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FM-detektor for smalbåndsmodtagere
Af Palle Pedersen, OZ2PO,
Ørbækvej 337, Odense.

Den følgende konstruktion er beregnet til
indbygning
i
transistormodtagere
med en
mellemfrekvens på ca. 455 kHz og en bånd
bredde på under 10 kHz. Den kan naturligvis
også benyttes i forbindelse med en rørmod
tager med samme type mellemfrekvens, blot
der sørges for den nødvendige spænding til
detektoren. I første omgang vil den vel nok
nærmest henvende sig til VHF-amatørerne,
da det er på de højere bånd, at FM- eller
PM-modulation anvendes mest; men der høres
da også FM-stationer på HF-båndene. Efter
hånden, som man lærer detektoren at kende
i forbindelse med den tilhørende modtager,
vil man finde ud af, at den med stor fordel
kan anvendes til aflytning af andre modula
tionsarter end FM, f. eks. AM, og med beat
oscillatoren tilsluttet også ESB. Er man pla
get af kraftig QRM fra dårligt støj dæmpede
biler og andre elektriske maskiner, bliver
man glædeligt overrasket, første gang man
skifter fra AM- til FM-stilling på modtage
ren. Kun de kraftigst støjende biler kan lige
anes, og det skarpe sus mellem stationerne er
blevet så mørkt, at det ikke længere er gene
rende at høre på. Til mobilbrug er den uund
værlig, hvis man ikke kan dæmpe sin egen
vogn tilstrækkeligt. Denne støj er ret gene
rende ved lytning på FM-stationer med AMdetektorer, hvor man lytter i sidebåndene,

hvorved støjen bliver kraftigere i forhold til
signalet end midt på stationen. På svage AMstationer undertrykker den også tændings
støjen en del, hvorved læseligheden forøges
væsentligt. Når man slår over i FM-stilling,
bliver suset behagelig mørkt at lytte på, tæn
dingsstøjen fra biler forsvinder, man kan
indstille midt på FM-stationernes bærebølger
og læse dem ned til S-styrker, hvor det tid
ligere var umuligt, for at nævne nogle af for
delene ved detektoren.
AM-stationer kan læses, når man med HFkontrollen sørger for, at signalet ligger un
der den størrelse, hvor detektoren begynder
at begrænse; men den bør ligge så tæt på
denne grænse som muligt, da man derved op
når at få en del støjbegrænservirkning.
Nu håber jeg, at dette vil sætte gang i byg
ningen af FM-detektorer, så denne modula
tionsarts mange fordele frem for AM kan ud
nyttes noget bedre end hidtil, hvor mange
kan sende PM, men forholdsvis få kan mod
tage det korrekt med deraf følgende dårlige
rapporter.
En væsentlig grund til, at der ikke er frem
kommet nogle konstruktioner tidligere til an
vendelse i forbindelse med transistoriserede
modtagere, er vel nok den, at der ikke findes
færdige dåser i handelen til båndbredder og
frekvenser, der er anvendelige til vore for
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Strømskemaet.

mål. De fleste har vel nok før eller senere
tænkt på at bygge en diskriminator og vikle
spolerne selv, men har opgivet det når de har
set de dåser, der benyttes i de almindelige
opstillinger med mystiske vindinger og udtag.
I denne opstilling kommer man ud over disse
problemer ved selv at vikle dåserne på forme,
der er almindelig lagervare hos flere firmaer,
og der er kun en enkelt vikling på hver dåse
og ingen udtag (disse er dannet kapacitivt),
så det skulle være nemt at gå til.
Diagrammet.
Ved første øjekast kan det synes at være
et temmelig stort opbud af komponenter til
en sådan opstilling. Ved nøjere eftersyn vil
det dog vise sig, at der er brug for det hele.
Det kan endda tænkes, at der er brug for et
begrænsertrin mere i tilfælde af særlig kraf
tig QRM. Jeg har dog ikke fundet det nød
vendigt i mit tilfælde, da der skal meget kraf
tig støj til at slå igennem, og det, der kommer
igennem, er så afrundet og mørkt i forhold
til de skarpe smæld, man ellers er vant til, at
det kun kan genere meget svage stationer.
Transistor Q1 er indstillet til at køre som be
grænser ved hjælp af basisforspændingen fra
R2 og R3. Selve trinet er RC-koblet, så der
er ingen kritiske punkter. Det begrænsede
signal føres til Q2, der kører normalt med en
afstemt kreds i kollektoren, som afstemmes
til mellemfrekvensen, i dette tilfælde 455 kHz,
ved hjælp af C9 og C10. Fra Q2’s kollektor
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går signalet over i selve diskriminatoren, der
er af Foster-Seeley typen. De anvendte dioder
er købt parrede; hvis man benytter ikkeparrede typer, bør man nok udsøge to, der
er så ens som muligt, ved hjælp af et ohmmeter. Q3 er koblet som emitterfølger for at
nedsætte belastningen af diskriminatoren og
efterfølges af et LF-forstærkertrin Q4. Grun
den til den megen LF-forstærkning er, at
man hermed undgår at skulle regulere LFstyrken ved omskiftning fra AM til FM, sam
tidig er efterbetoningsleddet indbygget deri.
Hvis styrken ikke passer, kan den reguleres
med R22 mellem Q3 og Q4. Detektoren er
hele tiden koblet til modtagerens MF-forstærker. Den kobles til et lavimpedant sted, f. eks.
diodeudtaget. Den skal kobles til så langt til
bage som muligt, og kan AGC’en afbrydes,
giver det mere signal til diskriminatoren og
dermed bedre begrænservirkning.
Opbygning.
Opbygningen er foretaget på print. Der er
ingen særlig kritiske steder i opstillingen, da
det hele arbejder med forholdsvis lave fre
kvenser. Der er fremstillet print til opstillin
gen, og de kan købes ved henvendelse til
Teletronic i Odense, der også kan levere de
øvrige komponenter. Bortset fra dåserne og de
dertil hørende kondensatorer er der ingen
komponenter, der behøver at være nøjagtig
som dem, der er benyttet i originalopstillin
gen. Der kan benyttes almindelige halv-watt

Printtegning

i

størrelse

1:1

set ind mod kobbersiden.

Monteringstegning set fra
komponentsiden. Bemærk, at
disse tegninger er spejlvendt
(højre-venstre) i forhold til
hinanden.

modstande, og værdierne kan godt tåle at af
vige en del fra de opgivne. Kondensatorer
over 10 nF er Philips printtype; men andre
typer kan naturligvis benyttes; men det er
så ikke sikkert, at de passer i printet. Under
10 nF er der anvendt keramiske perlekonden
satorer. Elektrolytten, der er anvendt, er af
fabrikat Siemens, og er beregnet til print
montage. Dåserne er viklet på Neosid Klein
filter-forme med F10-jern og beviklet med
0,1 mm lakisoleret kobbertråd. L1: Spolefor
men bevikles med 200 vindinger i det nederste kammer. Da kernen ikke ændrer afstem
ningen særlig meget på grund af den lille af
stemningskondensator, må man være forbe
red: på, hvis modtagerens mellemfrekvens
ikke er 455 kHz, at skulle ændre vindingstalle: en smule, det kan også klares med en æn
dring af C10. I de opstillinger, jeg hidtil har
lavet, har den været på 330 pF. Ønsker man
at forøge kernens indflydelse, kan man for
mindske
vindingstallet
og
parallelforbinde
en kondensator over L1. 100 vindinger og
3,3 nF har jeg prøvet med, og det giver en

væsentlig forøgelse af kernens indflydelse.
Trådenderne vikles omkring de to T-formede
tappe øverst på formens sider. Formen stik
kes ned i den blå klokke, og det stykke, der
går gennem klokken, stikkes ned i hullet i
soklen. Husk, der skal en blå skive mellem
klokken og soklen. Trådenderne føres ned ad
siderne på klokken og gennem et af hakkene
i soklens kant og til det pågældende ben,
hvor den loddes fast. Er man ikke sikker på
sin mellemfrekvens, bør man nok vente med
at montere dåserne i printet, til opstillingen
er afprøvet. Man kan lodde nogle korte led
ninger fra dåsen til printet, for er den først
loddet i, er den vanskelig at få ud igen uden
at ødelægge enten printet eller dåsen. L2 be
vikles i det nederste kammer med 90 vindin
ger og samles og monteres som L1. Transi
storerne, der anvendes, behøver ikke at være
AF 124 og AC 126. Der har været prøvet for
skellige typer uden mærkbar forskel. Dioder
ne i diskriminatoren er AA 119 (parrede) og
svarer til OA 79, der også fås i par, men er
noget større.
>-
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Den færdige enhed.

Indbygning.
Printet skulle kunne finde en plads inde i
de fleste modtagere. Det forbindes til en
spænding på ca. 12 V. Indgangen forbindes
gennem et coaxkabel til diodeudtaget i MFforstærkeren. LF-signalet føres gennem et
skærmet kabel til forpladen, hvor der anbrin
ges en én-polet omskifter, hvortil også LF’en
fra
AM-detektoren
føres.
LF-forstærkeren
får så signalet fra omskifteren. Tilslutnin
gen af detektoren kan sikkert udføres på
mange andre måder; men denne har jeg an
vendt i alle de modtagere, jeg har ændret.
Forsyningsspændingen skal være ret stiv, da
der ellers kan blive problemer med at holde
styr på den store LF-forstærkning.
Trimning.
Første gang, opstillingen tilsluttes spæn
dingen, bør man have et mA-meter i serie
med B + , og det skal vise ca. 10 mA. Træk
ker opstillingen, hvad den skal, trimmer man
kernen i L1 til max. sus i højttaleren. Kan
man ikke opnå maximum, må man prøve at
ændre den afstemte kreds som tidligere be
skrevet. Et meter tilsluttes R28 på 56 kohm
i diskriminatoren, den er ikke anbragt på
printet. Jeg har benyttet et instrument med
fuldt udslag på 1 V. Har man et instrument
med nulpunkt midt på skalaen, er dette det
bedste. Man justerer nu kernen i L2, til in
strumentet viser nul, og man skal kunne få
både + og - ved at dreje kernen fra den ene
yderstilling gennem nul til den anden yder
stilling. Så opsøges en station med PM-modulation. Med modtageren i AM-stilling under
søger man, om dens modulation er symme
trisk, d. v. s. lige kraftigt moduleret i begge
sidebånd. Er dette ikke tilfældet, bør man
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nok undersøge sin MF-forstærker, inden man
skælder manden ud. Har man så fundet en
station, der lyder til at være symmetrisk,
skiftes til FM-stilling. Lyder stationen ikke
korrekt, når der indstilles midt på den, juste
rer man L1, til den lyder korrekt og efter
justerer L2 til nul og gentager dette nogle
gange, til stationen lyder korrekt midt på, og
der er nul udslag på meteret. R25 kan æn
dres, hvis man ikke er tilfreds med toneom
rådet. Mindre R giver mørkere tone, bliver
den for stor, er der dog fare for, at trinet går
i sving. Selv om suset virker ret mørkt, er
selve modulationen dog tilpas lys ved mod
tagelse af FM-stationer.
*

I artiklen »Forkortede antenner« i OZ nr. 5,
1966, er formlen for Ca forkert. I »The ARRL
antenna book« findes den originale formel
med L målt i feet og D i inches; ændres kon
stanterne i denne formel, så L kan måles i
meter og D i cm, fås:

Foretager man udregningen på regnestok,
er det ofte upraktisk at skulle operere med
naturlige logaritmer, man skal så blot huske,
at ln(a) (log10(a)) * 2,3.
OZ6DF.

De korte radiobølgers
udbredelsesforhold
Fra Jim Vastenhoud:
Radio Nederlands
Shortwave Propagation Course.

Oversat af Arne Jensen, Korinth, Fyn.

Afsnit 1: Solen.
For en tilfældig iagttager af mælkevejen
vil vor sol være en svag gullig stjerne, men
det er den nærmeste stjerne, som vi kan iagt
tage, og den er af umådelig betydning for
livet her på jorden. Den forsyner os med lys,
varme og den energi, uden hvilken livet ville
være umuligt. Solen er hjertet i vort lille
solsystem, der foruden jorden består af
kendte planeter som jupiter, venus og mars,
der alle kredser rundt om solen i forskellige
afstande.
Solens diameter er 1.500.000 km, hvilket er
ca. 100 gange jordens diameter. Dens gen
nemsnitlige afstand fra jorden er 150.000.000
km. Solen er et luftformigt legeme, der ud
sender lys så vel som andre former for strå
ling. Overfladetemperaturen er 6000° Kelvin
(Kelvin-skalaen = Celsius-skalaen + 273).
Lyset udsendes i alle retninger med en ha
stighed på 300.000 km/s, og selv med denne
hastighed tager det lyset 8,5 minutter at nå
til jorden.
Som bekendt drejer jorden sig om sin akse
i løbet af 24 timer, og den side, der vender
mod solen, rammes af lyset, mens den anden
side ligger hen i mørke.
Solen drejer sig også om sin akse, selv om
det går noget langsommere: 27 døgn for en
omdrejning. Dette er vigtigt at vide, da man
så kan forvente, at vedvarende fænomener
vender tilbage hver 27. dag. Solen er også
en kæmpemæssig magnet med et stærkt ydre
magnetfelt og stærke magnetiske strømme
nær
overfladen.
Sommetider
gennembryder
disse strømme overfladen, der så afkøles lo
kalt, hvilket for os på jorden forekommer
som en mørk plet. Denne kaldes en solplet,
og den er normalt på størrelse med jorden,
hvilket giver én en svag forestilling om,
hvilke energimængder det drejer sig om.

Store solpletter kan være op til otte gange
så store som jorden, og enorme energimæng
der undslipper gennem pletterne, bl. a. violet
og ultraviolet stråling, af hvilke den sidste
er af betydning for kortbølgeradio, hvad der
vil blive omtalt senere.
Solpletterne blev allerede iagttaget i det
syttende århundrede, men det var den schwei
ziske astronom Wolf, som analyserede de
data, der var indsamlet gennem århundre
der, og som derved opdagede solpletternes
elleveårige cyklus, d. v. s. at antallet og stør
relsen af solpletterne varierer fra et minimum
til et maksimum og tilbage til et minimum i
løbet af 11 år. I perioder med stor solplet
aktivitet er grupper af små og/eller store,
enkelte solpletter synlige på solens fotosfære,
og følgelig undslipper en stor mængde masse
og stråling, hvad der har indflydelse på kort
bølgekommunikationen her på jorden.
Wolf klassificerede solpletterne og indførte
et tællesystem, der kendes som Wolf- eller
solplettallet. Ved lav solpletaktivitet kan gen
nemsnitsværdien være tæt ved 0 (juli 1964
3,1). Ved stor solpletaktivitet kan det måned
lige gennemsnit være 190. I det sidste solplet
maksimum i 1958 var aktiviteten meget stor,
og flere gange var solplettallet R =200.
R = k (10 g+f), hvor f er det samlede an
tal pletter, g antallet af pletgrupper og k en
koefficient for at reducere de personlige tæl
linger til Zürich-standard-skalaen for rela
tivt solplettal R (o. a.).
Solpletaktivitetens
direkte
indflydelse
på
kortbølgetransmissioner behandles i afsnit 3.
Afsnit 2: Jorden og dens ionosfære.
Livet på jorden beskyttes mod de barske
forhold i det ydre rum af et »tæppe« af luft.
Dette luftlag er yderst tyndt. I en højde af
nogle få kilometer er det vanskeligt at ånde,
og det er f. eks. derfor, at bestigere af Mount
Everest bruger iltmasker.
Luftens fortynding fortsætter i større høj
der og ender, hvad vi ved fra bemandede
rumflyvninger, i et fuldstændigt vakuum. I
en højde fra 50 til 400 km er luften så tynd,
at strålingen fra det ydre rum, især strålin
gen fra solen, sagtens kan ionisere luften.
Ved ioniseringen fraspalter atomerne en eller
flere elektroner og bliver derved selv ioner
(en ion er et ufuldstændigt atom, fordi det
har afgivet eller modtaget elektroner, hvor
ved atomet bliver positivt henholdsvis nega
tivt). Ved at betragte en graf (fig. 1) over
ionintesiteten over jorden i forskellige høj
der ser man, at intensiteten varierer betyde
ligt med højden, og derefter er dens form
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uregelmæssig. Der er klare koncentrationer
af ioner i bestemte højder. Med andre ord,
der findes forskellige ioniserede lag over jord
overfladen.
Laget nærmest os er D-laget eller D-regionen, der ligger fra 50 til 90 km oppe. Det har
en lav ioniseringsgrad og gennembrydes let

Fig. 1.
Ionintensiteten i forskellige højder over jorden.

af HF-frekvenser. Det absorberer mellem
bølge og begrænser herved rækkevidden af
dette bølgeområde om dagen, og det reflekte
rer VLF og LF. Det eksisterer kun om dagen,
når det er udsat for direkte solstråling. Skønt
laget let gennembrydes af HF-signaler, svæk
ker det dog disse ved delvis absorption og er
en af grundene til, at frekvenserne om nat
ten kan være lavere end om dagen; et punkt,
der behandles mere detaljeret senere.
I en højde af lidt over 100 km findes det
såkaldte E-lag. Elektronkoncentrationen her
er også stærkt afhængig af sollyset, skønt det
ikke forsvinder helt efter solnedgang. Den
fundne variation af ioniseringen i løbet af
24 timer kaldes døgnvariationen (disunal va
riation), og det er klart, at den afhænger af
årstiden, fordi tiden med dagslys varierer
året rundt, og også den højde, som solen når
over horisonten ved middag, er afhængig af
årstiden.
Om E-laget kan bemærkes, at det er an
svarligt for aften- og natudbredelsen af mel
lembølge over distancer over 150 km og også
for udbredelsen af lavere kortbølgefrekvenser
over distancer under 1000 km, især om da
gen. Desuden virker det absorberende ved
normal HF-udbredelse, d. v. s. absorption af
bølger, der på grund af utilstrækkelig ionise
ring gennembryder laget og derved svækkes.
Nævnes skal også Es, eller sporadisk E-lag,
der er uregelmæssige skylignende formatio
ner med meget høj ioniseringsgrad. Es findes
sommetider et lille stykke over E-laget, og da
det kan forstyrre udbredelsen af almindelig
kortbølge, skal det behandles senere.
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I en højde af godt 200 km ligger F1-laget,
der kun findes om dagen. Det har de samme
egenskaber som E-laget, men findes i en
større højde, og om natten smelter det sam
men med F2-laget. Betydningen af Fi-laget
er ringe, da det gennembrydes af de samme
signaler som E-laget, og da det kun findes om
dagen.
Det vigtigste lag for udbredelsen af kort
bølge er F2-laget, der findes mellem 240 og
400 km over jordoverfladen. Dette lag be
handles separat i næste afsnit.
De allerede fundne data kan samles i fig. 2.
Afsnit 3: F2-laget.
F2-laget er det primære reflektionsmedium
for langdistanceforbindelser. Den høje ioni
seringsgrad sætter det i stand til at tilbage
kaste bølgerne til jorden. Ioniseringen i den
ne højde skyldes hovedsagelig solens ultraviolette stråling, men på grund af den meget
ringe lufttæthed er laget i stand til at opbe
vare den modtagne energi i mange timer, og
derfor er der ikke så stor forskel på reflektionsevnen dag og nat. Ioniseringen daler lidt
i løbet af natten og behøver lidt tid til at stige
efter solopgang.

Fig. 2.
Ionosfærens beliggenhed over jorden.

Kendskabet til dette lag er yderst vigtigt,
og intensive studier er blevet udført i mange
år for at forstå dette lags opførsel. Det påvir
kes af tidspunktet på dagen, af årstiden og
af solpletaktiviteten på en sådan måde, at
ioniseringsgraden stiger, når solen står højt
på himlen, og når solpletaktiviteten er høj,
fordi en større mængde ultraviolet stråling
stimulerer ioniseringen, og lagets evne til
refraktion er afhængig af ioniseringsgraden.
Hvorledes kan reflektionen, eller mere kor
rekt refraktionen, anskueliggøres? Lad os
iagttage lysstrålernes opførsel. Et velkendt
fænomen er, at lyset brydes, når det går fra
ét materiale til et andet, f. eks. fra luft til
glas eller vand. Stikker man en stok ned i en
spand vand, synes den at være knækket ved
overfladen. Det skyldes lysets refraktion.
Det samme gælder for HF-udbredelsen. I
det ioniserede lag skifter elektrontætheden

Dr. 7AQ.
Som du sikkert ved, er det tilladt OX-amatører at
benytte 6 m (50—54 MHz), og da solpletaktiviteten
er stigende, har jeg bygget en converter i håb om at
høre et eller andet. Jeg har ikke lyst til at lave en
artikel, da det kun er OX-foIk, der umiddelbart
kan have glæde af den, men på den anden side kun
ne jeg tænke mig, at én eller anden måske kunne
have glæde af diagrammet, som jeg tillader mig at
vedlægge.

hele tiden (se fig. 1), og således varierer ma
terialets refraktionsindeks. Det betyder, at
lagets
tilsyneladende
reflektive
egenskaber
skyldes et stort antal små refraktioner. Vejen,
som HF-signalet følger gennem Fa-laget, er i
virkeligheden krum (fig. 3). Krumningen af
hænger af bølgernes indfaldsvinkel, lagets
ioniseringsgrad og signalets frekvens. En af
disse faktorer, ioniseringsgraden, kan ikke
kontrolleres,
og
frekvensvalget
må
derfor
indrettes efter denne udfra kendskab til sen
derantennens egenskaber og den højeste fre
kvens, der returneres af ionosfæren.
control point

Fig. 3.

