nej, det gør der ikke. OZ kan lånes på biblio
tekerne, som kan skaffe dem, hvis de ikke har dem. 
Men dit forslag er måske en diskussion værd, hvad 
siger HB?

10- Ved at dividere vindingstallet for en vikling 
med det andet vindingstal og kvadrere resultatet 
fås den faktor, som en impedans vil blive trans
formeret over med. I dit eksempel vil en belast
ning på n2 se 225 gange større ud, målt over nx. 
Den højeste impedans, der kan overføres, afhæn
ger af selvinduktionen i den vikling, den tilsluttes, 
og hvor høj man vælger den laveste frekvens, der 
skal igennem. Hvis reaktansen af selvinduktionen 
er lig med belastningsimpedansen, er output netop 
faldet 3 dB. Går vi længere ned i frekvens, bliver 
faldet større, fordi reaktansen bliver mindre, og 
omvendt. Selvinduktionen kan måles med en måle
bro, og der må Ikke sættes belastninger på nogen 
steder imens.

11. Både silicium- og germaniumdioder er „fær
dige", når de er „slået igennem" af for stor spæn

ding i spærreretningen, eller smeltet af for stor 
strøm. De kan ikke bruges mere, og kan ikke re
pareres. Vy 73 de OZ6NF.

Må jeg komme med en kommentar til spørgsmå
let om standbølgemeterets funktion: Jeg tror ikke, 
at spørgeren mener, at han er i stand til at på
virke standbølgeforholdet ved at tune på senderen, 
der er sikkert tale om en forkert formulering af 
problemet, og det har medført, at 6NF ikke har 
besvaret sidste del af spørgsmålet. Det kan jeg lige 
nå at gøre, før OZ går i trykken, så her er svaret: 
Den beskrevne opførsel af systemet afstemnings
led-antenne er helt normal! Standbølgemeteret kon
staterer, at hele effekten forsvinder „ud til højre" 
(bogstavelig talt), men det kan naturligvis ikke af
gøre, om effekten afsættes i antennen (og udstråles), 
eller om den går til tab i spole og øvrige kompo
nenter i afstemningsleddet.

Jeg må give spørgeren ret i, at hans standbølge
meter er helt og aldeles overflødigt i den givne si
tuation. Han kan nemlig roligt gøre som følger:
1) afstemme TX’en til normalt output med tilsluttet 
kunstantenne, 2) herefter afstemme afstemningsled
det + antenne, til senderen er belastet ligesom 
før med kunstantennen, og HF-spændingen og/el
ler HF-strømmen i antennen er størst mulig, hvil
ket konstateres med glimlampe eller antennepære!

Hvad man så i grunden skal bruge det stand
bølgemeter til? Det har man brug for i følgende 
tilfælde: a) hvis man ikke har en kunstantenne 
med kendt modstand, så man kan finde den rigtige 
indstilling af TX’ens π-led, før antennen afstem
mes. Når man har så mange afstemningsmulighe
der, som her — både π-led og antenneafstemnings
led — er der uendelig mange afstemninger, der 
belaster senderen korrekt, men kun én er den 
gunstigste, hvor man både får god virkningsgrad 
og tilstrækkelig undertrykkelse af harmoniske, 
b) når senderen har fast tilpasning til belastningen 
(det har en del kommercielle exemplarer), så skal 
senderen nemlig belastes med 50 (evt. 75) ohm, og 
så kan standbølgemeteret være en god indikator 
for, om senderen er belastet rigtigt, c) når der bru
ges et langt stykke coaxkabel på de højere bånd 
(især 2 meter og højere), gælder det om, at anten
nen har samme fødeimpedans, som kablets karak
teristiske impedans, da tabene herved bliver lavest 
mulige. Det sikrer man sig med standbølgemeteret, 
der samtidig giver kontrol på, at alt stadig er OK 
(is på antennen, et element faldet af etc. opdages 
let!). Morale: standbølgemeteret skal som så me
get andet —• bruges med omtanke! TR

Ældre årgange af QST
Mine gamle QST’er fylder for meget, og da jeg 

må give XYL ret i, at jeg aldrig bruger dem, må 
de ud. Det drejer sig om årgangene fra og med 
1951, de er komplette på en enkelt nær, og der er 
her et væld af teknik, hvoraf meget stadig er mo
derne og aktuelt. Interesserede arvtagere bedes 
melde sig. Såfremt der er mange interesserede, bli
ver bladene fordelt med én årgang til hver, som 
de forefindes og efter XYL’s skøn. Da jeg ikke så
dan ligefrem vil betale for at komme til at forære 
mine blade væk, vil der blive en symbolsk „afgift" 
på, hvad der svarer til $ 1,— pr. årgang.
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gå uforståelige fænomener og ærgrelser på gr. af 
en for dårlig transistor.

6. Med et ohm meter og 10 kohm i serie kan man 
måle sig frem til det ved at finde ud af, hvorledes 
dioderne indvendig er forbundet til benene. Så ved 
man i hvert fald, hvor basis er. Og det af benene,

som der er mindst modstand til fra basis, er sikkert 
emitteren, men man kan også måle strømforstærk
ningen, idet man udnævner de to ubekendte ben 
til hhv. „kollektor" og „emitter", og så prøver at 
se, hvilket valg, der giver den største strømfor
stærkning: Man tager et batteri, f. eks. 6 V. Hvis 
det er en PNP-transistor (det fandt man ud af med 
ohmmetret, idet dioderne så vender katoden mod 
basis), sætter man „emitteren" til +, og et mA- 
meter mellem „kollektoren" og -. En modstand på 
560 kohm mellem basis og - vil give en basisstrøm 
på ca. 10 mikroampere, og mA-metret vil slå ud 
på en kollektorstrøm, der er strømforstærkningen 
gange større. Jeg prøvede netop på en gammel 
OC70 med en ukendt livshistorie, og der målte jeg 
0,7 mA den ene vej, og 0,06 mA med benene byttet 
om. Det vil sige, at det første valg var rigtigt, og 
at strømforstærkningen er ca. 70. Med BC109 målte 
jeg hhv. 4,5 og 0,07 mA.



Mogens Bomand og Jan Fialla: Elektronik Ståbi 
(1. udgave). Teknisk Forlag 1967. Ca. 400 sider i for
mat A5. Pris kr. 74,75.

Alle, der beskæftiger sig med teknik, har brug for 
opslagsbøger i det daglige arbejde. Det er bare ikke 
det samme, vi har brug for, og det er derfor i vir
keligheden en ret uløselig opgave at lave den rigtige 
opslagsbog. Også når det er om elektronik. Noget 
stof vil dog altid være fælles for alle indenfor et 
større felt, og her kan der naturligvis sættes ind.

Den foreliggende bog er opdelt stofmæssigt som 
følger:

Matematik ca. 100 sider. Dette kapitel omhandler 
den „gammeldags" matematik, som vi gamle lærte 
i skolen. Her kan man genopfriske definitioner og 
formler, og der er medtaget nogle nyttige tabeller. 
Et afsnit om økonomi bringer en rentes rente-tabel, 
så man kan se, hvad man taber ved at købe den 
nye transceiver i stedet for at sætte pengene i 
banken.

Fysik ca. 40 sider. Her får vi de forskellige fysiske 
enheder og deres indbyrdes sammenhæng; vigtige 
konstanter — og nogle elektronikken ret uved
kommende. Omregningstabeller for længde-, flade- 
og rummål osv. Materialekonstanter med relation 
til elektronik.

Almindelig elektroteknik ca. 60 sider. De elektri
ske enheder og deres sammenhæng i let overskuelig 
tabelform. Jævnstrøm, vekselstrøm, selvinduktion, 
kapacitet, elementær kredsløbsteori. Brokredsløb. 
Meget af stoffet virker mere lærebogsagtigt end 
som egentlig håndbogsstof, og det er ofte enten for 
primitivt eller er ikke særlig anvendeligt i praksis.

Elektroniktabeller ca. 20 sider. Heraf 4 sider om
sætning mellem frekvens og bølgelængde ■— hvem 
i alverden har brug for dette? Og 8 sider med tråd
tabeller, som nok er særdeles nyttige, men vel ikke 
er specielt elektroniske eller sjældne i håndbøger.

Elektronror 15 sider. Man undres over at finde et 
kvartskrystal henregnet under elektronrørene. I 
øvrigt er dette stof yderst primitivt, således udpens- 
les frembringelse af gitterforspænding. Der findes 
ikke ét ord om katodefølgeren, men en hel side om 
reaktansrør, som vel næppe har mere end historisk 
interesse i dag. Afsnittet er i øvrigt uanvendeligt 
i praksis, således anføres blot, at modulationen „til
føres simpelt ved at påvirke reaktansrørets stejl- 
hed“ — men hvordan gøres dette? Bogen oplyser in
tet om, hvad rørets stejlhed afhænger af, eller hvor
dan den varieres.

Halvledere ca. 30 sider. Vi kommer vel over rør
afsnittets mangler, for rør anvendes jo ikke meget 
mere i moderne teknik, ikke almindeligt i hvert 
fald. Heldigvis er kapitlet om halvledere væsentlig 
bedre, selv om det virker lovlig „teoretisk". Matrix- 
parametre bruges faktisk overordentlig lidt uden 
for læreanstalterne, og hvad skal man bruge be
sværlige stabilitetsberegninger til, når man intet 
får at vide om, hvor stor denne stabilitetsfaktor 
må være i praksis? Afsnittet om transformerbereg
ning er nærmest en fornærmelse; der står faktisk

ikke ét ord om, hvordan man beregner en trans
former. Det praktiske indslag udgøres af en over
sigt over transistorhuse (men ikke diode-) samt 
for lidt om køling af halvledere. Et kurveblad til 
„bestemmelse af temperaturafhængige størrelser" 
må være lavet til trøst for dem, der ikke kan bruge 
en regnestok.

Firpoler og filtre ca. 25 sider. Dette stof er af
skrift fra forskellige lærebøger, og desværre er det 
også her skralt med det praktiske stof. Den halve 
side om dæmpningsled får blot en til at lægge mær
ke, til, at her mangler en masse vigtige oplysninger. 
Det meste handler om elektriske filtre, og det er 
jo såre nyttigt stof, som dog er behandlet mere 
overskueligt andet sted. Til det sjuskede udseende 
bidrager hovedsagelig tegningerne, som er hånd
værksmæssigt fine, men lay-out, valg af stregtyk
kelse og proportioner er under lavmålet.

Modulation og demodulation 10 sider. Det siger 
sig selv, at der ikke kan siges meget på 10 sider om 
dette omfattende emne.

Logaritmisk niveauangivelse ca. 15 sider. Defini
tioner for decibel og neper samt omregningstabel
ler.

Akustik ca. 20 sider. Lidt om højttalerkabinetter 
og bl. a. om tyske normer for stikforbindelser til 
grammofoner og båndoptagere.

Impuls- og teleteknik ca. 20 sider. Kapitlet starter 
med beskrivelse af det binære talsystem samt 
Boole’s algebra, og man venter her en introduktion 
til moderne regnemaskiner. Men ak, det bliver kun 
til noget primitivt omhandlende den måde, man 
åbenbart bruger logiske kredsløb i telefoncentraler 
og andre relæmaskiner. Vi bliver her snydt for en 
naturlig indføring i logiske elektroniske kredse. Et 
afsnit om dimensionering af ledningsbundter har 
kun interesse for ganske få. Der kunne derimod 
godt have stået mere om informationsteori.

Strømforsyning ca. 12 sider. Ensrettere, filtrering, 
beregning af udgangsspændingen. En smule om 
spændingsstabilisering. Lidt om nettransformere, 
ikke nok til at det er videre anvendeligt. Mere og 
bedre om akkumulatorer og sluttelig en udmærket 
oversigt over ensretterkoblinger.

Diverse ca. 12 sider. Lidt om driftsikkerhed af 
elektronisk udstyr. Elektricitetens virkninger på 
det menneskelige legeme. Kunstigt åndedræt. Huse 
for integrerede kredse. Til slut det uundværlige 
stikordsregister. Bogens sidste 25 sider er annoncer.

Jeg ved godt, det er lidt unfair at sammenligne 
med gamle Termans håndbog eller ITT’s Reference 
Data for Radio Engineers. Hvad to danske inge
niører her har lavet i derés fritid får naturligvis 
svært ved at hamle op med gud ved hvor mange 
professionelle tekniske skribenter i USA. Sidst
nævnte amerikanske bog har tre gange så mange 
sider til samme eller måske lavere pris. Man skal 
dog påskønne fremkomsten af en sådan bog på 
dansk, men desværre er hovedindtrykket, at for
fatterne har skilt sig lidt for let og hurtigt fra 
opgaven.

Elektronik Ståbi vil sandsynligvis komme til at 
stå på hylderne i de fleste danske elektroniklabo
ratorier, hvor den sikkert vil blive brugt flittigt. 
Også amatørerne kan have glæde af bogen, men 
man skal lige gøre sig klart, at den ikke er gjort 
til at lære radioteknik efter. Man skal, som ved de 
fleste opslagsbøger, have i det mindste n o g e t  
kendskab til stoffet i forvejen for at kunne bruge 
de givne oplysninger.
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Fra INDUSTRI OG

Ved OZ6PA VIDENSKAB

Meteorer som radiospredningsmiddel.

Når radioamatørerne gennem så mange år har 
formået at bevare deres bånd så nogenlunde uæn
dret, trods de mange krav fra anden side om plads 
i æteren, så skyldes det vel først og fremmest, at 
vi lever på en historisk tradition. Denne tradition 
er betinget af, at vi ydede en stor indsats i den 
tid, hvor radio og radiobølger var nye uudforskede 
områder. Vore erfaringer og eksperimenter vakte 
dengang stor opmærksomhed og var medvirkende 
til de store fremskridt på kortbølgeradioens om
råde.

Nu er de tider forbi, hvor radioamatørernes re
sultater er godt stof. Forsknings- og udviklingsar
bejdet foregår nu på universiteterne eller i indu
strielle laboratorier, og det er meget sjældent vi 
vækker berettiget opmærksomhed gennem helt 
nye og overraskende opdagelser. Men det sker 
dog, og da vor forening nu har 40 års fødselsdag, 
synes jeg vi skal genopfriske en interessant op
dagelse som blev gjort af canadiske radioamatører, 
og som dengang, for få år siden, vakte stor inter
esse. Siden har vi nok af og til hørt om denne nye 
gren af udviklingen, men en samlet fremstilling 
turde have interesse for en radiointeresseret læ
serkreds.

Det drejer sig om den opdagelse, at meteorer, der 
går ind i vor atmosfære, efterlader sig en hale af 
ioniseret luft, som reflekterer radiosignaler. En så
dan opdagelse kan tilsyneladende være af mindre 
betydning, men ofte går det jo sådan, at nye iagt
tagelser giver nye skub til udviklingen, og er dens 
værdi af større eller mindre betydning rent prak
tisk, kan den i hvert fald hjælpe med til at tegne 
et mere fuldstændigt billede af forholdene i de 
højere luftlag. Det er jo sådan, at disse forhold 
langt fra er afklarede, og der er endnu meget der 
skal udforskes og mange iagttagelser skal gøres, 
før vi har den helt rigtige forståelse af, hvad der 
sker i atmosfærens lag, og hvorfor billedet tegner 
sig så forskelligt.

Som bekendt udbreder radiobølger sig som ly
set i rette linier, og som følge deraf vil antenne
højde, det vil sige sigthøjde, være afgørende for 
hvor langt radiosignalerne rækker. Imidlertid blev 
man hurtigt klar over, at en afbøjning og dermed 
en længere rækkevidde finder sted under indfly
delse af mange forskellige forhold.

For eksempel rækker mellembølgerne en 4—500 
km. Det skulle de ikke kunne, hvis vi udeluk
kende holder os til den maxwell’ske teori.

Da radioamatørerne begyndte deres eksperimen
ter på de korte bølger, viste der sig mulighed for 
helt andre rækkevidder. Da forholdene ikke var 
konstante, forstod man, at der måtte være årsager 
hertil i de højere luftlag, og ionosfæreforskningen 
tog sin begyndelse. Resultaterne kom langsomt, 
det hele var jo ikke sådan at tage og føle på. 
På dette tidspunkt forelå allerede Heawisides be
kendte betragtninger om atmosfærens lednings
evne i de store højder. Resultaterne blev kun små 
i de første år, først med de senere hen højt ud
viklede rørsendere, kom der rigtig gang i under

søgelserne. Nu kunne man sende højfrekvens
energi mod ionosfæren, måle den reflekterede 
energi og erholde en reflektionsfaktor for de for
skellige frekvenser, og ved hjælp af reflektions- 
tiden kunne man udregne reflektionslagenes højde 
og tykkelse. Det blev konstateret, at på de korte 
bølger var det væsentligt ionosfæren, der øvede 
en spejlende virkning, i hvert fald på visse af 
døgnets timer, så selv små sendere kunne nå for
bavsende rækkevidder. Den indflydelse ionosfæren 
øver på bølgeudbredelsen er dog afhængig af så 
mange faktorer, og så lidet konstant, at det hele 
er svært at overse, selv nu, efter 40 års ionosfære- 
forskning, er der stadig brug for talrige observa
tioner og undersøgelser. Alt dette er imidlertid 
velkendt, og enhver amatør kender udtryk som 
F1 og F2 lag, Van Allen lag, troposfære, skip di
stance, multihoptransmissions o.s.v. Det er også 
velkendt, at der findes en række faste ionosfære- 
stationer verden over, og at man på grundlag af 
indberetninger herfra udarbejder de såkaldte for
udsigelser.

Det skal her nævnes, at overkontrollør P. V. 
Larsen, generaldirektoratet for post- og telegraf
væsenet, i „Teleteknik" nr. 2 1965 har skrevet en 
meget interessant artikel om Forudsigelser af opti
male arbejdsfrekvenser for HF-forbindelser.

Fig. 1.
Store kortvarige variationer i feltstyrken ved 

50 HMz skyldes meteorernes ionspor.

Under forsøg havde man lagt mærke til en 
række feltstyrkeforandringer i indkomne signaler, 
sådan som det fremgår af fig. 1. Det var nogle ca
nadiske amatører, der konstaterede, at disse felt
styrkeudslag skyldtes indtrængen af meteorer i jor
dens atmosfære. Ved meteorer forstås ikke i denne 
forbindelse de store kosmiske legemer, som glø
der op i atmosfæren som lysende stjerneskud, men 
derimod de mange knappenålsstore der allerede 
fordamper i de ydre luftlag og som er usynlige 
for øjet.

