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Begynderens modtager
EDRs præmiekonkurrence — 

succes eller fiasko?

Måske har der været slået for lidt på 
tromme for at få amatørerne til at deltage 
aktivt. Måske har der været for lidt tid til 
at blive færdig med eksperimenterne. Eller 
måske er der kun en ganske lille håndfuld 
amatører, der selv er i stand til at bygge en 
simpel modtager — eller gider gøre det for at 
hjælpe deres begynder-kammerater, eller evt. 
for at snuppe en præmie, der godt nok ikke i 
størrelse kan konkurrere med dem, ugeblade 
og vaskepulverfabrikanter lokker med, men 
som til gengæld nok er lettere at vinde!

Vi håber meget på, at det er tiden, der har 
været for knap. For de øvrige grunde, der kan 
tænkes som årsag til den (efter vor forme
ning) alt for ringe deltagelse, er ret så be
skæmmende for EDR’s medlemsskare!

Resultatet af konkurrencen var oprindelig 
lovet offentliggjort i OZ’s majnummer. Det 
kan naturligvis ikke nås, hvis fristen skal for
længes, hvilket alligevel bliver nødvendigt af

hensyn til, at bedømmelseskomiteen (EDR’s 
HB) skal kunne nå at samles. Indsendelses
fristen forlænges derfor hermed til den 30. 
april. På denne dato skal en kort beskrivelse 
samt diagram af modtageren være TR i 
hænde. Selve modtageren, der som tidligere 
omtalt skal fremstilles ved bedømmelsen, skal 
indsendes til TR efter nærmere aftale.

Der er således stadig mulighed for at være 
med i slutspurten for et par raske folk.

Med hensyn til de allerede modtagne til
meldinger, kan jeg naturligvis ikke røbe ret 
meget på indeværende tidspunkt, udover at 
deltagerne faktisk synes at have opfattet op
gaven helt rigtigt, nemlig at lave noget ikke 
for indviklet, som både mekanisk og elektrisk 
skulle kunne bygges af de aller fleste amatø
rer. Ja, jeg glæder mig faktisk til at bringe 
konstruktionerne i OZ, men vi må have nogle 
flere med. Har du lyst, så skriv hurtigst mu
ligt til OZ7AQ.
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Rodekasse-ESB
Af OZ6PN, Henrik Jacobsen, 
Absalonsvej 12, Frederikshavn.

Hvad er det nu for noget, skal vi til i disse 
teknisk avancerede tider at køre med sen
dere a la Ford A? Naturligvis ikke, men den
ne konstruktion er lavet af en begynder for 
begyndere for at vise, at man med ret simple 
midler kan fremstille en brugbar ESB-sen- 
der til i hvert tilfælde 2 bånd.

Til denne sender anvendes kun én special
komponent, nemlig filteret, og her er flere 
muligheder. Først og fremmest vil jeg tro, at 
mange af pionererne fra ESB’ens barndom 
efterhånden er gået over til mekaniske filtre 
eller færdigkøbt grej, hvorfor jeg antager, der 
rundt i landet findes adskillige sæt filterkry
staller, der ikke anvendes. Så ud af busken, 
OM’s, averter overskudskrystallerne til salg! 
Endvidere er der jo også den mulighed at 
købe færdige højfrekvenskrystalfiltre og lige
ledes mekaniske filtre, men jeg tror næppe, 
at der findes større kontante beholdninger i 
rodekassen, og det var jo netop opgaven at 
bygge en sender af dele fra ens sædvanligvis 
velassorterede rodekasse.

Lad os først gennemgå senderen i blokdia
gram, se fig. 1.

I bærebølgeoscillatoren fremstilles et signal 
på 486 kHz, der i den balancerede modulator 
blandes med LF-signalet fra mikrofonforstær
keren. Den balancerede modulator har den 
egenskab, at den udbalancerer bærebølgen 
og danner kun de to sidebånd, der derefter 
sendes igennem et krystalfilter på 485,5— 
483,5 kHz, der kun lader det nedre (lavfre
kvente) sidebånd passere.

Vi har nu et ESB-signal på 486 kHz, men 
da det er begrænset, hvor mange amatører 
man kan kontakte på denne frekvens, må vi 
have signalet flyttet til et af amatørbåndene. 
Dette foregår i de følgende blandingstrin. I 2. 
blander blandes signalet med et krystalstyret 
signal på ca. 5800 kHz, hvorefter differens
frekvensen på ca. 5314 kHz udtages, og man 
vil bemærke, at ESB-signalet er vendt såle
des, at det er det øvre (højfrekvente) side
bånd, der findes på 5314 kHz. Derefter har vi 
VFO’en på ca. 9000 kHz og kan af 3. blander 
udtage et signal på 3,7 MHz og 14,3 MHz, hen

holdsvis differensfrekvensen og sumfrekven
sen, og igen bemærkes at på 20 m har vi det 
øvre sidebånd og på 80 m det nedre sidebånd. 
Derefter har vi blot at forstærke signalet op 
i 2 lineære trin.

Jeg vil derefter kort gennemgå selve dia
grammet, der består af et sammenkog af en
heder fra mange forskellige konstruktioner.

Bærbeølgeoscillatoren er en ganske almin
delig Colpitts, der i den viste opstilling kan 
få selv meget døde krystaller til at svinge. 
Output føres til katoden af en 6J6 (ECC 91), 
der er koblet som balanceret modulator. Beg
ge gitre er HF-mæssig lagt til stel, og det ene 
gitter fødes fra LF-forstærkeren. Transforma
toren i anoden er en almindelig MF-type, 
hvor de indbyggede kondensatorer er udskif
tet med 2 stk. dobbelt så store for på den 
måde at opnå et elektrisk midtpunkt. Endvi
dere er der over kondensatorerne i anodesi
den placeret to 25 pF trimmere for at kunne 
indstille den balancerede modulator til bed
ste bærebølgeundertrykkelse.

Krystalfilteret er vel nok det simpleste af 
sin art, men med lidt held og god afskærm
ning mellem indgang og udgang skulle man 
kunne opnå en undertrykkelse af det uøn
skede sidebånd på ca. 25 dB. X-taloscillato- 
ren på 5800 kHz og 2. blander er ganske al
mindelige som til modtagerbrug. Transforma
toren i anoden er et 5,5 MHz båndfilter fra en 
TV-spille. Min udgave, en Prahn, kunne nemt 
trimmes til 5,3 MHz. VFO’en er en afart af 
den i OZ tidligere beskrevne VXO og udmær
ker sig ved næsten x-talstabilitet. Spolen L2 
må tilpasses ved forsøg, men ca. 100 vindin
ger på en 5 mm kammerform passer så no
genlunde. I den viste opstilling kunne mit 
9040 kHz krystal (grundtonen af et 27120 kHz 
overtonekrystal) trækkes op til 150 kHz.

3. blander kører ligeledes normalt; bemærk, 
at triodedelen af en ECH 81 er anvendt som 
buffer for VFO’en for at undgå tilbagevirk
ning. Derefter følger et kl. A-trin med 6AQ5 
med skærmgitterstabilisering og derpå et PA- 
trin med EL 83 med almindelig neutrodyn- 
stabilisering. Input ca. 5 W PEP.
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Vejledende x-tal frekvenser.

Y1 486,0 kHz.
Y2 485,5 kHz.
Y3 483,5 kHz.
Y4 5800 kHz eller 5700 kHz.

TR1 456 kHz, indbygget 100 pF fjernes. 
TR2 456 kHz, den ene spole fjernes. 
TR3 5,5 MHz TV-båndfilter.
L1 20 vind. 15 mm dorn.
L2 Se tekst.
L3 20 vind. 15 mm dorn

Y5 9000 kHz evt. 9040 kHz (grundtone 27120 kHz). L4 Geloso pi-led.

Ved opbygning anbefales det at opdele 
senderen i 5—6 mindre enheder, der udføres 
på hver sit chassis, f. eks.:

1. LF + bærebølgeoscillator.
2. Balanceret modulator + filter.
3. X-taloscillator - 2. blander.
4. VFO med tilhørende stabiliseringsrør.
5. 3. blander + kl. A-trin.
6. PA-trin.
Man kan f. eks. lave 6 små chassiser, ca. 

6X12 cm, og når alle enheder er monterede, 
samles hele herligheden med 2 stykker vin
kelmessing el. lign. Vær ikke fedtet med 
støttebukke og afskærmninger, disse fremmer 
stabiliteten.

Indstillingen af senderen kræver egentlig 
et større opbud af måleinstrumenter, men jeg 
har nu klaret mig med et GDM og en KB- 
spille med beat. Fremgangsmåden er føl
gende:

1. Bærebølgeoscillatoren bringes i sving, 
kontroller med GDM eller ved aflytning af 
en harmonisk på BCL-spillen.

2. Den balancerede modulator indstilles til 
mindst signal efter GDM ved hjælp af trim- 
merne i anoden.

3. Tr 3 bringes i resonans på 5300 kHz, og 
ved kontrollytning på denne frekvens på 
modtageren skulle man kunne høre et ESB- 
signal (en våd finger på mikrofonindgangen).

4. Tr 1, 2 og 3 stilles til max. signal.
5. VFO’en bringes til at bestryge det øn

skede område med spolen L2.
6. Anodekredsen i 3. blander bringes i re

sonans.
7. Hele møllen gås igennem igen, og med 

GDM koblet til anodekredsen i 3. blander 
trimmes alle kredse til max. signal med en 
våd finger på mikrofonindgangen eller selv
følgelig bedst med en tonegenerator.

8. Der lukkes for modulatoren og stadig 
med GDM koblet til anodekredsen i 3. blan
der drejes på trimmerne i den balancerede 
modulators anode for at fjerne mest mulig 
bærebølge: husk ved denne operation at 
efterindstille kernerne i Tr 1.

9. Neutrodynstabiliseringen i driver og PA 
indstilles på sædvanlig måde, til trinene er 
bomstabile.

10. Standby udføres ved at afbryde anode
spændingen til x-taloscillatoren på 5800 kHz 
samt driver- og PA-trin.
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Og så er man klar til at gå i luften, og man
ge venlige medamatører vil give nogle væm
melige rapporter, men de hjælper også gerne 
med de sidste indstillinger, så man kan få et 
veltrimmet signal, og man vil så erfare, at 
denne lille sender giver lige så gode rappor
ter som den gamle AM-sender på 40—50 W.

Output kontrolleres med en 2 W gløde
lampe, og man har derved mulighed for at 
foretage en lille kontrol af senderen ved at 
tilslutte en tonegenerator til mikrofonindgan
gen og derefter dreje langsomt op for modu
lationskontrollen. Lyset i lampen skal da 
stige jævnt i takt med modulationsgraden, 
ligeledes skal lyset være konstant ved æn
dring af tonegeneratorens frekvens for 300— 
3000 Hz. Der må dog gerne være en lille 
stigning ved ca. 2500 Hz. Prøven er meget 
grov, men enhver form for afvigelser fra det 
her beskrevne kan sandsynligvis henføres til 
en eller anden form for ustabilitet eller over
styring.

Som tonegenerator kan man anvende sin 
modtager og tilslutte højttalerudgangen til 
mikrofonindgangen på senderen gennem en 
højttalertransformator og derefter med beat 
på modtageren opsøge en station eller GDM 
og således udnytte det ellers så irriterende 
fløjt på modtageren som tonegenerator. For
bind et instrument over højttalerudgangen, så 
amplituden kan holdes konstant uanset fre
kvens.

En ting, man må være opmærksom på i 
denne konstruktion, er, at signalet fra x-tal- 
oscillatoren på 5800 kHz ved uheldig trim
ning kan smutte gennem Tr 3 og på den måde 
sende en fed bærebølge ud på 14800 kHz efter 
at være blandet med VFO’en. Ded bedste var 
nok at udføre 2. blander som en balanceret 
blander, og det vil jeg nu også forsøge ved 
næste opbygning af senderen.

Jeg har foreløbig kun udført min sender 
til 20 m, men der er jo ikke mange ben i at 
montere spoler til 80 m, evt. at indsætte en 
omskifter. Bemærk ligeledes at alle x-talfre- 
kvenser er vejledende, der vil naturligvis 
kunne anvendes x-tals i alle mulige kombi
nationer.

Jeg håber hermed at have vist, at ESB slet 
ikke er så indviklet, som man vil gøre det til 
(eller har min artikel virket modsat?). Selv
følgelig er der en masse finesser, såsom VOX, 
ANTI-TRIP, ALC o. s. v., men det er altsam
men noget, der kan tilføjes senere, og udover 
at lyde fornemt har det nu ikke ret meget 
med senderen at gøre.

Kære 7AQ.