For at være i stand til at lave nøjagtige for
udsigelser til kortbølgestationer, findes der
et jordomspændende net af ionosfæreradar
stationer eller ionosonder (ionoshperic verti-

Min antenne er en rhombe til 10' og 6 m; det har
således
været
nødvendigt
at
tage
forholdsregler
mod MF- og spejlsignaler.
Er man ikke så kritisk, kan kredsen 22 pF = 1,37
μH erstattes af 15 pF. Seriekredsen 5,6 pF—5,4
μH kan på bekostning af båndbredden erstattes med
1 nF. De 600 pF mellem AF139 og AF124 giver med
udtaget på 0,4 μH-spolen resonans på 29 MHz.
Værdierne i ose. er valgt således, at et 12 MHz
krystal giver dækning: af området 52—54 MHz. Når
krystallet pilles ud, virker OC171 som forstærker
for
en
udvendig
sweepgenerator
(skriverregistre
ring). I første udgave af converteren var der lidt
ustabilitet i blandertrinet, det blev klaret med kon
densatoren Cn. I den endelige udgave var der ingen
ustabilitet.
Indtil nu har jeg kun hørt ét meget svagt signal,
men jeg sætter min lid til solpletterne.
Vy 73 Benny, OX3BS.

cal sounding stations). I princippet består
disse af en sender og en modtager kombine
ret med en antenne, der stråler lodret opad.
Ved hjælp af dette apparat er det muligt at
bestemme ionosfærens højde og den højeste
frekvens, som stadig reflekteres ved indfalds
vinkel 90°. Den højeste frekvens, der således
findes for F2-laget, kaldes den kritiske fre
kvens (fc). Ved hjælp af disse data kan de
sande refraktive egenskaber for en given ind
faldsvinkel let beregnes.
Til langdistancekommunikation vil en sta
tion altid rette sin antenne således, at den
stråler parallelt eller næsten parallelt med
jordoverfladen. Grundet på jordens krumning
rammer bølgerne F2-laget i et punkt ca. 2000
km fra senderen. Dette punkt kaldes reflek
tionspunktet eller kontrolpunktet, og det be
finder sig midtvejs mellem senderen og sig
nalets nedslagssted. Den største afstand, der
således kan dækkes ved et enkelt »hop«, er
4000 km, og udbredelsen bestemmes af de
refraktive
egenskaber
ved
kontrolpunktet,
2000 km fra senderen.
(Fortsættes).
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Skriftlig teknisk prøve
for
30. november 1967

radioamatører

1) Angiv og forklar tre principielt forskellige
metoder for tilvejebringelse af gitterforspænding til et udgangsrør i en sender og
angiv fordele og ulemper ved hver af de
tre metoder.
2) a) Tegn principdiagram af et senderud
gangstrin (triode) med neutrodynstabilisering. Anodekredsen skal være udfor
met som et pi-led med direkte kobling
til enkelttrådsantenne.
b) Forklar hvorledes man finder den rette
indstilling af neutrodynkondensatoren.
c) Tegn principdiagram af et senderud
gangstrin (triode), som ikke kræver neutrodynstabilisering.
3) a) Tegn princip diagram af en ESB-modulator og forklar, hvorledes bærebølgen
og det ene sidebånd undertrykkes,
b) Tegn indhyllingskurven (som den ses
på et oscilloskop) for et ESB-signal, hvor
modulationen er en sinusformet tone.
4) a) Angiv det typiske udseende af en tran
sistors karakteristikfelt, d. v. s. sammen
hængen mellem kollektorstrøm Ic og
kollektorspænding
Vc
ved
forskellige
fastholdte værdier af basisstrømmen Ig.
b)
Hvorledes udleder man strømforstærk
ningsfaktoren hfe af karakteristikfeltet?
5) Tegn principdiagram af et anodespændingsmoduleret udgangstrin med en indikator,
som viser, når modulationsgraden oversti
ger 90 %. Giv forslag til værdier for de i
indikatoren indgående modstande og ud
regn disses watt-tab ved en anodejævn
spænding på 500 volt.
6) Spidsspændingen over en parallelsving
ningskreds i resonans på 7 MHz er 500 volt.
Hvor mange watt tabes i kredsen, når dens
godhedsfaktor Q er 50, og kondensatoren
er på 100 pF?
7) a) Hvor høj spænding tillades ifølge stærk
strømsreglementet mellem jord og berø
ringstilgængelige
metaldele
og
mellem
disse indbyrdes?
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b) Hvor stærk strøm må kunne opstå for
eks. mellem et radioanlægs berørings
tilgængelige chassis og jord?
c) Angiv hvorledes man bør sikre, at ho
vedtelefoner ikke frembyder berørings
fare.
d) Angiv hvorledes en senderantenne ef
fektivt sikres mod berøringsfare (ano
despænding).
8) Forklar hvorledes henholdsvis VHF- og
LF-parasitsvingninger kan opstå i et sen
derudgang strin og angiv, hvorledes disse
svingninger kan fjernes.
9) Tegn diagram af gitterblokeringsnøgling
med komponenter for afrunding af tegne
nes for- og bagkant. Forklar, hvilke kom
ponenter der hovedsageligt bestemmer af
rundingen af henholdsvis for- og bagkant.

BESVARELSE
Da der forlanges tre principielt forskellige
metoder til at skaffe gitterforspændingen på,
er det altså ikke nok at tegne diagrammer af
forskellige måder at udføre samme princip
på, f. eks. den faste forspænding. Fig. 1 viser
de tre mulige metoder i renkultur, alle andre
er blandinger af disse tre. Fig. 1 a viser brug
af katodemodstand alene. Fordelen er, at
man får en god beskyttelse af røret, såfremt
katodemodstanden er stor nok. Ulempen er, at
jævnspændingen over katodemodstanden og
effekten, der afsættes i den, er ret stor. Meto
den egner sig bedst til trin, der arbejder med
lav effekt, således at man kan se bort fra
dette tab, og endvidere til trin, der arbejder
i klasse A. Til klasse C-trin er metoden ret
dårlig, fordi man sjældent kan gøre katode
modstanden så stor, at den virker som effek
tiv beskyttelse, hvis man skal kunne få nogen
effekt af betydning ud af røret.
I fig. 1 b fremkommer den negative gitterforspænding ved, at HF-signalet, der tilføres
gitteret, ensrettes i den diode, der udgøres af
gitter-katodestrækningen
i
røret.
Forspæn
dingens
størrelse
(jævnspændingskomponen
ten) måles normalt ved hjælp af et milliamperemeter indskudt i serie med gitteraflederen.
Når man kender strøm og modstand, er spæn
dingen jo til at regne ud. Metodens fordele er
simpelhed og ringe spild af effekt. Til gen
gæld får røret ingen forspænding, såfremt
styringen falder bort, og anodestrømmen vil
i dette tilfælde kunne nå katastrofale stør
relser.
Fig. 1 c viser fast negativ forspænding. I
stedet for det tegnede batteri anvendes som

regel en lille ensretter, og spændingen stabili
seres som regel med et glimrør eller en zenerdiode. Mange er de amatører, der har kæm
pet en fortvivlet kamp for at få et rimeligt
output fra et PA-trin med »fast«, negativ
forspænding, fordi en almindelig ensretter
vil have en meget stor indre modstand over
for en påtrykt strøm. Ensretteren (eller bat
teriet) skal nemlig ikke afgive, men optage
strøm. Glemmer man dette, vil den »faste«
forspænding blive større og større, jo mere
røret udstyres, og det bliver umuligt at få
anodestrøm og output op.

Fig. 1.

Rigtigt udført giver metoden sikker be
skyttelse. Styringen skal doseres noget mere
nøjagtigt end i a og b, hvor der er en vis
»AGC-virkning« til stede (større styring med
fører større forspænding, som igen til en vis
grad modvirker forøgelse af output og anode
strøm).
2)
a) Se fig. 2 a. Detaljerne kan være an
derledes, men princippet er altid det samme.
Da det gælder om at »neutralisere« d. v. s.
uskadeliggøre
rørets
anode-gitterkapacitet,
således at et signal på anoden ikke kan kob
les tilbage på gitteret, indfører man en an
den tilbagekoblingsvej, hvor man bare ven
der fasen, således at de to veje modvirker
hinanden, ja, helt udbalancerer hinanden.

være én, og så skal neutrodynkondensatoren
NC være lige så stor som rørets anode-gitter
kapacitet, men et andet omsætningsforhold
kan være lige så godt, når NC blot ændres
tilsvarende, b) Glødespænding og anodespæn
ding fjernes fra det trin, der skal neutrodyn-

stabiliseres, og antennen erstattes med en el
ler anden indikator, f. eks. et simpelt diode
voltmeter. Så tilføres trinet styring fra det
foregående trin, og såvel indgangskredsen
som pi-led afstemmes til størst udslag på in
dikatoren. Herefter indstilles NC således, at
indikatoren viser lavest muligt udslag; evt.
efterindstilles kredsene til størst udslag igen,
før NC finjusteres, c) I det gitterjordede trin
i fig. 2 c er tilbagekoblingskapaciteten (fra
anode til katode) så lille, at det normalt er
helt
unødvendigt
at
neutrodynstabilisere.
Grunden hertil er, at gitteret, der HF-mæs
sigt ligger på jord, virker som afskærmning
på samme måde, som skærmgitteret i en te
trode eller pentode. Når man ikke altid an
vender denne kobling, er årsagen, at effekt
forstærkningen af et gitterjordet trin er rin
ge, normalt omkring 10 gange. Der skal jo
anvendes samme HF-styrespænding ved beg
ge koblinger, men indgangsimpedanserne er
vidt forskellige, hvorved styreeffekterne også
bliver det.

+B

Fig. 2 a.

Fasevendingen foretages her ved hjælp af en
resonanskreds, afstemt til sendefrekvensen og
forsynet med elektrisk midtpunkt, her dannet
kapacitivt.
Omsætningsforholdet
i
kredsen
(fra »indgang« til »udgang«) er her tænkt at

3)
a) Se fig. 3 a. Jeg synes, at filtermetoden
er lettest at forstå, og den simpleste modulator må vist være den »halve ringmodulator«,
der består af dioderne D1 og D2 samt trans
formeren T, som kan være afstemt eller uaf
stemt. Blot skal primæren være forsynet med
et nøjagtigt midtpunktsudtag m. GI er den
kilde, lavfrekvenssignalet kommer fra, G2 er
en (som regel krystalstyret) HF-oscillator.
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HFD kortslutter LF’en, og C kortslutter
HF’en, således at der ingen tvivl kan være
om, hvor de to signaler kan løbe hen.
Nu tænker vi os, at G1 ikke afgiver nogen
LF-spænding, og vi starter G2. HF-spændingen over G2 vil se ud som vist på fig. 3 b. I de

I c karakteristikkerne, vi først og fremmest
er interesseret i at kende, og dem kan vi få
frem ved at variere en transistors Vce (kollektor-emitterspænding) og måle den resul
terende Ic (kollektorstrøm), idet man ved
hver måleserie holder Ib (basisstrømmen)
konstant. Man tager en serie målinger med en
del forskellige faste værdier af IB og får
herved et karakteristikfelt som fig. 4.

Fig. 3 b.
Fig. 3 c.

positive halvperioder bliver punktet m såle
des positivt, og der vil gå en strøm gennem
T’s øverste primærvikling, fordi D1 nu leder,
og D2 spærrer. Bemærk, at strømmen går
opad. Nu ser vi på den negative halvperiode
af HF-signalet, hvor punktet m er negativt,
og Dl derfor spærrer, mens D2 leder — altså
det omvendte af før. Bemærk, at strømmen i
T’s primær også i dette tilfælde går opad.
Spændingen over T’s sekundær må derfor se
ud, som den nederste tegning i fig. 3 b viser.
Denne spænding er ikke sinusformet, men
det skulle være let at indse, at dens væsent
ligste komponent må have den dobbelte fre
kvens af G2’s. Såfremt modulatoren er helt
symmetrisk, bliver alle perioder af sekundær
spændingen helt ens, hvilket betyder, at G2’s
frekvens (bærebølgen) slet ikke forekommer
—- og dermed er altså forklaret, hvordan bæ
rebølgen undertrykkes. Det uønskede side
bånd fjernes i det efterfølgende filter, som
vist i fig. 3 c. Den dobbelte frekvens forsvin
der selvfølgelig også ved filtrering.

Fig. 3 d.

b) Fig. 3 d viser indhyllingskurven for et
perfekt ESB-signal, hvor modulationen er en
sinusformet tone. Det er nøjagtig det samme
som en umoduleret bærebølge, som også kun
indeholder én frekvens.
4)
a) Ved transistorens karakteristikfelt for
står vi den sammenhæng mellem strømme og
spændinger, som er vist i fig. 4. Det er Vce -
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Fig. 4.

b) Strømforstærkningsfaktoren, eller i dag
lig tale blot strømforstærkningen, er en af de
såkaldte h-parametre, og den hedder derfor
noget med h. »f«’et betyder »forward« eller
slet og ret fremad, idet man også kan tale om
en »baglæns« værdi. »e«’et betyder »emitterkobling«, d. v. s. denne parameter gælder kun
ved fælles-emitterkobling. Når der bruges
små bogstaver fe, betyder det, at den pågæl
dende parameter gælder for små vekselstør
relser.
Småsignal-strømforstærkningsfaktoren
måles i et bestemt arbejdspunkt, som altid må
opgives, da hfe ikke er konstant, men afhæn
ger både af kollektorstrøm og -spænding. De
finitionen er altså

I fig. 4 ma vi altsa først og fremmest selv
vælge et passende arbejdspunkt, der her er
10 V, 2 mA (markeret med en cirkel). Hertil
svarer Ig = 20 μA = 0,02 mA, Vi kan nu
forøge basisstrømmen fra de 20 til 30 μA,
altså med ib, =10 μA. Kollektorspændingen
skal være uændret, så vi går lodret op til
skæringspunktet mellem 10 V-linien og 30
^A-kurven, hvor vi ude til venstre finder den
nye kollektorstrøm 3 mA. Ændringen er altså
ic = 3 = 2 = 1 mA, og

Der er en anden strømforstærkningsfaktor,
som betegnes med store indexbogstaver: hFE.
Der er her tale om DC-størrelserne lc/Ib,
hvilket er noget helt andet, så pas på ikke at
tage fejl!
>

5)
Se fig. 5. I punktet m haves ved 100 %
modulation en spænding bestående af anodejævnspændingen på 500 V overlejret med en
vekselspænding, hvis spidsværdi netop er
500 V, således at m kan antage øjebliksvær
dier af spændingen mellem nul og 1000 V.
Kriteriet for, at der ikke overmoduleres, er,
at m aldrig bliver negativt. Nu skal vor indi
kator imidlertid reagere, når modulationsgra
den når 90 %, d. v. s. når spidsværdien af
vekselspændingen i m når ned på 500 - 0,9
• 500 = 50 V. Har vi nu en diode, der kan tåle
de forekommende ca. 1000 V med god sikker
hed, kan vi forbinde dens katode direkte til
m, idet R1 kortsluttes, og R2 forsvinder. Så
skal vi blot finde to modstande R3 og R4, så
ledes at vi får de nævnte 50 V i deres sam
lingspunkt. En spændingsdeling på 1 : 10 får
vi, når R3 er 9 gange så stor som R4, men
hvorledes bestemmer vi den ene af dem?
Problemet er, at disse modstande ikke må
være for store, for så bliver indikatorens føl
somhed for lille, men de må heller ikke være
så små, at der afsættes for megen effekt i
dem, og de må heller ikke være så små, at
drejespoleinstrumentet kan lide overlast, når
der moduleres lidt hårdt. Sidstnævnte kan
selvfølgelig undgås ved at indføre en mod
stand (evt. potmeter) i serie med instrumen
tet, så der kan indstilles til en passende føl
somhed.
Hvis anodespændingen er højere, end dio
den menes at kunne tåle, kan man indføre R1
og R2, hvor man f. eks. deler spændingen 2
eller 5 gange ned. Samtidig skal R3 og R4
vælges således, at der yderligere neddeles
med samme tal. Vælges 2 gange, skal der
deles med 10 • 2 = 20, med 5 bliver neddelingen for R3 og R4 50 gange.
For simpelheds skyld regner vi R1 =0 og
R2 = oo , og vi skønner, at R4 = 10 kohm
vil være passende. Så skal R3 være 90 kohm,
og effekterne i de to modstande bliver hhv.
P4 = 507104 = 0,25 W og P3 = 50079 • 104

= 2,78 W. Der kan således vælges en halv
watt hhv. en 5 W modstand. R3 bør nu nok
i praksis opdeles i et antal serieforbundne
mindre modstande, for det er ikke ret mange
typer, der kan tåle 500 V over sig, selv om
effekten er under det tilladelige. Hvis nogen
tænker på at bruge kredsløbet i en praktisk
sender, er der lige et par detaljer at bemær
ke. Meteret bør shuntes med en anden diode,
den skal vende den samme vej, således at den
begynder at lede, når meteret når fuldt ud
slag. Evt. kan man forbinde to dioder modsat
over meteret, så er det fuldt beskyttet, også
mod gennemslag i ensretteren (den BY100,
der ses på fig. 5). Endelig skal man ikke af
koble midtpunktet mellem R3 og R4; der skal
være en vis modstand — også for vekselstrøm
— i serie med meteret.
6)
Vi skal først finde kredsens parallelmod
stand, d. v. s. den ohmske modstand, der skal
forbindes parallelt over kredsen for udadtil
at erstatte diverse tab i spole og kondensator,
som derefter regnes for tabsfri. Den findes
som
Rp = Q * X,

hvor X er reaktansen af kondensatoren C
(eller af spolen, de er jo lige store ved reso
nans). Her er C opgivet til 100 pF, så vi får

Nu kan vi gå tilbage og finde parallelmod
standen
Rp = 50 • 228 = 11400 ohm = 11,4 ohm.
Spidsspændingen er 500 V, så er effektiv
værdien 0,707 • 500 = 354 V.
Effekten, der afsættes i kredsen, fremgår
af effektivspænding og modstand:

Hvilket nok kan give en og anden noget at
spekulere over. Hvis kredsen i denne opgave
skal bruges som tankkreds i opgave nr. 5,
hvor input formentlig skal være de »lovbefa
lede« 50 W, så er det jo en betragtelig del af
effekten, der bliver til varme i kredsen
(hovedsagelig i spolen). Man skal altså sørge
for et ordentligt Q (ubelastet) på dette sted.
7)
a) 24 V. b) 0,5 mA. c) Hovedtelefonen til
kobles via en transformer med svævende se
kundær, afprøvet med 2000 V, eller via to
sikkerhedskondensatorer på højst 5 nF hver
og D-mærkede. d) Antennen forbindes til en
god jord (koldtvandsrør) via en solid HFdrosselspole. Denne kan også indbygges i sen
deren og forbindes da mellem antenneklem-
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men og chassiset. Drosselspolen skal være
viklet af så tyk tråd, at den ikke brænder
over, hvis spærrekondensatoren i PA-trinets
anodekreds slår igennem.
8) For at et trin kan gå i sving på en fre
kvens, der afviger stærkt fra arbejdsfrekvensen, kræves, at der findes såkaldte parasiti
ske afstemningskredse på såvel gitter- som
anodesiden, og at disse er afstemt til nogen
lunde samme frekvens. Den fornødne tilbage
kobling er altid til stede via anode-gitterkapaciteten, som overfor sådanne parasitter
ikke vil være udbalanceret ved det eventu
elle neutrodynstabiliseringskredsløb. På VHF
udgøres kredsene af rørets elektrodekapacite
ter i forbindelse med tilledningernes selvin
duktion. En ohmsk modstand indskudt direkte
ved rørets anode- og/eller gitterterminal vil
ødelægge Q’et i de parasitiske kredse og
kvæle svingningerne. For ikke at sætte effekt
over styr shuntes modstanden med en dros
selspole, der har så stor impedans ved VHF,
at den ingen virkning har her, men har så
lille impedans ved arbejdsfrekvensen, at mod
standen er praktisk talt kortsluttet.
LF-parasitter (i frekvensområdet 50—500
kHz) skyldes altid overdreven anvendelse af
drosselspoler, som danner resonanskredse med
forhåndenværende
afstemningskondensato
rer, og svingningerne fjernes ved at fjerne
eller dæmpe en eller flere af droslerne. Som
regel gør man gitterdroslen meget mindre i
selvinduktion, eller den erstattes med en
ohmsk modstand. Overfor LF-parasitter hjæl
per hverken ferritperler eller stopmodstande,
som det anvendes mod VHF-parasitterne.
Ovenstående gælder rørsendere, men noget
lignende kan naturligvis forekomme i transi
storsendere. I sidstnævnte forekommer yder
ligere (og især) de såkaldte parametriske
svingninger, der har helt andre årsager, og
som P&T (endnu) ikke kræver noget kend
skab til.
9) Se fig. 9. Når nøglen trykkes ned, begyn
der spændingen på rørets gitter at falde mod
en forholdsvis lav, negativ værdi med tids
konstanten T = 22 kohm • 47 nF = 10-8s =
1 ms. Når nøglen igen slippes, går gitterfor
spændingen mod -4- 150 V med tidskonstanten
T = 200 kohm • 47 nF = 10 ms.

Konstruktion
uden bukninger
Af OZ5NU, Niels Mortensen
Hegnshusene 37, København, 2700 Brh.

Det lyder måske som lidt af et eventyr, at
man kan sige farvel til bukkemaskinen, at
man ikke mere skal begive sig hen til en fag
mand for at få bukket sine chassiser og der
betale i dyre domme for bukningen — even
tyret er sandt.
Midlet er vinkelaluminium, f. eks. 10X10
X2 mm, det kan også fås i andre størrelser,
pris omkring 7 kr. pr. løbende meter.
Man udskærer sin chassisplade i den øn
skede størrelse og borer og skærer div. øn
skede huller i pladen. I dennes sider og ender
monteres
vinkelaluminium,
hvorpå
forplade
og evt. chassiskanter monteres — anvendelsen
af undersænkede skruer giver en pæn og fin
finish. Dog er vinkelaluminium ikke godt nok
bærende for forpladen alene, hvorfor man
udskærer et par trekanter, som sættes (igen
med vinkelaluminium) i siderne af chassiset
og bærende op til forpladen.
Konstruktionens godhed og stivhed afhæn
ger af, hvor pænt og nøjagtigt man placerer
sine skruer — skævheder kan give træknin
ger i chassiset, som evt. kan ses og mærkes
ved senere brug.
At lave en kasse efter samme principper til
konstruktionen kræver vist ingen kommenta-

Fig. 9.