Det samlede tal pr. dag for optrædende meteorer 
beløber sig til 10 milliarder med en samlet vægt 
omkring 1 ton. Ved flugten gennem atmosfæren 
fordamper meteoren i en højde af mellem 80 og 
120 km. Under fordampningen ioniserer meteoren 
sine omgivelser langs hele sin bane. Den opstå
ende elektrontæthed som er målt som gennemsnit 
af banelængden i flere kilometers længde beløber 
sig fra 1010 til 1016. De store meteorer, som er syn
lige for øjet, andrager kun meget få promille af 
de ved radio efterviste meteortal. Meteorer falder 
ind i jordatmosfæren i alle mulige vinkler og med 
forskellig hastighed. Hvis de hører til selve sol
systemet, vil deres hastighed ved indtrædelse i 
jordatmosfæren ikke være over 72 km i sekundet. 
Efter ionosationssporets opståen udvider dette sig 
fra få cm i begyndelsen til flere decimeter. Jor
dens bevægelse om sin akse sammen med jord
aksens hældning på jordbanen og bevægelsen om
kring solen fører til en fra time til time, dag til
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dag, og fra årstid til årstid meget foranderlig tæt
hed af meteorer. Man ser heraf, at der kommer 
forhøjelse af meteortallet om formiddagen, medens 
der om eftermiddagen kan forventes en nedgang 
i antallet. (Om formiddagen må jordens bane
hastighed adderes til meteorens hastighed, medens 
den om eftermiddagen skal trækkes fra. Ligeledes 
er tallet for indfaldende meteorer større om efter
året end om foråret.

Det siger sig selv, at det kan være svært at 
benytte disse ejendommelige ionisationsspor, som 
har så vekslende forhold, til brug for faste kom
mercielle forbindelser. At ingeniører i Canada 
kunne omdanne disse vilkårlige omstændigheder 
til en fast og. driftsikker efterretningskanal er et 
skoleeksempel på genialt ingeniørarbejde.

i modtageren. For at kunne fastlægge, at der er 
gunstige meteorspor, må der sendes vedvarende, 
f. eks. gennem en umoduleret bærebølge. Optages 
på station B, så må et tegn fra B gå tilbage til A 
for der at tilkendegive, at der er en overførings
mulighed. Til denne overføringsmulighed bruges 
frekvensen fB. Fig. 2 forestiller en fuldstændig 
kommunikationsforbindelse. For hver retning er 
er særlig regulatorkreds nødvendig som styrer op
tagelsen i et opbevaringsmagasin, i hvilket de ind
komne signaler opbevares.

Modtageren arbejder med et smalt frekvensbånd, 
som følge heraf indkommer kun ringe atmosfære
støj, det betyder igen, at kontaktstationen kan be
nytte en forholdsvis svag sender. Ved adskilt re
gulering af hver efterretningsvej udnyttes hver

Fig. 2.
Blokskema for Janet retningsf orbindelccn.

Det tidsmæssige forløb af en enkelt impuls som 
indløber på modtagestationen er givet af mete
orens størrelse, banens længde og orientering og 
af afvikling af ionisationsskyen fremkaldt ved dif
fusion og rekombination. Den oprindelige ionise
ringssøjle andrager kun få cm, men vokser der
efter meget hurtigt, tildels bestemt af gennem
snitshøjden. Det bliver kun korte øjeblikke, man 
kan køre på en meteorbane, men da hyppigheden 
er stor, kan man dog ved sindrige indretninger 
gennemføre trafik.

Vil man bringe en efterretning og dermed ud
nytte den meteoriske spredning, må man sørge 
for, at efterretningen kun sendes, når der er gun
stige meteorspor. Eller vil efterretningen kun 
komme frem som usammenhængende brudstykker

strækning fuldt ud. Såsnart signalet af fA og fB 
ligger over støjniveauet overføres efterretningen. 
Støjniveauet i disse tilfælde stammer som regel 
fra kosmisk stråling, forudsat at stationen har en 
gunstig beliggenhed, fri for nabostøj etc.

I det i fig. 3 viste diagram fremgår det, at 
man kun bruger 2 antennepar, hvor man tidligere 
har brugt 4 par. Det giver i forbindelse med 
en tilsvarende udvikling af styringen den mulighed, 
at hvert anlæg kan arbejde fuldstændig uafhængig 
af hinanden, og i enhver retning opnå den fulde 
ydelse.

Systemet er fuldt udarbejdet under navnet Janet 
metoden, Ferranti Electric, Toronto, Canada.

Da selve meteormetoden ikke kan henregnes som 
almindelig regelmæssig formidler af efterretninger, 

har man på indgangen af hver station 
opstillet en reguleret optager, der op
tager de indkomne signaler med normal 
hastighed og som på kommando afleve
rer det modtagne igen med en mange 
gange større hastighed (10 til 100 gan
ge) til senderen. Ved et simpelt fjern
skriverapparat optages det indkomne 
gennem hulapparat på skriverstrim
mel. For at sendingen kan aftages med 
høj hastighed aftastes med fotoceller, 
herved undgår man tidkrævende me
kaniske mellembevægelser.

Fig. 4 viser forsøgsstrækningen mel
lem Halifax og Port Arthur. En anden 
forsøgsstrækning mellem Montana og 
Palo Alto benytter magnetbånd og op
tager telefoni.
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Foruden de to nævnte firmaer har National Bu
reau af Standards gennemført forsøg, som tjener til 
undersøgelse af visse udbredelsesforhold. Forsøgs
strækningen andrager 1500 km. Også de amerikan
ske radioamatører har med stor iver taget sagen 
op for at få klarhed over denne udbredelsesme
tode. Strækningen Port Artur—Toronto (Janet) be
gyndte udsendelsen i 1955. Den udstrålede energi 
var 500 watt. Fejloverføringen var mindre end 
0,1 pct. Hastigheden (telegrafi) var 34 ord i minut
tet. Desværre ligger der talrige sendere med helt 
andre tjenester på de bånd, som benytter meteor
metoden. Man håber stadig på en ny frekvens
fordeling, så man kan få plads til andre meteor- 
strækninger. I Europa ser det ikke godt ud for 
indførelsen i større stil. Her synes der at være et 
rent frekvensvirvar, hvad amatørerne jo så ud
mærket kan tale med om.

Af de mange muligheder for reflektion af de 
elektromagnetiske bølger har vi gennem spred
ning ved meteorspor fået endnu en. Selv om den 
meteoriske udbredelse kun har et kortvarigt forløb, 
har den dog fået betydning for retningskommuni
kationen. Med forholdsvis simple antenner og små 
sendeenergier lader de sig benytte på samme måde 
og til samme fjerne steder som ved den alminde
lige ionosfæriske spredning, men med et betyde
ligt bredere frekvensbånd. I begyndelsen var der 
naturligvis det store spørgsmål som trængte sig 
på; kunne man overhovedet drage fordel af en 
kommunikation som nok gav mulighed for talrige 
daglige trafikmuligheder, men som var så kort
varig, at den nærmest måtte betegnes som stød
vis. Her måtte man se i øjnene, at man måtte 
bryde med de almindelige forestillinger og se at få 
det bedst mulige ud af den nye opdagelse. Den 
særlige teknik, der blev udarbejdet, at ord og tegn 
blev optaget efterhånden som de indløb og videre- 
sendt fra magasin har ført til en aflastning af de 
allerede overbelastede frekvenser. Endelig må det 
siges, at udviklingen på dette punkt ikke er afslut
tet, der kan endnu komme overraskelser, som re
sultatet af de canadiske radioamatørers indsats.

Poul Andersen.

V Æ R K S T E D S T E K N I K

Fig. 4.
Janet systemets antennesystem i Toronto.

Ved OZ6PA

Lidt om
perma,nente magneter 
og nogle praktiske 
anvendelser.

Skrædderen lader en magnet holde sine knappe
nåle; værktøj og køkkenredskaber hænges på mag
netiske skinner. Der anvendes magneter i højttalere, 
i måleinstrumenter, i telefoner, dørklokker, lys
systemer, tyverialarmer, sortere-apparater og i 
hundrede eller tusinder af andre produkter.

I mange tilfælde klares opgaven med en alminde
lig magnettype, men ofte må forbrugerens krav op
fyldes med fremstilling af en magnet i speciel stør
relse, form eller vægt, materiale eller andet. Der er 
en mængde fabrikker verden over, der fremstiller 
magneter i den almindelige forbrugstype, men der 
er også specialfabrikker, som specialiserer sig. Disse 
har en stor stab af teknikere, hvis rige erfaringer 
kommer de kunder til gode, som har problemer, der 
kun kan løses med specialfremstillede magneter. 
Gennem intensiv forskning er det lykkedes at frem
stille magneter af materialer, der opfylder ønsket 
om mindre vægt og større kraft.

Men nye problemer dukker stadig op. Lad os for 
at tage et eksempel som de nye missiler, ja, for slet 
ikke at tale om satellitterne. Her skal bruges meget 
komplicerede magnetsyster med stor koercitivkraft 
og meget ringe pladsbehov.

En fabrik for permanente magneter er ikke en 
lille billig virksomhed, men et stålværk, et stål
støberi kombineret med et valseværk og en hel hær 
af værktøjsmaskiner. Naturligvis er hovedparten af 
produktionen „skræddersyet", det er den produk
tion, der giver indtægterne, men forskningsafdelin
gen er den laboratorieafdeling, der kæles mest for, 
det er morgendagens storfabrikation, der først ser 
lyset her, det er den vanvittige dyre afdeling, der 

tager det meste af fabrikkens overskud, 
men det er alligevel den, der fremover 
giver beskæftigelsens varige karakter. At 
forske er at følge med; uden forskning er 
der stagnation og måske tilbagegang. Den 
afdeling af en sådan fabrik for skrædder
syede magneter, som vi radioamatører er 
mest fortrolige med, fremstiller magneter 
til højttalere, til måleinstrumenter, spo
lekærner osv., men der er også et utal 
af typer til helt andre formål, elektromo
torer, telefonapparater, flyvemaskiner osv. 
Kort sagt: Permanente magneter er blevet 
en forbrugsvare i den store stil, forbru
gerne findes i mange, mange brancher, og 
forbruget er enormt.

På værkstedet og i hjemmet kan radio
amatørerne også få brug for permanente 
magneter. I fig. 1 ser ser man et perma
nent-magnetsystem til lukning af døre, 
skabe racks osv. Det er en lille ting, som 
jeg ikke nok kan anbefale. Den lille 
magnet er let at montere og yder så 
stort et træk, at døren eller lågen
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altid holdes meget fast lukket — og det uden be
svær.

Magnetlåse fremkommer i et meget stort udvalg 
og i mange forskellige fabrikater.

På billedet ses en firkantet type, den er ganske 
billig, godt en krones penge koster den, og anven
delsen er mangesidig. Låsen består af et plastikhus 
50 mm langt og ca. 15 mm dybt. Heri er indstøbt 
en hulning, og i denne sidder den permanente mag
net. Den sidder tilsyneladende lidt løst i sit ophæng, 
men det er med vilje, det er, for at magneten kan 
slutte plant til det medfølgende jernanker b.

Plastikhuset anbringes på skabssiden, sådan som 
det fremgår af tegningen, og det lille jenanker b 
påskrues skabsdøren, a anbringes så langt tilbage 
på skabssiden, at låget med b falder helt til, så 
trækkraften udnyttes fuldt ud.

Trækkraften er faktisk helt eventyrlig i forholdet 
til magnetens størrelse. Den lille magnetflade, der 
ikke er større end et par kvadrateentimeter, be
høver et træk på fem kilo for at slippe sit tag i 
jernankeret. Det er anskueliggjort på tegningen, og 
det at trække fem kilo til sig er en større kraft
anstrengelse, end man egentlig tror.

En anden type magnetlås ses også på fig. 1, den 
er benævnet c. Denne lille magnet er cirkelrund, 
den anbringes i skabssidens forkant. Der bores for 
med et bor, der er ca. % mm mindre end magneten. 
Derefter bankes låsen på plads. Det tilhørende run
de stykke ankerjern påskrues skabsdøren. Man læg
ger mærke til, at c lægges så dybt ned i skabsfor- 
kanten, at anker jernet kan passe til magneten, sam
tidig med at døren er tæt tillækket. 6PA.

„Boring" af firkantede huller
Står man og skal fremstille en plade med firkan

tede huller, er man i regelen, dersom man da ikke 
er fagmand, på gyngende grund. De runde huller 
klarer man nemt med bor og pr. maskine, men de 
firkantede udskæringer har man som bekendt ikke 
bor til, og så må man ty til de mere erfarne for at 
klare denne side af problemerne. Skal man tildanne 
firkanthullerne i tynd plade, kan man til nød mejsle 
dem ud med en skarp mejsel, men blot pladen er 
2 mm, og derover skal der andre fif til, og rent galt 
er det naturligvis, når pladen bliver både 10 og 20 
mm tyk.

I regelen bærer man sig ad på følgende måde. 
Først afsætter og opmærker man hullet nøjagtigt 
på det sted i pladen, hvor hullet skal være. Jeg 
kridter pladen over med kridt og indtegner og op- 
vinkler efter de bedste regler. Man må først og 
fremmest være omhyggelig; der er to mål, der skal 
passe, først selve beliggenheden og dernæst hullets 
størrelse. Når opmærkningen er sket fyldest, mar
kerer jeg yderligere den optrukne linje ved at kørne 
den op hele vejen rundt. Det viser sig nemlig altid, 
at uden man egentlig véd af det, er den smukke 
kridttegning forsvunden, og så er det godt at falde 
tilbage på den uforgængelige række af kørnerprik
ker, som i hvert fald altid kommer til syne, når en 
ny gang kridt stryges hen over jernet.

Det næste, vi gør, er at tegne en ny figur i over
ensstemmelse med den første, men nøjagtig 2 og en 
halv mm mindre, og dette gælder også hele vejen 
rundt. Man skal være meget omhyggelig med denne 
nye linje, den skal ligge præcis, og den skal op- 
mærkes meget skarpt med ridsespids; thi nøjagtig
heden af denne optrukne linje bestemmer resulta
tets godhed. Nu begynder man opmærkningen af en

fig. 2

række borehuller; med ridsespidsen afsættes hele 
vejen rundt små mærker for hver 4 mm. Disse mær
ker kan opmåles ved hjælp af skydelæren. For hver 
gang, man har afsat 4 mm, slår man med kørneren 
et lille hul. Når det hele er opmærket vejen rundt,
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har man fået en række opkørnede punkter, som med 
en vis afstand danner den figur, der skal udstanses 
blot 5 mm mindre på hver led. Inden man går vi
dere, går man opmærkningen igennem en gang til, 
idet man opkørner alle huller på ny, så boret, der 
skal gå i dem, har let ved at fange. Ja, så kan man 
gå i gang med boringen.

Et 4 mm bor sættes i boremaskinen, og roligt og 
tålmodigt borer man hul efter hul, idet man sørger 
for, at intet bor forløber. Er man nu kommet så 
langt, at man har været hele vejen rundt, drejer 
det sig om at få det udborede stykke i midten fjer
net, det vil sige, at alle mellemrummene fra hul til 
hul fjernes, så den indvendige klods bliver fri. Her
til bruger man en mejsel, den såkaldte stemmemej
sel. I fig. 2 ser man, hvordan en sådan mejsel ser ud. 
Er man lidt fiks på fingrene, kan man selv frem
stille denne mejsel; thi den er ikke så nem at købe. 
Den består af et stykke hærdet stål, 2 til 3 mm tykt 
og 20 til 30 mm i bredden. Hertil kan man bruge en 
gammel koldsavklinge. Enhver smed har sådanne 
kasserede og knækkede klinger af hærdet stål. Sav
klingen tildanner man ved slibning på smergelsten. 
Først slibes den ind, så den forneden har en tyk
kelse på 2 mm og en bredde på 15 mm. Dernæst 
underslibes den på alle fire sider, så den er bredest 
og tykkest i selve skæret. Man kan også, som det er 
angivet på tegningen, bruge et stykke stikstål og så 
lade den nederste 20 mm opefter slibe ned til 2 til 3 
mm og lade resten blive stående. En sådan stemme
mejsel har større stivhed og tåler flere slag.

Nu har man fået fremstillet et godt stykke hugge- 
værktøj. Det næste punkt er at anbringe pladen 
fast i sin skruestik, og nu kan man begynde udhug
ningen. Ved hjælp af stemmemejsel og hammer sør
ger man nu for at fjerne mellemvæggen fra det ene 
hul til det andet, og det hele vejen rundt. Man læg
ger mærke til, at det ikke blot drejer sig om en al
mindelig mejsling, hvor materialet blot forskydes 
til siden af mejslen, under misdannelse, men der
imod om en direkte fjernelse af materialet ved ud
hugning. Har man været hele vejen rundt, falder 
midterklodsen ud og efterlader et grimt og arret hul, 
hvorfor man nu skal tage filen i anvendele. Man fi
ler forsigtigt lidt ad gangen fra sted til sted. Alle 
spidser fjernes først, og derefter filer man længere 
og længere ned i materialet, til man nærmer sig den 
ydersteopmærkede kant, her er det, man skal være 
særlig påpasselig. Man må intet steds gå under op
mærkningen, og man skal sørge for at holde den 
lige linje.

Det kan godt tage nogen tid at udføre dette stykke 
arbejde, særlig hvis materialet er tykt, men det løn
ner sig at bruge den anvendelige tid og falder det 
godt ud, har man præsteret et stykke arbejde, der 
kan omsætte sig til større opgaver; thi et sådant 
stykke filearbejde er basis for mere kompliceret 
snit- og stansearbejde. 6PA.