Jeg er fornylig flyttet ind i et nyt ejendomsikom- 
pleks, der naturligvis er forsynet med et fælles
antenneanlæg, hvis antenne er anbragt mere end 
200 meter fra min QTH.

Der er en god, stor altan til lejligheden, så der 
skulle være relativt god mulighed for at komme lidt 
i luften på de højere bånd, og forsøg har da også 
allerede givet mange gode DX’ere.

Imidlertid var der fra starten vanskeligheder med 
fælles'antenneanlægget, idet min sender slog Igen
nem på FM, mens der ingen forstyrrelser var 
på TV.

Efter at have rodet lidt med modtageren, der har 
en almindelig Torotor FM-tuner, opdagede jeg, at 
der faktisk var mange flere stationer på FM-båndet, 
end man skulle forvente. Jeg gættede derfor på, at 
signalniveauet på antenneanlægget var så stort, at 
FM-modtageren krydsmodulerede. En opringning 
til det firma, der havde monteret anlægget, afslø
rede, at man faktisk arbejdede med et højt signal
niveau, for, som man sagde, „der skal være signal 
nok til selv den sløveste modtager". Man anbefalede 
20—30 dB dæmpning i antennen, men oplyste sam
tidig, at det ikke var almindeligt, at ejere af mo
derne FM-modtagere var klar over eller klagede 
over krydsmodulation.

Når jeg finder anledning til at viderebringe disse 
oplysninger, skyldes det, at jeg ved en række bygge
sager har konstateret, at det er højst forskelligt, 
hvorledes og til hvilke priser dnstallationsfirmaerne 
leverer tilslutningsledninger. Specielt er det forskel
ligt, om man skønner det nødvendigt at forsyne led
ningerne med dæmpningsled.

Jeg slap selv helt for problemer med BCI og 
krydsmodulation, efter at der var indskudt 20 dB 
dæmpning i antenneledningen.

Jeg ville tro, at en og anden amatør kunne klare 
sine interferensproblemer med et passende dæmp
ningsled.

I områder nær FM-sendere kan FM-modtagere 
selvfølgelig også krydsmodulere uden at være til
sluttet et fællesantenneanlæg, når blot signalni
veauet er passende højt.

Et hurtigt check kan man foretage ved at lytte 
efter, om der er „falske stationer" eller stationer, 
der sender oven i hinanden. Hvis stationerne for
svinder, når antennen erstattes med en skruetræk
ker, eller signalniveauet på anden måde reduceres, 
er der efter al sandsynlighed tale om krydsmodu
lation.

Efter at have syslet med ovenstående problemer, 
er det faldet mig ind, at tiden måske er ved at være 
inde, hvor vi, som andre velfærdssamfund, får 
nedsat en BCI/TVI-komite, der kan indsamle og 
viderebringe informationer om, hvorledes forstyr
relser afhjælpes o. s, v.

Det er naturligvis nødvendigt, at sagen gribes så 
seriøst an, at også P&T og radiofabrikanterne vil 
være interesserede i at samarbejde. Var det ikke 
passende, om EDR tog initiativet?

73 og fortsat god fornøjelse.
OZ7BQ.
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De korte radiobølgers 
ndbredelsesforhold, VI

Fra Jim Vastenhoud:
Radio Nederlands 
Shortwave Propagation Course.

Oversat af Arne Jensen, Korinth, Fyn.

(Sluttet).

Afsnit 9: Signal dæmpning mellem sender og 
modtager.

Indtil nu har vi koncentreret os om at be
stemme den højeste mulige frekvens ved en 
forbindelse, MUF (maximum usable fre- 
quency), der giver pålidelig forbindelse 50 % 
af tiden, og OWF (optimal working fre- 
quency), der anses for at være pålidelig 90 % 
af tiden.

Hvorfor denne stræben efter høje frekven
ser? En tilfældig iagttager vil bemærke, at 
enhver kortbølgefrekvens under MUF kan 
bruges og vil desuden have den fordel at 
kunne bruges ved alle årstider og alle sol
pletaktiviteter. Men det ville være for opti
mistisk. Frekvensvalget begrænses ikke blot 
til den høje side af kortbølgespektret, men 
også til den lave. Der er ikke blot en højeste 
brugbar frekvens, MUF, men også en lave
ste nyttig frekvens, LUF, der er karakteri
stisk for enhver forbindelse og årstid. Lad 
os se nærmere på dette.

Bortset fra dæmpning ved sender og modta
ger p. g. a. forkert tilpasning, tab i antenne 
etc., mistes megen effekt i rummet på vejen 
fra senderen til modtageren. Det samlede sig
nal, der kommer til modtagerantennen efter 
at være reflekteret fra ionosfæren, er sam
mensat af enkelte signaler, der har bevæget 
sig ad forskellige veje. På vejen har signalet 
været udsat for forskellige slags dæmpning. 
For det første er der spredningen, der er om
vendt proportional med kvadratet på afstan
den, og det er det tab, der skyldes sprednin
gen af energi fra et punkt (senderantennen). 
For at begrænse denne unødvendige spred
ning anvender de fleste kortbølgestationer 
beamantenner, der har den egenskab at rette 
effekten i en relativt lille horisontal vinkel 
(20° til 30°). Retningsantennen »forstærker« 
signalet i den ønskede retning, men påvirker 
ikke spredningen. Den samme mængde effekt 
»fylder« et større område, når den kommer 
længere væk fra senderen (se fig. 11).

Den anden vigtige årsag til tab er absorp

tionen i ionosfæren. Denne absorption finder 
hovedsagelig sted i D-laget i højder fra 
50 til 80 km, og dens størrelse er proportio
nal med længden af vejen i laget; jo længere 
vejen er, desto større er absorptionen. Dette 
betyder, at absorptionen stiger med antallet 
af hop, og således med afstanden mellem 
sender og modtager. Ved breddegrader fra 
40° til 70° kan vi tilføje, at absorptionens 
størrelse afhænger af sådanne faktorer som 
solplettallet, signalets udstrålingsvinkel (som 
afhænger af senderantennens egenskaber), 
frekvensen og tidspunktet. For at være mere 
præcis: Absorptionen vokser med D-lagets 
ioniseringsgrad (vigtigste årsag Lyman «- 
stråling) og med stigende solpletaktivitet; 
lave frekvenser er mere følsomme for det end 
høje, og jo længere hop, jo større absorption 
kan forventes på grund af signalets lille ele
vation. I de tropiske områder synes absorp
tionen at blive større. I disse områder påvir
kes den også af variationer i F-lagets profil 
og andre faktorer.

Et tredie fænomen ved signaltab er fokuse
ring og defokusering, som er resultatet af 
konvergens og divergens af stråler, der op
rindelig var parallelle. Det skyldes iono- 
sfærisk forvrængning eller deformation af 
ionosfærelaget og kan også skyldes lavere- 
liggende lag, f. eks. E-laget.

Disse faktorer bestemmer, hvad man kal
der den laveste brugbare frekvens for en 
forbindelse. Det er muligt at give en grafisk 
afbildning af LUF i MUF-diagrammet (fig. 
12) for en given forbindelse og også for visse 
arrangementer i forbindelse med senderan
tennens effektivt udstrålede effekt. Imidler
tid er det forhold, at absorptionen falder med 
stigende frekvens, vigtigt for stationer med 
ringe effekt, fordi jo højere frekvens, jo mere 
signal kan komme frem til modtagerområdet 
med samme ERP (effective radiated power = 
effektivt udstrålet effekt).

Under dårlige forhold kan LUF blive så 
høj, at den rører eller går over MUF. Under 
sådanne forhold er ingen kortbølgekommu
nikation mulig. Disse forhold opnås ved visse 
lange forbindelser, hvor dag-nat overgange

113

Fig. 11.



sænker MUF, medens store dele af forbindel
sen i dagslys hæver LUF.

Afsnit 10: Fading og støj.
Vi er overbevist om, at enhver kortbølge

lytter kender den effekt, der kaldes »fading«: 
signalernes voksen og aftagen på grund af 
ændringer i den øjeblikkelige feltstyrke ved 
modtageren. Dette skyldes forskellige iono
sfæriske fænomener, af hvilke nogle er van
skelige at forstå, mens andre let forstås. Ty
pen sættes normalt foran ordet »fading« for 
at angive kilden eller virkningen, og derfor 
taler vi om interferens-fading, absorptions
fading, skip-fading, polarisations-fading, flut- 
ter-fading og selektiv-fading.

Vi vil nu behandle de vigtigste årsager og 
virkninger. Generelt kan siges, at fading er 
frekvensafhængig. Den er hurtigere på høje 
frekvenser end på lave. Sommetider er den
ne virkning så stærk, at det lave sidebånd 
fader langsommere end det høje. Det giver 
en forvrængning af lyden, der er alminde
ligt kendt som selektiv fading. Selvfølgelig 
kan det kun finde sted ved dobbelt sidebånd 
stationer (en af SSB’s fordele frem for AM), 
som de fleste BC-kortbølgestationer er.

Skip-fading kan forekomme, 
når MUF bliver lavere med ti
den, som det sker, når en dag
nat overgang forekommer i lø
bet af sendetiden. På et givet 
øjeblik er de reflektive egen
skaber blevet så dårlige, at sig
nalet, som var stabilt, begynder 
at fade og blive flakkende; en 
situation, der kan fortsætte i 
en kort periode, hvorefter sig
nalet forsvinder fuldstændigt.

Interferense-fading er tem
melig almindelig og skyldes sig
naler, der udsendes på samme 
tidspunkt og når modtageran
tennen med ganske små tidsfor
skelle (faseforskelle). Da signa
lets frembragte spænding på 
antennen er resultatet af mange 
signaler, er det klart, at de kan
— på grund af tidsforskellene
— enten forstærke eller svæk
ke hinanden, og resultatet et 
flakkende signal. Denne type 
fading skyldes små uregelmæs
sigheder i elektrontætheden i 
det reflektive lag og kan lettere 
forstås, når vi indser, at en 
stråle af radiobølger ikke re
flekteres fra ét punkt i iono

sfæren, men over et udstrakt område. Efter 
reflektionen blandes bølger fra den høje del 
og den lave del af bølgen, men forbliver indi
viduelle bølger, som giver individuelle anten
nesignaler.

Interferensfading og polarisationsfading 
har en relativt hurtig fading-periodefrekvens; 
den kan variere fra en brøkdel af et sekund 
til et par sekunder. Den kan være stærk, når 
både jordbølgen og den reflekterede bølge er 
til stede.

Flutter fading, den sidstnævnte type, kal
des således på grund af den hurtighed, hvor
med ændringerne foregår; fra 10 til 100 Hz. 
Den observeres oftest nær polerne og også 
ved signaler, der har krydset ækvator.

Støj.
Til sidst i dette afsnit et par ord om støj, 

og selvfølgelig mener vi den type støj, det er 
vigtigt at tage i betragtning ved kortbølgers 
udbredelse: atmosfærisk radiostøj. Denne
skyldes hovedsagelig elektriske udladninger 
under tordenvejr, og udbredelsen følger de 
tidligere omtalte principper. Da tordenvejr 
for det meste forekommer over landområder, 
finder vi de højeste støjniveauer der. End-
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videre afhænger støjfordelingen over jordens 
overflade af tidspunktet, årstiden og den 
brugte frekvens. Støjtallene er størst over 
tropiske landområder, men varierer med års
tiden.

Sol-radiostøj (en form for galaktisk radiostøj) 
Den (rolige) sol, som er et luftformigt le

geme med en meget høj temperatur, udstrå
ler en vis mængde energi på alle frekvenser, 
som vi mærker som støj (frembragt ved til
fældige svingninger af elektroner). Under 
normale forhold er virkningen af denne ter
miske stråling ikke særlig stor, men den læg
ges til det almindelige støjniveau her på jor
den, især i de områder, hvor solstrålingen 
føles stærkest. Når solen er gået ned, forøger 
adskillige stjernegrupper støjniveauet, især 
på frekvenser over 10 MHz. Denne galaktiske 
radiostøj bestemmer sammen med atmosfæ
risk støj støjniveauet på steder fjernt fra 
bebyggede områder.

Afsnit 11:
Sol,,flares“ og dermed forbundne 

fænomeners indflydelse på 
korte radiobølgers udbredelse.

Visse fænomener forbundet med solpletter 
har en forstyrrende indflydelse på højfre
kvensudbredelsen. Det vigtigste af disse fæ
nomener er sol-»flares«, et udbrud af lys 
sommetider set på solskiven i nærheden af 
en solplet. En »flare« anses for at blive frem
bragt af pludselige ændringer i det magneti
ske felt i en solplet. Den derved frembragte 
energi skaber varme, der kan blive synlig 
som en oplysning af kromosfæriske dele. 
»Flaren« forbindes med udstråling af radio
støj i frekvensområdet under 300 MHz, og 
endvidere med ultraviolette, mikrobølge, 
røntgen og kosmiske udstrålinger, mens den 
pludselige ændring af det magnetiske felt i 
solpletten resulterer i udsendelsen af en 
plasmasky.