Kommentar.
Den, der kan løse ovenstående opgaver
fuldtud, har helt givet et solidt kendskab til
elektronikkens grundregler, og han har der
med de bedste forudsætninger for det videre
kortbølgearbejde.
Hvilket
selvfølgelig
også
er meningen med prøven! Om dette sæt er
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lettere eller sværere end tidligere, skal jeg
afstå fra at udtale mig om — det afhænger
jo helt af eksaminandens forudsætninger! Det
hele står imidlertid i Vejen til Sendetilla
delsen (4. udg.), så muligheden for at tilegne
sig stoffet står enhver åben.
TR.

Af H. Rossen, OZ3Y.

Gitterdykmeter
som
målesender
En målesender af den slags, vi amatører i
almindelighed har til rådighed, har som regel
en nøjagtighed omkring ± 2 °/o. En sådan nøj
agtighed er tilstrækkelig, når den anvendes
som trimmegenerator, men der forekommer
tilfælde, hvor der kræves større nøjagtighed.
I mit tilfælde skulle jeg bruge et signal på
3055 kHz til at justere et båndpasfilter i en
ESB-sender, og med en tolerance som ovenforanført vil det sige, at når målesenderen er
afstemt til 3055 kHz, så kan dens signal ligge
på 2094 kHz og op til 3116 kHz, en nøjagtig
hed som ikke var tilfredsstillende. Jeg stu
derede lister over surplus-xtaller uden resul
tat og fik derfor fremstillet et xtal, det var
slet ikke så dyrt endda i betragtning af, at
nøjagtigheden nu var oppe på ± 0,001 ®/o.
Næste problem var en oscillatoropstilling.
I modtageren havde jeg en 100 kHz markeringsgenerator. Den blev forsøgt anvendt og
kunne i og for sig bruges, men jeg besluttede
i stedet at anvende mit gitterdykmeter. Dette
er et Heathkit type GD-1B, men ethvert andet
kan selvsagt anvendes. Med xtallet sat i hol
deren i stedet for en spole måltes ca. 15 volt
HF på anodesiden. Det, jeg skulle bruge til
filterjusteringen, var omkring 1 volt HF, altså
skulle der laves en eller anden form for regu
leret output. På diagrammets venstre side,
indrammet med en punkteret linie, ses resul
tatet. Output kan reguleres mellem 0—2 volt
HF. Er der brug for et større reguleringsom
råde, kan overføringskondensatoren på 30 pF
gøres større.
Den praktiske udførelse kræver vist ingen
nærmere beskrivelse. Men for det tilfælde,
man vil benytte samme type GDM som her
anvendt, dog lige et par praktiske bemærk
ninger.
Benene på det såkaldte »phono plug« pas
ser nøjagtigt i GD-1B. På de 3 stk., der skal
bruges, fjerner man med en lille nedstryger
stelfligene. Fremstil en vinkel af hvidblik

eller andet lodbart materiale, og forstærk
vinklen med en trekant loddet på hvert hjør
ne. Vinklens ene side afrundes efter hullet i
GDM. Fodstykket opmærkes nøjagtigt med
placeringen af benene efter GDM’s spolefat
ning. Derefter bores der til benmontering 6
mm huller, denne størrelse tillader netop kra
ven på phonopluggene at passere. Sæt der
efter plugs på plads i GDM. Sæt GDM på
enden og læg holderen ned over pluggenes
kraver, og i denne stilling loddes alle tre
plugs omhyggeligt. Benyttes denne frem
gangsmåde, er der sikkerhed for, at enheden
virkelig passer i holderen.
Det kontaktplug, der er nærmest GDM’s
bund, er anodesiden; det er herfra, HF tages
via kondensatoren på 30 pF. Midterbenet er
stel, dette forbindes som vist til potmeteret
samt til dettes hus, og endvidere til coaxialkablets skærm. Som kabel kan anvendes en
stump RG-58A/U eller lignende flexibel type,
der som afslutning har 2 krokodillenæb.
Xtallet er anbragt i en holder, således at
der er mulighed for at skifte til andre fre
kvenser, hvis der skulle blive brug for det
længere ude i fremtiden.
Og til slut lige dette: GDM’s skalaindstilling
er selvfølgelig uden større betydning. Med
helt lukket kondensator svinger xtallet dog
ikke, den rigtige indstilling er ukritisk og in
dikeres af den indstilling, hvor GDM trækker
størst gitterstrøm.
*

Venner og medarbejdere i ind- og ud
land ønskes en glædelig jul og et godt
nytår af OZ’s redaktion.
OZ6PA — OZ7AQ.
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Automatisk
båndstop
Af

John

Petersen,

Jeg har i al stilhed anskaffet mig en bånd
optager uden automatisk båndstop. Denne
indretning savnede jeg meget på grund af
min evne til at falde i søvn, mens optageren
var i drift. Og efter at have konstrueret en
sådan, har jeg besluttet at beskrive dens elek
triske del.
Det ikke-elektroniske må man selv frem
stille, da dette er meget forskelligt fra værk
til værk. Jeg har med held lavet dette arran
gement til en Eltra Type 1001 — men det vil
naturligt, som det senere vil fremgå, være
lettere at lave arrangementet til en båndop
tager, som styres elektrisk.
En pære, som tændes, så snart optageren
sættes i drift (M), bliver placeret som for eks.
på fig. 1 på trykrullesiden. Den vil da ud
sende et lys, som med passende afskærmning
kun vil ramme båndet eller den indsatte foto
celle. Fig. 2 viser nogle forslag til spalteåb
ninger — i mit tilfælde var den runde af
skærmning bedst. Båndet er et ideelt stof til
lysstrålernes afskærelse fra fotocellen.
Det automatiske båndstop virker ved, at
der indsættes et stykke gennemsigtigt bånd
(i nødstilfælde tape) i begge ender af båndet,
se fig. 3. Når båndet når frem til det gennem
sigtige stykke tape, vil lysstrålerne kunne
slippe igennem båndet og eventuelt, hvis det
er nødvendigt, gå gennem en samlelinse for
herefter at ramme fotocellen. Jeg har anvendt

Fra redaktionen
Til de mange, der har hørt mit nødråb om
stof til OZ, men som ikke ser deres artikel i
dette nummer: Tak! Artiklerne skal nok
komme i bladet — lad os være glade for, at
der er over- og ikke underskud m. h. t. stof.
Til alle, også jer, der har ydet et bidrag: Husk,
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FIG. 3

FIG.2

Tværgade, Felsted.

A = start- eller slutbånd.
B ~ gennemsigtigt bånd.
C = magnetbåndet.

en OC71, hvor det sorte laklag er skrabet af,
som fotocelle. Så snart fotocellen rammes af
lys, vil den reagere — den er mest lysfølsom
på den side, hvor emitterpladen er anbragt —
der vil frigøres et så stort antal ladnings
bærere, at transistoren vil være i mættet til
stand, d. v. s. at emitter- og kollektorspændingen kun vil være nogle få mV. Transi-

FIG. 4

Relæets type er forkert angivet på tegningen,
det skal være TBv 6500/21.

storen, der trækker relæet, vil derfor kun
kunne trække en lille basisstrøm og derfor
være blokeret, altså er relæet i hvilestilling.
Afbrydes lysstrålen, vil transistoren gå ind i
sin blokerede tilstand og derfor yde stor mod
stand. Ethvert relæ, som virker ved 10 V og
med en strøm på 25 mA, vil kunne anvendes.
Jeg har brugt en kraftig elektromagnet, som
styres af fotorelæet (fig. 4) til det mekaniske
stop af værket — men man har her store mu
ligheder for selv at eksperimentere.
*

at der skal hele tiden bruges tekniske og an
dre artikler, og at disse gerne hovedsagelig
skulle komme fra læserne selv!
Og glem så ikke vor lille konkurrence om
begynderens modtager — se OZ for oktober
side 343.
God jul og vy 73.
OZ7AQ.

DRsiden
Jeg sad forleden dag og bladede i nogle
gamle numre af OZ, og pludselig læste jeg om
et medlem, der ikke vidste, hvad han skulle
bruge sit DR-nummer til.
Jeg vil derfor i denne artikel prøve at kaste
et lys over DR-amatørens arbejde, for jeg
mener, at der bliver gjort alt for lidt for os.
Rundt omkring i verden findes radiosta
tioner, som er meget glade for at modtage
rapporter fra lyttere, og som bekræfter disse
med farvestrålende kvitteringer, de såkaldte
QSL-kort. Men det er ikke så ligetil at skrive
en tilfredsstillende rapport.
Jeg vil her gengive den rapport, som jeg
selv anvender:
DANISH RECEIVING STATION
I had the pleasure of listening to your station: ....
Call-signal: ..................... Frequency:
fcc/s =
m
Date: ......................................... Time (GMT):.............................
Reception was as follows:
QSA: .... QRK: .... QRM: .... QRN: .... QSB: ..
My receiver is:

Tubes:

Made in: ............

And I use indoorsjoutdoors aerial of the following
type: ................................................................................................
Weather conditions: ........................................................................
Comments:

I

trust

technical
QSL.

Language:.....................

that

this

department

report
and

will
I

be

look

of

value

forward

to

your

to

your

I de fleste tilfælde vil der med en sådan
rapport være mulighed for at få QSL fra
stationen.
Men der er andre steder at hente sine QSLkort. Her tænker jeg på sendeamatørerne.
Men her kommer rapporten til at se en smule
anderledes ud:

To radio:

DANISH RECEIVING STATION
.................................................................................

Ur fone/CW sigs rcvd: (date) From: .. to .. (GMT)
on: .... fcc/s = _________ m RST: .... Modulation: .........................
QRM: . . . . QRN: . . . . QSB: . . . . R X : . . . . Ant.: . . . .
Remarks:
.................................................................................
Vy 73 de: (QTH).

I mange tilfælde vil en sådan rapport give
QSL, men mange gamle hams er ikke glade
for at ryste op med QSL til os DR-amatører,
men nevermind, dette punkt vil jeg ikke kom
me nærmere ind på her. Husk i alle tilfælde
at skrive en tydelig og rigtig rapport! Vi må
jo bare håbe, at den dag vil komme, hvor man
lærer at værdsætte os for vor side af radio
amatørernes herlige hobby.
Det er selvfølgelig et mægtigt arbejde at
sidde at skrive rapporten hver gang, så hvis
man har adgang til en duplikator, kan man
trykke et hundrede stykker, så de er lige til
at udfylde.
Vy 73 de OZ-DR 1453,
Torben Wridt Jensen,
Kirkevej 17, 5580 Nr. Åby, Fyn.

Vy 73 de
NAME:
ADDRESS:
TOWN:

.............................................
......................................
.............................................

COUNTRY:..............................................

Jeg mener selv, at denne rapport giver de
mest nødvendige oplysninger, men selvfølge
lig kan den ekstra ihærdige påføre barome
terstand o. lign.
QSA (signalstyrke) rapporteres fra 1—5
med 5 som kraftigste signal.
QRK (læselighed) fra 1—5 med 5 som rene
ste signal.
QRM (forstyrrelser fra radiofonistationer)
Brc = radiofonistationer, CW = telegrafi.
QRN (forstyrrelser fra atmosfæren) none,
a bit og strong.
QSB (variation af signalstyrke) slow og
fast.

Elektronik i kommunikationen. Af
Fialla. H. M. Bergs forlag. 32 sider,
kr. 11,-.

Jan
pris

Heftet er nr. fire i en serie, hvoraf nr. 3, Elektro
nik til måling, tidligere har været omtalt her i OZ.
Serien er beregnet til brug ved fysikundervisningen
i 8. til 10. skoleår samt ved teknisk forberedelses
eksamen. Det er anlagt bredt fortællende, startende
med
Antikkens
primitive
kommunikationsmidler,
videre over morsealfabetet, den elektriske telegraf,
telefonen
og
den
moderne
bærefrekvenstelefoni.
Der fortsættes meget skematisk med en beskrivelse
af radiokommunikation og de hertil anvendte kom
mercielt
fremstillede
apparater.
Radiofoni,
fjernsyn,
link-forbindelser
og
rumkommunikation
får
også
en kort omtale, og så er de 32 sider brugt.
Som en introduktion til emnet for den helt ufor
beredte
må
dette
hefte
sikkert
være
fortrinligt.
Nogen teknik, der er værd at snakke om, får man
ikke, men som en appetitvækker for den videdebegærlige ungdom har heftet en mission.
7AQ

433

Spørgsmål

sendes

Hirsebakken

7,

skal

opgives

altid

kaldesignal,

til

Måløv.

men

OZ6NF,
Sammen

G.

Juul-Nyholm,

med

spørgsmålene

EDR-medlemsnummer
spørgerne

forbliver

og

evt.

anonyme

overfor alle andre end OZ6NF.

Spørgsmål: Jeg vil gerne spørge dig, om der fin
des én eller flere transistorer, der kan anvendes
som GDM-oscillator op til 4—500 MHz, og som kan
fås til en rimelig pris (helst silicium N P N ) . Kan
transistorer anvendes i en ækvivalent til neden
stående diagram af en UHF-oscillator ( f i g . 1 ) , for
sagen er den, at jeg gerne ville have et GDM med
transistorerne anbragt i fatninger uden på kassen,
således at de let kan fjernes og GDM anvendes som
absorptionsbølgemåler på VHF og U H F . Hvor langt
op i frekvens kan. man komme med en U-bøjle og
f.x. 3 pF butterfly-kondensatorer? Til de lavere fre
kvenser
vil
jeg
anvende
parallelkapaciteter
over
spolerne således, at jeg kan dække hele området
fra 100 til i hvert fald 440 MHz. — Til sidst et
lille, dumt spørgsmål: Der kan da ikke anvendes
gennemføringskondensatorer til at føre HF fra ét
skærmet rum til et andet; det må da vist anvendes
en teflonbøsning ell. lign.?

Svar: Ja, det gør der. 2N709, 2N918 og 2N2857
kan alle nemt svinge op til 500 MHz, og hvis der
kæles for dem op til omkring 2000 MHz. Prislaget
er 20—40 kr. De er alle NPN Si-typer. 2N918 er
nok nemmest at få fat på. Men også BF185, BF115,
BF 195, BF184, BF194, 2N706 m. fl. kan bringes til
at svinge på 500 MHz; men det er ikke så let at få
dem til det, som med de første, og det kræver et
lidt andet kredsløb end på de lave frekvenser.
Vedr. fig. 1 kan det godt være, at det kan lade
sig gøre, men man bruger det ikke. Desuden vil
jeg kraftigt fraråde dig at montere transistoren i
en fatning, hvis du vil have den til at svinge på
lideligt på UHF, for ledningslængderne bliver kri
tiske og skal være så små som overhovedet mu
ligt. Der er faktisk ikke råd til at have ledninger
til en fatning. Jeg ville bygge et GDM og en
bølgemåler hver for sig, og man kan jo godt bruge
de samme spoler i begge apparater. Du skulle nok
kunne komme op over 500 MHz med en U-bøjle og
en 3 pF-kondensator; men du må huske på, at tran
sistorens kapaciteter er noget større end 3 pF,
specielt indgangskapaciteten. Det er meget vigtigt,
at den mekaniske udformning laves således, at led
ningslængden
mellem
transistoren
og
kondensato
ren er så kort som mulig, nogle få millimeter kun,
og at kondensatorens terminaler sidder lige in
den for spolestikkets terminaler. Du bør desuden
læse 7AQ’s artikel i OZ febr. 61. — Ja, selvfølgelig.
En gennemføringskondensator vil jo kortslutte HFsignalet til stel. Noget andet er, at man kan udnytte
kapaciteten i kredsløbet, for. eks. som C i en
svingningskreds, hvis den altså er passende, og så
kan man jo godt få HF’en igennem. Men det er
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sjældent at se det anvendt, fordi nøjagtigheden af
en sådan kondensator er betydelig mindre end nor
malt for afstemningskondensatorer.
Spørgsmål: Jeg har en stuemodtager, 12 V, som
jeg kunne tænke mig en strømforsyning til. Kan du
hjælpe mig med en beskrivelse?
Svar:
blemet.

Ja.

Fig.

2

1N4001

vil

sikkert

kunne

klare

pro

AD 149

Spørgsmål:
Jeg
har
bygget
transistorvoltmeteret
i OZ febr. 67. Det fungerer upåklageligt, idet jeg
dog har haft lidt vrøvl med stabiliteten af for
syningsspændingen, som klaredes med et par zenerdioder. Men hvad der ikke kan klares med zenerdoder er: Når jeg måler på en konstruktion med
jordet
stel,
forekommer
de
særeste
symptomer.
Blot jeg tager ved prøvepinden (altså en ganske
lille kapacitet til plusledningen), slår instrumentet
bagud, men det kan jo ordnes igen med de to
potmetre. Men når jeg så vil til at måle på dette
jordede chassis og måske ikke holder prøvepinden
helt nøjagtigt, som da jeg stillede på nul, tja —
så er viseren straks alle andre steder end på nul
punktet. Desuden står viseren, når den får jord, og
svirrer ganske lidt, knapt synligt, men dog ret
irriterende.
Ligeledes
er
forstærkningen
i
DC-forstærkeren også knap så stor med jord, som uden
jord. Hvordan afhjælpes disse ting??
Svar: Det skyldes nok, at der samles noget 50 Hz
op et eller andet sted, som forstyrrer DC-forstær
kerens
arbejdspunkt.
I
første
omgang
ville
jeg
prøve at føde den med et par batterier. Hvis
det forsvinder dermed, ville jeg prøve med en
anden nettransformer, for der kan jo være lidt
overgang
imellem
primærog
sekundærviklinger
ne, og det vil virke lige som et indgangssignal.
Hvis det også er der, når O2 sluttes, er det næsten
helt sikkert en læk transformer. — Hvis det stadig
er
der
med
batterierne
som
strømforsyning,
er
det nok opsamling af netbrum via prøvelednin
gerne. Det kan man til en vis grad gardere sig
imod ved at bruge en mikrofon- eller coaxledning
som prøveledning; men det plejer nu ikke at være
nødvendigt ved DC-målinger. Tilbage er der selv
svingsfænomener. Transistorer er jo* højstejle, og
man kan udmærket komme ud for, at en transistor
opstilling med ledninger på 10 cm eller mere giver
sig til at svinge på VHF eller UHF, hvis deres fT
er 100 MHz eller mere. Det vil AC151 dog ikke

gøre; men hvis der var anvendt BC108, hvad der
kunne være meget nærliggende og rimeligt, kunne
det ske. Nå, det lyder ikke, som om det er grun
den, jeg nævner det blot for fuldstændighedens
skyld. Jeg ville kontrollere montagen endnu en
gang. Andre forslag kan jeg ikke give i denne om
gang; men måske kan andre give et tip om, hvor
dan det klares? Så skriv til mig om det.
Spørgsmål: Jeg har fra en japansk transistor
radio fået nogle transistorer, og vil gerne have
oplyst, hvilke europæiske typer, de svarer til:
Der er 2 stk. 2SÅ71, 2 stk. 2SA70, 2 stk. 2SB175
og 2 stk. 2SB172, alle af mærket Matsushita. Des
oden er der en art dr ejekondensator i plastikhus
ned 6 tilledninger, hvoraf kun 5 har været brugt.
Typen er PVC-2FX. Kan du give nogle oplysninger
om kapaciteten og tilledningerne? — Med hensyn
oil modtageren i OZ maj 67 vil jeg spørge, om
irejekondensatoren i 2’ HF må være på 60 pF;
hvis ikke, er det så nok at save nogle af statorpladerne af, eller skal rotorpladerne også af? —
En 75 ohm nedføring fra en 20 m lang trådantenne,
skal den have nogen bestemt længde?
Svar: 2SA71 og 2SA70 svarer til hhv. AF114 og
AF116. 2SB175 og 2SB172 svarer til hhv. OC75 og
OC72. Drejekondensatoren kan jeg desværre ikke
hjælpe
dig
med.
—
Om
drejekondensatoren
er
60 eller 30 pF spiller nok ingen rolle udover, at
drejekondensatoren i 2. HF må være på 60 pF;
kondensator for at dække samme område. Det skulle
være nok at save plader af den ene af delene. —
Dit sidste spørgsmål er straks vanskeligere at svare
fyldestgørende på. Jo; med det samme kan det da
siges, at hvis kablet er sluttet til tråden på midten,
og skærmen og inderlederen er sluttet til hver sin
halvdel, er længden af kablet uden betydning på
40 og 15 m båndene. Men sådan er kablet jo nok
ikke forbundet, og det er det, der bekymrer mig.
For hvis det blot er forbundet til enden af de
20 m tråd med inderlederen, er der anvendt en
masse godt kabel til ingen nytte. Som senderanten
ne vil den være meget vanskelig at få til at ar
bejde, og som modtagerantenne vil man sikkert få
bedre resultater ved at stikke skærmen i antennestikkets varme pol, altså uden kabelvirkning. Det
kan imidlertid ikke udelukkes, at man kan lave
et antenneafstemningsled, som kan koble energi op
i antennen i stil med en endepunktsfødet Zepp, men
der skal nok nogen eksperimenteren til. Jeg ville
nøjes med et alm. stykke antennetråd til nedførmgen også!
Spørgsmål: Et spørgsmål angående AGC: I OZ
jan. 67 er vist et system med forstærket AGC og
-oariabel hang-tid; nu er spørgsmålet: Hvordan skal
AGC-spændingen
tilføres
de
regulerede
rør?
Så
sidt jeg kan se, går det ikke med den direkte til
gi som vist med pilene „til l’ste MF-rør“ o. s. v.,
da 1 nF-kondensatoren i så fald vil kortslutte sig
nalet. Hvis der er noget underforstået, håber jeg
ao kunne få besked om sammenhængen, da jeg
er i færd med at indbygge det omtalte system i
min modtager.
Svar: Ja, du har ret. Reguleringsspændingen skal
ikke føres til styregitrene direkte, men via de
respektive gitterafledere. Det vil sige, at i stedet
for at modstanden fra g1 sluttes til stel, sluttes den
til reguleringsspændingen ved pilene. Dette er et
af de uundgåelige tilfælde, hvor et af forfatteren
forudsat kendskab til teknikken ikke rækker til.
Brevkassen eksisterer bl. a. for at kunne assistere
i sådanne tilfælde.