STOF TIL OZ

skal være redaktionen 
i hænde
senest den 27. i måneden

Genvalg—genvalg

Det er så nemt ved valg til en forenings ledelse 
at sige „genvalg" — i stedet for at vente til der 
eventuelt skulle fremkomme andre forslag om folk 
til de ledende poster, der var bedre egnet end de 
afgående. Det kan skyldes, at valg ofte er sidst på 
dagsordenen, og at man nu ønsker afslutning, man 
er mødetræt, og så er det så nemt at fremkomme 
med dette „billige" genvalg!

Men på ét punkt på EDRs generalforsamlings 
dagsorden har det nu i mange år været på sin 
plads at forlange genvalg: til formandsposten. Ikke 
så få gange har 6PA været på valg, og lige så man
ge gange har vi set ham fortsætte som formand.

Det er ikke uden grund, man har „genvalgt" 6PA, 
for en mere retlinet og idealistisk personlighed skal 
der ledes længe efter — og så findes han måske 
slet ikke!

Som EDRs formand kommer man ud for lidt af 
hvert, lige fra anmodning om hjælp til ophængning 
af antenne til fremskaffelse af en sendetilladelse! 
Og havde 6PA tid, hjalp han såmænd gerne alle, 
der bad om hjælp. Men der er rigeligt arbejde for 
en formand endda: rejser, møder, forhandlinger, 
korrespondance. Alt skulle gerne være fritidsarbej
de — for ikke at tale om redaktionen af „OZ“ — 
men ofte må han tage fat på disse ting i den nor
male arbejdstid, og det kan kun gøres, når der er 
kærlighed til jobbet med i spillet!

Igennem en lang årrække har jeg fået lov til at 
følge 6PA og hans gerning for EDR og har været 
så heldig at være kommet ind bag den ydre „skal" 
og dér fundet en ven — en ven, man glæder sig til 
at være sammen med, en ven, man er taknemlig 
for at have mødt — og som man gerne ser fortsæt
te som EDRs formand!

Ved EDRs forestående jubilæum vil der fra man
ge sider fremkomme en hyldest og tak til 6PA for 
hans gerning for danske radioamatører og for EDR. 
Også „OZ" vil gerne være med i denne hyldest — 
og idet vi siger tak for mange års dygtig ledelse 
af EDR, bringer vi dig vor hjerteligste hilsen!

Femac

Hvorfor har du ikke din herre med i snor i dag? 
Fordi OZ er kommet.
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EDR’s årsregnskab (1. juli 1966 til 30. juni 1967)
Budget Regnskab Budget

Indtægter: 1966/67 1963/67 1967/68

Kontingent ........................................................... 150.000,— 158.682,21 156.000,—
Annoncer i OZ ...................................................... 20.000,— 26.608,72 20.000,—
Annoncer i QTH-listen ........................................ 400,— 500,—
Renter ................................................................... 3.000,— 10.987,16 8.000,—
Salg af V.T.S......................................................... 10.000,— 15.310,11 10.000,—
Salg af RTTY ....................................................... 700,— 4.875,— 2.000,—
Salg af ældre OZ .................................................. 969,10
Salg af emblemer ................................................ 180,—
Salg af QTH-lister ............................................... 40,—
Diverse ................................................................. 700,— 18.586,12 800,—

184.400,— 236.638,42 197.300,—
Udgifter:

Trykning ............................................................... 80.000,— 75.857,02 85.000,—
Klicheer ................................................................ 10.000,— 7.158,04 10.000,—
Forsendelse .......................................................... 13.000,— 10.147,14 13.000.—
Hovedredaktør ..................................................... 1.500,— 1.666,62 2.000,—
Tekn. redaktør ..................................................... 1.500,— 1.486,50 1.500,—
Konstruktioner .................................................... 13.000,— 12.342,70 16.000,—
Tegninger ............................................................. 1.500,— 1.300,— 1.500,—

120.500,— 109.958,02 129.000,—

Sekretæren .......................................................... 900,— 1.075 — 1.200; •
Traffic-manager ................................................... 1.200,— 1.550,— 1.800.—
Traffic dep. (tryksager m. m.) ............................ 1.200,— 1.281,06 2.000,—
Kassereren ........................................................... 7.200,— 7.675,— 8.400,—
QSL-ekspedition .................................................. 1.800,— 1.800,— 2.000,—
QSL-centralen (porto m. m.) .............................. 4.000,— 1.913,75 4.000,—
Porto og telefon .................................................... 12.000,— 8.466,46 12.000,—
Foredrag ............................................................... 1.000,— 899,05 1.000,—
Køb af emblemer ................................................. 4.000,— 5.252,50
Ekspedition af 556 V.T.S..................................... 278,—
Køb af RTTY materiel ......................................... 3.000,—
Licenser ................................................................ 60,—
Fejl fra girokontoret ............................................ 17.691,—
Arkivleje ............................................................... 300,—
Lydbånd til OZ .................................................... 90,90
Skab til formanden ............................................. 483,75
Skab til Traffic dep.............................................. 372,—
Trykning af QTH-listen ...................................... 10.000,— 10.500,—
Diverse ................................................................. 5.000,— 667,— 6.000,—

48.300,— 52.855,47 48.900,—

Tryksager og kontorartikler: 6.000,—
Adresseplader ...................................................... 831,45
Stemmesedler ...................................................... 1.201,07
Girokort (køb og tryk) ......................................... 378,15
Duplikering .......................................................... 753,90
Kuverter, papir og kartotekkort ........................ 1.200,72
Tryksager ............................................................. 1.616,23
Kontorartikler ...................................................... 426,40

6.000,— 6.407,92 7.000,—

Møder m. m.: 9.000,—
Generalforsamling ............................................... 1.845,—
Hovedbestyrelse .................................................. 5.944,60
Forretningsudvalg ............................................... 809,55
Rejser .................................................................... 1.044,20
Udvalgsmøder ...................................................... 386,60
Revision ................................................................ 342,30

9.000,— 10.372,25 14.000,—
Ialt ........................................................................ 183.800,— 179.593,66 198.900,—
Overskud 57.044,76
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BALANCE
Beholdning d. 30. juni 1966:
Giro .................................................................................... 123,72
Bank ...........................................................................  187.000,35
Kontant .............................................................................  564,51
Indtægt 1966/67   236.638,42

424.079,56

Beholdning d. 30. juni 1967:
Giro ....................................................................................  749,68
Bank ...........................................................................  242.713,09
Kontant ..........................................................................  1.023,13
Udgift 1966/67 ...........................................................  179.593,66

424.079,56

STATUS PR.
Aktiver:
Tilgode for V.T.S. ..........................................................  5.962,26
Lager af V.T.S...............................................................  12.874,—
Girobeholdning .................................................................  749,68
Bankbeholdning ........................................................  242.713,09
Kontant beholdning ......................................................  1.023,13
Udestående for annoncer ........................................... 9.865,—
Lager af emblemer .....................................................  4.953,—
Lager af RTTY ..................................................................  825,00
Inventar ....................................................................... 2.235,—

281.200,16

30. JUNI 1967
Passiver:
Forud betalt kontingent .............................................. 80.000,—
Aktiver overstiger passiver med ................................  201.200,16

281.200,10

Kassererens bemærkninger:
1) Antal medlemmer d. 30/6 1967: 3837 (30/6 1966: 

3864).
2) Udover kontingentbeløbet kr. 158.682,21 er op

krævet og udbetalt til Københavns afd. kr. 12.700,—.
HORSENS, d. 8/7 1967.

G. Sigersted.

Revisionens bemærkninger:
Undertegnede revisorer har d. d. gennemgået 

regnskabet samt kontrolleret bank-, kasse- og giro
beholdninger og intet fundet at bemærke. 

HORSENS, d. 25/7 1967.
H. Lykke Jensen, Th. Mortensen,

OZ5Y. OZ3TM.

Generalforsamling i Odense 1967

Ordinær generalforsamling afholdes i Odense 
SØNDAG D. 17. SEPTEMBER 

på
FYNS FORSAMLINGSHUS, KONGENSGADE

Generalforsamlingen begynder kl. 1300 prc. 
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden OZ6PA aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Resultatet af urafstemningen om formand, besty

relsesmedlemmer og suppleanter meddeles af 
stemmeudvalgets formand.

5. Indkomne forslag.
6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
7. Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen tilstedes KUN 
mod forevisning af gyldig medlemskvittering for 
1967/68.

Medlemmerne opfordres til at indsende den rig
tigt udfyldte stemmeseddel (I DEN I OZ IND
LAGTE KUVERT) i god tid inden d. 1. september 
1967.

Husk at udfylde stemmesedlen rigtigt, alt for 
mange sedler må kasseres og erklæres ugyldige på 
grund af fejlagtig udfyldning.

Vi opfordrer dig til at bruge stemmesedlen og at 
møde op på generalforsamlingen, kun på den måde 
kan du være med til at bestemme, hvordan din 
forening skal arbejde fremover.

STEMMESEDLEN SKAL ALTSÅ LÆGGES I 
POSTKASSEN SENEST DEN 31. AUGUST.

Vel mødt til EDRs generalforsamling i Odense 
d. 17. september.

Bestyrelsen.
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Forslag til generalforsamlingen.
Ref. til vedtægter for EDR indsendes her i over

ensstemmelse med § 13 nedenstående forslag til æn
dring af vedtægterne:

Forslaget ønskes behandlet på førstkommende ge
neralforsamling under dagsordenens punkt 5.

Forslag til ændringer af vedtægterne for EDR.
§ 12: foran følgende stykke:
„Forslag til formand og/eller bestyrelsesmedlem

mer . . .
indsættes følgende to stykker:

Forslag til formand kan fremsættes af en af
deling eller mindst 25 medlemmer.

Forslag til bestyrelsesmedlemmer kan fremsæt
tes af en afdeling eller mindst 10 medlemmer.

Herefter fortsættes som nu:
„Forslag til formand og/eller bestyrelsesmedlem

mer . . .
Vy 73 Horsens afd.

Dr OM.
Nedenfor bringes et ændringsforslag til EDR’s 

vedtægter. Forslaget bedes offentliggjort i OZ, og 
optaget på dagsordenens punkt 5 på EDRs GF i 
Odense.

Vedtægternes § 4 lyder således: EDR udsender sit 
eget blad „OZ“, der redigeres af en hovedredaktør 
og en teknisk redaktør. Hovedredaktøren er ansvar
lig overfor presseloven.

Til denne paragraf foreslås tilføjet følgende:
Endvidere udsender EDR én gang årlig, — sam

men med november „OZ“, — en QTH-liste. Denne 
skal indeholde navn og adresse på samtlige OZ 
amatørradiostationer, samt en a jourført prefix & 
zoneliste.

Vy 73 OZ3Y, Hans Rossen.

Forslag til lovændringer:
1) I § 8 stk. 1 tilføjes efter kassereren:
„efter hovedbestyrelsens direktiver".
2) § 8 andet afsnit udgår og erstattes med føl

gende:
„Foreningens regnskab revideres af en af hoved

bestyrelsen ansat fagmæssigt uddannet revisor sam
men med 2 af foreningens medlemmer, udpeget af 
generalforsamlingen".

Motivering:
ad 1) Tilføjelsen har til sigte at fastslå og pla

cere ansvaret for foreningens økonomi og pengefor
valtning. Det giver samtidig hovedbestyrelsen ikke 
alene mulighed, men også en vis pligt til at følge 
med i den økonomiske virksomhed, og som sådan 
må det anses for at være en væsentlig forbedring 
i forhold til det nuværende.

ad 2) Foreningen er i de senere år vokset be
tydeligt og dermed også foreningens regnskab, pen
gebeholdning m.v. Det må skønnes rimeligt, at man 
får mulighed for fagmæssig hjælp ved revisionen 
af foreningens regnskab. Kombinationen af de 2 
„sæt" revisorer er tænkt således, at det mere regn
skabstekniske, såsom talrevision, kasseeftersyn 
(uanmeldte) varetages af den fagmæssige revisor, 
medens de „folkevalgte" mere deltager i kritisk re
vision. En tilsvarende kombination findes mange 
andre steder.

Vy 73 OZ1BP, Bernhard Pedersen.

Under henvisning til bestemmelserne i § 13 i 
EDR’s vedtægter skal jeg herved anmode om at 
nedenstående forslag til vedtægtsændring optages

under pkt. 5 på dagsordenen for generalforsamlin
gen den 17. september 1967 i Odense.

Til § 10 tilføjes umiddelbart efter 1. punktum føl
gende:

samt vedtager forretningsordenen frem til næ
ste generalforsamling.

Motiveringen for forslaget er, at en generalfor
samlingsvedtagelse vil betyde en forbedring af HB- 
medlemmernes muligheder for øget orientering om 
foreningens virke og derigennem virke til gavn 
for EDR.

Vy 73 OZ7XG, Erling Hansen.

Forslag til generalforsamlingen.
Under punkt 5 på dagsordenen beder jeg gene

ralforsamlingen tilkendegive overfor hovedbesty
relsen, at reglerne for afholdelse af juletesten på 
80 meter ændres. (Medlemmerne bedes læse, hvad 
der sidst er skrevet om dette emne, i OZ fra fe
bruar på side 57 og 58.)

Der er to ændringsforslag:
1. Testen afholdes indenfor de enkelte licensgrup

per.
2. Testen afholdes for foneafdelingens vedkom

mende således, at der skelnes mellem ESB og AM. 
(Evt. må FM og PM regnes sammen med AM.)

Ser man på resultatlisterne for de sidste tre års 
juletester vil man, hvis man har lidt overblik over, 
hvilken modulation de forskellige stationer benyt
ter, kunne lægge mærke til, at AM kommer til at 
udgøre en mindre og mindre procentdel. Man kan 
herved fejlagtigt ensidigt tro, at resultatlisterne 
klart udtrykker fordelingen mellem ESB- og AM 
modulation, men det er ikke helt rigtigt. Motive
ringen er, at undertegnede inden sidste juletest 
havde mange QSO’er med AM stationer, som glæ
dede sig til at være med. Efter testen spurgte jeg, 
hvor de var blevet af, og svaret var nogenlunde 
enslydende, nemlig at de fra starten var blevet me
jet ned af de kraftige ESB stationer og derfor havde 
opgivet efter kort tids forløb.

Jeg mener ikke, at forslagene skal give anledning 
til en teknisk diskussion om fordele ved ESB mo
dulation, men de er udelukkende stillet med den 
motivering, at så mange amatører som muligt skal 
kunne blive tilfredse.

Vy 73 OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm.

DR-
amatøren

Har jeg min super, 
og har jeg OZ, vil 
jeg med jarlen ej 
bytte.
Det er min eneste, 
blødeste plet at læ
se og læse og lytte.

6PA.
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Tilbageblik
ved OZ6PA

Den 15. august, når dette isidste nummer af EDR 
udkommer, er det 40 år siden, EDR blev stiftet. 
Stiftelsesdatoen er altså den 15- august 1927.

De mænd, der lagde grunden — den solide grund, 
vi stadig bygger videre på, var — A. Christmas 
Eskildsen, Børge Jørgensen, C. Høgsholm, P. E. 
Thorning Jepsen, H, Rafn, E. S. Poulsen og Gunnar 
Bramslev.

EDR’s første formand blev Christmas Eskildsen.

Hvad man skrev om i OZ.
For 35 år siden (aug. sept. 1932):
Det vil forhåbentlig glæde vore læsere, at OZ 

denne gang er på 12 sider, men en absolut betin
gelse for, at vi kan fortsætte med så stort et blad, er 
at kontingentet går godt ind.

To milepæle. — I denne måned passerer vi to 
milepæle inden for EDR. Det er i denne måned 
5 år siden, EDR trådte frem for offentligheden, og 
det skete gennem det nystartede blad Radiopoisten, 
hvor foreningen hver uge disponerede over en 
side.----------------

Vor side i Radioposten redigeres af herr A. 
Christmas Eskildsen. Senere overtog herr Helmer 
Petersen redaktionen, og det blev ham, der kom til 
at løse den store opgave — og gjorde det godt — 
da EDR vovede det store spring og udgav sit eget 
blad OZ.

Den anden milepæl er at finde inden for vor DR- 
afdeling, OZ—DR100 er nu tildelt, og det er et 
ejendommeligt træf, at det ;sker samtidig med, at 
foreningen har bestået i 5 år.

EDR’s regnskab offentliggøres.
Indtægterne har været ........................................  3.593,00'
Renter ............................................................................ 2,86
Saldo fra salgskonto ................................................  310,38

Overskud fra salg af
Kortbølgeamatøren ....................................................  10,02
Blandt udgifterne står medlemsbladet 2.977,00
Repræsentationsudgifter .............................................  0,00
og udgifter ved møder.................................................  30,00
Lørdag den 6. august sendte den danske stat sin 

anden ekspedition, som skal deltage i polaråret, 
afsted.

Alle deltagerne var i strålende humør, ikke 
mindst OZ7GL, som stod i en kreds af københavnske 
amatører ivrigt diskuterende sendetider, forsøg etc. 
Endnu en dansk amatør var på vej til det høje 
nord for at udføre et arbejde, som uden tvivl vil 
hævde senderamatørernes anseelse i vore myndig
heders øjne —

I afskedens stund —
Det var meget pludseligt, vor mangeårige sekre

tær og redaktør måtte forlade os. Men overgang 
til anden stilling og deraf følgende reduktion af fri
heden gjorde det nødvendigt. Helmer Petersen har 
været EDR en god mand. Hans evner og egenska
ber gjorde ham selvskreven til den plads, han i lang 
tid indtog i vor forening.

Nye licenser. OZ4H, Herr Poul Heinemann, Van
løse Allé 138, Vanløse.

OZ9U, Herr Valther Olsen, Thurøsvej 12, Kbh. F. 
OZ—DR 100, Herr Poul Andresen, saltværket, 

Kerteminde.
Fra Post og Telegrafvæsenet er der som svar på 

en EDR-ansøgning kommet en ændring af sendevil
kårene det hedder bl. a.:

„Tilladelse til at sende døgnet rundt vil efter an
søgning kunne bevilges i hvert enkelt tilfælde un
der forudsætning af den pågældende station under 
ingen omstændigheder giver anledning til forstyr
relse af bestående radiotjenester, herunder radio
foni."

Foreningens årskontingent er kr. 18,00. Der findes 
55 licenserede stationer. Ansvarlig redaktør Helmer 
Fogedgård. Bladet trykt i Langelands Andelstryk
keri, Rudkøbing.