Virkningen her på jorden kan blive en al
vorlig afbrydelse af kortbølgemodtagelsen. 
Da ultraviolette stråler og røntgenstråler 
samt de udsendte radiobølger bevæger sig 
med lysets hastighed, er den direkte (samti
dige) virkning en stigning i E-lagets og D- 
regionens ionisering, der bevirker en alvor
lig absorption af passerende HF-signaler, og 
af og til en forøgelse af F-lagets ionisering. 
Den kosmiske strålings partikler kommer no
get senere og følger kraftlinierne fra jordens 
magnetfelt, hvorved de bevirker en alvorlig 
absorption i polarområderne. Forsinkelsen

varierer fra 15 minutter til nogle timer. 
Langsommere partikler, for det meste proto
ner og elektroner, som når jorden mellem 20 
og 35 timer efter starten fra »flaren«, skaber 
magnetiske og ionosfæriske storme; sol-»fla- 
res« alvorligste virkning.

Sammenfattende kan siges, at uden for 
nordlysområdeme er en »flares« to vigtigste 
virkninger på udbredelsen:

1) Pludselige ionosfæriske forstyrrelser 
(den direkte virkning).

2) Ionosfæriske storme (den forsinkede 
virkning).

Først et par ord om de pludselige forstyr
relser. Sommetider forsvinder signaler, der 
passerer gennem dagslys, pludseligt på grund 
af en abnormt høj absorption i D-laget. Dette 
»blackout« kan vare fra adskillige minutter 
til flere timer og skyldes en stærk stigning i 
D-lagets ionisation. Begyndelsen af SID 
(sudden ionospheric disturbances = pludse
lige ionosfæriske forstyrrelser) er ofte meget 
pludselige og forsvinder lidt efter lidt, når 
den normale ionosfæriske situation atter ind
finder sig. Den abnormt høje D-lagsionisering 
skyldes hovedsagelig bløde røntgenstråler. 
Da SID står i forbindelse med solaktiviteten, 
er det klart, at chancen for at de optræder 
vokser med stigende solpletaktivitet.

Den ionosfæriske storm, som bevirker et 
alvorligt blackout i kortbølgekommunikatio
nen, der kan vare fra flere timer til adskil
lige dage, er tæt forbundet med magnetiske 
storme. Magnetiske storme er forstyrrelser 
i jordens magnetfelt og kan påvises, fordi 
dens bestanddele varierer indenfor større 
grænser, end de gør. Alvorlige magnetiske 
storme ledsages af et eller flere ionosfæriske 
fænomener, f. eks. en formindskelse af Fs
lagets reflektive egenskaber, øget D-lags- 
absorption og undertiden optræden af spo- 
rodisk-E.

MUF-fejl, der skyldes en reduktion af F2- 
lagets reflektive egenskaber, er ansvarlige for 
signaltab, og ligeså med den øgede D-lags- 
absorption. Den ionosfæriske storm såvel som 
den magnetiske storm (og nordlys) er resul
tatet af en partikkelstrøm, der ankommer 
mellem 20 og 35 timer efter »flaren«.

Til sidst et par ord om virkningen af den 
kosmiske stråling udsendt af en sol-»flare«. 
Fanget i jordens magnetfelt bevæger disse 
partikler sig ned langs kraftlinierne og har 
den største indflydelse i nordlysområderne, 
hvor kraftlinierne går vinkelret på jordens 
overflade. Signaler, der bevæger sig igennem 
disse områder, der groft sagt ligger omkring 
de magnetiske poler og kan strække sig så
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langt som til 60° nord eller syd, svækkes al
vorligt eller absorberes fuldstændigt. Dette 
kaldes PCA (polar cap absorption = pol
område absorption). Da udbredelsen i de po
lare områder er forbundet med mange van
skeligheder, og da det undgås af kortbølge
stationerne, når det er muligt, er det ikke 
særlig vigtigt at behandle det nærmere. Imid
lertid har PCA’s en særlig interesse for lyt
tere på det nordamerikanske kontinent (se på 
nogle forbindelser ved hjælp af en globus).

Afsnit 12: Udbredelse på frekvenser 
over 30 MHz.

Under sidste solpletmaksimum i 1957 og 
1958 nåede solpletaktiviteten R-tallet 200, 
og under disse særlige forhold kunne sig
naler fra Europa på 45 MHz sommetider iden
tificeres i Sydafrika, hvor under normale 
omstændigheder MUF ikke overskrider 35 
MHz — selv om dagen, undtagen under 
usædvanlige udbredelsesforhold. I dette af
snit vil vi behandle nogle af de ting, der gør 
langdistancekommunikation i VHF-området 
(30—300 MHz) mulig.

VHF-kommunikation er almindeligvis be
grænset til synslinien. Dette betyder, at en 
stations rækkevidde bestemmes af højden af 
senderantennen. Set fra antennemasten er 
modtageområdet begrænset til den optiske 
horisont, fordi signalet ikke reflekteres af 
ionosfæren eller følger jordens krumning.

Undertiden kan man observere intense Fa
lags reflektioner af frekvenser langt over 
MUF, særlig i forbindelser, der krydser ækva
tor. Denne såkaldte ækvatoriale F-scatter 
skyldes uregelmæssigheder i F-laget, hvis 
årsag endnu er ukendt. Fænomenet blev op
daget af amatører og drejer sig om frekven
ser op til ca. 50 MHz.

En mere regulær form for ionosfære-scat- 
ter findes i lavere højder. På grund af turbu
lens og vindpåvirkning i D-laget ændrer 
uregelmæssigheder i elektronfordelingen den 
øjeblikkelige refraktive evne i dette lag i en 
højde af ca. 70 km om dagen og lidt højere 
om natten. Dette forhold sætter os i stand til 
at etablere en såkaldt »forward scatter link«, 
som vil være temmelig pålidelig på frekven
ser mellem 30 og 60 MHz for afstande op til 
ca. 1500 km. Forbindelsen etableres ved at 
rette to retningsantenner mod det samme 
punkt anbragt midtvejs i den angivne højde, 
hvor scatter finder sted. (lonosfærescatter er 
forskellig fra troposfærescatter, der finder 
sted for frekvenser mellem 50 og 4000 MHz).

Det sporadiske E-lag er et andet medium 
for usædvanlig udbredelse. Laget, der sjæl

dent strækker sig over et større område, fin
des sommetider i højder mellem 90 og 120 
km. Det kan kendes ved sin evne til at re
flektere meget højere frekvenser end det 
normale E-lag; dets iontæthed sætter det i 
stand til at klare frekvenser op til 100 MHz. 
I nærheden af ækvator findes Es almindelig
vis om dagen om i nordlysområderne om nat
ten.

Hvis det er til stede, kan det gøre udbre
delsen af VHF-signaler mulig op til 2000 km. 
De fleste bøger om udbredelse giver kun få 
oplysninger om oprindelsen af disse Es-skyer, 
men spekulationer omfatter meteorer, tempe
raturinversion og turbulens i elektron (ion) 
fordelingen i denne højde.

Selvfølgelig skaber passage af meteorer 
og meteoritter gennem atmosfæren ioniserede 
spor i højder mellem 80 og 120 km, men de 
kan kun give afbrudte reflektioner af VHF- 
signaler fra 30 til 100 MHz. Det anslås, at 
mere end en millard små meteorer kommer 
ind i vores atmosfære hver dag, men deres 
spor varer kun en brøkdel af et sekund. 
Større meteorer kan danne ioniserede spor, 
der varer op til et minut, men de er meget 
sjældnere.

Der er en vis periodicitet i antallet af mete
orer i løbet af året. Det højeste antal observe
res i juli måned og det laveste i februar. 
Bortset fra disse såkaldte sporadiske meteo
rer har vi også meteorsværme, som kommer 
på bestemte datoer, når jorden krydser deres 
kredsløb (om solen) eller indhentes af dem. 
Bedst kendt er Arietiderne og Perseiderne 
i juni, Aquariderne i slutningen af juli, Per
seiderne i august og Geminiderne i decem
ber. Navnene på disse sværme er afledt af 
navnene på de stjernebilleder, som de synes 
at komme fra, f. eks. Geminiderne fra Ge- 
mini (Tvillingerne), Leoniderne fra Leo (Lø
ven).

Udbredelsen af VHF-signaler på frekven
ser under 100 MHz gør TV-DX og FM-DX 
mulig op til afstande på 2000 km og afhæn
ger hovedsagelig af Es-reflektioner, som sy
nes at finde sted kort efter solnedgang i de 
tempererede områder. I Europa byder som
meren på de bedste usædvanlige udbredelses
forhold.

Afsnit 13: Udbredelse på frekvenser 
over 100 MHz.

I VHF-området mellem 100 og 300 MHz og 
i UHF-området mellem 300 og 3000 MHz er 
udbredelsen af radiobølger hovedsagelig be
grænset til synslinien. Også med den højere 
frekvens vokser den såkaldte skyggevirkning:

116



Et 
TVI -problem 

og dets 
løsning

Af OZ7CF, P. Stangerup 
Bastholmen. 5, Farum

Når man er i besiddelse af en velaf skær
met sender med filter i netledningen samt 
lavpasfilter i antennekablet, skulle man 
mene, at man nok skulle kunne køre i TV- 
tiden. Dette er dog ofte ikke nok. I så til

fælde installerer man et fint højpasfilter i 
TV-modtagerens antenneindgang, men stadig
væk kan der være striber på skærmen.

Lad det være slået fast med det samme, at 
ovennævnte foranstaltninger på sendersiden 
er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig be
tingelse for frihed for TVI. Højpasfiltre i 
TV-modtagere er efter min mening kun nød
vendige i de allerfærreste tilfælde.

Når man så i lang tid har oplevet, hvor 
deprimerende det kan være at kigge på TV, 
mens DX’erne pipper muntert på båndene, 
så tager man sig selv i nakken en skønne dag 
og begynder at tænke sig om — sådan rigtig 
for alvor!

Jeg havde i lang tid haft svage striber på 
skærmen, og fornylig hængte jeg en interi
mistisk dipol op for at køre lidt 10 m, efter
som min lodrette antenne var blæst ned. Det 
gik meget godt med DX, men nu væltede TV- 
billedet totalt (hvem siger, at vandrette an-

Genstande, som skjuler senderantennen for 
modtagerantennen, giver en betydelig svæk
kelse af signalet, mens på den anden side 
virkningen af reflektioner fra genstande ude 
af den direkte synslinie synes at give kraftige 
signaler i modtagerantennen.

På grund af det førnævnte har man fundet 
det nødvendigt at ændre modtagerantennens 
egenskaber. Op til 100 MHz bruges alminde
ligvis en enkelt foldet dipol, men især i UHF- 
området må antennen bygges specielt med 
henblik på stor »forstærkning« fremad og 
med et relativt skarpt fald for signaler, der 
afviger med en spids vinkel fra hovedretnin
gen, fordi disse giver reflektioner, der laver 
de på fjernsynet så generende spøgelsesbil
leder. Den større forstærkning i UHF-anten- 
nen (forbundet med den øgede retningsvirk
ning) er en fordel, da signalstyrken kan være 
udsat for betydelige afvigelser fra sted til 
sted på grund af reflektioner fra uregelmæs
sigheder langs transmissionsvejen — bakker, 
træer, bygninger etc.

Skønt synslinien ikke nødvendigvis er be
grænset af den optiske horisont, må modta
geren være i stand til at »se« senderantennen 
klart over horisonten. Dette er fordi ændrin
ger i vejrforholdene kan bevirke en bøjning 
af mikrobølgerne, og også fordi reflektioner 
fra signaler, der har rørt jorden, kan skabe 
en alvorlig fading (den såkaldte Fresnel ef
fekt). På UHF er »frigang« fra jorden kun et 
spørgsmål om nogle få meter.