Elektronik 1, af Benny E. Andersen, C. C.
Fussing, K. D. Poulsen og Helge Sørensen.
Gjellerups Forlag 1967. 92 sider i format 17,5 X
25 cm. Pris ikke oplyst.
Bogen har undertitlen Teori og praksis for begyn
dere,
til
undervisningsbrug
og
selvstudium.
Den
sidstnævnte af forfatterne er kortbølgeamatør med
call OZ5HS. Der er 14 kapitler, hvoraf man især
bemærker kap. 4, der omhandler en ret udførlig
beskrivelse
af
brugen
af
et
universalinstrument.
Oplagt begynderstof, især for ham, der bruger bogen
til selvstudium, og fortrinligt behandlet. Efter et
par kapitler om modstande og kondensatorer, hvor
der lægges lidt mere vægt på den praktiske side
end i VTS, kommer kapitler om halvledernes op
bygning og anvendelse som omskifter og forstær
ker. Der er her lagt vægt på nogle simple målinger,
og dette er også ganske udmærket, for det er jo
på den måde, man bliver dus med stoffet. Stoffet
skæmmes dog en smule ved brugen af forældede
transistortyper
ved
eksemplerne
samt
konsekvent
brug af den forkerte betegnelse for basis — en base
er nu en gang det „modsatte" af en syre, hvilket
en
fysiklærer
burde
vide.
Endvidere
indarbejdes
den tyske betegnelse U for spænding, hvilket ikke
er videre hensigtmæssigt, når vi ellers praktisk talt
overalt
bruger
bogstaverne
E
eller
V.
Herefter
afsnit om mikrofoner, højttalere etc. samt om „selv
lavet"
apparatur
(apparater,
der
laver
sig
selv?
Meget bekvemt!). Kapitel 13 synes at have dette
tals magiske kraft koncentreret i en misforståelse:
faren ved at afbryde Ic ved at fjerne Rc eksisterer
kun i forfatterens fantasi — men man må selvføl
gelig hellere være for forsigtig end det modsatte!
En tanketorsk, der dog skal fjernes i næste oplag.
Til brug ved undervisningen i elektronik reg
ner
forfatterne
med
anskaffelse
af
et
byggesæt
(Radionic eller Philips), der omtales. Bogen sluttes
med et stikordsregister.
Som forløber for eller supplement til Vejen til
Sendetilladelsen er bogen absolut at anbefale. Der vil
sikkert være mange skoleelever, der i de kommen
de år vil få smag for elektronik via denne lille bog;
lad os håbe, den naturlige udvikling vil gøre dem til
medlemmer af EDR.
TR

For en gangs skyld vil jeg hæve anonymitetens
slør og bringe en særlig tak til SM6AEN, fordi
han har sendt en næsten komplet instruktionsbog
over BC-224 til brug for spørgeren i forrige nummer.
Det er en overdådig hjælp med både forklaring,
diagram og stykliste. Tak, Lennart!
Og så vil jeg forøvrigt ikke mere forære dia
grammer væk, men bede om at få dem tilbage
efter kopiering eller aftegning, så andre også kan
få glæde af dem. Det må gerne udarte til en slags
bibliotek, så alle bidrag modtages med glæde, især
diagrammer over surplusmateriel.
Vy 73 med ønsket om en glædelig jul og et godt
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.

Antenner og stormvejr. II

(fortsat fra forrige nummer)

Ved vore udregninger er der en ting, vi ikke har
taget i betragtning, det er vindtrykket på selve den
lodrette antennmast. Det er et forhold, der ændrer
vore beregninger ganske væsentligt. Vinden blæser
jo ikke alene på selve antennen i mastens top,
men på enhver del af anlægget. Det er velkendt
blandt radioamatører, at selve antennen i regelen
udføres af forholdsvis tynde tråde eller rør med
små diametre, derfor er den omtalte antenneflade
på 1/10 m3, er i de fleste tilfælde rimelig. Da
mastetykkelsen i de fremsatte tabeller varierer fra
2 tommer og opefter, vil det ses, at der hurtigt
fremkommer et areal, der er betydeligt større end
vindarealet i antennen på toppen. Tænker vi os en
mast, der er 6 meter høj og 80 mm i diameter
(c. 2%“), vil vi hurtigt kunne regne ud, at vi her
har at gøre med en overflade på ½ m3, som vinden
kan prøve sine kræfter på, og det er jo et forhold,
man ikke kan negligere ved sine beregninger. For
holdet er der taget hensyn til ved de i sidste num
mer gengivne normer for antenner til fjernsyn og
FM; men for os, der skal regne os til resultatet, må
sagen tages op fra grunden.
Betragter vi den bjælke, som vi ser på fig. 1 i
forrige nummer, ser vi, at der ligger en belastning
helt ude i den yderste ende. Man kunne også tænke
sig en jævnt fordelt belastning fra den yderste
ende og helt ind til muren. I så tilfælde bliver be
regningen en ganske anden. Nu hedder det ikke
mere, at bøjningsmomentet er lig vægten i kilo
gram gange længden, men bjælkens halve længde
gange vægten. Det udtrykkes ved formlen M =

Retter vi nu vor bjælke op i lodret stilling og
lader den være et rør, så forstår vi bedre, at vin
dens kraft på op til et par hundrede kilo pr. kva
dratmeter må betragtes som en jævnt fordelt be
lastning. I tal kan man udtrykke det i et eksempel.
Vi tager oven for nævnte mast, der er 6 meter
høj og har en diameter på c. 80 mm. Da vi skal
regne med centimeter og kilo får vi, hvis vi for
nemheds skyld sætter vindens tryk til 100 kilo pr.
m2, at momentet ved mastens fod er
48 = 14.400 kgcm. (De 48 er arealet 0,48 m2
ganget med vindens tryk 100 kg). Lad os samtidig
sætte antennes overflade til 1/10 m2 (beamantenne), da følger dennes påvirkning ved foden således
10X1000 = 10.000 cmkg.
Her har vi altså et eksempel på mastestangens
moment er betydelig større end selve antennens.
Når antennemastens vindtryk spiller en så bety
delig rolle, vil man jo sætte ind på ikke at dimen
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sionere for småt. Imidlertid kan dette være som ej
tveægget sværd, idet tykkere rør giver endnu større
vindtryk. Selvfølgelig vil vi fuldt ud kunne klare
alle
belastninger
med
større
rørdiametre,
men
det kan hurtigt vise sig, at det er meget øko
nomisk at aftrappe sine antennemaster til mindre
tykkelse opefter, hvor momentet jo aftager. I det
følgende skal vi give et lille regneeksempel på en
sådan aftrappet mast, et eksempel, der ikke er så
indviklet at efterregne, som det kan se ud til. Vi
tænker os en 10 meter antemnemast udført i stålrør.
Først vil vi se på den mest nærliggende løsning,
at udføre masten som en rørmast med samme dia
meter overalt. Vi vælger en fire tommers mast; den
har efter tabellen en udvendig diameter på 114,3
mm. Det er nu temmelig hårfint, lad os regne med
115 mm. En 10 meter mast, 115 mm i diameter, har
en overflade, eller rettere en flade mod vindtryk
ket, svarende til 10 X 0,115 m2 eller 1,15 m2. Lad
os nu her og i det følgende sætte vindens tryk til
100 kg pr. m2, det er et tal, der er meget behageligt
at arbejde med.
Det vil i dette tilfælde betyde, at vindtrykket
på den samlede mast er 115 kilo. Nu tager vi vort
eksempel fra før og siger, at momentet er lig med

i cm. Resultatet bliver, at der nede ved foden ud
øves et trykmoment på 57.500 cmkg. Ønsker vi nu
at vide størrelsen af Wx (modstandsmomentet), di
viderer vi med 1000 (i vort tidligere eksempel
brugte vi tallet 800, men tallet 1000 er nemmere at

tabel i fig. 3 i forrige nummer af OZ, at det nær
meste tal er 48. Vort tal er faktisk for lavt, det vil
sige, at denne mast faktisk ikke, med den højde,
den har, kan bære sig selv, og at der slet ikke er
mulighed for en antenne i toppen, såfremt vi
holder sikkerhedsfaktoren så høj. Her er dog store
divergenser
i
opfattelsen.
Rørfabrikanterne
siger,
at med de moderne rør behøver man ikke at sætte
sikkerhedsfaktoren
til
1/5
—1/6, som jeg gør, men
kun til 1/3. I det sidste til
fælde kan man jo divi
dere med 2000, og så bli
ver W x jo betydeligt min
dre. Nu vil vi holde os
strengt til vort tal 1000
og så se, hvad der sker,
hvis vi aftrapper masten
opefter.
Det må straks siges, at
beregningerne
bliver
lidt
mere
komplicerede;
men
med lidt tålmodighed skal
det nok vise sig, at det
ikke er så indviklet, som
det tilsyneladende kan se
ud til. I fig. 5 ser vi må
lene på en sådan mast. Det
forudsættes,
at
mastens
nederste
part
fortsætter
ned i jorden i ca. 2 meters
dybde, men det har ingen
indflydelse på vore bereg
ninger.
Mastens
mål
er
som følger. Samlet læng-

Fig. 5.

de over jordoverfladen 10 meter. Nederste afsnit
l1 er 400 cm, næste afsnit 12 = 300 cm og øverste
afsnit ligeledes 300 cm. Nederste diameter d1 =
4“ (115 mm), d2 er 89 mm og øverste diameter
60 mm.
Regnestykket går nu ud på at beregne de for
skellige momenter, der kan opstå i en sådan masts
forskellige afsnit og at regne sig til det samlede
moment ved mastens fod.
Herved bliver det muligt at afgøre, om mastens
dimensioner kan stå for en kritisk vurdering, eller
om man, hvad der som oftest er tilfældet ved den
slags beregninger, skal gå op i dimension for at
være på den sikre side.
Bøjningsmomentet fremkaldt af vindtrykket alene
fremgår af følgende formel:

Det
samlede
bøjningsmoment
fremkommer
som
summen af vindtrykkene på masten og derefter
vindtrykket på selve antennen.
Indfører vi nu tallene fra mastemålene, får vi
for masten alene;

De 100 er vindens tryk sat til 100 kg pr. m2.
Når der divideres med 10.000 er det, fordi der går
10.000
cm på én kvadratmeter. Tallet 200 i første
brøk er den halve mastelængde, 550 er den første
mastelængde plus halvdelen af den næste etc. —
Studér formlen grundigt.
Efter at alle nullerne er ophævet mod hinanden
og forkortelser udført, ser ligningen, sådan ud:
(4 • 11,5 • 100 • 2) + (3 • 8,9 • 550) + (3 • 6 • 850)
og som slutprodukt får vi:
9200 + 14.685 + 15.300 cmkg
eller som et samlet resultat af vindens tryk på
masten 39.185 centimeterkilo.
Lad os nu prøve at sammenligne dette tal med
resultatet af beregningen over den 10 meter uaf
trappede
mast.
Vi
fik
dens
bøjningsmoment
til
57.500, vi har altså sparet 18.315 cmkilo. Anbringer
vi nu en to meter antenne i toppen med et vindareal på 1/10 m2, giver denne yderligere et mo
ment på 10x1000 (10 kilo vindtryk gange mastehøjde) = 10.000 cmkilo og endda et lille overskud.
Mon ikke læserne efter det her fremførte vil
sige, at mine beregninger giver antenner, hvis styr
keforhold kun er lige på „vippen". Det er også rig
tigt, der har i de givne eksempler ikke været noget
at give væk af, og hvad så med de master, der skal
bære 10 eller 20 meters beam’er med rotations
elementer og hele herligheden. Ja, der må vi unæg
telig meget højere op i rørdimensionen og så bliver
det jo også betydeligt dyrere. Til den absolutte
yderlighed gengiver jeg en mast, der kan belastes
med et vindtryk på 900 kg i toppen; det svarer
til 4% kvadratmeter antenneareal i pivstorm. Til
gengæld er højden over jorden kun 7 meter; men
ligger man godt, skulle det være tilstrækkeligt for
gode conditions, og endelig kunne den måske an
bringes i beslag ud fra en husvæg eller på en meget
kraftig tagkonstruktion.
Lad os sætte målene til:
L = 8500 mm; La = 7000 mm; P = 900 kg;

I1 = 3200 mm; I2 = I3
267 mm ø; d2 = 215 mm
s = 7 mm; S = 3,0.
Regnestykket kommer nu til
vi følger samme metode som
pel:

= 1900 mm; d1 =
ø; d3 = 160 mm ø;
at se sådan ud, idet
i det tidligere eksem

Det var selve mastens vindtryk, hertil kommer
vindtrykket
fra
antenneregionen
i
toppen;
sætter
vi den til 900 kilo, får vi l1 • P = 900 • 700 =
630.000 kgcm. I sådant tilfælde er der unægtelig mu
ligheder
for
det
helt store roteren
de
beam-anlæg.
—
Der
kan
lægges
mange elementer og
svære
elementer
i
toppen, og der skal
noget til for at ud
nytte et så stort
materdaleareal.
Rørfabrikanten
opgiver
et
Wvcm3
på 362 som svaren
de til udregninger
nes
resultat,
men
fabrikken
sætter
også sin sikkerheds
faktor til 3. Det vil
sige, han dividerer
med 2000, hvor vi
har brugt 1000.
Nu kan jeg ikke lade være med at fremføre en
lille
sidebemærkning
eller
rettere
sideudregning.
Som bekendt ønsker man jo en vis stivhed i sit an
tenneanlæg. Det ser jo ikke godt ud, at antenne
toppen duver for vinden. Man må kræve en vis
stivhed og i almindelighed kræver man, at masten
ikke under belastning, det vil sige under kraftig
blæst, må bøje sig mere end 2 % af sin længde.
For at kunne udføre denne regning, skal vi be
nytte et par ekstra formler, nemlig træghedsmo
memt eller inertimoment. I vor tabel fig. 3 ses disse
tal benævnet Ixcm4 for de forskellige rørtykkelser.
Hertil kommer Elasticitetsmodulen, et tal, der an
giver jernets forhold under tryk. Man har fundet
denne elasticitetsmodul E = 2 000 000. Hvad Ix
angår, står der ikke i vor tabel værdier over
165 mm, men lxcm4 for J1 er 4835 cm4, for J2
3476 cm4 og for 'Js 896 cm4.
Mastebøjningens formel lyder som følger:

437

Som det ses, kan også mastens bevægelser be
regnes. For den ikke særligt i jernkonstruktioner
bevandrede læser vil det nok falde lidt svært at
sluge
de
forskellige
udtryk
som
kilocentimeter,
bøjningsmomenter,
inertimomenter
etc.,
men
inden
for radioteknikken har vi dog også slugt adskillige
„kameler",
som
vi
i
begyndelsen
ikke
forstod,
men som vi senere blev fortrolige med.
Nu, hvor vi har været så meget inde på stål
master, kan det også være fristende at se, hvor
dan forholdet stiller sig med master af træ. —
I fig. 7 er gengivet en serie data for alminde
ligt rundtømmer i fyrretræ. Herunder kommer de
særlige telefon- og telegrafpæle. Som det ses, gæl
der også for træ nøje udtalte tabeller over styrke
forhold, modstandsmomenter etc. Hvis vi efter den
ne tabel tænker os en mast rejst, som skal bære
en større 10- eller 20 meter halvbølgeantenne, kan
vi på samme måde som ved jernmasterne beregne
vindtryk
og
centimeterkilobelastning
ved
jord
overfladen. Lad os' tænke os en mast, 25 cm i dia
meter og 8 meter høj. Hvor meget kan den bære
i vægt i sin top, som vi kan omsætte i antennekon
struktion. Her må vi straks starte med vindtrykket. Vi sætter det som eksempel til 100 kito pr.
kvadratmeter. Regner vi master lige hele vejen op,
hvad der nu sjældent er tilfældet, får vi et samlet
areal på 8 • 1,25 kvadratmeter eller 2,0 meter2
Så ser vor formel således ud:
2 kvadratmeter giver ved 100 kg vindtryk 200 kg
og påkendingen i centimeterkilo bliver således

Nu er der det særegne ved træ, at det har et
lille s, det vil sige det tal, vi skal dividere med,
for
at
sikkerhedsfaktoren
er
opfyldt.
Her
ved
fyrretræ kan den sættes til 100, og vi får så ved

Ser vi efter i tabellen, fig. 7, ser vi, at en træ
stamme på 25 cm har et Wx på 1534. Der er altså
et rigeligt overskud til en antenne i toppen af ma
sten. Her må man så dimensionere, således at det
samlede moment bliver 1534, det vil sige, der kan
blive en antenne med % kvadratmeter overflade,
og det er slet ikke så lidt.

Vi har nu fået et ganske godt indblik i de kræf
ter, der virker på en antenne, både i dens top og i
særdeleshed nede ved. mastens fod. På denne bag
grund vil vi også bedre kunne forstå, hvorfor en
storm, som den, der sidst gik over landet, kunne
få så skæbnesvanger betydning. Lad os overføre
vore
beregninger
til
voksestedet
for
stammen
i
den fri natur. Vi betragter det fritstående træ ved
landevejen, som tilsyneladende er urokkeligt over
for vejr og vind. Er nu vort træ 10 meter højt,
regnet fra foden og op til midten af den store
krone med en hel række forgreninger og forgre
ningers forgreninger, og måske ikke så lidt tilbage
af sommerens løv, gætter jeg sikkert ikke forkert,
hvis man anslår en samlet trækroneoverflade på
10 m2. Kommer nu vinden med 100 kg pr. m2, kan
vi hurtigt regne os til belastningen ved træets fod:
10x100x100
(areal
gange
vindtryk
gange
højde),
giver et samlet moment på 1 million kgcm.
Sætter stormen trykket op til 200 kg, er det ikke
underligt
den
kraftige,
men
måske
alligevel
af
alder svækkede træstamme må falde for stormens
magt. Og så har vi endda ikke nævnt vindtrykket
på selve stammen nedefter.
Det er ikke anderledes med telefommasterne. -—
Under særlige forhold kan telefontrådene vokse til
2 eller 3 tommers istove. Og med mange ledninger
bliver trækket enormt. Sker der så det, at en en
kelt stolpes tråde knækker på mastens ene side,
knækker masten som en tændstik, derefter nabomasten og så videre.
For nogle år siden så jeg hundreder, ja, måske
tusinder
af
telegrafmaster
ligge
knækkede
på
vejen fra Odense til Kerteminde.
Når det ellers er gået så hårdt ud over vore
skove sidste gang, skyldes det ikke mindst, at rod
nettet ligger langt oppe mod overfladen. Når mo
mentet bliver for stort, vælter hele træet med sit
rodnet med jorden mellem rødderne. Vægten har
været så stor ved stormtrykket, at der simpelt hen
ikke har været ballast nok.
Når vi nu ved, hvor store påvirkninger der ligger
ved foden af vore antennemaster, så følger det
naturligt, at vi nøje undersøger tagforbindelser og
skorstenspiber, inden vi forankrer antenner til tage
og skorstene. De nedenstående illustrationer giver
udtryk for disse tanker.
Poul Andersen.

Dia
meter

Rumfang
pr. m

W

I

Dia
meter

Rumfang
pr. m

W

I

[cm]

[m3]

[cm3]

[cm4]

[cm]

[m3]

[cm3]

[enr]

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0,0050
0,0064
0,0079
0,0095
0,0113
0,0133
0,0154
0,0177

50
72
98
131
170
216
269
331
402
482
573
673
785
909
1045
1194
1257

201
322
491
719
1018
1402
1886
2485
3217
4100
5153
6397
854
9547
11500
13740
16290

0,0491
0,0531
0,0573
0,0616
0,0660
0,0707
0,0755
0,0804
0,0855
0,0908
0,0962
0,1018
0,1075
0,1134
0,1195
0,1257

1534
1726
1932
2155
2394
2651
2925
3217
352S
3859
4208
4580
4973
5387
5824
6283

19180
22430
26090
30170
34720
39760
45330
51470
58210
65600
73660
82450
92000
102350
113560
125660

438

0,0201

0,0227
0,0254
0,0284
0,0314
0,0346
0,0380
0,0415
0,0452

25
26
27
28
29
30

31

32
33
34
35
36
37
38
39
40

'

Fig. 7.
Tabel over
rundtømmer
(master,
telegrafpæle etc.).