For 30 år siden (aug. 1937):
Der bringes en oversigt over medlemstilgangen 

gennem 10 år. 1929 begyndte vi med 29 amatører. 
August 1937 var der 306 licenserede radioamatører, 
og ca. 600 medlemmer.

OZ7G, Gerhard Hansen skriver om udbredelses
forholdene på korte bølger (Aktuel den dag i dag. 
red.).

Kontingentindtægten er oppe på 7744,50 kr- Tryk
ning af OZ har kostet 3747,19 kr.

Sommerlejren ved Genner strand har haft 58 del
tagere.

Det blev vedtaget på et HB-møde at ansætte en 
teknisk redaktør, :som sammen med Fogedgård iskal 
fremskaffe et endnu bedre OZ.

I anledning af 10 års jubilæet skriver redaktør 
Georg Olesen i Berlingske Tidende bl. a.: I de ti 
år, vor egen kortbølgeforening har bestået, har den 
forstået at sørge ligelig for høj og lav, for rig og 
fattig. Her har ingen klasseinteresser fået lov at 
optræde, og ingen national „vejledning" har fundet 
sted. Der er grund til at lykønske de danske kort

EDRs første formand ved sin sender i 1927.
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bølgeamatører med det svundne tiår, og til lykønsk
ningen at knytte ønsket om, at det må lykkes for
eningen at bære det præg af godt kammeratskab, 
som har været dens kendingsmærke, i tiden der 
kommer.

OZ7EU og OZ8J har foretaget forsøg med trans
portabelt anlæg om bord i motorbåd. Ovre under 
Als opnåedes fine QSOer blandt andet fra Odense. 
OZ5B, Bilberg beskriver nogle forsøg på 56 Mc fra 
motorbåd på Øresund.

Den første jyske rævejagt finder sted i Randers 
den 29. aug.

Den 5. sept. var generalforsamlingsdag og jubi
læumsfest. Man mødtes om morgenen uden for 
Forum (125 medlemmer). EDR’s stand blev beset, 
derefter kørte man i busser til luftmarinestationen 
og Orlogsværftet. Videre tog man til Polyteknisk 
Læreanstalt, hvor generalforsamlingen fandt sted. 
Formanden (Ahrent Flensborg) bød velkommen til 
den store forsamling.

Om aftenen mødtes man i Ingeniørhuset. Forenin
gens protektor professor P. O. Pedersen og forenin
gens første formand Christmas Eskildsen var spe
cielt indbudt.

Referatet af dagen slutter således: — Det blev 
således en helt igennem god dag for EDR og der
med for dansk amatørradio. Hverdagen har atter 
meldt sig, og vi går med fortrøstning det næste 
jubilæum i møde i forvisning om, at vor gamle 
forening stadig vil være lige uundværlig for dan
ske kortbølgeamatører.

For 25 år siden (aug. 1942):
OZs hovedredaktør Arne Sindahl Sørensen skriver 

om EDR’s 15 års fødselsdag under overskriften 
„Atter mærkedag". Teknisk redaktør Knud E. Læg
ring bringer en konstruktion, som sikkert har vakt 
stor interesse. Den hedder D 21 og er en 7½ rørs 
batterisuper. En all round modtager med frekvens
område 10—2000 meter.

OZ4H, Heinemann har en morsom artikel om 
EDR’s jubilæumslejr. „Ned gennem Sjælland i si
lende regn, kamp på færgen for at få den obligate 
kaffe og så ankomst til Nyborg. Igen besvær med 
at få cyklerne frem, op på jernhestene og så afsted 
til Nyborg Strand, og restaurant Skærven. Vejret
klarer op, humøret ligeledes"--------------------------- „Til lykke
EDR" stod der på skiltet. OZ5U havde selv lavet det 
og brugt mange timer på at få det så pænt som mu
lig. Det var også ham, der havde fundet lejrplad
sen og sammen med formanden OZ5Y vedtaget dens 
beliggenhed."--------------------- „Maden var upåklagelig, vær
tens stadige omkvæd var: „Har I fået mad nok,
ellers kan I få mere" — „Troldmanden fra
OZ“, også kaldet 7WH var naturligvis i lejren med 
frue og søn. Desværre kunne lille Peter ikke tåle 
det dårlige vejr og måtte lægges i seng hos fami
lien 5U i Nyborg. 7WH var som sædvanlig på færde 
med filmsapparatet d lejren, og en aften forlystede 
han os med en af sine bekendte „forestillinger". 1W 
drak igen petroleum, og 2HA førte en dejlig QSO 
ved sin sender.

Man har besluttet at udgive en ny kortbølgehånd
bog. Bladet indeholder en mindeartikel om Valde
mar Poulsen, og Fogedgård har skrevet en inter
essant artikel „Tanker ved en fødselsdag".

EDR’s medlemskontingenter
andrager .......................................................... kr. 12.053,10
annonceindtægten .......................................... kr. 982,00
medens renter andrager   kr. 105,29
Trykning af OZ koster....................................  kr. 7.802,00

Betal med glæde og straks hedder en artikel af 
foreningens kasserer OZ3FL, og Arne Sindal slutter 
sin jubilæumsartikel med følgende ord, der siger 
noget om tidens vilkår: „Hermed er vi så nået til 
den tid, hvor EDR kan markere sin 15-årige be
ståen — og EDR kan være stolt. Foreningen tæller 
i dag det største medlemstal i foreningens historie, 
og OZ udsendes i det hidtil største oplag. Til trods 
for krig og de dermed vanskelige forhold har EDR 
klaret sig smukt, og dens styrke vokser fra dag til 
dag. Fremtiden vil vise, at den fortsætter hermed.

Medarbejdere 

gennem 
mange år

OZ3FL. O. Havn 
Eriksen. EDRs kasse
rer gennem mere end 
15 år. Han har lagt 
megen idealisme for 
dagen og udført et 
stort stykke arbejde 
for EDR. OZ3FLs ind
sats vil huskes frem
over.

OZ5AC. A. Tomme
nip Clausen. Hovedre
daktør under krigen 
og til 1956. 5AC er en 
meget dygtig fagmand 
og som typograf og 
bogtrykker satte han 
sit præg på bladet, et 
præg vi andre søger 
at leve op til.

OZ3FM. Emil 
Frederiksen, Hor
sens. Har siddet i 
EDRs HB i en men
neskealder og væ
ret vor kasserer i 
en række år. Når 
vi har gode og sun
de forhold i vor ø
konomi, så har 
Emil sin store an
del. Emil er man
den med de store 
linier, al smålighed 
er ham inderlig i
mod. Han er en 
gæv jyde og en god 
kammerat, som vi 
alle sætter pris på.
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OZ8JM. Berg Madsen. 8JM har siddet i hoved
bestyrelsen i mere end 15 år. Han har varetaget 
hvervet som landskredsleder. Som DR-leder gen-

ARRANGEMENTS-KALENDER 
AUGUST 1967 — NR. 4

nem en årrække har han særlig haft kontakt med 
nybegynderne. Berg Madsen, der er bankmand, har 
et friskt syn på økonomi og regnskab, hvad EDR 
ofte har nydt godt af.

Herr Frederiksen! Om forladelse, jeg afbryder 
Dem. Er De ikke snart færdig?

Hav tålmodighed, jomfru Hansen, De ved jo godt, 
at OZ er kommet.

BLIV MEDLEM AF E.D.R.

1. tirsdag i hver måned:
Aktivitetstest: 144 MHz. Kl. 1900—2359 DNT.

1. onsdag i hver måned:
Aktivitetstest: 432 MHz. Kl. 2000—2359 DNT.

1, søndag i hver måned:
80 m aktivitetstest: Kl. 1000—1200 DNT. 
DX-aktivitetstest: Se nye regler.

Hver søndag:
Aktivitetstime: 432 MHz. Kl. 1100—1200 DNT.
19. aug. 1967:

EDRs 40 års jubilæumsfest.
26.-27. aug. 1967:

All Asian DX-Contest. CW.
26. aug. kl. 1000 GMT til
27. aug. kl. 1600 GMT.
Logs skal være fremme inden 31. dec. 1967.
The Jarl Contest Committee,
P. O. Box 377 — Tokyo — Japan.

26.-27. aug. 1967:
Store Østjyske Rævejagt.
Nærmere i næste OZ.

26.-28. aug. 1967:
F.I.R.A.C. kongres i Ribe. 
(Jernbaneradioamatørerne).

9.—10. sept. 1967:
13. WAE-DX-Contest. 9 sept. kl. 1000 GMT til
10. sept. kl. 2400 GMT. Fone-afd.

15.—17. sept. 1967:
Int. Radio Amatør Konvention. Knokke, Belgien 
Henvendelse: Lucien Vercarcke, ON4LV, 
Lippenslaan 284, Knokke 1, Belgien.

16.-17. sept. 1967:
Scandinavian Activity Contest. CW-afd.

16. sept. 1967:
EDRs landsgeneralforsamling,
Odense.

22.-26. sept. 1967:
Europamesterskabet i rævejagt.
Arr.: Central Radio Club,
P. O. Box 69, Praha,
Czechoslovensko.

23.-24. sept. 1967:
Scandinavian Activity Contest. Fone.

7.-8. okt. 1967:
WADM CW Contest.

7.-9. okt. 1967:
VK/ZL/OCEANIA DX CONTEST.
7. okt. kl. 1000 GMT til
8. okt. kl. 1000 GMT. Fone-afd.

14.—15. okt. 1967:
VK/ZL/OCEANIA DX CONTEST.
14. okt. kl. 1000 GMT til
15. okt. kl. 1000 GMT. CW-afd.
Logs:
Federal Contest Committee,
Box N1002, G. P. O.,
Perth, Western Australia.

14.—15. okt. 1967:
R.S.G.B. 21—28 Mc/s telefoni-contest.
14. okt. kl. 0700 til 15. okt. kl. 1900 GMT.

14.—15. okt. 1967:
VU/4S7-DX Contest. CW.
14. okt. kl. 0600 GMT til
15. okt. kl. 0600 GMT. (fortsættes side 292)
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OZ af i dag

OZ2NU, Børge Petersen, Ålborg.
2NU er så velkendt, at præsen

tation faktisk er overflødig. Han er 
leder af trafikdepartement og en 
meget produktiv skribent. Hans 
indsigt i alle internationale spørgs
mål amatørerne vedrørende er 
enorm, og alverdens diplomer og 
betingelserne for at opnå dem ken
der han til bunds. OZ2NU er en 
meget flittig medarbejder, som vi 
alle sætter pris på.

OZ9AC er specialist på 
VHF-området.

Han har skrevet en række 
fine og belærende artikler 
om VHF i OZ og i vore læ
rebøger. Hans konstruktioner 
er gennemeksperimenterede, 
og den fagmæssige udførelse 
er af meget høj karat. OZ9AC 
skriver hver måned VHF-ru- 
brikken i OZ og har gjort et 
godt stykke arbejde for at 
udbrede kendskabet til denne 
specielle side af amatørar
bejdet.

OZ6NF, G. Juul Nyholm, redak
tør af teknisk brevkasse, giver både 
grundige og belærende svar på alle 
spørgsmål. Det er som at blade i en 
lærebog at blade tilbage i 6NFs 
svar på diverse spørgsmål. Der er 
hele tiden nye tips og nye oplysnin
ger at hente i disse meget fine tek
niske artikler. >

OZ er foreningens rygrad. Det er grundstammen i 
vor EDR-tilværelse, bladet, der binder medlemmer
ne sammen, det, der udtrykker vore tanker og for
håbninger, som koordinerer vore planer og vor 
amatørindsats, det er bladet, der skaffer os viden 
og udsyn.

Men OZ bliver ikke til af sig selv. OZ skabes gen
nem arbejde, ofte hårdt arbejde. De ca. 300.000 
tegn og bogstaver som et OZ rummer tropper ikke 
op på rad og række af sig selv. Forud går ofte en 
intens tankevirksomhed, undersøgelser, studier og 
eksperimenter. Først da kan tanken omsættes i det 
manuelle skrivearbejde. Der er ingen funktion i 
EDR, der er så vigtig som OZ-medarbejderens.

Derfor denne artikel, der skal sætte tingene i det 
rette perspektiv. Lød det ikke så højttravende, ville 
jeg bruge som titel over denne artikel ordene 
„hymne til mine medarbejdere", men jeg føler vir
kelig sådan.

Skal man redigere et blad, har man et ansvar, et 
kæmpeansvar. Ikke det over for presseloven, men 
ansvaret over for læserne, de, der betaler og glæder 
sig til bladets ankomst. Man har det ansvar, at bla
det skal ud til tiden, og at bladet skal være inter
essant med meget godt og værdifuldt stof.

Ansvaret lettes ved gode præcise medarbejdere. 
Jeg har den glæde at have en sådan skare medar
bejdere, der kender deres ansvar, de sætter mig 
ikke i forlegenhed. Jeg ved, stoffet kommer, og det 
kommer hver gang.

I OZ’s medarbejderstab har vi hver vort domæne. 
Vi har ingen stabe eller udvalg, Ingen formænd 
eller sekretærer for udvalg; det har vi ikke tid til. 
Hver er konge i sit eget domæne og kender sit 
ansvar, derfor går det så godt, som det går. Her 
er så disse faste medarbejdere.

OZ7AQ,
teknisk redaktør, 
Bent Johansen.

Selv om 7AQ er civilingeniør glemmer han aldrig 
at se sagen fra den mindre belæste amatørs side. 
Han vil gerne hjælpe og belære og stiller gerne sin 
viden til rådighed. 7AQ kender sit fag til bunds og 
forstår at udtrykke sine tanker, så vi andre kan 
følge ham. Det er let at læse en artikel af 7AQ. 
„Vejen til sendetilladelsen"s sidste udgave, som 
7AQ helt har omskrevet, er et eksempel på, hvor 
let og klart et vanskeligt stof kan lægges til rette 
for en læserkreds, der ikke har særlige forkund
skaber.

7AQ har skrevet en lang række tekniske artikler 
både i OZ og i vore håndbøger.
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OZ7BQ, vor yngste faste medarbejder.
7BQ, Hans Jørgen Rasmussen, skriver DX- jæge

ren. Det er mit indtryk ved samtaler med amatø
rerne, at denne rubrik er meget populær. Hans Jør
gen fik licens i 1957. (Søn af en meget kendt og 
aktiv amatør, OZ7BR). Stud. polyt. med matematisk 
statistik som speciale. Når han er færdig med 
studierne til jul, er vi jo spændte på, om vi får 
lov at beholde ham til OZ. Det sker jo ofte sådan, 
at de unge får så travlt i deres livsgerning, at de 
må opgive arbejdet for EDR.

Tekniske kursus for senderamatører.

Under Københavns kommunes aftenskole opret
tes i det kommende vinterhalvår fra 1. okt. til 31. 
marts som sædvanligt forskellige kursus i radio
teknik, kaldet fysik II, med undertegnede som 
lærer.

Begynderhold B nr. 115. Tirsdag og torsdag kl. 
1900—2150. Teori til teknisk prøve suppleret med 
undervisning af praktisk opbygning af modtagere, 
sendere og diverse måleudstyr m. v.

Fortsætterhold A nr. 114. Mandag og onsdag kl. 
1900—2125. Beregnet for deltagere der har gennem
gået et begynderhold eller tilsvarende. Undervis
ningen er tilrettelagt efter den skriftlige prøves 
krav og suppleres med praktiske demonstrationer.

Såfremt begynderholdet overtegnes, vil der være 
mulighed for, at der oprettes endnu et sådant, der 
kun omfatter den nødvendige teori. Dette hold vil 
da formodentlig blive placeret på mandag og ons
dag fra kl. 1730—-1930, og fortsætterholdet vil da 
blive rykket til kl. 1930—2150.

Undervisningen foregår på Bispebjerg skole og 
er gratis, bortset fra indmeldelsesgebyret 20 kr. 
Friplads kan opnås efter ansøgning, og undervis
ningsmaterialerne leveres af skolen.

Indtegning kan ske på ethvert af de sædvanlige 
indskrivningssteder i dagene 4.—6. september incl. 
Se plakatsøjlerne og dagbladsannoncerne omkring 
31. aug. Indmeldelse kan også ordnes ved henven
delse til telefon 78 06 67 helst senest 13. sept. Dette 
gælder specielt for deltagere med bopæl uden for 
kommunen.

Med 73 fra OZ2KP, K. Staack-Petersen.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

Columbus Contest 1967.
Vi bringer her reglerne for Columbus Contest 

1967:

Art. 1.
I følge reglerne for „Christoforo Colombo Inter

national Award“, forbeholdt licenserede radioama
tører, indbyder vi til 1967-arrangementet af „Co
lumbus Contest", der løber i en periode på 48 timer 
fra kl. 0000 d. 7. okt. til kl. 2400 GMT d. 8. okt. 1967.

Art. 2.
QSO’s skal gennemføres enten på 3,5 — 7 — 14 — 

21 eller 28 Mc/s båndet med Al, A3 eller A3a.
Gentagelse af QSO med samme station på samme 

eller andre bånd er ikke tilladt.

Art. 3.
Deltagerne er delt op i tre regioner i h. t. Radio- 

communieation International BY-Laws of Genua, 
1959.

Art. 4.
Scoring:
1 point for hver QSO med deltagere inden for

egen region.
2 points for hver QSO med deltagere fra en anden

region.
5 points for hver QSO med deltagere fra den ita

lienske geografiske gruppe I — IT — IS — 9A — 
MI — HV og de italienske øer.

30 points for hver QSO med I0IIC-stationen ar
bejdende i Genua under ledelse af fuldt licenserede 
amatører.

QSO mellem stationer i samme land er ikke til
ladt.

Art. 5.
Multiplikator er antallet af kontaktede lande — 

efter ARRL’s landsliste — hvert land én gang for 
alle bånd.

Slutresultatet er summen af points — udregnet 
efter art. 4 — multipliceret med multiplikatoren.

Art. 6.
Calls foretages
i fone (A3—A3a): “Columbus Contest". 
i CW (Al): „Test IIC“.
Alle rapporter må indeholde:
I fone (A3—A3a): en gruppe på tre cifre, hvoraf 

de to første angiver RS, medens det sidste angiver 
deltagerens region. (For OlZ-stationer: Reg. I).