Bortset fra almindelig VHF- og UHF-ud- 
bredelse er det også muligt at etablere ekstra
ordinær udbredelse over den optiske hori
sont ved troposfærescatter links. I det til
fælde er feltstyrken — modtaget op til flere 
hundrede km — ud over den optiske hori
sont meget svag, men pålidelig og relativt 
uarhængig af antennehøjden, skønt den kan 
blive påvirket af atmosfærisk refraktion. 
Scatter-udbredelsen er af ringe betydning for 
amatør DX’eren, fordi den normalt ikke gi
ver tilstrækkelig signalstyrke. Undertiden gi
ver naturen dog forhold, hvorunder frekven
ser mellem 100 og 1000 MHz kan blive re- 
frakteret i atmosfæren, og der er noget, der 
tyder på, at vejrforholdene (højtryk) har en 
stor indflydelse på denne form for udbredelse. 
TV-DX’eren vil gøre klogt i at få praktisk 
kendskab til dette ved at undersøge modta
gelsen i VHF-båndet over 100 MHz eller i 
TV-båndene 4 og 5 i UHF-området. ft

LITTERATURLISTE
over artikler om emnet publiceret i OZ i 1966 og 
1967:

Solen og dens indflydelse på vores atmosfære: 
OZ66-12 p. 427.

QR-Nicolai. Atmosfærisk elektricitet:
OZ 67-7 p. 237.

Meteorer som radiospredningsmiddel:
OZ 67-8 p. 277.

Meteorsværme: OZ 67-8 p. 295. 
Frekvensforudsigelser: OZ 67-9 p. 321.
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tenner giver mindre TVI end lodrette?). Hvad 
var nu årsagen? Fine målemodtagere, som 
jeg havde lånt, fortalte mig, at senderens 
lavpasfilter stoppede alle harmoniske over
ordentlig effektivt.

Jeg fjernede antennen fra TV-modtageren, 
men signalerne fra min TX kom ind med 
samme styrke. Aha! Over nettet! Men jeg 
havde da alle tiders netfilter i TX’en. For
styrrelserne viste sig på alle kanaler og har 
sikkert været interferens fra mit 28 MHz- 
signal på TV-modtagerens MF-del.

TVI over lysnettet.
Når man tænker på, hvor kraftigt et felt, 

der er i nærheden af en senderantenne, kan 
man godt forstå, at denne kan inducere endog 
meget store HF-strømme over i lysnettet. HF 
på nettet kommer sikkert sjældent fra TX’ens 
netledning.

Da vel nok alle husinstallationer har de to 
ledere liggende op ad hinanden, vil der na
turligvis induceres de samme strømme i de 
to ledere. Selv luftledninger ligger så tæt ved 
hinanden (sammenlignet med bølgelængden), 
at de kan regnes som totrådstransmissions
linier, hvorfor ydre felter i det væsentlige 
inducerer strømme i parallel. Dette er for-

skaber, men disse er sandsynligvis uden be
tydning ved denne anvendelse. Det er ca. 
20 cm langt og forsynet med en grøn klat, så 
kan fagmænd vel sige lidt om, hvad det dre
jer sig om.

klaringen på, at netstøjfiltret til TV-modta
geren, vist i håndbogen, sandsynligvis ikke 
gavner et klap. Dette filter er vist i fig. 1. 
a viser den ønskede situation, som skulle fo
rekomme, når en forvirret senderamatør sæt
ter sit antennekabel i en stikkontakt, b viser 
en sikkert mere realistisk situation. Strøm
mene kommer i parallel, passerer tværs over 
gennemføringskondensatorerne (det er jo det, 
de er der for) over metalkassens ydre, ind 
i TV-modtageren og forsvinder ud i en mere 
eller mindre højimpedanset jord eller ved 
udstråling. Det ses let, at havde vi smidt kas
sen og gennemføringskondensatorerne væk 
og nøjedes med spolerne, havde vi sikkert 
opnået et bedre resultat.

Løsningen på problemet er overordentlig 
simpel (når man først har den). Jeg trak sim
pelthen et ferritrør over netledningen. Her
ved opnår man at få indskudt en meget stor 
reaktans for HF, og mit TVI forsvandt da 
også totalt. Ferritrøret var ét, jeg simpelthen 
havde liggende; jeg ved intet om dets egen

Jeg vil tro, at denne lille foranstaltning kan 
klare mange TVI-tilfælde (naturligvis langt 
fra alle). Ens egen XYL er gerne en overor
dentlig følsom TVI-detektor, som giver hur
tigt og kraftigt signal, når blot der er det 
mindste galt. Om foranstaltningen med ferrit- 
røretrøret er der faktisk blot at sige, at det 
simpelthen er blevet godkendt.

Lav en stump forlængerledning med et så
dant ferritrør og prøv denne, før du gør ind
greb i egen eller naboens TV-modtager. Det 
er stadigvæk forudsat, at ens sender er i or
den hvad harmonisk udstråling angår.

Det kan nævnes, at ferritrør har gavnlig 
virkning overalt, hvor der løber uønsket HF 
på ledninger og kabler, f. eks. RX ant. (også 
TV), kabel mellem exciter og PA, nøgle- og 
mikrofonkabler o. s. v.

Lad mig slutte med en lille advarsel i for
bindelse med TVI. Det er nævnt i håndbo
gen og mange andre steder, at et lavt stand
bølgeforhold giver mindre risiko for TVI. 
Dette er et meget farligt postulat. Man bør 
under ingen omstændigheder rette sig efter 
dette, men herom mere en anden gang.

Fra redaktionen
En del stof, som burde have været med i 

dette nummer af OZ, er ikke fremkommet til 
TR fra trykkeriet til tiden og må derfor 
vente til maj-nummeret.

På et møde mellem de nordiske amatørfor
eninger blev vedtaget at bringe forskellige 
tekniske artikler samtidig i de respektive 
foreningers tidsskrifter. Det var meningen, 
at april-nummeret skulle have indholdt et 
svensk bidrag om en rævemodtager, men da 
stoffet er indsendt for sent til TR, har dette 
ikke været muligt. Det drejer sig om en RX 
til 80 m, men da en ændring til 160 m sand
synligvis ikke byder på problemer, og da vi 
vist efterhånden trænger til at få sådan en 
konstruktion frem, vil den komme i næste 
nummer. De" der ikke kan vente så længe, 
kan studere konstruktionen i marts-numme
ret af det norske Amatør Radio (kan lånes 
hos et HB-medlem eller hos afdelingsforman
den). TR.
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Af OZ8BX, Jørgen Mejner, 
Ribevej 22, Haderslev.

Bliv mobil-QRV 
på 

2 meter
Modtager VFO, 

automatisk båndafsøger, 
indtrækker.

Foråret og sommeren nærmer sig og der
med også ønsket om at blive mobil-QRV på 
2 meter til week-end- og ferieture.

Jeg har selv været mobil-QRV i et par år, 
men efterhånden irriterede det mig at skulle 
dreje frem og tilbage på skalaen for at søge 
efter stationer, når man samtidig skulle passe 
kørslen. Tanken kom da om en automatisk 
båndafsøger. Denne blev konstrueret og mon
teret, og har siden været til stor glæde ved af
søgning of stationer.

Sammen med båndafsøgeren blev der også 
lavet en stationsindtrækker, således at der 
ved svingende spænding fra vognen under 
kørsel ikke behøves en efterindstilling på 
modtageren af den station, man lytter til.

Diagrammét er beregnet til en AP radio
telefon, men kan nemt ændres til STORNO 
radiotelefon samt andre modtagere, hvor man 
benytter sig af kapacitetsdiode-afstemning.

Modtageren har kun én oscillator, selv om 
den er en dobbeltsuper, derved er den nor
male virkemåde af modtageren bevaret, lige
som ved kanaldrift. Ligeledes kan fremhæves, 
at der herved opnås minimal ombygning af 
modtageren.

Oscillatoren svinger mellem gitter og anode 
i triodesystemet af 2. blander ECH42. Anode
spændingen er her stabiliseret med en OA2 
til 150 volt. Oscillatorspændingen bliver ført 
over C5 til en 4. dobler EF 80, og derfra til

en tripler ½ ECC 81 i 1. blander. Ud over 
dette skal man kun have ændret spolerne i 
antenne, gitter og anodekreds ved HF-røret 
6AK5.

Oscillatoren bliver afstemt med en kapa
citetsdiode BA102 i serie med Cl. Afstem
ningen af dioden sker ved hjælp af potentio
metret PI, som giver dioden en spænding på 
ca. 2—10 volt. Spændingen tages fra den sta
biliserede 150 volt spænding. Ved hjælp af 
trimmepotentiometrene TRI og TR2 kan man 
få spændingen til dioden lagt på plads.

Den automatiske båndafsøger består af en 
savtakgenerator. GL er en lille glimlampe 
med en tændspænding på 90 volt. Glimlam
per med andre tændspændinger kan også 
bruges, blot R13 og R14 bliver tilpasset. C10 
skal være en god 2 ;«F-kondensator (ikke elek
trolyt). Frekvensen for generatoren er ca. 1— 
2 Hz.

Savtakspændingen bliver ført over TR3 til 
basis på transistoren 2N3707 (TI), andre NPN 
transistorer kan også bruges. TR3 sørger for 
den rigtige spænding til basis, ca. 0,5 volt. 
Savtakspændingen skal så ændre basisspæn- 
dingen fra ca. 0,5—0,57 volt. På kollektoren 
kan da udtages en passende variabel spæn
ding, som tilføres dioden gennem filtermod
standen R11, denne spænding skal naturligvis 
være af samme størrelse som den, der kom
mer fra afstemningspotentiometret.
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Begyndersiden

Lidt om
drejespoleinstrumenter
Af OZ4F, K. V. Rasmussen, 
Rødegård 7, København S.

Af og til læser man i OZ, at nogle medlem
mer mener, at der ikke er teknisk stof nok 
for begyndere. Måske ikke — men i teknisk 
henseende er ordet jo frit for alle, der har no
get på hjertet, i øvrigt har det jo ikke skortet 
på venlige henvendelser fra TR angående 
stof til OZ.

Der er da sikkert mange, som ligger inde 
med en masse fiduser, små eller store, som 
kan komme ikke alene begyndere, men også 
i høj grad de lidt ældre i faget til gode; ingen 
bliver vel nogen sinde for gamle, og kun få 
for stolte til at lære noget nyt. Selv om der 
blandt EDR’s medlemmer er et stort antal

professionelle, er antallet af amatører dog 
vist i overvejende grad det største, så derfor 
mener jeg, frem med de fiduser, som du har 
erhvervet dig gennem dit kortbølgearbejde.

I det følgende skal vi se lidt på de gamle 
drejespoleinstrumenter, som sikkert findes 
i massevis i rodekasserne og de mest mærk
værdige steder; tag dem blot frem, for de kan 
virkelig bruges endnu, forudsat drejespoløn 
er hel, for den vil jeg dog ikke anbefale nogen 
at forsøge at vikle om, selv om også dette 
er ladsiggørligt. Jeg ved da udmærket godt, 
at man kan gå hen og købe dejlige japanske 
instrumenter for små penge, men hvorfor 
nu det, når man selv kan lave sine gamle 
instrumenter om til lige det formål, som man 
har tænkt sig, hvad enten det drejer sig om 
et volt- eller milliamperemeter.

Vi forudsætter, at vi skal bruge et voltme
ter; der ligger måske et med området 0—100 
volt, og vi skal bruge 0—500 volt. Indre mod
stand 1000 ohm. Målespænding 500 - 100 
volt = 400 volt, 4 gange så stor som før, altså 
skal den samlede modstand være 4000 ohm, 
heraf seriemodstand 3000 ohm. Denne skal 
helst vikles på en form fig. 4—5 med silke
isoleret modstandstråd.

Når man ønsker at bruge båndafsøger, til
slutter man 150 volt stab. til båndafsøgeren 
og stiller afstemningspotentiometret på 144 
MHz. Det vil da høres tydeligt i højttaleren, 
at suset forsvinder et øjeblik eller squelchen 
slår til eller fra, når båndafsøgeren kommer 
forbi en station på båndet. Man kan da af
bryde båndafsøgeren og indstille normalt på 
skalaen.

Selv om anodespændingen til oscillatoren er 
stabiliseret, vil man komme ud for frekvens
drift med varierende motorhastigheder, dette 
skyldes hovedsagelig, at glødespændingen til 
oscillatorrøret ikke nemt lader sig stabilisere. 
En simpel måde til at modvirke dette er en 
frekvensindtrækker.

Ved hjælp af diskriminatoren i modtage
ren kan man over belastningsmodstandene 
R17 og R18 udtage en spænding. Ved korrekt 
indstilling på en station vil der i punktet A 
være 0 volt, men flyttes oscillatoren op eller 
ned i frekvens, vil der i A være enten +- el
ler - spænding. Denne spænding føres gen
nem filtermodstandene R15 og R16 til afstem
ningsdioden. Når dioderne D2 og D3 vender 
rigtigt, vil spændingen i A være modsat ret
tet i forhold til den spænding, som afstem

ningsdioden skal have for at flytte enten op 
eller ned i frekvens.