HOVEDBESTYRELSESMØDE
DEN 29. OKTOBER 1967.
Under punkt 1, oplæsning af protokollen fra sid
ste møde, indvendte OZ3RC, at protokollen ikke
var fyldestgørende nok.
Formanden, OZ6PA, kunne hertil sige, at som
den nu blev skrevet med kun vedtagelser og sær
lige afstemninger, var den blevet oprettet for mange
år siden, men OZ3RC var velkommen til at stille
ændringsforslag.
Da
det
var
første
møde
efter
generalforsam
lingen, skulle bestyrelsen konstituere sig.
Som
næstformand
blev
foreslået
OZ3FM
og
OZ1BP, ved afstemning skriftlig blev OZ3FM gen
valgt til næstformand med 6 stemmer, OZ1BP fik
5 stemmer.
Genvalgt blev EDRs sekretær, OZ5RO, og DRlederen OZ8JM.
OZ3RC var ikke tilfreds med, at EDRs kasserer
ikke var medlem af hovedbestyrelsen, 3RC ville,
at man valgte en tilsynsførende kasserer i hoved
bestyrelsen for at fordele ansvaret for EDRs penge
kasse. Dette forslag vakte stor modvilje, og 3FM
kunne ikke gå med til en sådan ændring, da slet
ikke når EDRs kasserer ikke var til stede (Grethe
kunne ikke være til stede på mødet på grund af
familiefest). 6PA kunne ikke se, at det skulle være
nødvendigt med en ekstra kasserer, da alle udgifts
bilag blev kontrolleret før udbetalingen.
6PA bad 3RC indsende forslaget til næste hoved
bestyrelsesmøde. OZ2NU, der på grund af sygdom
ikke var til stede, blev genvalgt til leder af trafik
departementet.
6PA havde fra Holland fået en indbydelse til
et møde i Amsterdam i november sammen med
andre europæiske lande ang. region 1.
Hovedbestyrelsen
blev
enig
om,
at
man
først
skulle have et møde med nordiske lande, før et
møde med de øvrige europæiske lande. Et sådant
møde var berammet til afholdelse først i december.
Et brev fra Post og Telegrafvæsenet blev oplæst
af OZ8JM. (Dette brev om de nye bestemmelser
har alle amatører nu fået).
OZ2RI i Slagelse havde sen'dt en anmodning til
EDR, at man i de kommende forhandlinger med
P&T huskede at omtale de nu snart overalt opdukkede
fællesantenneanlæg.
Det
skulle
jo
ikke
gerne være sådan, at amatører, som boede i blok
byggeri, måtte standse, fordi anlæggene ikke var
i orden.
OZ3RC kom med et forslag om, at EDR måtte
anmode
P&T
om
mere
faste
retningslinier
for
forstyrrelser.
Det blev vedtaget, at OZ7AQ, EDRs TR. og
OZ3RC skriver til P&T. OZ4AO bad om at blive
fritaget for sit medlemsskab af udvalget, der for
handlede med Post & Telefravæsenet. Det blev ved
taget, at OZ7AQ træder ind i stedet for OZ4AO.
Der var indsendt et forslag fra OZ5RO om en
omorganisering
af
EDRs
foredragsudvalg,
OZ6EP
havde nu haft dette i 20 år, 6EP kunne ikke patage
sig et udvidet arbejde inden for udvalget, 6EP
ville derfor helst trække sig tilbage. Det blev
vedtaget, at OZ3RC fra Århus skulle overtage dette
hverv. (I dette nummer af OZ har OZ3RC en rede
gørelse for dette nye udvalg samt nye retnings
linier for de udsendte foredragsholdere).
Hovedbestyrelsen udtalte sin tak til OZ6EP for
hans arbejde i foredragsudvalget gennem de mange

OZ2MI ville gerne have faste retningslinier for
salgsprisen for Vejen til Sendetilladelsen med moms.
Den skulle nu være fastsat til 26,25. På kassererens
vegne aflagde 3FM rapport om regnskabet. Der
var ikke meget at sige om dette, men vi havde store
udgifter. OZ koster nu 10,00 kr. pr. nummer. Den
'kontante beholdning var i øjeblikket kun 4000 kr.
EDR måtte til at bruge af kapitalen, som jo ellers
skulle bruges til nye bøger.
Fra OZ2UD forelå et brev med anmodning om
en meddelelse i OZ for RTTY maskiner, da lageret
nu var temmelig stort.
OZ7XG
henstillede
til
P&T
udvalget,
at
man
huskede region l’s båndplan. Den tidligere diskute
rede henstilling om at vedtage, at CW også måtte
bruges på 40 og 80 m fonebåndene.
Dette blev taget til efterretning, OZ4AO, OZ8JM
og OZ5RO, som tidligere havde været imod denne
plan,
havde
efter
reviderede
oplysninger
bestemt
sig for at gå med til denne bestemmelse.
OZ3RC
klagede
over
båndkulturen.
OZ’er
var
ikke altid lige fine i deres sprogbrug, og selv
efter henstilling om, at QSY på grund af DX forhold
på 80 m, flyttede de ikke en tomme.
Man ville i OZ skrive om 'dette meget væsent
ligt emne — GOD BÅNDKULTUR.
6PA havde fra kassereren fået meddelelse om,
at VTS nu snart kunne være udsolgt, derfor måtte
EDR til at skrive en ny udgave snarest.
OZ5RO anmodede om, at de første sider blev helt
omredigeret, da der var for lidt oplysning for den
helt nye vordende amatør. Både teknisk og stationsmæssige.
Der vil på næste møde blive taget stilling til
dette spørgsmål.
Vy 73 de OZ5RO,
sekretær.

C Q ! C Q ! C Q !!
EDR har nu udgivet et lille hæfte, som vi
har kaldt »QSO-instruktion for radioamatø
rer«
indeholdende
QSO-teknik,
Q-koden,
RST-skala,
samt

morsealfabet,

Nato-alfabetet

amatørforkortelser
(navnebogstavering).

Hæftet koster 3 kr. (incl. moms og porto) og
fremsendes ved indbetaling af forannævnte
beløb til foreningens postgirokonto 2 21 16
(Eksperimenterende

Danske

Radioamatører,

postboks 79, København K). Husk på indbe
talingskortet
hæfte«.

at

anføre:
»QSO-instruktions73 Hovedbestyrelsen.

439

En værdifuld anerkendelse
af amatørbevægelsen

Mr. Mohamed Mili, ITU’s generalsekretær, talte
ved
IARC’s
(International
Amateur
Radio
Club)
årlige møde den 23. september 1967 i Geneve, idet
han var blevet opfordret til at tiltræde som protek
tor for IARC. Mr. Mili sagde følgende:
„Jeg værdsætter denne ære af flere grunde, for
det første, fordi amatørbevægelsen, der nu vokser
over hele verden, har humanitære mål, der fostrer
en følelse af broderskab mellem folkene og alle
racer,
uden
indskrænkning.
Jeg
værdsætter
også
denne påe p. g. af de mange værdifulde og betyd
ningsfulde
mennesker,
der
støtter
amatørbevægelsen. Disse folk kendes først og fremmest for deres
bidrag til videnskaben, og det er i sandhed en ære
for mig at vide, at jeg fremover vil have chance
for et samarbejde med dem i styrkelsen af dette
broderskab. Jeg er særlig rørt, fordi jeg som pro
tektor efterfølger min ven Gerald Cross, der star
tede IARC, og som på trods af sit nye arbejde
utrætteligt fortsætter med at komme herover fra
Washington for derigennem at give et aktivt bevis
på sin entusiasme over for amatørtjenesten. Jeg
efterfølger også min ven, afdøde Dr. Sarwate, hvis
alt for tidlige død kom på et tidspunkt, hvor IARC
netop havde udnævnt ham til protektor for klubben.
Dr. Joachim, en af mine gode venner, som jeg har
kendt i lang tid (jeg husker 1959 radiokonferencen,
hvor han blev valgt til formand for en vigtig komi
té), har netop mindet mig om nogle bemærkninger,
jeg fremsatte for adskillige år siden, og som jeg
tillægger megen betydning, da de angår ungdoms
bevægelsen.
For
ungdommen
har
alderen
ingen
betydning, fordi vi forbliver unge, så længe vi er
unge i sjæl og i legeme. Jeg tror, at to betyd
ningsfulde
kendetegn
ved
ungdom
er
entusiasme
og uegennytte i udførelsen af en sag. Det er kun
unge mennesker, der kan være entusiaster og sam
tidig
optræde
fuldstændig
uegennyttigt.
De,
der
besidder disse to egenskaber, forbliver unge uanset
deres alder. Desuden følges disse to egenskaber ad;
kun en virkelig entusiast er i stand til at behandle
et problem, der ikke direkte vil gavne ham, og
kun han vil. opnå betydningsfulde resultater. Lige
ledes
må
de,
der
udfører
uegennyttigt
arbejde,
gøre dette med entusiasme. Efter min mening kan
ungdom,
ungdomsbevægelser
og
ungdomsånd
be
skrives
med
to
ord:
entusiasme
og
uegennytte.
Amatørradio opfylder disse to egenskaber, og jeg er
derfor meget rørt over at blive knyttet til en
bevægelse, der står mit hjerte nær.
Amatørtjenesten har naturligvis været en uegen
nyttig bevægelse siden dens start, fordi radioama
tører ikke søger økonomisk udbytte af den. De
udfører udbredelsesforsøg, der selv om disse ikke
kan beskrives som videnskab, interesserer os og
baner vejen frem til betydningsfulde resultater i
radiokommunikationsne udvikling. Det gjaldt i for
tiden, og det gælder i dag. Jeg påpeger således,
hvorledes man den 27. november 1923 etablerede
den første forbindelse fra Frankrig til USA på en
bølgelængde omkring 100 m, hvorved man afviste
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den dagældende teori om, at sådanne forbindelser
var umulige med små effekter. Naturligvis var dette
en betydningsfuld opdagelse. Senere er meget andet
blevet udført af amatører: et punkt på globen blev
kontaktet fra et andet med månen som passiv relæ
station,
og
fornylig
kom
så
amatørsatelliterne,
kendt som OSCAR. Kort sagt amatørradioen er en
videnskabelig
bevægelse,
som
har
opnået
betyd
ningsfulde resultater — resultater der har bidraget
til videnskabens fremskridt og i særdeleshed til
radiokommunikationens fremme. Men der er også
en anden betydningsfuld side — det internationale
broderskab.
Nogle få eksempler på overskrifter i aviserne vil
vise, hvorledes radioamatørers indgriben har hjul
pet medmennesker. Lad mig citere: „Sygt menne
ske reddes takket være to radioamatører i Nice“,
„To radioamatører redder menneskeliv" og „Radio
amatører stiller sig til rådighed for kirurger —
øjenbank-nettet".
Jeg
fandt
denne
sidste
historie
så gribende, at jeg læste den igen og igen. Takket
være radioamatører fik en mand sit svindende syn
genoprettet. For et mennesker er synet en meget
kostbar ting.
Amatørradioen
bringer
folk
tættere
sammen
—
en bevægelse som ud over dens bidrag til viden
skabens
fremtid
fostrer
det
broderskab,
der
er
grundlaget for opretholdelse og styrkelse af freden.
I går læste jeg en artikel af Peter Schroder i
ITU Telecommunication Journal januar 1958. I den
ne artikel søger Mr. Schroder at definere amatør
tjenestens mål, og jeg kan ikke gøre noget bedre
end at citere 2 sætninger fra artiklens slutning,
idet de efter min mening giver en udtømmende
definition af deres bevægelse. Mr. Schroder skriver:
„En af de betydningsfuldeste sider af IARU er
dens rolle som formidler af forståelse og fred på
jorden. Det er allerede understreget, at styrkelse
af
internationalt
broderskab
var
et
formål
for
unionen, og det er dette mål, man har arbejdet
mod, siden den blev dannet for et kvart århundrede
siden".
Jeg takker Dem, fordi De har givet mig denne
lejlighed til at bidrage til det internationale broder
skab, og det er mit håb, at amatørradiotjenesten
må udvides, udvikles og blomstre. Det fortjener
den."
(Oversat fra Region I, Bulletin af OZ7DX).

Internationalt nyt.
Ved konsultering af „Region I Bulletin", „Break
In" (New Zealand) og „Amateur Radio" (Australien)
fandtes . . . . en artikel „Hvad er IARU", hvori for
tælles, at IARU i 1966 fejrede sin 41 års fødsels
dag med 70 medlemmer. I artiklen understreges
det, at på trods af en forskel, der er landene imei-

STOF TIL OZ
skal være redaktionen
i hænde
senest den 25. i måneden

65.000
300.000
54.000

82
24
20

IARU
medlemmer

900 mill.
480 mill.
2.000 mill.

ITU
medlemmer

amatører

Region 1
Region 2
Region 3

antal
mennesker

lem inden for Region 1 og 2, så består der dog
mange
fælles
berøringsflader
mellem
u-landene
(særligt samlet omkring og i troperne) og de mere
teknisk udviklede lande i de tempererede zoner.
Inden for Region 3, 'der spænder over 180° af
kloder, er der ikke samme intime samarbejde som
i de førnævnte regioner, hvilket vel først og frem
mest må skyldes de enorme afstande. I oversigts
form bringes her nogle interessante tal:

45
20
9

Det fremgår heraf, at der er meget at gøre i
Region 3, navnlig da ca. 95 pct. af de 54.000 amatø
rer findes i „amatørvenlige lande", d. v. s. Japan,
New Zealand og Australien . . . . F.R.A. (Færøerne)
søger at rejse 15.000 kr. til bygning af et nyt hus
for radioamatørerne i Torshavn. FRA’s nye 5-mands
bestyrelse har konstitueret sig med OY2H som for
mand I Tyskland afholder DARC ungdoms- og
kortbølgekurser,
der
omfatter
morsekursus,
teori
og praktiske eksperimenter. Man arbejder 10 timer
om dagen i 3 uger, og resultaterne er fine. Lærere
er amtører, der bruger en del af deres ferie på
denne måde. Kursusafgiften incl. ophold er ca. 100
DM ARI (Italien har et EDB anlæg under
konstruktion. Dette anlæg skal tage sig af QSLformidlingen i I-land Den kommende formand
for RSGB i året 1968 bliver G3JR, der efterfølger
GI3KYP ______ Mullard Ltd., Mullard House, Torrington Place, London, W.C.l. har udgivet en bog
om PAL farve-tv-systemet. Pris 12 sh. 6 d....................................
RSGB udgiver
Radio Data Reference Book
med
kurver og tabeller, man ellers skal ledes efter f. eks.
PA-trin, pi-led, Yagi antenner, standard frekvenser
etc. Pris 12 sh. 6 d. + 1 sh. i forsendelse FRA
og MARS (Malta) er nu blevet medlemmer af
Region, der derefter har 27 medlemmer . . . . Toni
Vondruska, ZL2BEV,
chefkok på Grand
Hotel i
Wellington, N. Z., påstår, at han er den eneste
amatør med denne profession. Er der mon ikke én
i det mejerigtige land Danmark, der kan gøre ham
rangen stridig?
OZ7DX.

OBS!

Takket være postvæsenets sløseri lykkedes
det ikke at få dette nummer af OZ ud til
tiden.
Både redaktion og trykkeri var tidlig på
færde, men postvæsenet ville det anderledes.

TRAFFIC-DEP ARTMENT
beretter
Traffic

manager:

OZ2NU,

P.

O.

Box

335,

Ålborg

Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department

Juletesten 1967.
Hermed byder Tr. Dept. påny til „juletest" og
bringer i den anledning reglerne.
Testen afholdes som hidtil 2. juledag d. 26. dec.
med følgende testperioder:
80 m
Telefoni:
Kl. 0815—0915 DNT
Kl. 1530—1630 DNT
Telegrafi:
Kl. 0930—1030 DNT
Kl. 1645—1745 DNT
Vedrørende testen på 80 m opdeles båndet såle
des:
Telefoni: 3695—3795 kc./s.
Telegrafi: 3500—3600 kc/s.
Som sædvanlig er testen opdelt i en telefoni- og
en telegrafiklasse, der bedømmes hver for sig.
I telefoniklassen benyttes en 4-cifret kontrolgrup
pe, hvor de to første tal angiver RS-rapport, medens
de to sidste angiver QSOmr., begyndende med 01
for den første QSO.
I telegrafiklassen anvendes 5-cifrede kontrolgrup
per, hvor de tre første cifre angiver RST, medens
de to sidste er QSO-nr. som ovenfor.
Der tillades kun én QSO med hver station i hver
testperiode. Hver rigtig afsendt og modtaget gruppe
giver 1 point — en komplet QSO giver således
2 points.
Lytter-test.
Der udskrives samtidig en aflytningstest for vore
DR-amatører og andre interesserede medlemmer. I
denne test gælder det om at aflytte flest mulige
QSO’s og rapportere de af begge stationer udsendte
kontrolgrupper.
Præmier.
De 5 bedste i hver afdeling af 80 m testen mod
tager
diplom,
ligesom
EDR’s
hovedbestyrelse
ud
sætter et par enkelte præmier i hver af klasserne.
Til de bedst placerede i lyttertesten er der lige
ledes diplomer.
Logs.
Logs skal sendes til EDR’s Traffic Department,
Box 335 — 9100 Ålborg med seneste poststemp
lingsdato d. 29. dec. 1967, da loggene ellers ikke
kommer med i bedømmelsen. Loggene skal bl. a.
indeholde følgende oplysninger: Tid — call — af
sendt og modtaget rapportkode samt en rubrik for
EDR’s
Traffic
Departments
udregninger.
Foroven
på loggen angives den pågældende stations call og
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QTH
samt
stationsbeskrivelse.
såvel sender- som lytteramatører.

Dette

gælder

for

Lykønskning.
Idet vi ønsker på genhør i testen med flest mulige
af EDR’s aktive -amatører, benytter Traffic Depart
ment lejligheden til at øn-ske alle medlemmer af
EDR en glædelig jul samt en god juletest.
OZ2NU.

CW:
1. OZ1QW
2. OZ4MQ
3. OZ4CF
4. OZ2UA
5. OZ2NQ
6. OZ3PO
7. OZ7OF
8. OZ4FF
9. OZ2LW
10. OZ4QX
11. OZ5DF

— 1349 p.
— 1296 p.
— 1168 p.
— 1088 p.
— 1070 p.
— 977 p.
— 960 p.
— 773 p.
— 748 p.
— 685 p.
— 496 p.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

OZ3LW
OZ4H
OZ8CP
OZ4HF
OZ7BG
OZ4FA
OZ7XG
OZ4UN
OZ9N
OZ4OV

Vy 73 OZ4FF,
November måneds agtivitetstest.
Fone:

CW:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

OZ4FF
OZ4FA
OZ4PY
OZlRH/p
OZ8BG
OZ6BF
OZ8CP
OZ7AI
OZ7DX
OZ2FF
OZ4LX
OZ4FD
OZ7OF
OZ9DC
OZ9NP
OZ4CF
OZ2NK
OZ5PY

13X74
14X67
13X72
12X66
12X64
11X67
10X66
12X52
10X62
11X54
11X53
10X56
10X48
10X46
10X40
9X28
10X25
3X 9

= 964
= 938
= 936
= 792
= 768
=5=737
= 660
= 624
= 620
= 594
= 583
= 560
= 480
= 460
= 400
= 252
= 250
= 27

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

OZ4CF
OZ7OF
OZ1QX
OZ2LW
OZ2UA
OZ2NQ
OZ4FF
OZ4MQ
OZ3PO
OZ4QX
OZ4H
OZ3LW
OZ4HF
OZ5DP
OZ7BG
OZ4FA

11X50
10X52
10X52
10X50
10X48
10X43
10X42
9X44
10X38
10X32
7X40
8X34
8X34
8X28
7X19
6X16

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

550 p.
520 p.
520 p.
500 p.
480 p.
430 p.
420 p.
396 p.
380 p.
320 p.
280 p.
272 p.
272 p.
224 p.
= 133 p.
= 96 p.

Fone:
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4270 p
3636 p
2979 p
2942 p
2748 p
2514 p
2262 p
2212 p
2067 p
1901 p
1682 p
1647 p
1592 p
1590 p
1546 p
1438 p
1249 p

18. OZ1LD
19. OZ8BZ
20. OZ9DC
21. OZ4OL
22. OZ4CF
23. OZ9NP
24. OZ60X
25. OZ3PZ
26. OZ6QM
27. OZ7BG
28. OZ4LK
29. OZ7CT
30. OZ5PY
31. OZ5PG
32. OZ9OL
33. OZ4OV

PPPPPPPPPP-

Carsten.