I CW (Al): en gruppe på 4 cifre, hvoraf de tre 
første angiver RST og det sidste deltagerens region. 

IlllC-stationen vil give fortløbende QSO-nr.

Art. 7.
Logs indsendes til kontrol inden 31. jan. 1968 led

saget af en erklæring om, at alle forbindelser er 
gennemførte i overensstemmelse med disse regler 
samt de i kraft værende internationale regler.
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Dommrkomiteen forbeholder sig ret til at kræve 
anden bekræftelse.

På anmodning kan specielle logblade fås hos IIC. 
Loggene addresseres til:
Instituto Internazionale delle Communicazoni, 
Christoforo Colombo International Contest,
Genua — Italy.

Art. 8.
Dommerkomiteen for „Christoforo Colombo Inter

national Award“ vil på grundlag af de indsendte 
og kontrollerede logs opdele disse i 3 klasser for 
både fone og CW:

(A) Vindere for Liguria.
(B) Vindere for Italien.
(C) Vindere for resten af verden.
De seks vindere vil blive tildelt en guldmedalje 

og HC-diplomet. Præmierne overrækkes i Genua
d. 12. okt. 1968.

Art. 9.
For opnåelse af IIC-diplomet alene er det til

strækkeligt at kontakte I1IIC-stationen samt 10 an
dre stationer på det italienske territorium. QSO’s 
skal bekræftes som under art. 7.

Art. 10.
Testresultatet vil blive tilsendt alle deltagere i 

contesten og vil blive offentliggjort i IIC Bulletin.

Art. 11.
For hvad der ikke er udtrykt i disse regler, refe

reres der til de internationale regler for radiokom
munikation.

80 m aktivitetstesten.
Resultatet af aktivitetsdagen d. 2. juli d. å. blev:

Fone:
1. OZ7ZD 10 amter X 66 points ialt 660 points.
2. OZ6OX 11 amterX54 points ialt 594 points.
3. OZ4FF 10 amterX 59 points ialt 590 points.
4. OZ4PY 10 amterX 53 points ialt 530 points.
5. OZ9RH/p 9 amterX58 points ialt 522 points.
6. OZ2FF 10 amterX 51 points ialt 510 points.
7. OZ1QM 10 amterX 50 points ialt 500 points.
8. OZ7BG 10 amterX 47 points ialt 470 points.
9. OZ7OF 10 amterX 44 points ialt 440 points.

10. OZ3PG 10 amterX 34 points ialt 340 points.
11. OZ4FD 10 amterX 27 points ialt 270 points.
12. OZ4CF 7 amterX 34 points ialt 238 points.
13. OZ6QM 8 amterX 28 points ialt 224 points.
14. OZ1LD 8 amterX 26 points ialt 208 points.
15. OZ4LK 7 amterX 22 points ialt 154-points.
16. OZ7GT 8 amterX 17 points ialt 136 points.
17. OZ4LX 5 amterX 22 points ialt 110 points.
18. OZ7AI 3 amterX 7 points ialt 21 points.

CW:
1. OZ4MQ 8 amterX 31 points ialt 248 points.
2. OZ4CF 8 amterX 30 points ialt 240 points.
3. OZ8CP 7 amterX 34 points ialt 238 points.
4. OZ2NQ 7 amterX 30 points ialt 210 points.
5. OZ1QW 7 amterX 26 points ialt 182 points.
6. OZ2UA 7 amterX 26 points ialt 182 points.
7. OZ4QX 6 amterX 26 points ialt 156 points.
8. OZ7OF 6 amterX 24 points ialt 144 points.
9. OZ4FF 7 amterX 16 points ialt 112 points.

10. OZ7XG 6 amterX 11 points ialt 66 points.

Den samlede stilling efter de to første runder er:

Fone:
1. OZ4FF 710 points 12. OZ4FD 270 points
2. OZ7ZD 660 points 13. OZ4CF 238 points
3. OZ6OX 594 points 14. OZ6QM 224 points
4. OZ2FF 542 points 15. OZ4LK 154 points
5. OZ4PY 530 points 16. OZ7CT 136 points
6. OZ1RH 522 points 17. OZ4LX 110 points
7. OZ1QM 500 points 18. OZ4FA 91 points
8. OZ7BG 470 points 19. OZ8CP 72 points
9. OZ3PG 468 points 20. OZ9OL 50 points

10. OZ7OF 440 points 21. OZ7AI 21 points
11. OZ1LD 290 points 22. OZ4OV 1 point

CW:
1. OZ4MQ 344 points 8. OZ4FF 177 points.
2. OZ2UA 262 points 9. OZ4UN 90 points
3. OZ4CF 240 points 10. OZ7XG 66 points
4. OZ8CP 238 points 11. OZ9N 45 points
5. OZ1QW 237 points 12. OZ7BG 32 points
6. OZ2NQ 218 points 13. OZ4FA 12 points
7. OZ4QX 211 points 14. OZ4OV 1 point

Fra OZ1QW forelå der i forrige nr. af OZ kritik 
af tidspunktet for testens afholdelse. I den anled
ning vil jeg gerne oplyse, at ingen andre indtil nu 
er kommet med forslag om flytning af tidspunktet.

For den test, der slutter ved årets udgang, kan 
der ikke være tale om ændringer af dette, men for 
testen, der starter i 1968, udbeder jeg mig gerne 
forslag fra alle, der måtte ønske at få noget ændret.

Jeg hører således gerne deltagernes stilling til 
følgende forslag:

Fra 1. jan. 1968 er aktivitetstesten den første søn
dag i hver måned på følgende tidspunkter:

1000—1100 DNT og
1800—1900 DNT.
Den af de to afdelinger, man har opnået det bed

ste resultat i, tæller i konkurrencen. På denne måde 
skulle også de, der kun kan deltage i en af perio
derne, kunne være med på lige fod. Jeg kunne 
i øvrigt tænke mig at inddele hver af de to timer 
i to afdelinger, således at QSO’er kan tælle to 
gange, når de er foretaget på hver side af henholds
vis kl. 1030 og 1830 DNT.

Der indsendes log for den samlede aktivitet med 
angivelse af hvilken periode, der er valgt som gæl
dende.

På genhør søndag d. 3. sept. kl. 1000 DNT.
Vy 73 OZ4FF, Carsten. 

John Arminson Rouse — G2AHL.
Med dyb beklagelse har vi modtaget meddelelse 

om, at John Arminson Rouse, G2AHL, er afgået 
ved døden. Mange danske amatører vil mindes hans 
call 2AHL fra før sidste verdenskrig.

Efter denne gjorde han tjeneste ved Royal Signals 
i Indien, hvor hans kaldesignal var VU2AL.

Efter hjemkomsten derude fra trådte han ind i 
funktionærstaben i RSGB og blev i 1952 assisterende 
redaktør ved „BULLETIN" og i 1962 bladets hoved
redaktør. I januar 1964 blev han endvidere forret
ningsfører og sekretær for RSGB.

Vi vil mindes ham med respekt for hans indsats 
i amatørradioens tjeneste.

OZ2NU. 

USA kommentar til OZCCA 1966.
Juni „QST" bringer under rubrikken „Whence" en 

kort kommentar til resultatlisten fra OZCCA 1966.
Efter at have nævnt de amerikanske og canadiske 

resulater og Top-Ten Scandinavians bringes Top- 
Ten Non Scandinavians: I1LAO — F8OP — G3AIR
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— G3EYN — PY7AKQ — Y08DD — HB9QA — 
OK3CCC — UB5IU og UP2PT — hvad med den 
brasilianer? Russiske logs udklasser USA’s med 
104 til 9. — Hvorfor?

Vi kan besvare det ganske enkelt således: Der 
deltog efter loggene flere USA-stationer end rus
siske, men medens de russiske stationer bekræfter 
næsten 100 %, er procenten for W-stationerne meget 
lav.

QRP Amateur Radio Club.
Ovennævnte klub har en contest løbende mellem

d. 19. aug. kl. 0200 og d. 20. aug. kl. 2200 GMT. 
Maximaltid for deltagelse er 20 timer. Deltagerne 
udveksler QSO-nr. og RST.

Forbindelser på forskellige bånd og sendetyper 
tæller separat.

Aktivitet vil blive koncentreret omkring 3540 — 
3855 — 7040 — 7260 — 14065 — 14260 — 21040 — 21300 
—• 28040 og 28540 kc/s.

Man kan kontakte WB1NDI, 1250 Ocean Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 11230, USA, for nærmere oplysnin
ger. Samme sted formoder vi, at loggene skal sen
des til.

NRRL.
Søndag d. 13. aug. d. å. afholdt Norsk Radio Relæ 

Liga sin årlige generalforsamling i Velfærdsbygnin
gen på Kongsberg Våpenfabrik.

Af rapporten, der blev forelagt, fremgik det bl. a., 
at Norge som første land i Skandinavien har indgået 
gensidighedsaftale om licensering. Utenriksdeparte- 
mentet har taget forhandlinger op med en række 
lande, bl. a. de nordiske. X forventning om at der 
vil blive truffet sådanne gensidighedsaftaler, har 
Telegrafstyret givet flere amatører fra Sverige, 
Danmark, Vesttyskland og USA tilladelse til at 
operere fra norsk territorium. Endvidere har Tele
grafstyret udstedt radioamatørcertifikater og radio
sendetilladelse til en engelsk statsborger, der er 
fast bosat i landet.

I forbindelse med ovenstående skal vi tillade os 
at gengive uddrag af et brev fra NRRL til Tr. Dept. 
i anledning af, at Tr. Dept. havde bistået OZ1MC 
med opnåelse af midlertidig sendetilladelse under 
ferieophold i Norge. Det hedder her:

„Til underretning for OZ2NU kan oplyses, at 
OZ3TS og OZ1QM har fått tilladelse til å operere 
mobilt fra Norge i tiden henholdsvis 12.—22. juli 
1967 og 23. juli til 5. aug. 1967.

Vi håper, at EDR kan få utvirket, at norske ama
tører kan få tilladelse til å operere fra dansk terri
torium. Hvis dette ikke går i orden innen rimelig 
tid, vil Telegrafstyret selvsagt måtte ta opp til 
overvejelse å endre den liberale praksis, som nå 
følges overfor danske amatører.

Det er en selvfølge, at hvis det biir inngått en 
gjensidighedsavtale mellem Norge og Danmark, må 
den antikvariske bestemmelse om, at mobiltrafikk 
bare er tillatt på 2 meter i Danmark, avskaffes.

Med hilsen,
Norsk Radio Relæ Liga,
Stein Barlaug, LA4ND, 

sekretær.

Internationale konferencer.
Region II har afholdt sin 2. konference i Caracas, 

Venezuela, i maj måned med Radio Club Venezo- 
lano som vært. Ti lande var officielt repræsente
rede: Argentian, Bolivia, Canada, Colombia, Ja- 
maica, Mexico, Panama, Peru, USA og Venezuela 
og fem andre var repræsenterede ved fuldmagter:

Bermuda, Chile, Equador, Guatemala og El Salva
dor. Næste konference fastlagt til Jamaica i 1970.

Europamesterskabet i rævejagt.
Fra CRC i Prag har vi modtaget:
„Central Radio Club i Czechoslovakiet har af 

IARU Region I Division fået overdraget arrange
mentet af det 5. europæiske mesterskab i rævejagt.

Mesterskabet vil blive afholdt fra d. 22. til 26. 
sept. 1967 i det sydlige Bohmen, berømt for sin na
turskønhed og historiske monumenter.

Vi ville være glade for at kunne byde dig vel
kommen som vor gæst.

I tilslutning til en spændende konkurrence i en 
meget populær del af amatørradio kan vi byde dig 
på udflugter i det sydlige Bohmen, besøg på borge, 
på Budvar bryggerierne, en tur pr. skib på søen, 
fiskeri etc.

På stedet, hvor konkurrencerne vil blive afholdt, 
vil en station OK5FOX stå til disposition for de 
deltagere, der er i besiddelse af licens.

Deltagernes ophold og forplejning vil blive ar
rangeret i et 1. kl. hotel. Prisen for opholdet samt 
nogle af programmets punkter (udflugter, besøg 
etc.) beløber sig til 35 amerikanske dollars.

I betragtning af at mulighederne for indkvarte
ring er begrænsede, beder vi dig om at sende en 
foreløbig anmeldelse så snart som muligt til vor 
adresse: Central Radio Club, Praha 1, Opletalova 29.

Bulletin og detaljeret program vil blive sendt til 
alle besøgende, som sender deres foreløbige til
meldelse.

Vi ser frem til at byde dig velkommen i „vort 
land“.

9. Skandinaviske Aktivitets Contest (SAC 1967).
Fra SRAL, Finland, har vi modtaget:
Kære venner.
Vi har fornøjelsen at meddele, at SRAL arrange

rer den 9. SAC som følger:
CW sept. 16. kl. 1500 til sept. 17. kl. 1800 GMT.
Fone sept. 23. kl. 1500 til sept. 24. kl. 1800 GMT.
Reglerne er de samme som tidligere, og de er 

sendt ud over hele verden via IARU medlems
organisationerne og QSL-bureauer for ikke-skandi- 
navere. Vil De venligst sørge for, at reglerne for 
skandinavere bliver publiceret i Deres medlems
blad for at få det størst mulige antal skandinavere 
til at deltage.

Vi peger specielt på, at konditionerne sandsyn
ligvis vil blive bedre end i de tidligere år, hvorfor 
der vil blive mange flere ikke-skandinaviske del
tagere.

Derfor er det meget vigtigt, at der er tilstræk
keligt mange skandinavere at kontakte på båndene.

Loggene skal sendes inden d. 15. okt. 1967 til 
SRAL, Box 10306, Helsinki 10, Finland.

På SRAL’s vegne sender jeg de bedste ønsker om 
held til alle de skandinaviske amatørorganisatio
ner såvel som til deres medlemmer i SAC.

73 for Suomen Radioamatooriliitto ry,
Niilo R. Kuusisto, OH2XK,
Contest Manager for SRAL.

Vedr. reglerne i deres fulde udstrækning henviser 
vi til OZ for aug. 1966. Her skal vi kun repetere:

Skandinaviske stationer skal kontakte flest mu
lige stationer fra flest mulige lande uden for Skan
dinavien på flest mulige bånd. Den samme station 
må kun kontaktes én gang pr. bånd.

Der er følgende klasser:
a) Enkelt-operatør.
b) Multi-operatør.
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En klubstation deltager — selv om den kun betje
nes af samme operatør under hele testen — i multi- 
operatørklassen.

Multi-operatørstationer må benytte flere bånd på 
samme tid, men det udskiftede nummer skal følge i 
kronologisk orden. Sædvanligt 5- og 6-cifrede kode
tal for henholdsvis fone og CW. Enhver deltager 
skal begynde med QSO-nr. 001.

Der gives tre points for hver komplet QSO med 
ikke-europæiske stationer. 2 points for europæiske 
QSO’s.

Vi trænger til at komme bort fra sidstepladsen i 
denne contest — vil du hjælpe med dertil?

DX-aktivitetstesten.
Der var jo nok én og anden blandt læserne, der 

i sidste OZ savnede den første resultatliste fra den 
fornyligt startede DX-aktivitetstest.

Årsagen var ikke forglemmelse, men desværre 
manglende deltagelse. OZ7RQ, der som bekendt er 
assistent for testmanager vedr. DX-testen, har via 
80 m båndet forsøgt at finde ud af, hvad der skulle 
ændres, for at nogle ville deltage, og resultatet 
heraf ses af nedenstående forslag til nye regler.

Årets DX-jæger.
Som afløser for DX-aktivitetstesten bringes her 

reglerne for en ny konkurrence. Reglerne er sam
menfattet efter forslag og ønsker fra forskellig side, 
og derfor håber vi nu at have fundet frem til reg
ler, som kan animere til en stor deltagelse, hvorved 
vi både får øget aktiviteten og får stillet et konkur
rencebehov.

Konkurrencen er delt i følgende tre klasser:
Kl. I omfatter kun 80 og 40 m.
Kl. II omfatter kun 20 — 15 og 10 m.
Kl. III omfatter alle bånd.
I hver klasse bedømmes C-amatørerne særskilt.
Bedømmelsen sker på grundlag af de med QSL- 

kort bekræftede QSO’s.
Der gives ét point for hvert bekræftet prefix og 

som bonuspoint ét point for hvert land på hvert 
bånd — alt efter den klasse man ønsker at deltage
i. Samme prefix og samme land tæller kun én gang 
under hele konkurrencen.

Der skelnes ikke mellem CW og fone QSO’s.
Konkurrencen er løbende fra og med 1. oktober 

1967 til og med 30. sept. 1968 uden nogen anden form 
for tidsbegrænsning.

QSL-kort fra 1. okt. 1967 er gældende. Kortene 
sendes til OZ7RQ.

For at komme med i den månedlige opgørelse til 
OZ, må QSL-kort være indsendt inden d. 15. i må
neden. Første gang inden 15. nov. 1967.

Igangsætning af testen kræver tilmelding, hvil
ket sker ved indsendelse af kr. 1000 på giro 43746, 
EDR’ Traffic Department, Box 335, Ålborg. Husk 
ved tilmeldingen at anføre hvilken klasse man øn
sker at deltage i.

Anmeldelserne skal være inde inden 15. sept., 
hvorefter der d. 24. sept. via stationen OZ7RQ 
kl. 1000 DNT på 3650 kc/s gives meddelelse om, 
hvorvidt der er kommet tilstrækkeligt mange an
meldelser til, at konkurrencen vil blive startet op.

Aflyses testen, vil de indbetalte startpenge blive 
returneret til de anmeldte deltagere.

Gør nu noget ved det.

Vy 73 de 7RQ, Benny.

(Arrangementskalender fortsat fra side 287).

21.—22. okt. 1967:
CQ World Wide DX Contest. Fone.
21. okt. kl. 0000 GMT til 22. okt. kl. 2400 GMT. 

28.-29. okt. 1967:
R.S.G.B. 7 Mc/s DX Contest. Fone.

28.-29. okt. 1967:
VU/4S7 DX Contest. Fone.
28. okt. kl. 0600 GMT til
29. okt. kl. 0600 GMT.