Ved afprøvning af oscillator, båndafsøger 
og indtrækker bør det hele være sammenkob
let, ellers vil det være vanskeligt at få den 
rigtige spænding i punktet B, samt at få af
stemningsenheden indstillet.

Ud over de nævnte ændringer er der i min 
modtager lavet AM-detektor og et AGC- 
kredsløb.

Til slut lige en bemærkning om den kritik, 
der er hørt og skrevet om gamle taxi-radio
anlæg. Min mening er den, at det er en nem 
og meget billig måde for den nye og unge 
amatør at komme på 2 meter med. Ligeledes 
er det en billig måde at blive mobil-QRV, i 
forhold til en hjemmebygget station, som 
nemt kan snige sig op til 500—600 kr.

Yderligere kan bemærkes, at nr. 1 ved pin
sestævnets mobiltest i Nyborg var en Storno 
(OZ7HDR), og nr. 2 ved Sønderjysk Mobiltest 
sidste år var en AP (OZ2TV). Så sig ikke at 
gamle udrangerede taxi-anlæg ikke kan bru
ges til noget.

Så lad os håbe, at der er mange, der bliver 
mobilQRV i 1968 og vi mødes ved Sønder
jysk 2 meter Mobiltest den 23. maj. *
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Hvis man ikke kender instrumentets indre 
modstand, og derfor ikke kan regne sig til 
seriemodstandens størrelse, ja, så er der ikke 
andre udveje, end at forsøge med at lægge

Fig. 1

nogle modstande i serie med instrumentet, og 
sammenligne med sit uundværlige universal
instrument, og på denne måde finde den no
genlunde størrelse på seriemodstanden. Når 
den er fundet, så kan man gå i gang med at

TjJ passes ved filing_

vikle den rigtige modstand, som må tilpasses 
indtil instrumentet passer med universalin
strumentet. Jeg må dog lige indskyde en be
mærkning, som burde være overflødig, nem
lig den, at hvis det er et voltmeter, som øn~

Seriemodstande- Voltmeter

skes forandret til mA-meter, skal den i instru
mentet indbyggede seriemodstand naturligvis 
fjernes. Omvendt hvis det drejer sig om mA- 
meter, som skal forandres til voltmeter, skal 
en eventuel indbygget shunt fjernes, før man 
påbegynder det egentlige ændringsarbejde.

Det skulle ikke volde større kvaler med denne 
del af sagen, så vi vil nu se lidt nærmere på 
milliamperemetret.

Vi forestiller os, at vi har et instrument 
med skala 0—50 mA og skal bruge det til 
200 mA, vi går så frem på følgende måde, 
idet vi siger:

200 mA - 50 = 150 mA
Shunten skal være 150 : 50 = 3, altså 3 

gange mindre end instrumentets indre mod
stand.

Shunten bliver således en meget lille mod
stand, og for at kunne måle denne nøjagtigt 
må man benytte en målebro, men da de fær
reste har en sådan »på lager« og det er dårlig 
økonomi at anskaffe en sådan for at lave et 
par instrumenter om, hvis de da skal være 
nøjagtige, og det var jo meningen med det, ja, 
så må man søge en anden og billigere udvej. 
Hertil skal man bruge sit universalinstrument 
og en skydemodstand på ca. 2500 ohm. Denne 
kan man udmærket godt lave selv, men den 
må være stabil, det letter arbejdet. Desuden 
skal man bruge 1 stk. 4,5 volt batteri. Med 
dette laver man en opstilling som vist i fig 1, 
men før der sættes spænding på opstillingen, 
må man forvisse sig om, at der ligger en eller 
anden form for shunt over det instrument, 
som skal ændres, dette kaldes B i fig. 1, mens 
universalinstrumentet kaldes A, skydemod
standen C og batteriet D. Vi starter med at 
stille skydemodstanden C sådan, at univer
salinstrumentet A viser f. eks. 100 mA. Vi 
har på forhånd shuntet instrumentet B med 
en midlertidig shunt, dette viser måske kun 
10 mA, altså er modstanden i shunten for 
lille, da den nærmest kortslutter B, og en 
større modstand må lægges over B.

Slår B for meget ud, må en mindre mod
stand lægges over, men husk at afbryde 
kredsløbet for hver gang shunten fjernes fra 
B, for at undgå overbrænding af drejespolen.

En shunt kan laves på mange måder. Hvis 
en tyk modstandstråd anvendes, fig. 2, kan 
den formes som en »bøjle«, som da kan til
passes ved tilfiling, en jerntråd kan også ud
mærket anvendes, dog bedst hvis der er tale 
om amperemeter, altså større strøm. Som 
shunt til mA-meter er det bedst at vikle 
isoleret modstandstråd om en modstand ca. 
1 Mohm, fig. 3. I mangel af modstandstråd 
kan en tynd spoletråd udmærket bruges, tyk
kelsen af denne tråd afhænger af, hvor stor 
modstand, man har brug for. For at få instru
mentet til at passe, når man omsider har fået 
B til at stemme med A, kontrollerer man med 
sin skydemodstand, om A og B følges pænt 
ad over hele skalaen.
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Min XYL -
Af Robert H. Black, VK2QZ

Vi har fundet følgende i de australske ama
tørers blad Amateur Radio. Det er måske 
meget godt, at forfatteren bor så langt væk.

Vi ved alle, at amatøren er venlig, loyal, 
patriotisk, afbalanceret, følger med i udvik
lingen — og alt det der. Disse dyder får man 
jo ganske automatisk sammen med licensen. 
Men for en mand med så mange gode egen
skaber er det jo ikke altid helt let at finde en 
passende livsledsagerske, når tiden er inde til 
frembringelse af legitime harmoniske og alt 
det andet, der følger med ægteskab.

Nu er det så heldigt, at der blandt Evas 
døtre faktisk findes en helt speciel klasse 
kvinder, der har samme høje moralske habi
tus som kortbølgeamatøren. En af dem opnår 
status som XYL — efter en kort periode med 
kurmageri ind imellem testerne, og hvori der 
forekommer et minimum af omtale af ama
tørradioens betydning for hjemmelivet.

De egenskaber, amatøren særlig sætter pris 
på hos sin XYL, udgør naturligvis en meget 
lang liste, hvoraf her kun skal nævnes gan
ske få.

Også hun er venlig. Når OM er på arbejde, 
finder hun Håndbogen og VTS frem og lærer 
sig alt om amatørradio, så hun kan forstå, 
hvad han taler om. Hun er glad for uanmeldte

Man skal ved dette tilpasningsarbejde be
væbne sig med en engels tålmodighed, men 
trods det er det slet ikke noget kedeligt ar
bejde. Resultatet af ens omhu, ja, det læser 
man på instrumentet bagefter.

Blødtjernsinstrumenter er ikke særlig 
spændende, ikke engang for en eksperimenta
tor, idet disse ikke kan shuntes, men må vikles 
om til henholdsvis strøm eller spænding, så 
her er det vist, vi skal begynde at skele til 
de før nævnte »små japanere«, det får man 
afgjort mest ud af i denne forbindelse, selv 
om det dog ikke er nogen særlig stor opgave 
at vikle blødtjernsinstrumenter om, men det 
kræver megen tålmodighed at få dem til at 
passe blot nogenlunde.

Til sidst har vi skalaen, her skal jeg dog 
holde mig fra at give anvisninger, men over
lade dette arbejde til den enkeltes tegne
færdighed.

besøg af andre amatører, og hun serverer 
kaffe eller øller for dem uden den mindste 
knurren.

Hun er tolerant. Hun kalder aldrig sin OM 
ind til middag midt i en QSO. Hun synes, det 
er helt i orden, at stationen ligner en over
dimensioneret rotterede, for hun tror virke
lig på, at sådanne omgivelser er nødvendige, 
for at geniale tanker kan fødes. Og hun for
søger aldrig at tørre støv af.

Hun er hjælpsom. Ligemeget hvad hun er 
i gang med i køkkenet eller haven, kommer 
hun straks ilende for at hjælpe med at holde 
loddetinnet. Hun fører loggen under tester 
og laver kaffe, når båndet bliver dødt. Hun 
udfylder og afsender QSL-kortene og betaler 
portoen af husholdningspengene.

Hun hjælper OM med at huske vigtige 
ting, som han ellers let glemmer — som f. 
eks. at slå græsset eller rense tagrenden, alle 
de u-radiomæssige ting, som hjælper amatø

ren med at overholde reglen om ikke at blive 
ensidig. Og hun sætter mærker (sorte) ved 
test-datoerne på kalenderen i køkkenet.

Hun sørger for, at han følger med i udvik
lingen. Hun foreslår en fiks lille transceiver, 
som er meget bedre end det store rack med 
senderen og den enorme, tunge modtager for 
ikke at tale om alle de fugleredeopstillinger, 
der hænger på. Hun tilbyder ham et lille 
bord i stuen, hvor transceiveren vil se pæn 
ud ved siden af TV-apparatet. Og når denne 
ændring er ført ud i livet, kommer hendes 
planlægningsevner rigtig for en dag — nu 
kan radiorummet blive til børneværelse. Hun 
synes, en Quad pynter på huset, og hun hol
der coaxkablet frit for slyngplanter helt af 
sig selv.

Hun er entusiastisk. Hun glæder sig hele 
året til sommerlejren, hvor hun kan komme 
sammen med de andre XYL’er (samt diverse 
myrer og myg) og rigtig prale med sin OM’s 
dyder — som f. eks. hvordan han slog græs
set i sidste måned og lavede sengelampen i 
sommerferien sidste år.

Hun er samarbejdsvillig. Hun klager ikke 
til P&T, når OM’s stemme slår ind på gram
mofonen — hun slukker bare for den og gør 
sig nyttig ved at vaske vognen eller male et 
par vinduer; den slags små-arbejder, som 
kvinder er som skabt til. Hun betragter det 
som en sport at fiske tinklatter ud af gulv
tæppet.

Netop disse egenskaber — og mange flere 
— er, hvad en amatør forventer af sin XYL. 
Alt, hvad min egen XYL har at tilføje, er, at 
en kvinde må elske sin amatør-mand meget 
højt for at kunne holde ham ud! *
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Spørgsmål: Jeg sidder med et brugt rør, men 
mangler sokkelforbindelser og data (til A-licens). 
Betegnelsen er 4CX300A, af fabrikatet Eimac. Hvis 
der findes Miniwattrør, der svarer til dataerne, kan 
jeg selv finde det i mine optegnelser.

Svar: Der er ingen Miniwatt ækvivalent type. 
Desværre har jeg ikke sokkelforbindelserne, men 
man kan vist regne sig til dem, idet røret jo er 
coaxialt udformet. Kølefinnen foroven er anoden. 
Den første ring nedenfor må så være skærmgitte
ret, nr. 2 styregitteret og nr. 3 katoden. De to ne- 
derste er så glødetrådens tilslutninger. Glødetråden 
skal have 2,55 A ved 6 V, og normalt kører røret 
i kl. B med -50, 350 og 2000 V på hhv. g1, g2 og a. 
Max,, anodestrøm: 250 mA. 1200—1300 V på anoden 
skulle være passende til 300 W input.

Spørgsmål: 1 det hus, hvor jeg bor, findes en mo
delracerbane, som giver de frygteligste forstyrrelser 
i modtageren og overdøver alle signaler. Jeg har 
derfor talt med ejeren af omtalte anlæg om, hvad 
der eventuelt kan gøres. Kørespændingen er 9,5 V 
og strømmen 0,5 A. Kan det klares ved transfor
meren, eller skal der evt. en kondensator ind i 
vognene, og i så fald hvor?

Svar: Helt elementært dæmpes kontaktstøj ved 
at sætte en kondensator over kontakten med så 
korte tilledninger som muligt. Det er jo ikke helt 
nemt i dette tilfælde, så jeg ville prøve at sætte 
en keramisk skivekondensator på 1 nF mellem slæ
bekontakterne i vognene. Jeg ved, at man til visse 
små futtog kan købe støjdæmpningssæt bestående 
af en kondensator til at sætte mellem kontakterne 
(hjulene) samt noget spole væsen, som strømmen 
motoren skal løbe igennem. Det siges at hjælpe, 
så måske kan der også findes lidt plads til en lille 
ferri tdrossel i vognen? — Det hjælper næppe at 
afkoble oppe ved transformeren, for ledningerne 
har jo så flere meter at virke som antenne på. Må
ske har andre været ude for problemet, og har end
da fundet ud af, hvad der skal gøres? Så vil vi alle 
sammen gerne høre det!