Nye regler for aktivitetstesten 1968.
Vi starter i 1968 den nye 80- meter aktivitetstest
såled-es:

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Den saml-ede pointsstilling er herefter:

1. OZ4PY 2. OZ4FF 3. OZ1RH/p
4. OZ8BG 5. OZ7ZD 6. OZ7OF 7. OZ4FD 8. OZ1QM 9. OZ7AI 10. OZ2FF 11. OZ4LX 12. OZ4FA 13. OZ6BF 14. OZ8CP 15. OZ3PG 16. OZ7DX 17. OZ2N K -

— 462
— 424
— 378
— 272
— 165
— 108
— 104
— 90
—- 45
—1

1174 p
936 p
863 p
720 p
717 p
644 p
594 p
540 p
476 p
470 p
154 p
136 p
103 p
85 p
50 p
1p

CW:

0900—09-30 DNT
0930-1000- DNT
1000-—1030 DNT

Fone:

1030—1100 DNT
1100—1130 DNT
1130—1200 DNT

Som det fremgår af ovennævnte, ændres aktivi
tetstesten, fra og med 7. jan. 1968, således at CWafdelingen
og
foneafdelingen
adskilles,
rent
tids
mæssigt, ligesom hver afdeling: inddeles i 3 perioder
a 30 minutter.
. Testen afholdes som hidtil den første søndag i
måneden, for såvidt der ikke her i OZ er bragt
ændringer til tidspunktet for afholdelsen.
Reglerne er i øvrigt:
Den samme station må ko-ntaktes i hver af de 3
perioder.
Der afsendes RS eller RST + QSO-nr. begyndende
med 001 samt amtsbo-gstav, f. eks. 59001/R.
Ved hver aktivitetsdags begyndelse startes med
nr. 001.
QSO mellem stationer i samme amt giver 1 point.
QSO mellem stationer i forskellige -amter giver
2 p-oints.
Samlet points-sum = samlet antal amter X QSOpoints.
Når slutresultatet skal gøres op ved årsskiftet,
vil de 9 bedste måne-dsresultater blive lagt s-ammen, således, .at man i praksis kan, være væk fra
testen 3 søndage i løbet af åre-t, uden at ens vinderchancer forringes.
Kontakt med stationer, -der ikke indsender log,
tæller, såfremt stationen er registreret i mindst 5
logs.
Logs indsendes, inden d. 15. i hver måned il:
OZ4FF, Karsten Tranberg,
Margretevej 22, Rønne.
Det er mit håb, at den ny-e ordning: og udform
ning af reglerne vil gøre test-e-n endnu mere tillok
kende for et endnu større -antal OZ-statiomer.
På genhør i 1968.
Vy 73 OZ4FF, Karsten Tranberg.
SACAJAWEA-Award.
Kontakt med to- medlemmer af Twi-n City Radio
Club efter 1. april 1963 og send ansøgning til:
Award Manager,
Twin City Radio Club,
P. O. Box 6242 — Kennewick,
99336 — Washington — USA.
Følgende er medlemmer af klubben:
W7AEX — APK — AUC — BGN — BIW — DAG
— DPP — FDE — FDN — FHW — FZS — GVU —

HZH — HZT — JHS — JKC — LA — NC — OAN —
PJV — PON — RKA — SFJ — SEP — SSH — UVR
— !ZCE — K7AKE — BOA — DGU — DRiZ — IPJ —
SNE — TCL — VMX — VNX — ZPO — WA7ANY
— BBC — ATA — WN7CIQ — W7LA-Club- stn.
OZCCA i 23 lande.
Ved
en
gennemgang
af
de
udstedte
OZ-CCAdiplomer viser det sig, at diplomet nu er udstedt til
stationer i 23 forskellige lande beliggende i Europa,
Afrika, Nord- og Sydamerika. Fordelingen ser i øv
rigt således ud:
LA
2
F
OZ
43
2
OY
KP4
SM
IT1
16
PA
2
DL
16
UT5
2
UA9
W
14
1
DM
UA
OK
1
6
YU
CR7
1
G
5
OH
PY
1
GM
I
EA
3
Work the World.
Fra OZ3SK har vi med tak modtaget reglerne for
diplomet „Work the World", der udstedes af 73Magazine, Peterborough, New Hampshire, USA.
Der er mulighed for at opnå 4 basis-diplomer:
WTW-—100 for
kontakt med 100 lande
WTW—200 for
kontakt med 200 lande
WTW—300 for
kontakt med 300 lande
WTW—350 for
kontakt med 350 lande
Disse diplomer er opnåelige ved kontakt på ét
bånd og med samme sendetype: SSB eller CW. Blan
ding af bånd og sendetyper er ikke tilladt.
Alle QSL-kort, der anvendes for WTW, må være
dateret 1. maj 1966 -eller senere, og datoerne må
være 100 % legale. Sendetypen må tydeligt fremgå
af kortet (men det er Ikke- nødvendigt, at typen er
angivet som 2-vejs).
Såfremt der er nogen som helst tvivl om bånd,
type eller dato på noget fremsendt QSL-kort, vil
de blive returneret, og nye kort må forelægges.
Kort, som sendes for godkendelse, må ledsages af
to alfabetiske lister o-ver kortene (efter prefix). En
hver ansøgning om diplomet må være ledsaget af
7 IRC’s. Kort vil blive behandlet så hurtigt som
muligt og returneret m-ed ordinær po-st, med mindre
ekstra porto-afgift har været vedlagt for anbefalet
returnering.
Ansøgninger sendes til:
Mr. Gus Browning,
WTW Chairman,
Route 1, Box 161A,
Cordova, South Carolina,
29039 — USA.
Der vil -sen-ere her i OZ blive meddelt, når Tr.
Dept. har opnået ret til at kontrollere QSL-kort,
der benyttes til dette diplom. Indtil da må kortene
sendes sammen m-ed ansøgningen til den ovenfor
opgivne -adresse.
Dette diplom adskiller sig fra alle- andre derved,
at man Ikke- forbliver i ære-srullen, idet man efter
5 år vil begynde at miste lande, so-m man har kon
taktet 5 år tidligere-. For -at komme i WTW æresrullen -og for at blive 1 den, må man være en aktiv
DX’er og fortsætte med at være aktiv for at blive i
toppen.
USSR DX-Contest 1967.
I ovennævnte test er
noteret:
OZ1QW 884 p.
OZ2UA/p 572 p.

følgende

danske

resultater

Vi skrev forøvrigt fornylig til Central Radio Club,
Moseow, med det formål at forhindre, at den rus
siske- test og vor OZ-CCA test i maj skulle kolli
dere. Som bekendt foreskriver reglerne for OZ-CCA
diplomet, at der hvert år i den første week-end i maj
skal
arrangeres
en
international
OZ-CCA-test
for
at lette kontakten med OZ-stationer. I de senere
år har russerne arrangeret en international „freds"test, -som har skiftet fra den week-end til den anden
1 begyndelsen af maj.
Vi gjorde CRC opmærksom på, at vi agtede at
gennemføre vor test d. 4. og 5. maj 1968. Forleden
fik vi svar derovre fra, hvori man på russisk og
med benyttelse af det russiske- alfabet — det kan
måske ikke undgås — fik besked på, at man fra
CRC’s side også ville gennemføre deres test i den
samme week-end.
Henvendelsen var -således ne-gativ, men vi skulle
måske have skrevet på russisk.
X sidste „QST“
fandt vi resultaterne- fra ARRL’s DX
1967, og vi bringer dem nedenstående:
(Rubrikkerne angiver:
Samlet sum —
tiplier — antal QSO’s — - klasse og antal
taget).

Competition
antal multimer del-

Fone:
OZ9SL
OZ3KE
OZ7BG
OZ7DX
OZ5DX
OZ7SS

888.434
235.710
189.750
33.672
10.800
1.071

161
97
110
61
30
17

1798
810
575
184
120
21

A
B
A
A
B
A

60
32
16

CW:
OZ1LO
OZ5DX
OZ7BG
OZ1W
OZ7X
OZ3PO
OZ7G
OZ4H
OZ4DX
OZ7KV
OZ8E
OZ1QW
OZ8PM

670.425
575.172
495.840
405.237
263.736
52.800
50.820
33.660
32.130
15.120
7.743
6.264
1.287

175
156
160
161
132
75
44
51
63
45
29
29
13

1277
12291033
843
667
240
385
220
170
112
89
72
33

A
B
B
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A

70
30
55
80
30
21

Atom Smashers Award.
Effektiv dato for diplomet: 1. juni 1962.
Krav: Kontakt to medlemmer eller stationer i
Richland, Washington. Alle bånd og alle typer: CW,
AM og SSB må benyttes. Ingen afgift for basisdiplomet.
Send lo-gliste med station-call, tid, dato og med
følgende erklæring: „I certify this list to be a true
transcript o-f my -station log", til P. O. Box 73, Rich
land, Benton Country, Washington — USA.
Alt vel
sendes i et brev fra OZ7SM med de bedste hilsner
til alle i Danmark. Herbert havde hjemmefra mod
taget den sidste officielle- skrivelse fra ministeriet
for off. arbejder -af 10.10.67 samt P&T’s duplikerede
skrivelse af 2.11.67. I sin QTH i Ho-ngkong håber
Herbert på, at dette er et tegn på, at der er ved at
gå hul på bylden v-edr. gensidighed-saftaler.
Det er et ønske, vi alle kan være fælles om.
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ARRANGEMENTS-KALENDER DEC. 1967 — NR. 7
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.
Hver søndag:
Aktivitetstime: 432 MHz. Kl. 1100—1200 DNT.
26. dec. 1967:
EDR’s- juletest. CW og fone samt VHF.
27.-28. jan. 1968:
REF F're-nch contest CW.
27. jan. kl. 1400 GMT til 28. jan. kl. 2100 GMT.
2.-4. febr. 1968:
ARRL International DX Competition. Fone.
3. febr. kl. 0001 til 4. febr. kl. 2500 GMT.
17.—18. febr. 1968:
ARRL International DX Competition. CW.
17. febr. kl. 0001 til 18. febr. kl. 2400 GMT.
24.-25. febr. 1968:
REF French contest. Fone.
24. febr. kl. 1400 til 25. febr. kl. 2100 GMT.
2.—3. marts 1968:
ARRL International DX Competition. Fone.
2.
marts kl. 0001 til 3. marts kl. 2400 GMT.
16.—17. marts 1968:
ARRL International DXCompe-tition. CW.
16. marts kl. 0001 til 17. marts kl. 2400 GMT.
30.—31. marts 1968:
SP DX Contest. (Endnu ikke officielt).
G.—7. april 1968:
CQ World Wide WPX Pho-ne Contest.
20.—21. april 1968:
Helveti-a 22 Contest.
27.-28, april 1968:
PACC Contest. (Endnu ikke officielt).
4.—5. maj 1968:
OZCCA Contest. Kun CW.
4.—5. maj 1968:
REF French contest VHF.
4. maj kl. 1800 til 5. maj kl. 1800 GMT.
Oplysninger til arrangementskalenderen vedrø
rende større afdelings-arrangementer, tester o. lign.
indsendes til Box 335, Ålborg, Inden d. 20. i hver
måned.
OZ2NU.
NRAU-TEST 1968:
6.
januar 19681400—1600 GMT.
6.
januar 19682200—2400 GMT.
7.
januar 19680600—0800 GMT.
7.
januar 19681400—1600 GMT.
Loggene skal sendes til:
Traffic Department, Postboks 6594 — Oslo- 5
Reglerne er som ved tidligere tester.
73 NORSK RADIO RELÆ LIGA.
Træningstelegrafi på 80 meter.
Tid: Hver søndag formiddag kl. 0900—1000 DNT.
Frekvens: 3580 kc.
Input: 300 W.
Sendetype: Umoduleret telegrafi (Al).
Der sendes fra station OZ4SJ, København.
I denne måned bliver hastigheden ca. 40 tegn/min.
Træningstelegrafi på 2 meter.
Tid: Hver søndag formiddag kl. 1000—1100 DNT.
Frekvens: 144.125 kc.
Input: 50 W.
Sendetype: Moduleret telegrafi (A2).
Der sendes fra station OZ9TM, Vanløse, Kbh.
Der benyttets rundsråler.
Tak for de mange rapporter. Rapporter modtages
fortsat gerne af OZ4SJ og OZ9TM. Vy 73 de OZ4SJ
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December er traditionelt en måned med betyde
lig aktivitet på båndene, og af og til er der også
mulighed for at lave DX-forbindelser.
Den store og velorganiserede DX-aktivitet ligger
dog stille, fordi de rejsende er på juleferie.
Forudsigelserne for december og januar udviser
det sæsonmæssige fald i MUF, hvorfor firs og fyrre
meter kan antages at blive gode og stabile DXbånd, specielt i de tidlige morgentimer, umiddel
bart før solopgang, vil firs meter være velegnet til
DX-forbindelser. Det er nok værd at ofre antennen
en del opmærksomhed, hvis man vil kunne- gøre
sig gældende, ligesom modtagerens selektivitet og
AVC skal være i orden.
Senderens udgangseffekt er mindre væsentlig, i
alle tilfælde, så længe modtager og antenne ikke
er i topform.
VQ9HB ventes til Faraquhar Island midt i de
cember,
han
vil
sandsynligvis
anvende
kaldesignalet VQ9V. Aktivitet med SSB på tyve, femten og
ti meter.
W9WNV var i CQ-WW testen i gang fra 5R8;
det ventes endnu nogen tid vil være i området, og
bladnt andet forsøge at komme 1 luften fra Amster
dam og GKerguelen Islands. Heard Island og Bo-uvet står også på listen over de øer, han vil besøge;
men i betragtning af den sparsomme skibsforbindelse mellem øerne, kan han ikke ventes derned
foreløbig.
De
sædvanlige
økonomiske
vanskelighe
der synes i øvrigt so-m sædvanligt at skulle af
bryde D-Xp-e-ditionen på upassende vis.
W6KG vil, inden de rejser hjem på juleferie,
besøge Nigeria. Der foreligger ikke på nuværende
tidspunkt noget om, om -de vil fortsætte deres slow
motion DXpedition efter nytår.
Mellem den 15. og 17. december ventes en gruppe
PY-amatører til St. Peter & St. Paul Rocks. De
møder op med betydelig udrustning.
PYØSP vil være i gang med SSB på 7070, 14105,
21245, medens PYØDX vil køre- CW på 700 L, 14045
og 21045. Der sendes og lytte® som sædvanligt ikke
på samme frekvenser. Da der kun regnes rne-d 48
timers aktivitet, gælder det om at følge godt med.
De bedste chancer er sikker i formiddagstimerne,
hvor W QRM dernede er svagest.
Fra det sjældne Yemen er HK9KV for tiden
aktiv med kaldesignalet 4W1KW; han er på ti og
tyve meter med SSB.
Båndrapporter:
3,5 Mc SSB:
DR 1442: K2RBK 32 - YU2HDE 21.
14 Mc SSB:
DR 1442: VE10W 17.
OZ3SK: FC2CD 17 - KV4EY 17 - OF9ZAA 16 TY2KG 19 - VR2DK 12 - 3A2CL 16 - 5V1KG 18.
21 Mc SSB:
DR 1442: KG4APF 11 - KV4AD 17 - KZ5SS 18 VE2BGD 16 - VK2AJJ 11 - VU2CQ 13 - PY1BIM 18
- UA0SK 11 - ZL4PD - 3V8BZ 11 - 9H1R 12.
OZ3SK: EP3AM 15.

28 Mc SSB:
DR 1442: KV4FA 12 - UA6CT 11 - UF6ACR 13 OZ3SK: SV0WP 18 - UW4IB 08 - UJ8AAU 08 5V1KG.
Det var desværre ikke meget, det kunne blive
til denne gang; men uden bidrag fra læserne kan
denne spalte ikke laves blot nogenlunde god.
Med ønsket om, at det ny år må bringe mere og
regelmæssigere stof, vil jeg sige tak til de, der i
det forløbne år har bidraget med stof på den ene
eller anden måde.
73 og god jul!
Hans Jørgen Rasmusen,
vær. 1001, Paul Bergsøe Kollegiet, 2850 Nærum.
rig. 2. A low loss 70 cm bandpcss filter (G8ARS).

I sidste „VHF-amatør“ skrev jeg om, at vi bør se
at få aktiviteten gjort større på 432 MHz. Det har
allerede båret frugt — aktiviteten i københavnsom
rådet er steget med 33 pct. — OZLX er nemlig nu
QRV på 432 MHz!
Lokal trafik kan som bekendt afvikles med stor
fordel på 432 MHz — der kan laves sendere, der
ikke giver noget 144 MHz signal, således at evt.
lokal QRM på 144 MHz ikke findes. Man starter
f. eks. på 13,5 MHz — dobler til 27 MHz — dobler
til 54 MHz — dobler til 108 MHz — dobler til 216
MHz — dobler til 432 MHz — samt et PA trin —
dette er en løsning, som vi i fremtiden kommer til
at høre mere om.
I RSGB Bulletin fra november 1967 viser G8ARS,
hvordan han har lavet en transistor 432 MHz sender
— der er ikke opgivet spoledata, men dette skulle
ikke volde en rigtig amatør problemer. Fig. 1 viser
144 MHz PA trinet med en RCA 40281 efterfulgt af
en BAY 96 eller 66 tripler. PA trinet er styret med
1 watt og giver på 144 MHz 6 watt’s output til
BAY 66/96 tripleren, hvis output er 2 watt filteret.
Ved korrekt justeing af tripleren og det XC i fig. 2
viste filter opnås der 30 db dæmpning af driversig
nalet og dets anden harmoniske — harmoniske af
udgangsfrekvensen vil blive dæmpet 70 db.
De, der opererer med de gamle kanalstyrede taxa
anlæg, ser ud til at ville beslaglægge flere frekven
ser end de nuværende — jeg skriver beslaglægge
med fuldt overlæg, fordi visse episoder i den køben
havnske 144 MHz „luft“ alt for tydeligt viser, at bru
gerne af disse anlæg tror, at de frekvenser, de
anvender, er deres egne private. Dette er ifølge
vore licensbestemmelser ikke muligt, fordi hele om

rådet 144—146 MHz er tildelt til brug for radio
amatørtrafik.
Jeg vil bede om, at vi får vor så højt besungne
amatørånd udstrakt til at gælde for hele vort 2
meter bånd — det ville være godt, hvis vi snart
igen får den gamle fordragelige tone tilbage på
2 meter båndet — jeg er sikker på, at dette vil
blive medvirkende til en øget aktivitet.
Aktivitetstesten:
Efter første runde
placeringerne følgende:

i

144 MHz:
OZ5NM — 2194 points
9PZ — 1436 points
8UX — 1266 points
2OE — 850 points
2KI — 634 points

den

nye

aktivitetstest

OZ7SQ —
5JR —
4BK/p —
8SL —
5G —

er

467 points
371 points
280 points
195 points
113 points

432 MHz:
OZ9PZ —
144 MHz checklog: OZ8QM.

74 points

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
respektive måned.
Hver søndag mellem kl. 1100 og 1200 DNT 432 MHz
aktivitetstime.
Husk, at pointberegningen til aktivitetstesten nu
er 1 point pr. km — af kontrolhensyn skal loggen
forsynes med modpartens QTH, enten opgivet efter
QRA systemet eller med bynavn — det er Ikke nød
vendigt at anvende nummerering af QSO’erne.

Fig. 1. An amplifier/tripler for 70 cm developed by G8ARS.
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Testkalenderen:
I november „OZ“ 1967 side 406 under „Arrangementskalenderen“ er arrangøren af VHP juletesten
opført som EDR; det er ikke korrekt, det er den
danske „2 meterklub" og den svenske „UK7 klub",
der er arrangøren.
Juletest:
26. december kl. 0700—1000 GMT. Bånd 144 MHz.
Points: 1 pr. QSO. Logs sendes til: SM7DTE, Bjørn
Stigbrandt, Fjelievågen 15 B, Lund, Sverige.
Se „OZ“ februar 1967 side 63.
Tester:
I januar 1968 „OZ" håber jeg at kunne bringe
en oversigt over VHF/UHF testerne i 1968.
Der har efter offentliggørelsen af resultatet fra
EDR’s
septembertest
været flere, der
har fore
spurgt, hvorfor de ikke var taget med i resultat
listen på trods af indsendelse af log — som VHF
manager må jeg rette mig efter, hvad udskriften er
på loggens „hoved", dvs. enten deltagelse i IARU
Region 1 testen eller EDR’s test — logs fra følgende
var indsendt til IARU Region 1 testen:
Sektion 1: -8EDR, -7HDR, -9NG -9HV, -6AQ,
-9TO, -4SJ, -4HX.
Sektion 2: -6OL/p, -2ME/p, 9AC/p, -9EVA/p
-4BK/P.
Sektion 3: -7HDR, -5HF, -4HX.
Sektion 4: -2ME/p, -9BS/p.
Checklogs: -5HF, -7ON, -8OM, -9ZZ/p.

Afdelingen
holder
møde hver mandag kl.
2000 i lokalerne Frederiksundsvej 123, underetagen, med nedgang til venstre for „ABC-cafeteriet". QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ6MK
udleverer kortene. Efter kl. 2000 udleveres Ikke
QSL-kort. Lokalerne er desuden åbne onsdag fra
kl. 1930.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Telefon ORdrup 7425.
Kasserer: OZ4AO,
Svend Aage Olsen, Folkvarsvej 9, 2. sal, København F. Telefon GOdthåb 1902v.
Postgiro nr. 57955.
Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16,
København NV. Telefon GOdthåb 4241.
Programmet:
18. december:
Klubaften med julehygge,
selvfølgelig også er velkommen.

hvortil

XYL

eller

YL

8. januar:
Filmaften med tekniske film ved 5IH.
15. januar:
VHF-aften. 6OH snakker VHF-teknik.
22. januar:
Klubaften.
P. b. v. OZ1SZ, sekretær.

Beacons:
I sidste nummer af „OZ" omtalte jeg SM4MPI —
de tekniske data for udstyret var fra SSA’s blad
„QTC“ nr. 10 1967 — der var desværre en fejl,
som SM4GL har gjort opmærksom på: XX antenne
retningen er ikke 30 grader, men 330 grader —
SM4GL
vil
også
gerne
have
lytterrapporter
om
SM4MPI, QTH: SM4GL, Box 12, Falun 1, Sverige.
OSCAR nyt:
Den mekaniske størrelse af
CAR er: B:46 cm, B:15 cm, D:30 cm.

den

australske

OS

Aktivitet:
—3GW oplyser, at der den 21. september mel
lem kl. 17,07 og 17,35 var en kort auroraperiode,
hvorunder Hans for første gang hørte SM4MPI via
aurora — hverken DL/PR eller OZ7IGY var hør
lige.
—7LX har under de gode 144 Mhz forhold den
20. november wrk:
DM2PA DM2BLA, DJ2HI
(DL35g),
DK1KO,
DK1IM
(EM51j),
DL3XX
(DL14h),
DL9WB
(EN50c),
PA/RLS
(CM63j),
PA/EPS (CM63j), G5UM Leicester (8 watt!), næ
sten alle wrk i CW området 144.00—144.15 Mhz.
Der må være andre end -7LX, der har været i
gang under åbningen og wrk DX — jeg vil endnu
en gang opfordre de amatører, der har wrk DX, til
at sende mig en oversigt over, hvad der er wrk, så
den kan bringes her i VHF amatøren.
„VHF klummen":
Hørt på en af „telefonfrekvenseme": Jeg har målt
forstærkerens støj tal til 1.75 db“.
Gad vide, hvordan man måler støjtal med så stor
nøjagtighed!
144.00 — 144.10 MHz: kun telegrafi.
Alle mine
godt nytår.
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læsere

ønskes

en

glædelig jul og
Vy 73 de OZ9AC.

et

Sølvbryllup
OZ7LM Leo Martini og hans XYL Anna i
København fejrer deres sølvbryllup mandag
d. 18. december.
7LM har i mange år været med i afdelings
arbejdet i København som QSL-manager,
selv nu, hvor han ikke er i bestyrelsen, er han
altid behjælpelig med kørsel og andet prak
tisk arbejde, når vi kalder.
Mange vil sikkert sende 7LM og XYL en
tanke eller hilsen på denne dag.
Københavns ajd., bestyrelsen.