11.—12. nov. 1967:
R.S.G.B. 7 Mc/s DX Contest. CW.

11.—12. nov. 1967:
OK CW DX Contest.

25.-26. nov. 1967:
CQ World Wide DX Contest. CW.
25. nov. kl. 0000 GMT til 26. nov. kl. 2400 GMT.

26. december 1967:
EDRs juletest. CW og fone.

Oplysninger til arrangementskalenderen vedrø
rende større afdelingsarrangementer, tester o. 1. ind
sendes til Box 335, Ålborg, inden den 20. i hver må
ned.

OZ2NU.

Takket være hurtig indsats fra 8IH, er der en 
mulighed for at vi igen inden længe kan bringe 
bånd forudsigelser her i OZ. Jeg håber samtidig 
at kunne give en grundig gennemgang af brugen 
af forudsigelserne.

Gode bånd forudsigelser er en forudsætning for 
lettere DX arbejde: Endnu er intet sikkert, men jeg 
håber at vi kan begynde næste måned.

Sommeren har i øvrigt ikke bragt nogen særlige 
DX overraskelser for dagen, og tiden er nu igen 
inde til at gå antenner og rig igennem inden efter
årets mange tester. Specielt skulle vi gerne have 
en god deltagelse i SAC testen.

Det lykkedes ikke for W6KG at få licens i CR3, 
og han skulle nu have opgivet yderligere forsøg. 
Sandsynligvis fortsætter han mod CR4 eller 9L1.

Tidens anden store rejsende i DX W9WNV, har 
i den sidste tid ladet udsende en mængde materiale 
og orienteringer om de fremtidige muligheder og 
regler for hans DX aktivitet. Heraf skulle det blandt 
andet fremgå, at der i fremtiden vil blive lagt større 
vægt på de kaldende stationers operationsteknik, 
man vil til at føre en sort liste osv.

Afrejsen er imidlertid stadigvæk blevet udskudt, 
og det er vel sandsynligt at han bliver i England, 
indtil der er sikre garantier for sendetilladelse, fra 
de forskellige engelske områder i Det indiske Ocean.

ex 9V1LP er nu bosiddende i Norge, og det er 
vel sandsynligt, at han bliver en af de første W 
amatører, der får lejlighed til at komme i luften 
med et LA kaldesignal.

EAØAH, det forventes at TJ8QQ vil komme i luf
ten herfra snarest, der forlyder intet præcist om 
datoer, men til gengæld oplyses frekvenserne 14005, 
21005, 28005 kc for CW og 14105, 21205 og 28205 for 
SSB. QSL gennem W4DQS.

De, der er på jagt efter F08 kan lytte omkring
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14105/115, hvor F08BB-8BT-8BQ næsten dagligt rap
porteres aktive ca. 07 gmt.

De sidste nye prefixer skulle være 4X6 for tid
ligere ægyptisk område, 4X7 for det tidligere sy
riske, 4X8 for det tidligere jordanske og endelig 
4X9 for Sinai halvøen.

Franskmændene er ved at løbe ud for kalde
signaler og man venter snart at begynde på kalde
signaler med tre bogstaver.

7P forventes at blive det nye prefix for Le
sotho, det tidligere ZS8.

Libien skulle snart blive et sjældent DX land, 
da de udenlandske baseaftaler snart udløber, regner 
man med at også de fleste udenlandske amatører 
vil forsvinde.

AP2NMK er kommet i gang fra West Pakistan 
på tyve meter SSB, det ser således ud til at der 
igen skulle være AP stationer i luften.

VP8IE er QRV med en SSB tranceiver omkring 
14200 kc.

VK4HG på Willis Island er flere gange blevet 
rapporteret aktiv med SSB omkring 14200, bedste 
tider for Eu QSO er 06/07 z.

Båndrapporter:
14 Mc CW:

OZ4DX: )HK3BAE 21 - PY1ADA-1CNK 21 - 
UH8BO 21 - UG6JJ 21.

14 Mc SSB:
3SK: AP2NMK 18 - CE1FC 05 - CE8CP 22 - 

CP6GC 07 - EA6AR 20 - HK4-5 06 - HI8BHV 22 - 
HR1KAS 05 - K3FOY/OX5 21 - OA4XX 06 - 
HK0AI 07 - HP2MR 07 - OH0AA 18 PJ3CC 21 - 
UM8KAB 18 - TG8AA 05 - VU2WB 17 - XU2WB 17 - 
XE2IH 05 - YV1-2-3-4-5-6-7 05 - ZD9BI 19 
ZP5JB-5KN 22 - 4W1C 17 - 8R1G 22.

4DX: YV5AAQ 23 - OZ3JX/MM Rio Orinoca 23. 
8 BX: HKØRA-HK4RCA 00 - 3V8BZ 20 - OY7S

18 - YA1FV 20 - 5Z4KN-4IW 19 - KR6KM 21 - 
9X5BW 17 - FP2BI 12 - CP4AQ 24 - IS1DAQ 21 - 
JA3RQ 21 - 9M2XX 18 - VS9MB 18 - HV3SJ 18 - 
JX5 AK 21 - PY2PE-1IT 21 - OZ3JX/MM ved FY7 - 
YV5AGA 21 - I9RB 15 - 3A2MJC 09 - VS9ABL 17 - 
OA4XX 22 - VQ8CG 17 - TF3JJ 18 - CR6IK 18.

21 Mc CW:
4 DX: HK4AOY 23 - 4U1ITU W’s 22-23.
7CF: DJ5CQ/LX 08 - HL9KA 14 - KR6CF 11 - 

KR6UD 18 - VU2DIA/Andaman 13 - VS9APW 08 - 
CR6KB 19 - TR8AH 18 - CE2BC 23 - HK7UL 23 - 
YV1EN 12 - KP4CSM 23 - YS20B 24 - FW8RC 09 -

21 Mc SSB:
3SK: LU8 19 - PX1EQ 16 - TY5ATD 15 - PY1-3-4

19 - UH8AE 14 - YV1-4-5 19 - 5Z4KN 12.

28 Mc CW:
4DX: 9J2BC 12 CR6CK 15 - Y06ALD 19.

QSL adresser:
EA6AR via DL7FT, PJ3CC via WB2POH, ZD9BI 

via GB2SM, 4W1C via W2CTN, TY5ATD via 
5N2AAX.

Hermed er det så slut for denne måned, tak for 
rapporterne og på genhør i næste måned, inden 
den 27. august.

73 es best DX OZ7BQ
Hans Jørgen Rasmussen, 

vær. 1001, Paul Bergsøe Kollegiet, Nærum.

I år har jeg valgt at bringe hele ordlyden af 
testindbydelsen fra DARC til IARU-Region-l-VHF/ 
UHF-Contest 1967:

1. Alle licenserede amatører i Region 1 kan del
tage. Multioperatørstationer kan godtages forudsat, 
at der kun bruges ét kaldesignal under testen. Del
tagerne må operere i testens „ånd“ og skal rette 
sig efter de respektive landes licensbestemmelser.

2. Testen omfatter følgende sektioner:
1. faste stationer 144 MHz.
2. portale/mobile stationer 144 MHz.
3. faste stationer 432 MHz.
4. portale/mobile stationer 432 MHz.
5. faste stationer 1296 MHz.
6. portale/mobile stationer 1296 MHz.

Det er ikke tilladt, for nogen sektion, at skifte QTH
under testen.

3. Testdage: 2. og 3. september 1967.
4. Testen begynder lørdag d. 2. september kl.

1800 GMT og slutter søndag d. 3. september kl.
1800 GMT.

5. Kontakter: Hver station kan kun kontaktes én 
gang pr. bånd, enten den er fast, portabel eller 
mobil. Hvis en station kontaktes flere gange, tæl
ler kun en af dem for points. Kontakten via ak
tive repeatere eller translatorer vil ikke blive god
kendt som pointgivende.

6. Modulationsarter: Al, A3, A3a eller F3.
7. Testkode: Består af RS eller RST rprt, efter

fulgt af serienr., som starter med 001 for den før
ste QSO på hvert bånd og forøges med en for hver 
følgende QSO på dette bånd. Denne kode eferfølges 
af QRA locator. (F. eks. 59003 CX24j eller 579023 
HG46e). QTH kan derudover udveksles, hvis det 
ønskes.

8. Points: 1 point pr. kilometer. Slutsummen skal 
opføres på den øverste del af det første logblad.

9. Logs som er udfyldt efter pkt. 12, sendes i to 
eksemplarer til den nationale VHF-manager, post
stemplet senest d. 2. søndag efter testen.

10. Ansvarlig for bedømmelsen af loggene er ar
rangørorganisationen, hvis afgørelser er endelige. 
Deltagere, som overtræder nogle af reglerne, vil 
blive diskvalificeret. Mindre fejl resulterer i po
inttab. Fejl i kaldesignaler og kode vil bevirke fra
drag af point efter følgende skala:

1 fejl - 25%
2 fejl - 50%
3 fejl - 100%

En indlysende forkert QRA locator eller tidsfejl på 
mere end 10 minutter vil medføre, at kontakten ikke 
vil blive godkendt.

11. Vinderen af hver testsektion bliver tildelt et 
certifikat. Deltagerne kæmper om følgende tro
fæer:
a. IARU-Region-1-VHF-Trophy, givet af NEAL Cry- 
stals, til vinderen af sektion 1.
b. PZK-Trophy, givet af PZK, til vinderen af sek
tion 2.
c. Vittoria-Alata-Cup 1, givet af Giovanni Mi-
kelli, I1XD, til vinderen af sektion 3.
d. Vittoria-Alata-Cup II, givet af Giovanni Mi-
kelli, I1XD, til vinderen af sektion 4.
e. REF-Cup, givet af REF, til højeste score i sek
tionerne 5 og 6.

12. Logs: Disse må ikke have et format mindre 
end A4 og skal have følgende kolonner i denne
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orden: dato, tid i GMT, kaldesignalet på modsta
tionen, rapport sendt, rapport modtaget, modtaget 
QRA loeator og pointudregning.

På loggens først side skal der gives følgende op
lysninger: navn og adresse på operatøren (hvis 
flere, førsteoperatøren), kaldesignalet, test sek
tion, egen QRA loeator, multioperatørstation ja 
eller nej, krævet totalpointssum, kort beskrivelse af 
sender, modtager og antenne samt, hvis flere ope
ratører, disses kaldesignaler.

Loggen underskrives af førsteoperatøren.
Bmærkninger: EDR’s testlogblade kan anvendes

— logs sendes i to eksemplarer ref. pkt. 9 til: Kaj 
Nielsen, OZ9AC, Kai Lippmanns Alle 6, Dragør.

To-vejs verdensrekorder på VHF/UHF:
50 Mc.: LU3EX—JA6FR, 12,000 Miles- 

March 24, 1956.
144 Mc.: W6NLZ-KH6UK, 2540 Miles —

July 8, 1957.
220 Mc.: W6NLZ — KH6UK, 2540 Miles —
June 22, 1959.

420 Mc.: W5LUU — WA4KFW, 1150 Miles —
April 13, 1965.

1215 Mc.: W6DQJ/6 — K6AXN/6, 400 Miles — 
June 14, 1959.

2300 Mc.: W1EHF/1 — W2BVU/1, 170 Miles —
July 1963.

3300 Mc.: W6IFE/6 — W6VIX/6, 190 Miles — 
June 9, 1956.

5650 Mc.: WA6KKK/6 — WB6JZY/6, 179 Miles — 
October 15, 1966.
10,000 Mc.: W7LHL/7 — W7LHL/7, 265 Miles —
July 31, 1960.

21,000 Mc.: W2UKL/2 — WA2VWI/2, 27 Miles — 
October 24, 1964.

Over 30.000 Mc.: W6NSV/6 — K6YYF/6, 500 Feet
— July 17, 1959.

To-vejs moonbounce rekorder:
144 Mc.: VK3ATN — K2MWA/2, 10417 Miles — 

November 28, 1966.
420 Mc.: W1BU — KH6UK, 5092 Miles —

July 31, 1964.
1215 Mc.: W1BU — KH6UK, 5092 Miles —

August 9, 1962.

Aktivitet:
OZ5AH var også med i den store åbning i tids

rummet 12/6-18/6, -5AH skriver:
„Conds begyndte tirsdag aften d. 13/6 på 2 mtr. og 

senere ved 10 tiden også på 70 cm og strakte sig 
udelukkende mod vest, hvor engelske 70 cm stn 
fra Skotland i nord til Wales i syd alle kom ind 
med S9, men ingen PAø stn. Efter QSO med Peter, 
G3LTF, først på aftenen d. 14/6, på 70 cm blev det 
aftalt at mødes igen senere og da forsøge på 1296 
MHz, da vi begge havde kraftige radarsignaler på 
1296 MHz modtageren. Kl. 2255 GMT igen kontakt 
på 432 MHz, hvorefter jeg gik på 1296 MHz og 
kaldte G3LTF i 5 minutter, medens G3LTF blev på 
432 MHz med senderen. Straks jeg skiftede til 
G3LTF, kom han tilbage og meldte OK R5 og S7, 
efter endnu et par skift gik også G3LTF på 1296
MHz med senderen, dvs. han glemte at skifte kry
stal, så han i stedet kom på 1299 MHz, hvorved 
jeg mistede første halvdel af hans udsendelse, 
lyttede forgæves på 1296 MHz, drejede så båndet 
over og „wup“, der var han, blot i den høje ende
med CW R5 og S5-6. Nu tog skiftene længere tid,

da jeg kun har én ant. til 1296 MHz, skifte feeder 
med håndkraft, da ant.rls. ikke duer på 1296 MHz, 
senere skiftede Peter til FM, hvilket også var læ
seligt, men med kraftig QRM fra radarsigs og 
QSB. Når jeg måtte give S5-6, medens G3LTF gav 
S7, skyldtes dette udelukkende, at jeg har 6 
mtr 300 ohm feeder mellem ant. og converter, hvil
ket sluger en god part af signalet, converteren 
skal sidde oppe ved antennen og MF skal føres ned 
på en lavere frekvens. Forsøget blev gentaget d. 
16/6 kl. 2115 GMT. G3LTF kørt da på 1296 MHz,, 
hvor jeg imidlertid hørte ham svagere R4 og S4-5, 
da jeg har et „fløjt" på converteren fra lokalosc. 
lige på 1296 MHz, mens jeg derover lå med S7-8 
(almindelig banden over min dårlige modtager). 
G3LFT kunne den aften ikke skifte til 1296 MHz. 
Jeg fik senere, på 432 MHz, retransmitteret en 
båndoptagelse af min udsendelse på 1296 MHz fra 
G3LTF, og det kunne absolut ikke høres, at det 
var modtaget på 1296 MHz."

Den 14/6 gennemførte -5AH og G3ILD (G6ILD/T) 
en TV QSO, på 432 MHz, men med ret svage bille
der på begge sider, hvilke ikke skyldes conds, men 
udelukkende manglende udgangseffekt på sen
derne.

Under åbningen kørte -5AH med 41 forskellige 
stationer, hvoraf 4 var på 144 MHz, 1 på 1296 MHz 
og resten på 432 MHz.

OZ5AH benytter følgende udstyr:
432 MHz: RX: transistor dobbeltsuper med AF 

139 i HF. TX: QQE 06/40 tripler og PA med QQE 
06/40, på TV endvidere xtra PA med 4X150 i en 
hulrumsresonator. Ant: 2.5 mtr parabol.

1296 MHz: RX: 144 MHz RX med rørconverter med 
ln23C som blander.

TX: 432 MHz TX efterfulgt af 3CX100A5 som 
tripler.

Ant.: 32 element måtteantenne fødet med 6 m 
300 ohm feeder.

TV RX: Normal rørmodtager med UHF transi- 
storconverter.

TV TX: se ovenfor, kamera: „Flying spot" med 
europæisk standard.

Til lykke 5AH med de fine UHF resultater — vi 
andre VHF/UHF amatører får svært ved at leve op 
til de fine resultater, der opnås i Jylland.

Verdensrekorden på 1296 MHz er nu ved at være 
i fare — afstanden mellem G3LTF og både 5AH og 
7SP er omkring 420 miles, så det bliver spændende, 
når den nøjagtige udmåling er foretaget, samt når 
QSL foreligger, om rekorden kommer til England 
og Danmark.

QTH: G3LTF, Cambridge, 52° 12° N og 00° 11° E, 
50 Ft ASL.

OZ5AH, Arre, 55° 35° N og 08° 42’ E, 126 Ft ASL.
7SP kører nu på 2300 MHz! Prøvede d. 9. april på 

en 3 km strækning, og det gik fint.
TX: ECC85 ose. på 48 MHz og dobler til 96 MHz — 

6AK5 tripler til 288 MHz — EC88 dobler til 576 MHz 
— EC88 dobler til 1152 MHz, og en 1N82A dobler 
til 2304 MHz.

RX: Diodeblander med 1N23C.
Ant.: 1 m parabol.
4BK i Odense skriver, det kniber med aktiviteten 

på Fyn i aktivitetstesterne — 4BK er i færd med at 
udbygge sin station med en QQE06/40 som PA- 
trin, der forventes at kunne give 30-40 watt til en 
nykonstrueret 2X9 element long yagi — modtager
siden bliver udbygget med en ekstra modtager.

Hos 9CR har der været lyttet efter 144 MHz moon
bounce, men der blev intet hørt udover solstøj, der 
lå ca. 6 dB over støjniveau i RX.
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9FR fortæller, at der er ved at komme VHF-akti- 
vitet fra Langeland og Sydfyn, 9FR kører nu med 
en AF239 som HF-trin i sin 432 MHz converter og 
prøver på at få en AF239 til at fungere som HF- 
trin på 1296 MHz.

7LX har d. 18. juli wrk.: SMØ/DRV/5, Al, HR06E, 
SM5DEE’ Al, IT33B, SM7DNS, Al, HRI2A, og har 
hrd.: SM7YO, SM1BVQ, SM2DXH/p, SM5BSZ og 
OH2BEW/6.