Spørgsmål: Jeg har en del problemer med
OZ6OH’s fjernstyringssender fra OZ 65 nr. 11. Jeg 
har ændret lidt på oscillatoren, som virker upå
klageligt, idet jeg har flyttet x-tal over på basis 
til kollektor på OC171. løvrigt er n-leddet bestykket 
med to lufttrimmere fra en BCL-spille. Spolen er 
19 vdg. 0,5 mm CuL på 7 mm glat form med kerne. 
Jeg har et universalinstrument i serie med TRI i 
PA-trinet, som er mit problem, og jeg kan dreje 
instrumentet helt ned til 50 y,A, men det slår ikke 
det mindste ud. Så målte jeg modstandene omkring 
PA-transistoren, og de var, som de skulle være. 
AF118 er ikke brændt af, da den virker i den til
hørende superreg., som jeg først samlede. Oscilla
torens primær er 6,5 vdg. og sekundær 2,5 vdg. 
på 8 mm glat form med kerne. Alle spoler er tæt- 
viklede. Jeg har endnu ikke tilsluttet eller samlet 
modulatoren. Kan du hjælpe mig med PA’en eller 
et diagram til bedre PA-trin med samme transistor?

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

Svar: Jeg tror, at oscillatoren svinger alt for 
svagt i din udgave, idet basis på OC171 jo er næsten 
helt afkoblet for HF. Jeg ville prøve at lave en spole 
så lig med 60H’s som muligt, idet du jo ikke behøver 
kernen, når du har trimmer. Det ser ud for mig som 
om, at oscillatoren ikke svinger på den rette fre
kvens, for dit vindingstal på primæren er kun Vs 
af det opgivne. Med andre ord: PA er der nok 
ikke noget i vejen med, men oscillatoren skal kon
trolleres noget mere. Har du prøvet at gitterdykke 
kredsen?

Spørgsmål: Hvad synes du om Mosley CM 1 mod
tageren? Der er mekanisk filter i den.

Svar: En fin lille spille til modtagning af SSB. 
Simpel og reel at betjene, og gør et godt stykke 
modtagearbejde. Selvfølgelig findes der større og 
mere indviklede modtagere, men man får meget for 
pengene i CM 1.

Spørgsmål: Da jeg lige er flyttet til et område, 
hvor modtagning af tysk TV på kanal 4 er mulig, 
har jeg tænkt at bygge en Skeleton Slot antenne, 
som beskrevet i OZ 64 nr. 7, men. nu kommer pro
blemet: Hvorledes omregner man elementlængden 
og afstanden mellem elementerne til den nye fre
kvens? Såfremt denne konstruktion ikke er egnet, 
kan du så anbefale en anden konstruktion samt 
dennes data?

Svar: Det er vist en fortrinlig antenne. Alle mål 
skal blot ganges med 2,23, så skulle de passe midt 
i kanal 4.

Spørgsmål: Hvor finder jeg diagrammet til en 
god 2-meter transceiver? Da jeg ikke har licens, 
og går i skole endnu, tillader jeg mig alligevel at 
spørge dig, for når man går i skole, må man jo 
spare længe for at få råd til sådanne ting.

Svar: Og dobbelt ked af ikke at kunne hjælpe 
dig er jeg. Jeg mindes ikke at have set sådant i 
OZ, men jeg kan jo huske fejl. 2TE har i OZ 67 nr. 
4 beskrevet en 2 m sender for PM, som jeg kun 
kan anbefale, idet Standard Electric har lavet dem 
i tusindvis med fint resultat, men jeg må indrømme, 
at vi stadig venter på beskrivelsen af modtageren. 
Nu er sender og modtager jo kun fælles om bat
teriet og antennen og kassen, så du kan bruge en 
anden modtagerkonstruktion, end den, 2TE tænker 
på.

Spørgsmål: I snart et dr har jeg kørt med den af 
OZ7CF i OZ 66 nr. 8 beskrevne lodrette antenne, 
og er godt tilfreds med den; men der er et par ting, 
jeg gerne vil have belyst. Min antenne er lavet på 
den måde, at en 7 X 0,7 mm antennetråd er slået 
fast direkte på en mast; nu er det, jeg er kommet 
til at tænke på, om det er bedre, at tråden er isole
ret fra masten. Standbølgeforholdet er i øvrigt al
mindeligvis under 2, det varierer med, hvor fugtig 
masten er. Kan flere tråde i parallel forbedre an
tennens effektivitet? — Jeg har også en 2X20 m 
dipol med 5 m 600 ohms feeder. Min standbølge-
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Jeg tror, at vi hurtigt kan blive enige om, at der 
ikke bliver gjort nok for den danske lytteramatør! 
(Ja, så skal vi til det igen).

Fra forskellige sider er jeg blevet opfordret til 
at få lidt mere gang i det danske DR-arbejde. For, 
som nogle amatører skriver, de får ikke 'QSL’s fra 
DR-amatørerne.Men det er jo komplet nytteløst 
at sende til danske amatører at de jo med sikkerhed 
bliver hørt S9 over det meste af OZ-land. Så derfor 
foreslår jeg, at de som ønsker QSL’s, skriver til 
DR-siden, som man gjorde det for mange år siden, 
angående: Anvendte bånd, sendetider, og en kort 
stationsbeskrivelse, og om QSL ønskes via EDR 
eller direkte. Blandt andet ved jeg, at d’herrer 7WP 
og 9F i 1946 har skrevet til DR-siden. under spalten: 
„QSL-wanted“, jeg ved så ikke om de stadig ønsker 
QSL’s fra DR-amatører? Men lad os høre fra jer 
OM’s, om I ønsker QSL eller ej.

I november OZ læste jeg om nogle vældig gode 
ideer af OZ-DR 1412, Leif, som nemt kunne reali
seres af vor DR-manager: 8JM!! (Hvis denne altså 
gad!)

Det ser ikke ud til, at der er meget liv i 8JM, for 
nu har jeg efterhånden bladret en del gamle numre 
af OZ igennem, og har ikke fundet nogen steder 
hvor 8JM skriver til, eller om DR-amatører. Det 
eneste denne person åbenbart tager sig til, er at 
skrive under på DR-certifikaterne! Og det er FOR 
DÅRLIGT 8JM!! Enten er du DR-manager, eller 
også er du det ikke. Hvis du ikke mener, at du er 
opgaven voksen, så kom frem af busken, og giv 
opgaven videre til en anden og mere velvillig!!! 
Ja, det var hårde ord, men det hjalp alligevel at 
få luft.

Jeg tror, at de fleste DR’s var glade for at læse 
5NU’s artikel i februar-OZ, jeg var det i hvert til
fælde, for jeg synes, det er rart at selv senderama

tørerne vågner op! Og jeg tror, at mange DR’s vil 
kunne finde mange guldkorn i hans udmærkede ar
tikel !

For at gå over til noget helt andet: Man behøver 
ikke at bladre i ret mange OZ, før det går op for 
en, at det står vældig sløjt til med en byggevejled
ning over en god og stabil rævemodtager, og det er 
jo netop nu, at grejet skal bygges. Så jeg tror, at 
mange ville blive glade, hvis en eller anden ville 
ryste op med en let, og frem for alt billig ræve
modtager.

Og hvad med et lille lynkursus i rævejagt?!
Altså, hvis DR-siden skal bestå, må vi skiftes 

til at skrive om grej, resultater med videre. Så fat 
pennen. OB’s, og vis at I endnu er i live!

Vy 73, OZjDR 1453,
Torben Jensen,

Kirkevej 17,
5580 Nr. Åby, Fyn

Svar.
Ovenstående lidt for personlige angreb på en 

navngiven amatør og HB-medlem bringes kun 
ugerne, og kun fordi indsenderen i sit følgebrev 
direkte har anmodet om, at de personlige bemærk
ninger ikke stryges. Men selvfølgelig er kopi af 
indlægget sendt til 8JM, der dog ikke har ulejliget 
sig med at svare. Det er dog heller ikke nødven
digt, for det kan oplyses, at SJM’s „embede“ faktisk 
ikke omfatter mere end at ordne DR-certifikater, 
hvilket er stadfæstet på et HB-møde. Der er altså 
ikke tale om nogen forsømmelse fra 8JM’s side, 
men sagens sammenhæng burde vel nok have været 
omtalt i referaterne fra HB-møderne.

Hvilket så bare ikke løser indsenderens og andre 
DR-amatørers problem: manglen på DR-stof i OZ. 
Mere gang i DR-arbejdet får vi først den dag, da en 
rask mand melder sig som fast bidragyder til sådan 
en „DR-side“. Vedkommende skal så vidt muligt 
skrive en „klumme“ hver måned, herunder besvare 
evt. breve, men selve det redaktionelle arbejde skal 
undertegnede nok klare. Er der nogen, der melder 
sig frivilligt? OZ7AQ.

måler viser, at der går meget mere HF op i dipolen 
end i den lodrette til trods for, at den lodrette be
laster senderen helt korrekt, det gør dipolen der
imod ikke (for høj g z-strøm). Hvad er der galt? 
Standbølgeforholdet er meget dårligt for dipolens 
vedkommende — jeg mener, det er fordi feederen 
ikke er ført vinkelret ud fra antennen. Kan der 
gøres noget ved det? Jeg har hidtil ikke kunnet, og 
betyder det i det hele taget så meget i dette til
fælde?

Svar: Hvis standbølgeforholdet er under 2, og 
senderen belastes korrekt, vinder du ikke noget 
ved at sætte flere tråde i parallel. Ja, du kan mulig
vis undgå indflydelse fra mastens fugtighed ved 
at lukke masten inde i et „bur“ af f. eks, 4 tråde 
op ad masten, men jeg tror ikke du vil kunne spore 
nogen bedring af kommunikationseffektiviteten. 1 
dB fra eller til er jo sjældent afgørende. Din dipol- 
historie er derimod interessant. Jeg er ikke sikker 
på, om du tyder de forskellige ting rigtigt, for me
gen HF op i antennen harmonerer ikke rigtigt 
med dårlig belastning af senderen og højt SWE. 
For høj g2-strøm tyder på for høj belastningsim
pedans for senderen, og det passer jo med et unor
malt SWR. Lidt afhængigt af typen af dit SWR- 
meter kan du så få større udslag i fremadretningen

end ved små SWR-værdier. Men, det betyder ikke, 
at der går mere HF op i antennen, kun at HF-spæn- 
dingen er højere. Det meste af effekten bliver jo 
iflg. SWR reflekteret tilbage i senderen, igen. — 
Jeg sidder og: spekulerer på, om du har en. antenne
tuner mellem SWR-metret og trappestigen. Hvis 
ikke, kan du ikke regne med visningen af SWR-me
tret, fordi man ikke kan måle på et symmetrisk 
system med en usymmetrisk måler. Antennetuneren 
har den dobbelte funktion, i dit tilfælde at forbinde 
en sender med en usymmetrisk udgang (coax) til 
en symmetrisk feeder, og at impedanstilpasse de 
to feedere til hinanden. Derfor, hvis du allerede 
har en antennetuner, må du igang med at finde 
nogle bedre udtag på spolen, trappestigen skal nok 
spænde over en større del af den. Men det helt rig
tige sted finder du nemt med SWR-metret. — Ved
rørende isoleret tråd på masten tror jeg ikke, at 
det kan betyde noget som helst, og din trappestige, 
som Ikke er vinkelret på dipolen, kan måske køre 
lidt under det optimale, men har du ikke snoet 
den nogle omgange på vejen? Det kan måske hjælpe 
til de helt fine SWR-tal.

Tak til OZ5LY for tre stk. OC700A transistorer til 
spørgeren i sidste nr. De er videresendt!

Vy 73 de OZ6NF.
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ved oz6pa VIDENSKAB

skillige nøglemedlemmer fra Bell Telephone labo
ratorierne var samlet for at kunne deltage i en 
formløs diskussion efter demonstrationen.

En transistors fødsel.
Det er i år tyve år siden transistoren så dagens 

lys. Som det så ofte er tilfældet, var der flere med 
i det spændende kapløb. Det går jo gerne sådan, at 
de store opfindelser „ligger i luften", thi flere ar
bejder samtidig og måske uden at ane det på de 
samme ideer. Derfor kan vi også se flere forskellige 
opfindere nævnt som opfinder af den samme ting. 
Vi kender det f. eks. fra telefonen. Her får både 
Graham Bell og Elischa Gray æren for at være 
kommet først. Imidlertid var det i hvert fald Gra
ham Bell, der kom. først til patentkontoret, så han 
fik da rettighederne. Det er i øvrigt også velkendt 
at den trådløse telegrafi har flere fædre.

I kapløbet om at komme først med transistoren 
får man et ganske godt indtryk ved at læse en be
retning fra hine dage, skrevet til Microwave Jour
nal juli 1966 af videnskabsmanden I. A. Zahl. Zahl 
var chef for udviklingsarbejdet inden for hærens 
signalkrops, et af den amerikanske hærs mange 
videnskabelige laboratorier. Artiklen giver udtryk 
for stemningen og forventningerne omkring tran
sistorens fremkomst.