AMAGER
Formand: OZ2XU,
gade 6, tlf. Am 3812v.

H.

M.

Schau

Nielsen,

Mjøsens

Møde hver torsdag kl. 1930 Strandlodsvej 17, bus
linie til Lergravs vej.
21. december:
Møde.

november. Første mødeaften i 1968 bliver onsdag
den 10. januar.
Ja, så er vi atter ved årsskiftet, og som de for
gangne år kan vi se tilbage på et år med stor akti
vitet i afd. I håb om at den store interesse for din
afd. og dens arrangementer må fortsætte, sendes
dig og din familie de bedste ønsker om en glædelig
jul og et godt radiofyldt nytår.
Vy 73 5WK, Kalle.

28. december:
Møde.

Fælles sønderjyske

4. januar 1968:
Møde.

arrangementer

11. januar:
Møde.

Som
Vy 73 de OZ2XU.

ÅBENRÅ
Rævejagtsafslutningsfesten
den
4.
november
på
hotel Royal blev som sædvanlig en oplevelse i sær
klasse. Efter at vi havde Indtaget den efterhånden
traditionelle „Lux“ anretning med
tilhørende øller
og en hel del „klare", foretog OZ5WK oplæsning af
resultaterne
og
præmieuddelingen.
Derefter
spil
lede „OZ4PC and his band" op til dans.
Alt imens aftenen under festlige former skred
frem, skete der store ting. To deltagere faldt i søvn,
og én gik ud på grund af en overvældende indsats
for at tømme hotellet for spiritus. En anden „Fatti",
der var bleven „tusie", mente i hvert fald, at skulle
man udrydde spiritussen, måtte man sætte alt ind
på dette, hvorefter han destruerede indholdet af en
kaffekande,
der
stod
på
bordet.
Festen
sluttede
under mottoet „ingen fest uden slagsmål". Som det
også fremgik af aviserne dagen derpå, svang „Fatti"
forhammeren, da en ungersvend ville forstyrre fa
miliefreden, Som man ser, var det en f. f. fest, og
vi takker hermed festkomiteen OZ3DL og John for
deres indsats. Sidst men ikke mindst vil vi også
gerne takke OZ3DL’s XYL, Christine, for de fine
EDR-flag, hun har syet til afd., og som satte prikken
over i’et ved bordpyntningen, og vil gøre det ved
de
forhåbentlig
mange
fester,
der
skal
afholdes
i afd. fremover.
Onsdag den 15. november havde vi en mødeaften
lidt ud over det sædvanlige, idet vi havde besøg af
Haderslev afd. Som det kan læses andetsteds i OZ
var aftenens tema TV-sending og -modtagning. Vi
ville prøve at udarbejde nogle normer, som alle kan
blive enige om at anvende, idet dette jo må være
en forudsætning, hvis man vil føre en T'V QSO. —
OZ2TV Bent, der arbejder aktivt på at få en TVstation klar, ridsede fordele og ulemper ved de
forskellige systemer op på tavlen. Efter en livlig
diskussion enedes man om et system, som Bent
skulle fremlægge til debat i OZ. Vi takker Haders
lev iafd. for en hyggelig aften, kom. snart igen, dette
gælder
forøvrigt
alle
sønderjyske
amatører
såvel
i som uden for lokalafdelingerne.
Det er nu økonomisk lykkedes os at magte et
indkøb af en ordentlig tavle med tilhørende stativ.
Tavlen blev indviet den aften, vi havde besøg af
Haderslev afd., og vi var overbevist om, at det var
ikke sidste gang, at bl. a. OZ2TV ville boltre sig på
afd. nye tavle. Denne formodning slog også til, idet
vi bar fornøjelsen af at høre Bent fortælle og
„makle" om temaet TV den første mødeaften i det
nye år, nemlig onsdag den 10. januar 1968.
Sidste mødeaften i dette år bliver onsdag den 13.

vedtaget

skulle
fest.

der
Til

på

sidste

arrangeres

„Sønderjydsk

en

festkomite

blev

awten"

fælles

sønderjydsk

valgt

OZ8AJ

og

Mathias.
Festkomiteen

har

udarbejdet

flere

forslag,

hermed det første.
Festen
vits),

afholdes

turen

på

bliver

Mallorca

en

(det

week-end

er

tur

ingen
til

en

meget favorabel pris. For at arrangementet
kan gennemføres, må vi først lodde stemnin
gen.

Altså,

hvis

du

er

komiteens første forslag,
OZ8AJ,
A.
Johansen,
tlf.

(94)

66

21

21,

interesseret

i

fest

så kontakt venligst
Lavgade,
Rødekro,

hurtigst

muligt

og

senest

den 23. december 1967.
Der gøres sluttelig opmærksom på, at når
dette forslag, imod forventning, ikke samler
den
fornødne,
interesse,
fremkommer
komiteens næste forslag i januar OZ.
Sluttelig
og

deres

ønskes
familie

alle
en

sønderjydske

glædelig

jul

og

fest-

amatører
et

godt

radiofyldt nytår.
Vy 73 5WK, Kalle.

ÅRHUS
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan
lersvej 117, 8210 Århus V., tlf. (06) 16 23 21.
Kasserer: OZ7EW, Erik Kragh, Louisevej 20;,
8220 Brabrand.
Sekretær: OZ6EI, Eigil Hougaard, Solbjerg,
8000 Århus C„ tlf. (06) 18 21 11 — 478.

Miil-

Så blev Århus-mødet overstået og godt overstået.
VI vil gerne sige tak til alle, der deltog, både ud
stillere og gæster. Udstillingen har efterhånden ud
viklet sig til at blive et sted, hvor man kan se og
sammenligne alt det kommercielle grej for amatø
rer, der findes på det danske marked, og det er vel
det eneste sted i landet, hvor det kan ske. At udstil
lingen har vakt interesse, kan der næppe heller
herske tvivl om, det viste besøget i høj grad. Det
var det hidtil bedst besøgte Århus-møde med ca.
250—300 deltagere, men vejrguderne var også med
os. Dejligt solskin hele dagen, mens vi de sidste
par år har været vant til årets første sne på den
dag.
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Program:
Torsdag den 11. januar 1968 kl. 1900 præcis
får vi lejlighed til at bese Teknisk Skoles forskole
for
teknikumaspiranter
(værkstedsskolen).
Det
er
8FI, der er knyttet til denne virksomhed, der viser
rundt. Vi mødes udenfor, adressen er Eckersbergsgade 3.
Der bliver ingen rævejagt den 9. januar som tid
ligere meddelt. Første rævejagt i det nye år be
kendtgøres i januar X-QTC og januar OZ.
Afdelingens
bestyrelse
sender
alle
medlemmer
ønsket om en glædelig jul og et godt nytår med tak
for det gamle.
Vy 73 de Eigil, OZ6EI.

BORNHOLM
Den
nye
bestyrelse
efter
generalforsamlingen
i
oktober er som følger:
Formand: OZ4EM, Niels Dahlbeck Nielsen, Tingsled.
Kasserer: Henning Knoblauch, Rø.
Sekretær: OZ4FF, K. Tranberg, Rønne.
OZ2FT, Flemming Larsen, Vestermarie.
OZ4DL, Jørgen Klostergård, Årsballe.
Programmet:
Tirsdag d. 19. dec. kl. 1930
i klubhuset: Julebankospil.
Tirsdag d. 2. jan. kl. 1930
i klubhuset: Vi kører 2 meter aktivitetstest.
Med velvillig bistand fra OZ4DL var OZ4EDR
den 2, og 3. december for første gang: på Bornholm
QRV med RTTY i testen.
Vel mødt til vore klubaftener.
Vy 73 OZ4FF, sekretær.

ØSTBORNHOLM
Onsdag den 25. oktober afholdtes ekstraordinær
generalforsamling i „CQ“ på grund af 4ME og 4KY’s
afrejse fra øen. Der var fremmødt 17 medlemmer,
og man enedes ved skriftlig afstemning om følgende
bestyrelse:
OZ4CG, Carsten, formand, nyvalg.
OZ4RA, Henning, næstformand, genvalg.
OZ8TV, Frede, kasserer, genvalg.
OZ4MD, Max, bestyrelsesmedlem, genvalg.
J. Jacobsen, sekretær, nyvalg.
OZ4EG, Erling, suppleant, nyvalg.
Efter valget overrakte 4RA et sølvfad til 4ME
med inskription: „Tak for din indsats som stifter og
leder. EDR’s Østbornholm-afdeling".
4ME takkede og sagde, at han håbede snart at få
kontakt med „CQ“ på båndet. Efter dette blev der
sluttet 'af med en gang varme pølser, hvorefter alle
gik hjem.
Programmet
for nærmeste fremtid ser således ud:
Tirsdag den 28 .november:
Begynder- og rep.-aften ved 4CG.
Onsdag den 29. november:
Byggeaften ved 8TV.
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Tirsdag den 5. december:
Begynder- og rep.-aften ved 4CG.
Onsdag den 6. december:
Klubaften.
Programmet for resten af december kommer i
„HAM-NYT".
Torsdag den 9. november havde „CQ“ bankospil
med en rigtig rapand som hovedpræmie. Der var
mødt mange op, og det blev en rigtig hyggelig aften.
Der blev gået både til spil og pølser, så 8TV var
vældig glad for de mange penge i kassen.
Vy 73 de John.
ESBJERG
Onsdag den 10. januar:
Nytårsmøde.
Onsdag den 17. januar:
Byggeaften.
Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt
nytår.
Evt. forslag til det nye år modtager vi gerne på
det første møde i det nye år.. Vi gør opmærksom
på, at der i dagens anledning kan købes P35.
På genhør og gensyn i 1968.
Vy 73 3EB.
HADERSLEV
Tirsdag den 21. nov. var der mødt 11 medlemmer.
8IS fortalte om Storno’ernes virkemåde o-g deres
opbygning fra 4 til 2 m stationer, og 2TV fortalte
derefter
om
diodeafstemning
og
gav
praktiske
eksempler.
Program for foråret 1968:
Tirsdag den 16. januar
vil 8IS fortælle om netdelen (bl. a.
nettransformatorer,
stabilisering
og
dobling).

beregning af
spændingsfor

Tirsdag den 20. februar
har vi allieret os med 4FA. Enhver, der kender bare
lidt til 4FA, ved, at hans kæphest er HF-båndene,
og han vil da også fortælle om contester og der
under komme ind på antenner og udbredelsesfor
hold.
Tirsdag den 19. marts
begynder 2TV’s transistorkursus.
Tirsdag den 21. maj
vil SIN holde et instrument-causeri. 8IN vil for
tælle om brugen af de for enhver amatør nødven
dige måleinstrumenter.
For yderligere at få lidt kolorit på forårssæsonen
kan bestyrelsen love et besøg på bryggeriet Fugl
sang i marts måned. Til dette forhåbentlig i frem
tiden mindeværdige besøg vil vi også gerne ind
byde medlemmer fra Åbenrå-afdelingen.
M. h. t. foredragene skulle der være guldkorn at
hente for amatører i alle aldre. Så hold dig ikke til
bage. Foreningen har brug for dig! Alle møder
begynder kl. 1930 i klublokalet Gåskærgade 38.
NB. Onsdag den 10. jan. holder 2TV foredrag 1
Åbenrå. Emne: TV-modtageren.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer, nær og fjern,
en glædelig jul og et godt nytår. Vel mødt i 1968.
Vy 73 de Valdemar.

CQ
Sønderjydsk 2 m-mobiltest 1968.
EDR’s Haderslev afdeling OZ7HDR kalder
tionen tro til 2 m-mobiltest Kr. himmelfartsdag den
23. maj 1968. Reglerne for testen bliver følgende:

CQ
tradi

Tidspunkt.
Testen begynder kl. 10,00 og slutter kl. 11,40, hvor
efter der er radiotavshed til kl. 12,15. Startkort ud
leveres fra kl. 9,30.
Bånd: 144—146 MHz.
Modulation: Alle tilladte modulationsarter.
Antenne: Mobilantenne på vogn. Vandret polariseret.
(Basisstationen er vandret polariseret).
Lederstation: OZ7HDR. 100 W input, AM, 144,75 MHz.
Kort: Deles i 6 lige store felter med 1 linie øst-vest
og to linier nord-syd.
Points: 10 points pr. QSO med mobilstationer,
5 points pr. QSO med faste stationer,
25 points pr. standplads, hvorfra der er ført
QSO,
50 points pr. kodeord.
Standplads: Ved testens start vælges den første
standplads inden for det tildelte kortfelt. Herefter
må der frit skiftes standplads inden for kortet, dog
skal den nye standplads være beliggende mindst
5 km i luftlinie fra enhver tidligere standplads.
Standpladserne
betegnes
med
fortløbende
bogstaver
(A-B-C- o. s. v.).
Der må ikke sendes under kørsel.
Perioder: Testen er inddelt i perioder. Der skiftes
periode, hver gang der skiftes standplads. QSO mel
lem 2 stationer må føres på ny, blot en af stationer
ne har skiftet standplads og dermed bogstav i rap
port.
Opkald: Der kaldes CQ mobiltest
A, hvor A er standpladsbetegnelsen.
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OZ7NN/mobil/

Rapporter: Der udveksles rapporter af typen C
162375, hvor bogstavet er standpladsbetegnelsen. 1.
og 2. cifter er afstand i cm fra vestlige kortkant til
standplads. 3. og 4. ciffer er afstand i cm fra syd
lige kortkant til standplads. 5. og 6. ciffer er de
to sidste tal på bilens kilometertæller.
Kodeord: Fra basisstationen udsendes kodeord, før
ste gang kl. 10,20 dernæst kl. 10,40, kl. 11,20 og
sidste gang kl. 11,40.
Log: Der føres log på de udleverede logblade. Kode
ordene indføres i loggen på de pågældende tids
punkter. Deltagerne regner selv deres points ud.
Loggen afleveres senest kl. 12,15 ved Thomashus.
Bemærkninger:
OZ7HDR,
OZ8BX/m
og
OZllS/m
er kontrolstationer og deltager ikke i testen. Test
ledelsens afgørelser af alle spørgsmål er inappelable.
For at gøre testen mere spændende og for at sige
tak for sidst har afdelingen indbudt de tyske radio
amatører til at deltage i testen. Der vil i den ende
lige resultatliste ikke blive skelnet mellem tyske
og danske amatører. Placeringen vil ske individuelt
efter de opnånede points.
Første-, anden- og trediepladsen vil blive præ
mieret.
Kort kan bestilles fra afdelingen ved at indbetale
kr. 8,00 på afdelingens girokonto 34014. Tilmeldings
frist senest den 19. maj 1968.
Kort kan ikke forventes at kunne købes på start
stedet.
Deltagergebyr kr. 10,00.
Diplomer udstedes til alle deltagende stationer.
God test og vy 73 de.

P. b. v. Valdemar.

HJØRRING
Formand: OZ2EU.
Call: OZ3EVA.
Når disse linier læses, skulle vore nye klubloka
ler være i orden, og afdelingsarbejdet kommet ind
i en fast gænge.
Vi vil engang i det nye år få besøg af Heathkit,
som vil vise og demonstrere sit 1968-program. Det
endelige tidspunkt er endnu ikke fastsat, men det
bliver antagelig i februar, så hold øje med opslags
tavlen og afd.-meddelelser i OZ, også hvar det
øvrige program angår.
Afdelingen ønsker alle en glædelig jul og et godt
nytår med masser af aktivitet.
HOLSTEBRO
Formand: 4KV, Kaj Jensen, Alstrup pr. Holste
bro, tlf. Naur (48 01 11) 37.
Kasserer: 2DD, Hans Durr, Nis Petersensvej 17,
tlf. 42 45 53.
Sekretær: 5JF, Jens Jørgen Jensen, Allégade 12,
tlf. 42 15 57.
5KG, Tommy Bay, Lindtoft, Mejrup.
4XP, Jens; Peder Pasgaard, Højbjerg, Hanbjerg.
Når dette læses, har vi haft foredrag om
ræve
grej. Hvis der er interesse
for det, vil
vi holde
nogle byggeaftener, hvor man kan bygge rævemod
tagere. Eventuelle interesserede bedes henvende sig
til 4KV.
3FM og tre andre fra Horsens-afdeLingen var på
besøg d. 22. november. Vi fik en glimrende orien
tering om amatørernes organisation.
Der bliver stadig arbejdet
ihærdigt på
at skaffe
eget klublokale.
73 5JF.
HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: 4RU, Rudolf Thomsen, Fabrikvej 93 B,
Horsens, tlf. 62 45 25 kan benyttes.
Næstformand: 6JI, Jørn Isaksen, Sæbberup, Løs
ning.
Kasserer:
4GS,
Svend
Sigersted,
Borgmestervej
58, Horsens, tlf. 62 18 34.
Sekretær:
9NK,
Jørgen
Nielsen,
Strandpromena
den 46, Horsens, tlf. 62 47 01.
1GO, Klint Jørgensen, Havneallé 10, Horsens.
Efter juleferien er klubhuset åbent igen torsdag
den 11. januar 1968.
Den 26. oktober holdt 9ER et orienterende fore
drag
og
demonstration
om
farvefjernsyn,
som
i
9ER’s lette streg var særdeles klart og overskue
ligt, selv om indholdet af de mange små „kasser"
næppe egner sig som kældersløjd.
Medlemmerne havde på forhånd lugtet „stof", så
klubhuset var fyldt, og det skortede da heller ikke
på bifald til 9ER som tak for den interessante aften.
Vy 73 9NK.
HURUP
Lørdag den 18. november afholdte EDR Hurup afd.
stiftende generalforsamling. Der var mødt 11 inter
esserede.
Før
generalforsamlingen,
gav
OZ8JM,
Berg Madsen, en orientering om EDR. OZ8JM kom
i sin orientering ind på mange ting, han fortalte,
hvorledes EDR i sin tid blev startet, og hvorledes
EDR igennem tiden er vokset op til en stor forening,
der blev fortalt om senderamatørerne og DR-amatørerne. Efter sit indlæg gav OZ8JM forsamlingen
lejlighed til at stille spørgsmål. Vi siger dig tak for
et godt og interessant indlæg, OZ8JM.
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Derefter gik man over til den stiftende general
forsamling.
Alle
lovforslag
blev
godkendt.
For
mands- og bestyrelsesvalg kom til at se således ud:
Formand: OZ6PP, Per Knudsen Pedersen, Hurup,
Thy.
Til bestyrelsen valgtes:
9647, Peer Hove, Hurup, Thy.
OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbøl, Vestervig.
OZ4XL, Svend Lauersen, Hassing.
9658, Ove A. Frederiksen, Hurup, Thy.
Suppleant:
Samuel
Back
Christensen,
Randrup,
Vestervig.
Foreningens revisorer blev:
Hilmar Gade, Hurup, Thy.
Søren Erik Nielsen, Bedsted.
Suppleant: Fin Helligsøe, Heltborg.
Efter
generalforsamlingen
afholdt
bestyrelsen
konstituerende
møde,
og
her
blev
de
forskellige
poster delt ud:
Næstformand: Peer Hove, Hurup, Thy.
Kasserer: Ove A. Frederiksen, Hurup, Thy.
Sekretær: Svend Olaf Madsen, Oksenbøl, Vester
vig.
Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid træde sammen,
og her vil vinterens arbejdsprogram blive udarbej
det.
Vy 73 de OZ6PP.
KORSØR
Kaldesignal: OZ8KOR.
Formand: 7UD, Knud.
Næstformand: 1EU, Eva.
Kasserer: John.
Vi havde en hyggelig aften i klubben, hvor 3Y
fortalte om tester og også kom ind på en del andre
emner af interesse.
Den 14. december holdt vi en lille juleafslutning
med medbragt mad.
Vi holder nu ferie til den 11. januar 1968.
Den 18. januar 1968 kl. 1930 er der demonstration
af Heathkit grej ved OZ7JX, Jørgen Giehm.
Der vil blive rigget en køreklar station op i klub
ben, og efter demonstrationen og kaffebordet kan vi
få lov til at betjene den. Vi håber, at der vil blive
stor tilslutning.
Da vi har inviteret en del udenforstående, vil vi
gerne vide, om du kommer.
Hvis du ønsker at deltage i kaffebordet er seneste
dag for tilmelding torsdagen før.
Til slut ønsker afdelingen sine medlemmer og alle
medlemmer af EDR en glædelig jul og et godt
nytår.
Vy 73 de 1EU.
LOLLAND-FALSTER
Mødet i Nakskov var ikke som annonceret på
Harmonien men på Skandinavien. Niels Horn, som
havde sørget for lokale, sørgede også for, at alle
blev omdirigeret.
Fejlen er min, da Niels havde meddelt, at det blev
Skandinavien. Undskyld til Niels og alle fremmødte.
NB. Sekretærpladsen kan straks overtages.
Well — 2JF måtte desværre melde afbud få dage
før mødet, hvorfor vi sikrede os et par film til afte
nen. Disse blev der imidlertid ikke brug for, da afte
nen gik med diskussion om modtager/sendergrej og
antenner.
Julemødet hos Noer er jo netop overstået, når
dette læses. Nærmere herom i næste OZ, og nu til
næste møde:
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Onsdag den 24. januar 1968 kl. 2000:
Møde på I og H skolen i Nykøbing.
Med en modtager, en målesender og et oscillo
skop på bordet og OZ1HS ved katederet med sit
program „Hvordan får jeg mest muligt ud af mod
tageren" er der igen. lagt op til en stor aften. Køb
en ny kalender i morgen og sæt kryds ved den. 24.
Vy 73 Elmer.
NORDALS
Formand: OZ1AR.
Kasserer: OZ6AK.
Sekretær: Martin, tlf. 5 62 00.
Klublokale: Østerlund.
Klubstation: OZ1ALS.
Sidste medlemsmøde den 22. november fik et
meget interessant, forløb. OZ2JT satte os ind i an
tennens principper, dennes udstrålingsdiagram, an
tennetilpasning, dennes fordele og ulemper.
Derefter viste OZ8DS og 2JT stående bølge på en
leder med grej fra teknikum.
Onsdag den 20. december kl. 1930 præcis
er der arrangeret en rundgang på Radioskolen i
Sønderborg
(Håndværkerskolen)
med
OZ2GJ,
Jacob
Lund, samt et par af hans kolleger, som vil give os
en forklaring på skolens virke fra første klasse til
svendeprøve. Der vil måske blive mulighed for at
se deres nye farve-TV-grej. Derefter tager vi en
kop kaffe på Strandpavillonen.
Vel mødt.
Vy 73 Martin.
NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO, tlf. (751) 284.
Kasserer: OZ6ME: ,tlf. 72 29 48.
Lokale: Præstøremissen, Skyttemarksvej.
Ja, så går året på hæld, og vi holder juleferie
her i Næstved afd. Vi havde afslutningskomsammen
den 5. december med kaffebord og pakkefest. Tors
dag d. 9. november afholdte vi andespil på Herlufmagle Kro med pæn tilslutning, og alle gevinster
var spillet væk på 2 timer.
Tirsdag d. 9. januar 1968 kl. 1900 prc.
begynder vi igen her i afd. med undervisningen.
Til slut vil vi ønske alle amatører en rigtig glæde
lig jul og et godt nytår samt på genhør i 1968.
Vy 73 de Henning.
NYBORG
Formand: OZ1LD, Leon Johannessen,
tlf. (09) 31 15 51.
Lokale: Tårn,vej 4 (over gården).
Call: OZ2NYB.