Aktivitetstesten:
Julitesten gav følgende placeringer:

144 MHz:
OZ6OH —

3DC/p — 
9TJ — 
6DN — 
8UX —

432 MHz:

41 points 
35 points 
34 points 
18 points 
18 points

OZ4HX
9CR
9FR

2KI
4BK/p
9CR
9FR
9EVA

1 point 
1 point 
1 point

6 points 
5 points 
4 points 
4 points 
2 points

For CW DX-amatører:
Vi danske VHF-amatører har ikke megen erfa

ring i meteorscatter QSO. For at kunne arrangere 
sked må tidspunkterne for anvendelige meteor
sværme være kendt. Her er en liste over de vigtig
ste meteorsværme — date gælder generelt, altså 
bare ikke i år:

Ved meteorsked skal frekvens og tidspunkter afta
les — et meteorspor „står“ måske kun i få sekun
der, så der er ikke tid til at søge efter stationer.

Ved QSO anvendes båndoptagere både ved mod
tagning og sending bl. a. fordi speed 200 ikke er 
usædvanlig. Desuden har man på forhånd indspil
let det, man vil sende.

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

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

Logs sendes til undertegnede inden den 20. i 
måneden.

Husk: 432 MHz aktivitetstime hver søndag mellem 
kl. 1100—1200 DNT.

OSCAR nyt:
Fra Project OSCAR er der ikke modtaget infor

mationer, der fortæller noget om, hvornår OSCAR 
V forventes opsendt.

HUSK: at 145.000 MHz er landskaldefrekvensen 
og ikke landssludrefrekvensen!

Vy 73 de OZ9AC.

(1)

Shower

(2)

Date of 
peak 

activity

C-

Rad
coord
R.A.

)

ant
mates

Dec.

(4)

Dates of 
detectable 

meteors

i  ( 5 )

Duration 

of peak, 

days

(6) 
Approx. 

local time 
of rodlanf 

transit

(7)

Observed' 

velocity 

Vo, km/sec

(8)
Equlvalent

visual
hourly

rates

Quadrantids Jan. 3 231° +50° 1—4 Jan. 0,5 0835 41 50
Corona Australids Mar. 16 245 -=-48 14—18 Mar. (5) 0445 (5)
Virginids Mar. 20 190 00 Mar. 5—Apr. 2 (20) 0050 30 «5)
Lyrids Apr. 21 272 + 32 19—24 Apr. 2 0410 48 5
Eta Aquarids May 4 336 00 Apr. 21—May 12 10 0735 64 20
Arietids (D) June 7 45 +23 May 29—June 19 20 1000 39 60
Zeta Perseids (D) June 9 62 + 24 1—17 June 15 1100 29 40
Ophuichids June 20 260 4-20 17—26 June (10) 2325 (20)
Beta Taurids (D) June 29 87 + 20 June 24—July 5 10 1115 31 ’ 20
Capricornids july 25 315 4-15 July 10—Åug. 5 . ( 20) 0050 (20)
Southern Delta Aquarids Julv 29 339 4-17 July 21—Aug. 15 15 0210 4 i ' 20
Northern Delta Aquarids July 29 339 00 July 15—Aug. 18 20 0210 41 10
Pisces Australids July 30 340 4-30 July 15—Aug. 20 (20) 0210 (20)
Alpha Capricornids Aug. 1 309 4-10 July 15—Aug. 20 (25) 0000 23’ 5
Southern Iota Aquarids Aug. 5 338 4-15 July 15—Aug. 25 (25) 0410 35 (10)
Northern Iota Aquarids Aug. 5 331 4-6 July 15—Aug. 25 (25) 0110 30 (10)
Perseids Aug. 12 46 + 58 July 25—Aug. 17 5 0540 60 50
ICappa Cygnids Aug. 20 290 +55 18—22 Aug. (3) .2125 26 (5)
Orionids Oct. 21 95 + 15 18—26 Oct. 5 0420 66 20
Southern Taurids Nov. 1 52 + 14 Sept. 15—Dec. 15 (45) 0045 29 (5)
Northern Taurids Nov. 1 54 +21 Oct. 15—Dec. 1 (30) 0055 30 «5)
Leonids Nov. 16 152 + 22 14—20 Nov. 4 0026 72 (5)
Phoenicids Dec. 5 15 4-55 (Dec. 5) (0,5) 2000 (13) (50)
Geminids Dec. 13 113 +32 7—15 Dec. 6 0205 35 50
Ursids Dec. 22 217 +80 17—24 Dec. 2 0825 34 15
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FRA AFDELINGERNE
Afdelingen holder 

møde hver mandag kl. 
2000 1 lokalerne Fre- 
deriksundsvej 123, un

deretagen, med nedgang til venstre for „ABC-cafe- 
teriet“. QSL-centralen er åben fra kl. 19.30. OZ6MK 
udleverer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke 
QSL-kort.

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

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

Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16, 
København NV. Telefon GOdthåb 4241.

Københavns-afdelingens kurser 1967—68.
Efter nye forhandlinger med AOF har vi 

igen i år fået bevilget tilskud til vore kurser 
i afdelingen.

Der bliver teknisk kursus og morsekursus 
i afdelingens lokaler.

MORSEKURSUS begynder tirsdag den 19. 
september kl. 19.00 prc. Der bliver 2X50 mi
nutter, 2 gange ugentlig, tirsdag og fredag 
kl. 19.30. Såfremt der bliver lige så stor til
slutning som de sidste år, vil der blive 2 kur
ser, hvor tiden bliver kl. 18.00 og kl. 20.00— 
22.00.

Lærer bliver som sædvanlig OZ4SJ, Sv. 
Åge Jensen.

Morseprøverne vil finde sted i slutningen 
af marts 1968.

TEKNISK KURSUS bliver hver torsdag kl. 
19.30 med 2X50 minutter pr. gang. DETTE 
KURSUS BEGYNDER TORSDAG den 21.
september kl. 19.30.

Lærer bliver i lighed med sidste år OZ5AK, 
B. Kolmorgen. Undervisningen varer til ud
gangen af marts 1968.

Prisen pr. kursus bliver uændret, trods 
MOMS og andet, 30 kr. for hele vinteren.

Meld dig omgående til disse kurser, sidste 
år måtte en del ringe forgæves.

Tilmelding sker på tlf. ORdrup 7425 OZ5RO, 
O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, Charlottenlund.

Sammen med girokortet vil der blive ud
sendt en undervisningsplan.

Tilmelding kan også ske på mødeaftenerne 
mandag kl. 19.30—20.00.

Programmet:
Mandag den 21. august:

Klubaften. Vi kan drøfte de oplevelser, vi har haft 
i ferien — især hvad der skete i lejren på Bornholm.
Mandag den 28. august:

Skal København have sit eget Diplom??? OZ3WP 
og OZ5RO har i ferien tilrettelagt en del forslag til 
et diplom, der er mange udenlandske amatører, som 
savner et sådant. HAR DU ET FORSLAG, SÅ KOM 
MED DET DENNE AFTEN. OZ3WP vil være til 
stede og redegøre for tanken.

Mandag den 4. september:
AUKTION. Har du noget godt grej, som du ikke 

har brug for, så meld dig til denne første auktion. 
Men det skal være brugbart grej. HUSK DET. TIL
MELDING TIL FORMANDEN OZ5RO på OR 7425.

Mandag den 14. september
skulle vi have haft den første VHF-aften, men der 
har ikke været én foredragsholder at opdrive til 
denne aften. HAR DU EN IDÉ, eller har du høstet 
erfaringer i ferien, MOBIL eller på anden måde — 
så kom frem med det denne aften.

Vy 73 sekretæren.

OZ3WP har en god idé
Worked Copenhagen diplom.

Hvorfor har „wonderfull Copenhagen" ikke et 
diplom? Copenhagen er godkendt, det mærker man 
på alle bånd — også DX-båndene. 10 IRC’s for 
hvert diplom, og portokassen „svulmer" over.

Problemet er blot om, hvor mange københavnere 
man skal worke, og om der skal være klasser. 
Bornholmerne og byer i udlandet har haft megen 
glæde af diplomerne og har gennem en lille tryk
sag klæbet på bagsiden af QSL-korténe publiceret 
ideen. At der er mange, der ingen interesse har 
i denne sag, er en anden sludder. OZ5RO modtager 
forslag og skitser og går også ind for ideen.

Vy 73 OZ3WP.

Så lader vi vindebroen gå ned, Ebbe Lammelår, 
fluks bringer vi mjød i spande, thi nu kommer 
Christoffer Post med OZ.

6PA, frit efter Storm P.
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STORE ØSTJYSKE RÆVEJAGT 1967

Hermed indbyder Århus afdelingen til 
Store Østjyske Rævejagt. Vi håber at se rig
tig mange jægere.

Jagten afholdes lørdag den 26. og søndag 
den 27. august 1967.

Kort:
A 2412 Framlev 1 : 40.000, enkelte rettelser 

i 1956.

Frekvens:
1825 kc.

Call:
OZ7RÆV A/U/V.

Sendetider:
(Ændrede i forhold til tidligere).

Ræv A: 2100 — 2115 — 2130 og derefter 
hvert 10. minut 2140 — 2150 o. s. v. til 0100.

Ræv U: 2101 — 2116 — 2131 — 2141 o. s. v. 
til kl. 0101.

Ræv V: 2102 — 2117 — 2132 — 2142 o. s. v. 
til kl. 0102.
Søndag:

Ræv A: 0900 — 0915 — 0930 — 0940 — 0950
O. S. v. til kl. 1300.

Ræv U: 0901 — 0916 — 0931 — 0941 — 0951
o. s. v. til kl. 1301.

Ræv V: 0902 — 0917 — 0932 — 0942 — 0952
o. s. v. til kl. 1302.

Alle udsendelser er af ét minuts varighed. 
I øvrigt køres jagten efter EDR”s reglement.

Mødested:
Ny Mølle kro ca. 10 km nord for Århus ad 

A 10.

Startkort:
6 stk. i alt sælges på mødestedet lørdag den

26. august kl. 1915 — 2000. Pris 20,00 kr.
Jagten gives fri kl. 2015 om lørdagen og kl. 

0815 om søndagen. Alle jægerne skal være 
til stede på mødestedet henholdsvis kl. 2000 
og kl. 0800.

Placering:
Bedste sammenlagte tid for begge jagter.

Camping:
Ved kroen.

Tilmelding:
Henning Jeppesen, Odensegade 12, Århus C, 

tlf. (06) 12 43 82, senest den 20. august.
Efter jagten mødes vi igen på Ny Mølle 

kro til præmieuddeling og eventuel spisning. 
Middag koster ca. 7,00 kr. pr. person.

Præmier:
Der er præmier til de fem bedste hold. 
Hasarderet kørsel vil ikke kunne tolereres, 

og rævejægerne bedes tage særlige hensyn 
til små biveje, som betragtes som private. 
Kontrollanter vil findes i kortet. Overtræ
delse kan medføre diskvalifikation.

Århus afdelingens ræveudvalg.
Vy 73 HJ.

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

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

brand.
Sekretær: OZ6EI, Eigil Hougaard, Solbjerg, År

hus C. tlf. (06) 18 21 11 — 478.

Den 20. juli mødtes 20 medlemmer for at tage 
vore kommende klublokaler i nærmere øjesyn. Der 
tiltrænges en del reparation, men alle var enige 
om, at lokalerne egner sig, og de kan ordnes for 
små penge.

Fabrikant Randers, Odder, har efter forhandling 
med undertegnede stillet sig meget velvillig og leve
rer os stole, borde og taburetter til meget små 
penge.

Vi regner med at kunne tage lokalerne i brug 
omkring 1. september.

Programmet:
Torsdag den 17. august kl. 2000
på Solbjergskolen, hvor vi får lejlighed til at se en 
moderne fysiksal og dens instrumenter. Kom og 
se, hvad der bydes dansk skoleungdom af i dag. 
De, der ønsker kørelejlighed, må give meddelelse 
herom til Århus Radio Lager senest den 14. aug.

Torsdag den 24. august kl. 2000
skal vi besøge Arena i Horsens. Mange husker må
ske stadig besøget for et par år siden, denne mo
derne virksomhed, der fornylig igen er blevet udvi
det, er et godt eksempel på initiativ og fremsynet
hed.

Af hensyn til transport er tilmelding absolut nød
vendig. Tilmelding til Århus Radio Lager senest 
den 21. august.

Torsdag den 31. august kl. 2000
skal vi besøge Jyllands-Posten i Viby. Mød op og 
se, hvordan en hypermoderne bladvirksomhed 
arbejder.

Torsdag den 7. september kl. 2000
bliver der lejlighed til at besigtige de ny klubloka
ler på Ny Mølle kro.

Torsdag den 15. september:
70 cm møde. Nærmere herom i X-QTC.

Vy 73 de OZ6EI.

ÅBENRÅ
Undertegnede starter på en forhåbentlig vellyk

ket sommerferie i dag, og mange af afd. medlemmer 
har den måske til gode endnu, men alligevel må 
det være på sin plads at minde om det efterår, der 
kommer, og de dermed forbundne begivenheder. 
De to vigtigste er uden tvivl rævejagtsafslutningen, 
der jo som bekendt afholdes, når sidste lokale ræve
jagt er afsluttet, og dernæst rævejagtsdysten Tøn- 
der-Åbenrå, der som bekendt køres på Tinglev- 
kortet. Jagten arrangeres i år af Tønder afd. De 
nærmere enkeltheder angående disse arrangemen
ter i næste O'Z.

Vore klubaftener med tilhørende kurser starter 
i følge gammel tradition, når sommerens rævegrej 
er gået i vinterhi, dette bliver i år den 20. septem
ber. Altså første mødeaften på Ungdomshjemmet 
bliver onsdag den 20. september kl. 1930. Angående 
programmet for klubaftenerne se næste OZ.

Vy 73 og masser af sol ønsker
5 WK, Kalle.
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AMAGER
Formand: OZ2XU, Schau Nielsen, Mjøsensgade 6,

1., S., Am 3812v.

Mødeaften:
Torsdag kl. 1930 Strandlodsvej 17, S. Bus linie 37 

til Lergravsvej.

24. august:
Film og lysbilleder fra TV-transmissionen med 

5HE fra Blegdamsvejhospitalet.

31. august:
Møde.

7. september:
3GA SP Radio RX og TX (demonstration).

14. september:
Møde.

Vy 73 de OZ2XU.

BORNHOLM
I den forløbne måned har vi haft besøg af Rudi 

og XYL fra Hamborg. De er stamgæster i afdelin
gen hver sommer. Denne gang havde Rudi medbragt 
en transistoriseret 2 m transceiver, som blev flit
tigt benyttet.

Når dette læses, er sommerlejren vel overstået. 
Et referat kommer ikke med i dette OZ, men til 
gengæld var det jo nok værd at vide lidt om 
masterejsningen. Vi mødtes på pladsen forsynet 
med spade og P35 til evt. hjælpende hænder. Git
termasten til 2 m var hurtigt rejst. Anderledes gik 
det med træmasten til beamen. Vi skulle jo have 
rejst en 15 m mast med en TA33JR på toppen. Ved 
hjælp af 4PM’s VW, to taljer, en mastegaffel, 15 
mand og masser af håndkraft kom masten da på 
plads og blev surret med seks barduner. På dette 
tidspunkt var DK1BH arriveret, og Ewald sprang 
rundt og filmede hele operationen. Han medbragte 
for øvrigt også en 2 m transceiver og en 3 elm. ant. 
på et fotostativ. Det resulterede i QSO med over 
420 km med 1 W.

Ewald er helt god til at tale dansk nu. Han har 
lært at sige „gå væk, hund“. OZ8TV har også ligget 
på pladsen en uge før den egentlige lejr. Han skulle 
faktisk stege frikadeller til familien en aften, da 
der pludselig blev åbnet for 2 m stn. Før Frede 
fik set sig om, var teltet fuldt af hams, og frikadel
lerne blev til dåsebøf i stedet, hi.

Lejrens antenner er blevet flittigt benyttet og 
prøvekørt af OZ9TM, 8TV, 4OV og 1IF i ugen forud 
for lejren.

Beamen havde man monteret 180 grader forkert, 
og 4DL måtte til tops.

Af uanmeldte gæster var der en DL og en SM, 
der pludselig arriverede.

Vi har på 3 dage worket 55 lande på SSB. Nær
mere i næste OZ.

Vy 73 de OZ4OY, Ole.

GIVE
QTH: Under Falckstationen i Give.
Call: OZ6EDR.

Vi afholdt 1. juni ekstraordinær generalforsam
ling. Skønt det 14 dage forinden var meddelt i OZ, 
mødte kun halvdelen op. Men de, der kom, beslut
tede følgende: 1. At den gamle bestyrelse skulle 
fortsætte, da man mente, at der var for få frem
mødte. 2. At forhøje kontingentet fra 15 kr. til 24 kr.

årlig, som kan betales med 12 kr. halvårlig. 3. At 
forhøje kaffebetalingen fra 1,50 til 2.00 kr.

Siden sidst har vi været på vores årlige udflugt, 
som gik til Engesvang. Også her blev vi skuffet, da 
ikke engang halvdelen mødte frem, og det var nok 
grunden til, at turen ikke blev, hvad vi havde 
ventet.

Nu, da dette læses, er vores sommerferie forbi, og 
vi håber, at klubbens medlemmer igen finder vejen 
til Give.

Vy 73 Bent.

LOLLAND-FALSTER
I år er det vores tur til at invitere vore kamme

rater i Liibeck. Det er fastlagt til week-end’en 9.—
10. sept. Lørdag bliver der fælles fest i Næstved med 
Lolland-Falster og Næstved som værter for vore 
udenlandske gæster. Amatører med XYL er vel
komne, også amatører, der ikke har en DL-kamme- 
rat indkvarteret.

Der kan ikke i OZ fremkomme flere oplysninger, 
inden festen afholdes. Henvend jer snarest til Elmer 
eller Mimi med jeres anmodning om at huse en DL- 
amatør eller med jeres tilmeldelse til festen. Oplys
ninger gives om pris og program.

Vy 73 de OZ2MI, Mimi.

HOLBÆK
Mandag d. 21. august
afholdes mødeaften i Hørve hos 8LJ. Vi starter på 
gennemgangen af den ny „Vejen til sendetilladel- 
sen“, samtidig vil der blive gennemført en kort 
morsetræning ved hvert møde som opbakning til 
hjemmetræningen — så mød op alle, som er inter
esserede.