I det følgende vil vi følge Zahl, det skal dog ind
skydes at beretningen er en del forkortet, men at vi 
har taget det aller vigtigste med.

IZahl skriver:
— Jeg vil aldrig glemme den eftermiddag den 23. 

juni 1948, da dr. Buckley bad seks af os, to for hen
holdsvis hæren, flåden og flyvevåbnet og som var 
kommet til stede efter indbydelse, om at række den 
højre hånd i vejret og sværge højtideligt at vi ikke 
ville fortælle videre, hvad det var vi ville få at se, 
før Bell-laboratorierne havde givet sin første pres
seomtale af en hidtil hemmeligholdt opfindelse.

Ganske individuelt rakte vi alle hånden i vejret 
og sagde: „Vi sværger".

Efter demonstrationen udfærdigedes følgende rap
port:

2. JUNI 1948

HEADQUARTERS SIGNAL CORPS 
ENGINEERING LABORATORIES 
FORT MONMOUTH, NEW JERSEY

Memorandum for:
Commanding OFFICER, SCEL 

THRU:
Chief, Engineering Division

Subject:
Bell Telephone Laboratory giver meddelelse om 

transistoren.

Den 23. juni besøgte oberst E. R. Petzing og un
dertegnede efter invitation af præsidenten for Bell 
Telephone laboratorierne, dr. E. O. Buckley nr. 
463 West Street for at blive gjort bekendt med en 
ny opfindelse, som kaldes en transistor. Til stede 
var også andre repræsentanter for de nationale mi
litære styrker.

Efter en introducerende tale af dr. Buckley blev 
de inviterede gæster ført til konferenceværelset, 
hvor en demonstrationsrække var opstillet. Ad-

Dr. Ralph Brown præsenterede sagens genstand, 
den såkaldte transistor og demonstrerede forskellige 
opstillinger sat op i trin. Det første, der blev dis
kuteret var „sagens hjerte" bestående af en halv
leder af germanium opstillet på en ledende plade 
og med to kontakter af tungstentråde 0,002” til 
0,005” beliggende på den modsatte side af germani
ummet.

Den færdige enhed fremkom som en cylinder, 
Vi” i diameter og 5/8” lang. Der blev gjort rede 
for, at denne opfindelse opførte sig som en triode, 
men i stedet for gitter, katode og plade, som alle ar
bejdede i vacuum i overensstemmelse med de kendte 
principper for konventionelle elektronrør, så kunne 
lignende arbejdsmåder fremkaldes af halvledere, på 
grund af særlige forhold i de faste stoffer, hvorved 
det blev muligt at denne opfindelse kunne erstatte 
en triode.

Demonstrationen blev først foretaget med transi
storen som telefonforstærker. Hver besøgende var 
udstyret med en høretelefon. Dr. Brown talte fra 
skiftede1 mellem, med og uden en, germanium for
stærker i kredsen. Forstærkningen var meget let at 
konstatere og indicerede klart transistorens evne 
herfor. Fig. 2 viser transistoren brugt som forstær
ker. Der blev givet udtryk for, at forstærkning var 
mulig helt op 1 10 megacykleområdet. En forstærk
ning på 20 dB pr. trin blev demonstreret med kun 
4 dB variation indenfor et temperaturområde mel
lem - 50 og + 50 grader C.

Dernæst blev der demonstreret en radio med 
transistorer. Det var en lille kommerciel stations
modtager. Det blev bemærket at alle rørene var 
blevet fjernet og transistorer sat 1 stedet. Opera
tion over broadkastingstationerne forekom ganske 
normalt. Undertegnedes erindring siger, at et out
put på 100 milliwatt stod til rådighed for højttaleren, 
modtageren som blev demonstreret havde før for
andringen et input på 30 watt, men efter indsæt
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ningen af transistorerne var inputtet reduceret til 
5 watt. Demonstrationen viste hvor særlig egnet 
opfindelsen er til almindelig radio.

Derefter blev der demonstreret en lille kompakt 
oscillator bestående af en transistor med tilhørende 
passende kondensatorer og modstande. En audio- 
frekvens på 1000 hertz blev fremstillet og kom til 
udtryk gennem en højttaler. Et diagram over tran
sistoren brugt som oscillator ses i fig. 3.

ganderede meget mod en sådan indstilling. Den 
ubeskyttede status blev den fremherskende og på 
„solid state“ området ligger denne stat i dag i spid
sen, fordi den frie konkurrence fremmer det frie 
Initiativ.

Historien kan bevise, at signaltjenesten spende
rede mange millioner dollars i at fremme masse
produktionen af transistoren og udvikle råstofferne. 
Alt sammen naturligvis for at fremskaffe lavere

Efter demonstrationen, ved en hyggelig sludder 
satte Bill Shockley sig hos mig i et hjørne og sagde: 
„Harold, kan du sige mig en ting? Har Lark Horo- 
witz og hans folk på Perd-ua (et universitet) alle
rede opdaget denne effekt? Og måske har militæret 
allerede sat sit „Top hemmelighed" på den? Jeg 
sagde nej, men jeg lagde til, idet jeg tro-r på prin
cippet om samtidigheden i opfindelsers fremkomst, 
„Jeg tror nok, de er fremme inden 6 måneder". 
Bill var lykkelig for denne udtalelse, for ham var 
6 måneder en uendelig tid.

Forfatteren kommer nu ind på nogle betragt
ninger vedrørende transistorens udvikling og det 
fremtidige udviklingsarbejde. Disse betragtninger 
afslutter rapporten, men derefter fortsætter han 
nu så mange år efter med et tilbageblik. Han 
skriver:

Transistoren var „rødvarm". Den havde en vigtig 
militær værdi, og efter at meddelelsen om tran
sistoren var givet fri, var der stor diskussion inden 
for signalkorpset om hvorvidt Bell skulle anmodes 
om at klasseficere opfindelsen som „Top seeret". 
Opfindelsen blev sammenlignet med opdagelsen af 
fissionen, og der var flere, der snakkede om at gå 
ind i et nyt stort Manhattenprojekt og gå under 
jorden. Det var jeg personlig meget imod og propa-

købspriser. Allerede i 1949 sagde jeg for spøg og 
under en god portion latter, at der ville komme en 
dag, hvor vi ville have en dollartransistor.

Jeg skal tilføje, at medens mine interesser først 
og fremmest lå i „research" så var den tidlige og 
meget energiske indsats sat ind ved militær bistand, 
dels af mr. Petrillo fra vort laboratorium, og deis 
af hans signalkorps indsats 1 Philadelphia. Jeg 
kunne fristes til at være spøgefuld og sige, at der 
var megen hjælp fra de, der siger, at et militært 
initiativ er alt hvad der er nødvendigt for at kunne 
transistorisere alt helt ned til en køkkenvask.

Jeg vil slutte denne beretning med en følelse af 
længsel efter en svunden, spændende tid og er selv 
en lille smule stolt over at have været med i en ud
vikling, der tog sin begyndelse ved at der blev lagt 
endnu en føletråd til den lille følsomme plet på 
geranium krystallen.

6PA.

(Efter en. artikel i Mikrowave Journal).

  SILENT KEY

Et af vore trofaste medlemmer gennem 
20 år, OZ8HP, Svend Hilmar Pedersen, er 
afgået ved døden d. 9. marts, 39 år gammel.

Svend havde fra ganske ung lidt af en 
sygdom, der stadig tog til for til sidst at tage 
hans syn. Trods dette passede han både sit 
arbejde og sin hobby. Her til sidst var det 
lykkedes for ham at få en 80 m station i gang. 
Han pådrog sig en forkølelse, der i forbin
delse med hans gamle sygdom slog ham ud.

Stor medfølelse samler sig om hans efter
ladte XYL, der har mistet en god og kærlig 
mand, og vi, der kendte 8HP, vil føle savnet 
af en god ven og kammerat.

Horsens afd., OZ1GO.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA.

Måling af 
små størrelser, 2.

Jeg lovede sidste gang, jeg ville fortælle lidt om, 
hvordan man måler størrelser, der er så små som 
tusindedele af en millimeter. Muligvis får amatø
rerne ikke brug for sådanne små størrelsesfore
komster, men jeg kan, da love for, at meget af det 
moderne grej, amatørerne kører med i dag ikke 
kunne være fremstillet uden brug af værktøj, der 
er blevet til ved hjælp af målinger af denne stør
relsesorden.

Det vigtigste ved målinger er, at det man måler 
med er justeret efter normallærer. En skydelære, 
der måler med 1/10 mm nøjagtighed må justeres 
med måle værktøj, der måler med 1/100 mm nøjagtig
hed. Det er altså ikke alene et spørgsmål om det en
kelte stykke værktøjs nøjagtighed, men også et 
spørgsmål om at fremskaffe det nødvendige måle
værktøj til måleværktøjet. Her kommer de så
kaldte måleklodser ind i billedet. Det er et 
af de vigtigste1 hjælpemidler indenfor værk
stedets måleteknik. Måleklodserne indeholder et 
fast mål, og alle målefladerne er planparallelle. 
Måleklodserne er hærdede og slebne og lader sig 
sammensætte ved sammenskydning. Ved sammen- 
skydning skydes fladerne under let tryk ind over 
hinanden, og de suger sig derefter sammen. Sam
menhængskraften er nu så stor, at man kan arbejde 
med en hel sammenlagt stabel af disse klodser, uden 
at klodserne glider fra hinanden. Måleklodserne 
anvendes gerne i sæt af forskellig størrelse, hvor
ved et stort antal kombinationer fremkommer. Den 
mindste tykkelse af måleklodser er i reglen 1 mm, 
men til særlige formål kan man dog gå ned til 
tiendedele millimeter. Brøkdele millimeter opnås 
gerne ved anvendelse af klodser på en tykkelse af 
1 mm plus den pågældende brøkdel.

Et sæt måleklodser kan f. eks. være opbygget 
på følgende måde:

1.01—1,09 — 9 klodser,
1.1—1,9 — 9 klodser,
1—9 — 9 klodser,
10—100 — 10 klodser,
alle mål i millimeter,
alt i alt 39 klodser hvortil der undertiden kom

mer en klods på 1,009, eller enerne erstattes 
med klodser på en, ½ mm spring. Desuden forekom
mer en del andre klodser, der kan give yderligere 
muligheder. Sættene kan også omfatte klodser med 
1,001 til 1,009 og 1,0001 til 1,0009. De sidste dog kun 
for sæt af aller højeste kvalitet.

Ved opbygning af mål ved kombination af måle- 
klodser begynder man som regel med en klods, der 
har det sidste ciffer i det ønskede mål og fortsætter 
på denne måde indtil man har fået alle decimalerne, 
hvorefter man tager hele millimeter.

Måleklodser lader sig dels alene og dels i kombi
nation anvende til en række arbejder, men først 
og fremmest anvendes de til normgivning, for faste 
indstillinger og måleværktøj. Mest bekendt af 
disse fabrikater er de såkaldte Johansson måle
klodser, som snart i en menneskealder har gået 
deres sejrsgang verden over. Et målesæt, der inde
holder f. eks. 103 måleklodser, kan sammensættes 
til 40.000 forskellige mål. Trods sammensætning af 
flere klodser garanteres den største fejlgrænse at 
være 1/2000 mm. Fremstilling af disse måleklodser er 
baseret på lang erfaring. Ved forsøg, har man målt 
en sammenhængskraft mellem stykkerne på op imod 
40 kg pr. cm2.

Nu er det jo- ikke meningen, radioamatørerne 
skal anskaffe sig måleklodser, men jeg synes, om
rådet er så interessant, at jeg: vil omtale det her 
som en slutning på denne artikel.

Og så til sidst: behandl al måleværktøj med den 
yderste renlighed og skånsomhed. En skydelære 
skal ikke ligge i lommen, ikke i værktøjskassen, 
hvor den skrubbes rundt sammen med andre stål
ting. Sørg for at måleværktøjet altid er rent og 
aftørret, og lad, det være en fast regel, at aftørring 
og ny indfedtning foretages, inden måleinstrumentet 
lægges tilbage i sit etui. Det med etuiet er særlig 
vigtigt. Hold fugtighed, snavs og filspåner væk fra 
måleværktøjets  etuier.

Et sæt måleklodser i sit etui. Alle klodser er plan
parallelle og kan opbygges til et utal af forskellige 

mål med fantastisk nøjagtighed.

Øverst ses et sæt sammenhængende måleklodser. 
Selv om man kun holder i den ene ende, glider 

klodserne ikke fra hinanden.