Pilevej

2,

Blandt de seneste arrangementer, der er over
stået, kan blandt andet nævnes en interessant aften
med OZ8JD, Henning, fra Odense. Han foralte os
en hel del om dimensionering og vikling af trans
formatorer. Det var en udbytterig aften for både
begyndere og viderekomne. Vi siger tak til fore
dragsholderen.
Når dette læses, er vi begyndt at holde juleferie.
Vi starter igen torsdag den 4. januar 1968. Se des
uden efter på opslagstavlen 1 klubben, for de kom
mende arrangementer.
I løbet af kort tid vil der blive startet nogle
byggeaftener.
Der
skal
bygges
gitterdykmetre.
Vi

har fundet et godt diagram, så det skulle blive alle
tiders. Desuden, bliver det så billigt, at alle kan del
tage. Nærmere oplysninger om disse byggeaftener
vil foreligge snart.
Bestyrelsen bringer ønsket om et rigtig glædelig
jul samt et godt nytår med tak for 1967, til klubbens
æresmedlem, alle medlemmerne' samt alle vore ven
ner spredt ud over Danmark.
Og så møder vi med friske kræfter torsdag d. 4.
januar 1968.
Vy 73 de OZ4WR, John.
ODENSE
Formand:
Erling Hansen,
ditzvej 14, Odense, tlf. 11 31 09,

OZ7XG,

Sophus

Bau-

Besøget på Hede-Nielsens fabrikker i Horsens den
30. oktober blev en stor succes. Der var fin tilslut
ning til arrangementet, som fik sin start på Sorte
brødre Torv, hvor de fremmødte medlemmer blev
fordelt på privatbiler, der en efter en dampede ad
Horsens
til.
På
Hede-Nielsens
fabrikker
blev vi
pænt modtaget af Horsens-amatører. Der var umålig meget at se på, for fabrikkens produktion spæn
der vidt. De store fabrikshaller bar præg af gennem
ført planlægning, lige fra jern- og stanseværksted
til samle- og færdighaller. Efterhånden som vi gik
gennem den ene fabrikshal efter den anden, blev vi
mere og mere imponerede, især printfremstillmgen
havde stor interesse. Det eneste, der manglede, var
arbejdskræfterne i aktivitet, men så kunne vi have
gået der en hel dag og natten med. Til slut samledes
vi i fabrikkens kantine, hvor vi fik en opstrammer
efter den lange travetur. En interessant aften hvor
vi fik indblik i, hvad en moderne dansk radiovirk
somhed kan. præstere.
Fra Hede-Nielsen var vi inviteret i Horsens-afdelingens klubhus; der ligger højt til vejrs på byens
vandbeholder. Vi blev hyggeligt bænket i det vel
indrettede klubhus (hvem der havde sådan et!) og
fik skænket kaffe til en hyggelig sludder, men vi
måtte desværre bryde hurtigt op, for det var ved
midnat, og vejen hjem lang.
Den 13. november indviede 2PO os grundigt i
oscilloskopets
opbygning
og
funktion.
2PO
havde
medbragt et fb soope til demonstration, så vi kunne
følge hans udredning, efterhånden som den skred
frem. Vi blev lovet en aften senere på året, hvor
Palle fortæller om scopets praktiske anvendelse med
tilhørende målinger. Det glæder vi os til.
Interessen for virksomhedsbesøg er stor, og den
21.
november var arrangeret besøg på Haustrups
fabriker på Næsbyvej. I receptionen blev vi modta
get af OZ3OZ, Erik Olsen, der bød velkommen og
fortalte lidt om fabrikkens historie. Så begav vi os
ud på en ca. 5 km lang tur gennem store fabriks
haller, hvor produktionen var i fuld gang. Der var
nok at se på. I trykkeriet så vi de festlige og ind
bydende motiver på blikpladerne, inden de skulle
stanses til passende dåsestørrelser. I formdåsehallen (den ikke fuldautomatiske del, hvor særligt for
mede dåser produceres) var team-worket i fuld gang.
Maskinerne gav udtryk for stor mekanisk snilde
med hjælp fra kun små armbevægelser af de arbej
dende. Den automatiske dåsehal var nok det mest
imponerende på vores tur. Flere store maskiner
ligefrem, sprøjtede dåser ud med ca. 400 pr. minut!
Blikplader ind, dåser ud i enorm fart. Som afslut
ning på besøget samledes vi i fabrikkens festlige
og hyggelige kantine til en kop kaffe og brød. Igen
en interessant aften, hvor vi med held havde vovet
os udenfor amatørradioemnet.

Programmet for dec.-jan.:
18. december:
Juleafslutning. Vi garanterer for en hyggelig og
munter aften, hvor der bl. a. bydes på amerikansk
lotteri med en virkelig fin julegave, enhver radio
amatør vil være begejstret for. Vi skal spille tal
lotteri med fine præmier. (Det er gratis, hi!). Lidt
filmgags er også på programmet og naturligvis et
festligt kaffebord m. m.
8. januar:
Klubaften.
15. januar:
OZ9MO, Jarl
modtager
med
stalfilter m. v.

Risum fortæller om fremtidens
FET’er,
integrerede
kredsløb,

VHFkry

22. januar:
Klubaften.
29. januar:
OZ3Y fortæller om tester, stationsbetjening m. m.
Vy 73 de 2RH, Rune.
RANDERS
Afdelingen har måttet ændre bestyrelse, idet 1FO
på grund af manglende tid har ønsket at udtræde af
bestyrelsen, og 3RR har indvilget i at overtage for
mandsposten til næste GF, og Jens Christensen ind
træder i bestyrelsen.
Kassereren meddeler, at afdelingen har fået post
girokonto nr. 146169, og de medlemmer, som endnu
ikke er besøgt, anmodes derfor om at tage vel imod
det girokort, som om kort tid vil blive tilsendt, og
snarest indbetale kontingentet for 1967/68.
Efterårets rævejagter vil, når dette nummer af
OZ kommer, være afsluttet, og allerede på dette
tidspunkt kan vinderen af rævejagterne formentlig
afsløres, idet der hidtil kun har deltaget to rævejægere, nemlig 3RR og 3TD. Rævejagterne vil dog
blive forsøgt genoptaget til marts, såfremt der kan
spores en positiv interesse herfor.
Bag
kaldesignalet
3TD
skjuler
sig
afdelingens
nyeste amatør, Poul Erik.
Vi ønsker til lykke med licensen, 3TD.
Vi vil opfordre alle afdelingens medlemmer til at
se efter i deres gemmer, om de har nogle ældre
numre af OZ, CQ, QST og PRF m. m. og anden
radiolitteratur, diagrammer m. m., som de vil for
ære afdelingen. Disse blade og bøger vil så blive
forsøgt katalogiseret, og såfremt økonomien tillader
det indbundet, hvorefter biblioteket står til rådig
hed for afdelingens medlemmer.
Morsekursus vil blive påbegyndt efter jul, hvorfor
interesserede bedes tilmelde sig til kassereren.
Vi ønsker alle afdelingens medlemmer en glæde
lig jul og et godt nytår.
Vy 73 bestyrelsen.
ROSKILDE
Torsdag den 30. november afholdt afdelingen sin
ordinære
generalforsamling.
21
medlemmer
var
mødt
til
generalforsamlingen.
Til
dirigent
blev
OZ3PO
valgt.
Formanden
OZ2UD
aflagde
beret
ning og omtalte blandt andet de i årets løb af
holdte
foredrag,
afdelingens
bygning af 2
meter
convertere, de løbende kursus i CW og teknisk kur
sus med sendetilladelsen som mål. Endvidere afd.
ansigt udadtil, herunder en større artikel optaget
i Roskilde Tidende. Oplyste, at diciplinen i afdelin
gen de senere år var blevet meget bedre. Det kneb
dog stadig for nogle at overholde tidspunkter for
mødernes begyndelse — og ikke mindst for møder
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mes
afslutningstidspunkter.
Formanden
foreslog,
at
afdelingen i den kommende vinter holdt åbent hus
på en af mødeaftenerne for at give den, lokale be
folkning lejlighed til at se, hvad Roskilde afd.
radioamatører egentlig laver. Man vil opstille en
virkende
station
samt
udstille
amatørfremstillet
målegrej m. m.
Formandens
beretning
blev
godkendt,
efter
at
flere havde haft ordet til denne.
Kassereren,
oplæste
derefter
afdelingens
regn
skab. Afdelingens økonomi er forholdsvis god, og
man blev enige om i det kommende år at fortsætte
med et uforandret kontingent på 3 kr. pr. måned til
afdelingen. Regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsen havde udarbejdet forslag til nye ved
tægter for afdelingen. Vore hidtil gældende vedtæg
ter var fra 1946 og udviste en hel del mangler. De
nye vedtægter blev vedtaget.
Bestyrelsesvalget
fik
følgende
forløb:
Formanden
2UD blev genvalgt, kasserer og sekretær blev gen
valgt. Til næstformand blev OZ3PO valgt med stort
flertal.
Under
eventuelt
blev
det
kommende
byggepro
gram drøftet, man, blev enige om at få bygget en
afdelingsstation til 2 meter området. Endvidere nogle
måleinstrumenter.
Et
udvalg
vil
arbejde
videre
med dette.
Under
eventuelt
blev
endvidere
drøftet
spørgs
mål vedrørende rengøring og opvask efter møderne.
En julekomsammen den 14. december med damer
blev vedtaget. Nærmere vil blive udsendt herom
til medlemmerne pr. brev.
Mødeprogrammet
for den. kommende måned ser således ud:
Hver torsdag kl. 1930 på Lejre Maskinfabrik kur
sus i CW og teknik. Den første torsdag i hver må
ned er der endvidere chassisarbejder fra kl. 1830
til 1930.
Med tak for godt kammeratskab og interesse for
kortbølgearbejdet
ønsker
Roskilde
afd.
alle
sine
medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt
nytår — og lad os så alle 1 fællesskab i det kom
mende år søge at gøre EDR’s Roskilde afd. til en af
de bedste af EDR’s arbejdende afdelinger. Vel mødt
i Lejre i 1968.
Vy 73 OZ2BO.
SORØ
Formand: OZ3VO, Hans Olsen, Vinstrup.
Kasserer: OZ8EU, Egon Petersen, Engtoftevej
Dianalund.

15,

Lørdag den 18. november havde vi besøg af pres
sen, der gav os en meget fin omtale, som vi håber
må give et godt resultat med hensyn til nye med
lemmer.
Vi holder fortsat klubaftener hver tirsdag og hå
ber, alle møder op, så vi kan samles om arbejdet.
Vy 73 OZ8FR.
SØNDERBORG
Hermed inviterer vi til møde på Sønderborg Tek
nikum, hvor 8DS vil vise brugen af fjernsynska
mera og billedbåndoptager. Dette skulle have væ
ret demonstreret i oktober, men en orkan medførte,
at folk måtte blive hjemme for at holde på anten
nerne. Efter forevisningen går vi ned på Strand
pavillonen til kaffe. Alle er velkomne. Mødet er
tirsdag den 19. december kl. 2000.
73 OZ6AQ.
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VEJLE
Formand: OZ2EN, Gormsgade 23, Vejle.
Næstformand: OZ3KB, Kiddesvej 19, Vejle.
Kasserer: Søren Peder Rasmussen, Spinderigade 7,
Vejle.
Sekretær:
OZ9GS,
Rørsangervej
9,
Knabberup,
Vejle.
Best.medl.: OZ3AV, Bøgeparken 3, Vejle.
Lokale: Ørstedsg'ade 13, Vejle.
Andespillet den. 6. nov. viste sig, at det kan lade
Sig gøre at samle medlemmer med YL og XYL. Vi
kan vist roligt sige, at vi fik en god aften, ud af det.
Salg af kort til andespillet havde indbragt 200 kr.
Heraf blev købt ænder for 129 kr., høns for 80 kr.
og en købmandskurv til 45 kr. Spillet blev ledet af
2EN, der havde 3KB som kontrollør og Søren Peder
Rasmussen til at „fange“ ænderne og hønsene, efter
hånden som der blev brug for dem. Efter spillets
afslutning fik vi kaffe, og her blev der ved ame
rikansk lotteri bortloddet en mikrofon, (værdi ca.
80 kr.) skænket af 9WN, og, et tæppe (værdi ca.
100 kr.) skænket af 4JC. Vi siger tak til de to
givere, hvis; indsats i høj grad var med til at fest
liggøre aftenen.
Det var det. Men hvad, skal vi fremover? For
eningens formål er jo ikke at afholde andespil eller
lignende hver mødeaften, selv om vi måske lidt
oftere burde samles under lidt mere festlige for
mer. Vi har jo mest holdt os til oplysende foredrag,
og det må vel også for fremtiden, være en væsent
lig side af foreningens arbejde. Men, — hvad siger
medlemmerne? Det er jer, der er foreningen, og
uden jeres medvirken går det ikke. Har I ønsker
eller ideer til bedre arrangementer, så kom frem
med dem og lad os se, om ikke ønskerne kan blive
til virkelighed.
Næste mødeaften bliver mandag den. 8. januar, da
den første mandag i måneden er nytårsdag, og det
er nok ikke så godt, vel?
Deltagerantallet til teknisk kursus; var i sidste
måned ved sætternissens hjælp blevet til 15. Det
skulle have været 5, men antallet er siden da, steget
til 7. Disse kursusdeltagere kommer fra Vejle, Fre
dericia og Kolding, og der er plads til flere på
dette kursus;, hvis der endnu skulle være nogle,
som kunne tænke sig at være med.
Vi ønsker vor kasserer — Søren Peder Rasmussen
— til lykke med vel overstået teknisk prøve i nov.
måned.
Dette nr. af OZ er det sidste i 1967, og bestyrelsen
vil her benytte lejligheden til at ønske alle med
lemmerne en glædelig jul og et godt nytår.
Vy 73 9GS.
VIBORG
Medlemsmøde afholdes i lokalerne Reberbanen 12
tirsdag d. 19. december kl. 1900.
Vi skal bl. a. aftale, hvad der skal ske 1 1968, fore
drag,
byggevirksomhed
eller
hvad.
Gode
forslag
modtages.
Glædelig jul ønskes samtlige medlemmer.
Vy 73 de OZ6AI, Asbjørn.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
B OZ1BB, Bjarne Bauer Christensen, Hals Allé
2, st., København V.
(Genudstedelse).

B OZ3F, Hans Jørgen Verner Hansen, Højkær 37,
14., th., Rødovre.
(Genudstedelse.
Tidligere
adresse:
Blågårdsgade 31, København N.).
B 9543, OZ3GT, Børgen Hansen, Solbakken 10,
Rødekro.
B 3831, OZ4BJ, Børge Jacobsen, Moltkesvej 2,
Haslev.
(Genudstedelse.
Tidligere
adresse:
Vestergade
16, Store Heddinge).
B OZ4ER, Erik Nielsen, Lyøvej 1, Kirkeby,
Kalundborg.
(Genudstedelse).
C 9749, OZ4XP, Jens Peder Pasgaard, „Højbjerg",
Handbjerg, Vinderup.
C 10417, OZ6IB, Ib Arne Madsen, Hedeparken 51,
3. tv., Ballerup.
B 10080, OZ6MR, Mogens Kai Sabensky, Ahrenkildes Allé 12, København S.
A 3600, OZ8BR, Børge Mortensen Ravn, c/o J.
Ravn, Jegerup, Vojens.
(Genudstedelse.
Tidligere
adresse:
Kronborg
ladegårdsvej 63, Helsingør).
B 9961, OZ9DJ, Knud Jensen, Steen Blichers Vej
21, Kølvrå.
(Genudstedelse. Har også OX3DJ).
Inddragelse.
A OZ7MA, Arne Richard Pedersen, Rønneallé 34,
Allerød.

Atter medlem.
8235 OZ4LS, SG L. Schmidt, Kløvermarken 36,
Sønderborg.
7852 OZ7OG, Ole Godsk, Strandhuse, Juelsminde.
9318 Svend Raagevang, Prins Burisvej 16,
Roskilde.
9403 Ove Nielsen, Vinkelvej 2, Høng.
8417 Torben Budtz, Wærumsgade 18, 5., Århus C.
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Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig).
Giro-konto: 22116.

*
Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand: OZ3FM, Emil
15, Horsens, tlf. (05) 62 20 96.

NYE MEDLEMMER
10755 Henning Hansen, Bygaden 98, Brøndbyvester,
Glostrup.
10756 Eigil Jensen, Margrethevej 30, 2. tv.,
Hirtshals.
10757 Finn. Mortensen, Nørrekær 149, Rødovre.
10758 Egon. Nikolajsen, Snoldelev, Gadstrup.
107591 Poul D. Damm, c/o Gitte Jensen, Banegår
den, Rudkøbing.
10760 Poul Pedersen, Tåregårdsvej 45, Ballerup.
10761 Ernst Vadsager, Tanger Allé 3, Kastrup. (A)
10762 Fru Jonna Hansen, Græsmarken 3, Solrød
Strand.
10763 Holger Mikkelsen, Flensborgvej 1, Kruså.
10764 Eilif Jørgensen, Ejby Radio, Nørregade 35,
Ejby.
10765 Teddy Geilmann, Havrevænget 3, Fredericia.
10766 Jens Yde Blom, Gadbjerg.
10767 Knud Utoft Petersen, Vork, Egtved.
10768 Søren Bol Olsen, Pileallé 2, Nyker.
10769 Kaj Christensen, Devantiersvej 27,
Fredericia.
10770 Henning: W-estergaard, Asylvej 20, Ålborg.
10771 John Christensen, Olufsgade 25, Brønderslev.
10772 Leif Frederiksen, Knudsgade 41, Brønderslev.
10773 Martin Kej, Home, Fyn.
10774 OZ7TV, Børge Christiansen, M. C. Holsts
Vej 8 A, Højbjerg.
10775 Jan Hansen, Fr. Nansensvej 40, Århus N.
10776 Bjarne Rasmussen, Røddikevej 7, Galten.
10777 Jens Frahm, Hoptrup.
10778 Henning Uslar, Hessensgade 49, 3.,
København S. (A)
10779 René Landberg Johansson, Slesvigsgade 31,
'st. th.., København V. (A)
10780 Erling Christiansen, Tåstrup Have 42, st.,
Tåstmp. (A)

Frederiksen,

Sekretær: OZ5RO, O. Blavnsfeldt,
Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.
Kasserer: Fru Grethe
Horsens, tlf. (05) 62 18 34.

Sigersted,

Nørretorv

Ordrupvej

96,

Borgmestervej

50,

*
Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO, Svend Åge Olsen, Folkvarsvej
tlf. (01) 36 — 1902V.

9,

Kbhvn. F.,

OZ2KP, Karl Staack-Petersen, Hisbjerggårdsallé 63,
Hvidovre, tlf. (01) 78 06 67.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. (03) 85 31 44.
OZ7XG, Erling Hansen, Sofus Bauditzvej 14, Odense,
tlf. (09) 11 31 09.
OZ3RC, H. Bro Nielsen,
Århus, tlf. (06) 16 23 21.
OZ2NU, Børge
(08) 13 53 50.

Petersen,

Paludan
Postbox

Mullersvej
Ålborg,

tlf.

OZ1BP,
Bernhard
Pedersen,
Bornholmsgade
Ålborg, tlf. (08) 13 41 19.
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers,
(064) (dag) 2 61 11, (aften) 2 76 52.

66,

Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe
vej 58, Horsens, tlf. (05) 62 18 34.

335,

117,

Sigersted,

tlf.

Borgmester

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 19. december 1967.
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