Vel mødt d. 21. august kl. 2000 hos 8LJ.
Vy 73 OZ5FP, Flemming.

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

Horsens.
Næstformand: 8JI, 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 7171.
1GO, Klint Jørgensen, Havneallé 10, 1. sal, Hor

sens.

Det faste ugeprogram:
Mandag kl. 1925:

Rævejagt.

Torsdag kl. 2015:
Alm. mødeaften.

Generalforsamling:
Som allerede meddelt afholdes den årlige ordi

nære generalforsamling i klubhuset torsdag den 17. 
august kl. 2015. Dagsorden ifølge lovene.

Til generalforsamlingen i Odense vil der blive 
arrangeret bustransport med afgang fra torvet i 
Horsens. Såfremt man i naboafdelingerne er inter
esseret i at deltage, kan der godt blive plads i bus
sen. I så fald vil vi gerne have, at man henvender 
sig til 4GS i god tid forinden.

Vy 73 9ER.
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NORDALS
Så starter vi igen efter forhåbentlig en god ferie 

med en sommerudflugt til Blåvand Radio med YL 
og XYL med harmoniske lørdag d. 19. august. Vi 
mødes hos 1AR Axel i Guderup kl. 1030 med med
bragt mad, der bliver mulighed for at få grillstegte 
pølser på en dertil egnet grøftekant. Man bedes til
melde sig til Martin, tlf. 5 62 00, helst hurtigst mu
ligt.

Så skal vi til at have gang i morsetræning og 
teknisk kursus hver onsedag kl. 1930 i Østerlund. 

Vel mødt.
Vy 73 Martin.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: GZ8BO, tlf. (751) 284.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Lokale: Præstøremissen, Skyttemarksvej.

Så slider det atter stærkt på en god sommer, og 
vi skal til at være aktive igen, og her er program
met for den kommende måned:

Tirsdag den 22. august kl. 1900
begynder vi vores alm. klubmøde. Vi har i sommer
ferien fået støvet begge stationerne af, så de nu 
kører helt OK, så kom ned og prøv dem.

Tirsdag den 29. august:
Ordinær generalforsamling i følge lovene. Evt. 

forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlin
gen, skal indgives til bestyrelsen senest 3 dage før 
ovennævnte dato.

Tirsdag den 5. og 11. september:
Alm. klubaften.

Lørdag den 9. september
får vi besøg af Lubeck-Travemünde amatørerne. 
Næstved afdelingen står for arrangementet lørdag 
aften.

Arrangementet ligger ikke helt fast, da dette 
referat skrives, men vi udsender invitation til vore 
nabo-afd. med nærmere herom. Tanken, vi arbej
der med, går ud på, at vi mødes til fællesspisning 
med medbragt madkurv. Derefter får. vi en sving
om. Vi håber, vi får rigtig mange tilmeldinger til 
denne aften, så vi kan få en god og velbesøgt aften 
sammen med vore kommerater fra DL-land.

Vy 73 OZ8BO, Arne.

ODENSE
Formand: Erling Hansen, OZ7XG, Sophus Bau- 

ditzvej 14, Odense, tlf. 11 31 09.

Sommeren går snart på hæld, men det er jo ingen 
kedelig tid, der forestår, med udsigt til et godt pro
gram for afdelingsarbejdet.

I den kommende sæson afholdes alle møder man
dag aften kl. 2000, når intet andet er anført, og til
holdsstedet er stadig Ringbilens ejendom på Sorte
brødre Torv 14.

En nyskabelse, der sikkert vil vække medlemmer
nes glæde, er, at der nu kan serveres kaffe og øl.

Jeg vil lige minde om det tidligere tilsendte giro
kort, for erfaringsmæssigt ligger der jo nok en del 
rundt omkring, der blot venter på at blive indbe
talt, hi. Samtidig indbyder vi alle interesserede 
til at kigge ind i afdelingen og se, hvordan vi bor 
og „snuse" til afdelingsarbejdet.

Programmet
for august/september ser således ud:
14. august:

Drøftelse af de opstillede emner til valget som 
formand for EDR.
21. august:

Første klubaften efter ferien. Der er uden tvivl 
en masse at diskutere over en kop kaffe eller en 
pilsner.

28. september:
Turen går til fjernsynsstation Sdr. Højrup. Vi 

mødes på Sortebrødre Torv kl. 1830, hvorefter vi 
kører ud til Sdr. Højrup i biler.
4. september:

Klubaften.

11. september:
Skal vi have et A-kursus til vinter?
Denne aften gøres der rede for bestyrelsens pla

ner om et sådant kursus, hvor OZ8LD skal være 
drivkraften. Såfremt den fornødne tilmelding kan 
opnås, starter vi sidst i september, så alle inter
esserede bedes møde op, eller giv bestyrelsen til
sagn om deltagelse hurtigst muligt.
18. september:

Foredrag. Emnet meddeles i næste OZ og ved 
opslag i afdelingen.
25. september:

Klubaften. Tag grejet eller dine tekniske proble
mer med, der vil altid være nogle, der kan hjælpe.

Vy 73 de 2RH, Rune.

RANDERS
Klubstationen: 80 m senderen er for tiden under 

ombygning til variabel drift, og der er anskaffet en 
2 m station, et ombygget Stono-anlæg, således at 
vi er QRV på både 2 og 80 m.
Rævejagter:

Der påtænkes at køre træningsjagter den første 
onsdag i hver måned. Jagterne vil senere blive ud
videt, såfremt der viser sig interesse herfor, men 
kig op i klublokalet, hvor vi kan tale mere om 
arrangementet.
Klubaftener:

Hver onsdag i lokalet på Hobrovejens gamle 
sygehus.

Foredrag m. m. vil komme i de næstfølgende afd.- 
meddelelser.

Vy 73 bestyrelsen.

SORØ
Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 

31. august i afdelingslokalet kl. 1930.
Vy 73 OZ8FR.

STRUER
Klublokale: Danmarksgade 3.
Klublokalet er åbent tirsdag og torsdag fra kl. 

1900.
Sommerudflugten gik i år til Ålborg, hvor vi be

søgte SP, der jo som bekendt fabrikerer skibs
radioudstyr. Efter besøget og rundvisning på fa
brikken var der varme Rebildbøffer klar på restau
rant „Rebildhus" i Rebild Bakker.

Under hjemturen gjorde vi holdt ved Thingbjerg 
kalkminer, hvor vi kiggede indenfor.

Klokken var 1800 ved hjemkomsten — en dejlig 
dag var gået.
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Programmet:
Ordinær generalforsamling tirsdag d. 28. august 

kl. 2000. Sted: Mødelokalet B&O. Dagsorden Ifølge 
lovene.

Formand: 6SV, Svend Grandahl.
Kasserer: 3VC, Børge Hansen.
Sekretær: Bruno Møller Jensen, (078) 5 19 09. 

Best.medl.: Uffe Jensen — Harald Villemoes.

ØSTBORNHOLM
Formand: 4ME, Mogens. 
Næstformand: 4RA, Ras. 
Sekretær: 4YK, Else. 
Best.medl.: 4MD.
Klubhus: CQ, Rosenørnsallé 2. 
C all: OZ2HAM.

KORSØR
Kaldesignal: OZ8KOR.
Formand: OZ4WI, Børge, tlf. (580) 168.
Kasserer: OZ7UD, Knud, Motalavej 47, st. th. 
Næstformand: OZ9CE, Per, tlf. 57 03 31.

Generalforsamling afholdes torsdag den 7. sept. 
kl. 1930. Mød talstærkt op og vær med til at plan
lægge kommende arbejde.

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskab.
4. Indkomne forslag (senest 3 dage før).
5. Valg af formand og næstformand (sekretær).
6. Eventuelt.
Vel mødt kommende mødeaftener — og lad os 

lægge sidste hånd på „furpudsningen" af lokalet.
Vy 73, 4WI.

VEJLE
Formand: OZ2EN, C. E. Henriksen, Gormsgade 23, 

Vejle.
Næstformand: OZ3KB, Knud Brejning, Kiddesvej 

19, Vejle.
Kasserer: OZ3FG, Gordon Rasmussen, Ellevang 

18, Vejle.
Sekretær: OZ9GS, J. J. Saaby, Rørsangervej 9, 

Knabberup pr. Vejle.
Best-medl.: Allan Petersen, Bøgeparken 3, Vejle.

Så har afdelingen holdt ferie siden 5. juni, hvor 
OZ4IP viste os sit „hjemmegjorte" mobilgrej og på 
fortræffelig måde fortalte os om opbygningen af 
dette. En interessant film havde han også med. Det 
var en god aften.

Programmet
for den nærmeste fremtid ser således ud:
Fredag den 1. september kl. 2000
kommer OZ6NF og holder et „transistorforedrag for 
begyndere". Læg mærke til datoen, der ikke som 
ellers er den første mandag i måneden; men det 
var den eneste aften, 6NF havde til rådighed. Sæt 
et kryds i kalenderen, så du ikke glemmer at 
komme denne aften.

Mandag den 2. oktober
vil OZ1BP fortælle os om bygning af amatørmod
tagere — og måske også noget om transeeivere. 
IBP tager sin modtager med, så der bliver også 
noget at se.

Mandag den 6. november:
Flæske- og andespil. Og det bliver med XYL og 

YL, så de ikke altid skal sidde hjemme og kukke
lure, når vi andre tager af sted.
Morsekursus:

Et morsekursus vil blive påbegyndt ved OZ3KB 
fredag den 8. september kl. 2000 i lokalet Ørsteds
gade 13.
Teknisk kursus:

Vil blive påbegyndt efter nærmere aftale med 
OZ1CW i Vork skole. Alt, undtagen teknisk kursus, 
afholdes i lokalet Ørstedsgade 13. Vy 73 9GS.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.

Nye tilladelser:
B OZ1LQ, Lise Agnete Larsen, Strandboulevarden 

63, København 0.
C 10396, OZ1QS, Jørgen Sandberg, Vinkelvej 17, 

Stilling.
C OZ1TN, Stener Mousten Pedersen, Jernbane

gade 3 F, 1, st. tv., Hirtshals.
B 10320, OZ2DH, Per Halle Hestbek, Kiplings Allé 

31 C, Søborg.
C 8994, OZ2EU, Eigil Andersen, Haraidsgade 19, 

Brønderslev.
C 9128, OZ2LW, Leif Lundskov Jensen, Valmuevej 

12, Hinnerup.
C 9148, OZ2MM, Mogens Jens Gregersen, Sunds

mark, Sønderborg.
C 10349, OZ2NO, Niels Erik Liltorp, Spentrup Allé 

28, Kastrup.
C 9037, OZ2TN, Herman Nielsen, Bjememarksvej 

21, Sundhøj, Svendborg.
C 3221, OZ2XJ, Peter Johannes Jeppesen, Mose- 

vangen 101, Munkebo.
C 10331, OZ3DE, Eli Steen Hoffman Michelsen, 

Brøndbyparkvej 22, st., Hvidovre.
B 10027, OZ3EI, Eric Lysholdt Christiansen, Hjør- 

ringsgade 25, st. th., København 0.
C OZ3IN, Kristian Herluf Nielsen, Silkeborgvej 54, 

Århus C.
C 10145, OZ30V, Oluf Stegmann, Skibet.
C 10637, OZ3QN, Ole Peiter Nikolaj sen, Trekroner- 

vej 16, Strøby Egede, Køge.
C 10142, OZ3RD, Erik Hartwell, Skovholmvej 21, 

Charlottenlund.
C 9451, OZ3ZZ, Aage Johannes Koch, Sabrovej 148, 

Sabro, Mundelstrup.
C 9738, OZ4ID, Steen Christensen, Sophus Bauditz- 

vej 15, Odense.
C 9747, OZ4SX, Svend Sørensen, Nørregade 13, 

Hirtshals.
C 9803, OZ4WW, Poul Otte Seidel, Ullerupgade 3,

1. tv., København V.
B 8452, OZ4XM, Peter Møller Nielsen, Knud den 

Stores Vej 45 B, 2. m. f., Roskilde.
C 9734, OZ5IF, Peter Christian Fjeldborg, Odder

vej 92, Højbjerg.
B OZ5QN, Peter Frederik Nielsen, „Sønderlund", 

Hågerup, Højrup.
B OZ5TDR, EDR Tønder afdeling, Ellum Mark, 

Løgumkloster.
(Ansvarshavende: OZ8CV, C. V. Christensen, 
Nørrevænget 13, Tønder).

C 5781, OZ6AK, Aksel Jørgensen, Vestertoften 18, 
Svenstrup, Als.

C 9846, OZ6IK, Hans Erik Hjort-Petersen, Birke
vej 23, Christiansfeld.
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B OZ6LS, Ludvig Theodor Svane, Gartnervang 19, 
st. th., Roskilde.
(Genudstedelse. Tidligere OX3LS).

B 10162, OZ7DT, Kristian Berg Hansen, Hjadstrup, 
Kappendrup.

C 9103, OZ7FF, Flemming Heisel, Ellum, Løgum
kloster.

C 9102, OZ7GG, Gustav Kurt Gassner, Nørremark 
1, Løgumkloster.

C 839, OZ7GK, Aage Kremmer, Fodslette, Humble.
C 8933, OZ7UL, Uffe Low, Bøgevang 15, Kastrup.
B 7258, OZ8DB, John Carl Bølcho, Læssøegade 24, 

1., Silkeborg.
B OZ8EVA, Hals skole, Hals.

(Ansvarshavende: OZ8IX, H. Pedersen, Nør
regade, Halse).

B OZ8GG, Jens Christian Grandjean Gleerup, 
Egevolden 144, Avedøre, Hvidovre.

C 8471, OZ8LO, Leif Rasmussen, Stampesvej 18, 
Mølholm, Vejle.

C 10552, OZ8OD, Karen Dwinger, Drosseivej 9, 
Rungsted Kyst.

B 8769, OZ8PT, Preben Staal Andersen, Barslev- 
vej 8, Hvidbjerg.

B OZ8RD, Erland Madsen Prang, Østtoften 6, Egå. 
(Genudstedelse).

C 10265, OZ8TA, Arne Jepsen, Broagervej 8, Ris
skov.

B 9354, OZ8TL, Niels Langeland Johansen, „Sofien- 
lund“, Øerne, Helsingør.

C 10540, OZ9AQ, Leif Andersen, Vermundsvej 4, 
Odense V.

C 10547, OZ9EZ, Erik Rasmussen, Cederfeldsvej 8, 
Odense.

C 10129, OZ9FI, Finn Arrild Nielsen, Havnegade, 
Hirtshals.

C 10149, OZ9GS, Jens Jørgen Saaby, Rørsangervej 
9, Knabberup, Vejle.

C 9668, OZ9MT, Mogens Sundahl, Fjelsted, Harn- 
drup.

C 10403, OZ9NG, Niels Chr. Andersen, Vestergade 
9, Vissenbjerg.

B 9989, OZ9WK, Walther Birkmann Jensen, Syren
vej 20, Hørsholm.

C OY2R, Richard i Dali, C. Ployensgøta 17, Thois- 
havn.

C OY4KP, Jonhard Kartim Poulsen, å Gørdum, 
Klaksvik.

Atter medlem.
5899 OZ8SV, Svend Jensen, Terrasserne 9, Brøns

høj.
9161 Sten Fisker, Kaliforniensvej 18, Kbh. S. (A) 
8867 SG Ole Brix Andersen, TGKMP/BV, Alme

gårds kaserne, Rønne.
2134 OZ7FG, F. Gotschalck, Skovstykket 4, Grenå. 
6349 Verner Pedersen, Gunløgsgade 17, Kbh. S. (A)

Meddelelse fra QSL-centralen:
På grund af portoforhøjelsen må vi desværre 

nedskære antallet af kuverter til 9 stk. for kr. 10.

O Z
Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet al landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

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

Giro-konto: 22116.

*

N Y E  M E D L E M M E R

10629 Poul Brandt-Clausen, Strandboulevarden 90,
1. th., København Ø. (A)

10630 Erik Poulsen, Vibevej 19, Viborg.
10631 Arne Månsson, Dyssegårdsvej 93, Søborg.
10632 Henry Larsen, Vester Allé 3, Gimsing, Struer.
10633 John Freese, Alnor, Gråsten.
10634 John K. Winkel, Strandbysving 5, Esbjerg.
10635 Jens Ryan Østergård, c/o Thomsen, Høje 

Gladsaxe 28, 2., Søborg.
10636 Valdemar Duus, Simmerstedvej 65, Haders

lev.
10637, Ole Nikolajsen, Trekronervej 16, Strøby 

Egede, Køge.
10638 Villy Øgendahl, Mosevej 18, Bjerringbro.
10639 Thomas Alstrup, Box 614, Godthåb, Grønland.
10640 Kurt Frandsen, Havnsøvej 25, Herlev. (A)

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof). 
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 
15, Horsens, tlf. (05) 62 20 96.
Sekretær: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.
Kasserer: Fru Grethe Slgersted, Borgmestervej 58, 
Horsens, tlf. (05) 62 18 34.

*
Øvrige hovedbestyrelse:

OZ4AO, Svend Age Olsen, Folkvarsvej 9, Kbhvn. F., 
tlf. (01) 36 — 1902v.
OZ2KF, Karl Staaek-Petersen, Risbjerggårdsallé 63, 
Hvidovre, tlf. (01) 78 06 67.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. (03) 85 31 44.
OZ3Y, Hans Rossen, Svenstrup, Korsør, tlf. (03) 580, 
Frølunde 102.
OZ7XG, Erling Hansen, Sofus Bauditzvej 14, Odense, 
tlf. (09) 11 31 09.
OZ4GS, Svend Slgersted, Borgmestervej 5S, Horsens, 
tlf. (05) 62 18 34.
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg, tlf. 
(08) 13 53 50.
OZ1BP, Bernhard Pedersen, Bornholmsgade 66, 
Ålborg, tlf. (08) 13 41 19.
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(064) (dag) 2 61 11, (aften) 2 76 52.

Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmester
vej 58, Horsens, tlf. (05) 62 18 34.
Øvrige annoncer: OZ6PA, Poul Andersen, Peder
Lykkesvej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.

Eftertryk af OZs Indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

*
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. 

Afleveret til postvæsenet den 16. august 1967.
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