Nederst ses en holder, hvori øverste måleblok er 
indskudt. Derved bliver afstanden mellem kæberne 
Ug måleblokken, og den lille runde stang skal nu 
fylde afstanden mellem kæberne ud, hvis den skal 

have måleblokkens mål.
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Elektronisk måling af længdeenheder.

Naturligvis er elektronikken også taget i brug, 
når det gælder meget små længdemålinger. Tek- 
niken på dette punkt har udviklet sig meget de 
sidste år, men her kan jeg kun. komme ind på et 
enkelt grundprincip. I fig. 1 ser man et anker 
siddende på en bladfjeder, der er anbragt mel
lem to magnetspoler, som gennemløbes af en veksel
strøm.

Fig. 1.

Finmåleapparat 
med elektrisk 
overføring, 
a: Magnetspoler, 
b: Anker, 
c: Bladfjeder, 
d: Følestift. 
e: Emne.
f: Finindstillings
skrue.
g: Indstillingskile. 
h: Underlag.

Tungen kan finindstilles så ankeret sidder midt 
imellem spolerne, der er tilsluttet en Wheatstones 
målebro. Apparatets følestift kan berøre måletun
gen og når emnets mål afviger fra det, som det er
indstillet til, vil ankeret ændre sin stilling i for
hold til magnetspolerne. Herved ændres magnet
feltet mellem spolerne og målebroens ligevægts
stilling forstyrres. Målespændingerne, der fremkom
mer på broen, ensrettes med to tørensrettere og 
føres til et måleinstrument. Ved hjælp af inddelin
gerne på denne skala kan man aflæse målafvigel
ser. Apparatet kan forsynes med et styreapparat, 
der kan tænde og slukke signallamper, så man kan 
se på en hvid lampe om målet falder indenfor to
leranceområdet eller på en grøn eller rød lampe, 
om afvigelsen falder til plus eller til minussiden.

Herved er man i stand til at frasortere emner, der 
endnu kan rettes og blive brugbare.

Målelæren, en såkaldt Eltaslære, drives med 6 
volts spænding fra en vekselstrømtransformator. 
For at udligne spændingsvariationer er der indsat 
jernbrintemodstande.

Når man skal benytte målelæren, bringer man 
et sammenligningsgrundlag på målebordet og bevæ
ger ved hjælp af stålringe målehovedet op og ned 
på søjlen indtil, taststiften berører stykket, der skal 
afprøves. Til finindstilling tjener et forskydeligt 
kilestykke, der styres af skruen. Læren, der leveres 
med to forskellige1 viserinstrumenter, kan indrettes 
efter, om man ønsker større eller mindre nøjagtig
hed. Man kan f. eks. vælge et område, der går inden
for plus minus 100μ, det vil sige 1/10 mm.. Hvis man 
ønsker at måle genstande med meget snævre to
lerancer, vælger man en. lære med plus, minus måle
område. Derved får man en meget stor delestreg- 
afstand på måleuret, nemlig 2,6 mm på det lille og 
6 mm på det store viserinstrument.

Målenøjagtigheden på Elsas-læren andrager 1 % 
af skalaens samlede værdi begrænset til 0,5« (en 
halv tusindedel). Hvis man skal udnytte sit måle
apparatur fuldt ud, må man have et rum med kon
stant temperatur, og både instrument og tingene, 
der Skal måles, må have opholdt sig samme tid i 
målerummet. Som det fremgår af fig. 2 er hele 
apparaturet nemt at gå til, det er også meget ro
bust. Som man ser er der en stander, hvorpå måle
dornen er anbragt. Denne stander kan uden videre 
forskydes op eller nedefter. Da forbindelsen til in
strumentet går gennem et par ledninger, siger det 
sig selv, at der ikke nemt bliver vanskeligheder 
med. nøjagtigheden ved apparatets indstilling.

OZ6PA, Poul Andersen.

*

Et transportabelt el-værk.

Den glade sommertid står for døren, og med den 
følger friluftsliv og „field day“. Og hvad enten man 
skal på field day eller blot ase og dase i naturen, 
kan man ikke undvære sin radioforbindelse med 
amatørkammeraterne. Så melder problemet sig med 
elektriciteten.

I de sidste par år er der dukket flere elegante 
og teknisk højt udviklede miniaturekraftværker 
frem på markedet.

De er så lækre i udførelsen, at man alene af den 
grund føler trang til at eje dem, og de er så drift

Fig. 2.

En måleopstilling. 
Meteret slår ud til 
+ eller - siden, 
hvis genstanden, der 
skal måles, er under 
eller over mål.
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sikre og nemme at have med at gøre, at man kan få 
stor glæde af dem. At de så ikke er helt billige i an
skaffelse er vel en anden sag, men trods prisen 
vil man erkende, at her får man da noget for pen
gene.

Det er ikke alene til amatørbrug, man kan have 
udbytte af et transportabelt el-værk, men til mange 
andre formål, f. eks. på værksteder, i sommerhus, til 
nødbelysning, for opladning af batterier, til TV i 
sejl- eller motorbåd, ja, sågar til svejsning.

Jeg vil gerne anbefale et el-aggregat, jeg kender. 
Det hedder Honda, og det forhandles af Tingleff & 
Mathiassen, Strandgade 44, K. Når jeg giver denne 
lille redegørelse, er det til orientering for amatø
rerne og af interesse for, at de kan finde gode pro
dukter. Jeg: får ingen provision og ingen annoncer 
til OZ; firmaet ved ikke, jeg roser deres varer, og 
sådan synes jeg det skal være. Firmaet fører Honda 
i flere forskellige typer. Ovenfor ser vi typen Ge
nerator E. 300. Her er dens tekniske data:

Disse to aggregater er forsynet med 1 cylinder 
4 takts motor. Den maximale ydelse er 1 HK ved 
3600 omdrejninger. Generatorydelsen for E. 300 er 
ved 220 volt vekselstrøm 300 watt.

Hvad prisen angår, ligger den omkring kr. 1300 
for ED 250 og kr. 1575 for E. 300. Hertil kommer 
moms.

Udover de to nævnte generatorer findes en række 
typer af større kapacitet, f. eks. Honda 700 eller 
Honda 1000. Tallene 700 og 1000 angiver ydelsen i 
watt.

OZ6PA.

NYT FRA 
FOREDRAGSUDVALGET

Spænding 220 V 12 V
Ydelse 300 W 5,4 amp

Frekvens 50 Hz +- 1,5 %
Tankindhold 2 ltr.
Benzinforbrug 0,4 ltr./time
Vægt 18,5 kg

En anden type er ED 250. Det er en jævnstrøms
generator, den ligner E. 300 men dens data er som 
nedenstående:

Spænding 
Y delse

12 V 
20 amp

24 V 
10 amp

Tankindhold ltr.
Benzinforbrug 0,4 ltr/time
Vægt 18,5 kg

Et skrig i mørket fra en næsten samlet hoved
bestyrelse: Stop, hold op, budgetoverskridelse, pas 
på, det går for vidt. Resultatet konstateret gennem 
et måske lidt forkert formuleret referat. Tæppe.

Bornholm har haft møde med 3Y, de må under 
alle omstændigheder have dækning for omkostnin
ger etc.

Vejle, Nykøbing Falster, Viborg og Århus står på 
venteliste pr. skift, flere har mundtligt luftet ønsker 
om foredrag.

Foredragsholdere er der mange af. Senest har 1SZ 
repeteret en del (6) af de københavnske i et brev 
til udvalget. Over 20 forskellige foredrag står i dag 
til afdelingernes rådighed. Og der kan skaffes flere 
endnu.

Alt er blot nytteløst, arbejdet spildt, og målsæt
ningen tabt, hvis der ikke bliver midler at arbejde 
med.

Venligst læs mit indlæg i læserbrevkassen i dette 
nr. af OZ, og venligst blad tilbage til sidste OZ 
under „Nyt fra foredragsudvalget“, og lad mig da 
høre fra jer i afdelingerne.

Nu er det vist, at der kan skaffes gode foredrag 
til afdelingerne, endog i tilstrækkeligt antal. Nu er 
det afdelingernes og de enkelte medlemmers opgave 
at give udtryk for, hvilken prioritet udvalgets ar
bejde må få i forhold til EDR’s øvrige arbejdsom
råder. Bliver EDR og dens afdelinger stærkere gen
nem afholdelse af gode foredrag? Bliver medlem
merne dygtigere? Er det første afledt af det andet? 
Har vi råd? Skal vi have råd?

Indlæg imødeses.
Vy 73 de OZ3RC, Bro.

RETTELSE

til HB-referatet i marts OZ angående brug af bånd
optager.

Der skal stå: OZ1BP — 2KP — 2MI — 3RC — 4AO
— 2NU — 7XG og OZ5RO stemte for, medens 6PA
— 3FM og OZ8JM ikke stemte.
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TRAFFIC-DEPARTMENT Nordisk samarbejde 
beretter om artikler

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

Resultater fra 13. WAE-DX Contest 1967. 
Telefoni:

OZ3SK 148 148 707 255 154 B
OZ4FA 125 225 503 441 133 B
OZ2KT 52 893 508 145 81 A
OZ3Y 28 842 393 25 69 B
OZ3KE 28 178 248 138 73 B
OZ4FF 7 498 64 99 46 C
OZ7BG 2 380 39 31 34 B
OZ3PO 540 30 — 18 C
OZ1RH/P 377 19 10 13 C

Kolonnerne giver i rækkefølge:
Samlet sum — antal QSO — antal QTC — mul

tiplikator — input klasse.
OZ5DP havde indsendt checklog, medens OZ2UA/ 

P’s log var indtruffet for sent.

Nyt europæisk præste-diplom.
Siden d. 1. jan. 1960 har der eksisteret en løsere 

sammenslutning af radioamatører, der, når de er 
QRL, udøver en eller anden kirkelig tjeneste.

Allerede længe har de regelmæssigt haft en sam
menkomst på 3720 Mc/s hver tirsdag kl. 2100 GMT.

Denne kreds af europæiske kirketjenere har ind
stiftet et Conveniat-diplom, som enhver amatør el
ler SWL’er kan opnå ved at have kontaktet eller 
hørt 7 af nedenstående stationer. I ansøgningen op
gives dato, tid, kaldesignal og frekvens.

Prisen for diplomet er 10 IRCs, som sendes sam
men med ansøgningen, til:

Herrn Norbert Joachim (DL2DQ), 
3321-Salzgitter-Lichtenberg,
Evangelienberg 2,
Deutschland.

Gyldige er alle forbindelser efter l.-l. 1960. 
Nedenstående de for tiden kendte stationer i 

Conveniatet, men forøvrigt gælder også forbindelser 
med stationer opgivet i håndbogen: Priest & Re
ligions Radio Operators:

DL2PE - DL2DQ - DL3II - DL3EB - DL3UC -
DJ3PP - DL6JU - DL6PS - DL8MZ - DL9CS -
DL1EQ - DJ8JL - DL8VC - DK3AP.

DJ1HJ - DJ1IJ - DJ2FX - DJ3XE - DJ5BU -
DJ5SJ (G5ADO) - DJ6JH - DJ6FD - DJ6PI -
DJ7AR - DJ7DO - DJ7EW - DJ8NW.

DM4YEL - SM4BTY - SM5BOE - EI4Q - F3KK
- OE8AY - OZ2OM.

ET3RB - HV3SJ - EA1DB - SM5BTY - PA0ACL
- HB9ZM - SM5BOE.

The National Eisteddfod of Wales.
Fra d. 5. til d. 10. aug. 1968 vil the Barry College 

of Further Education Radio Society betjene en ama
tør-radiostation under kaldesignalet GB3NEW i for
bindelse med the National Eissteddfod of Wales at 
Barry. >.

En af beslutningerne på det nordiske leder
møde i Gøteborg i december var at optage 
artikler af fælles interesse samtidig i de fire 
amatørradiotidsskrifter. Som den første af 
disse artikler følger snarest konstruktions
artikel af en »rævesaks«, således kaldes en 
sådan modtager i Sverige.

Man vil måske studse over, at modtageren 
bygges for 80 m, men det må da erindres, at i 
alle andre europæiske lande end Danmark 
foregår disse jagter på dette bånd.

Artiklen kan således samtidig være en op
fordring til rævejægerne om — lidt efter lidt 
— at forlade den traditionelle, men efterhån
den forældede rævejagtsfrekvens i 160 m 
båndet.

Nordisk og europæisk mesterskab kalder 
også på de danske rævejagtseksperter — be
nyt derfor lejligheden til at gøre de tekniske 
forberedelser.

Det kan sluttelig tilføjes, at modtageren kan 
fås som byggesæt hos firmaet »Svebry« — 
Box 120, Skøvde, Sverige.

OZ2NU.

The National Eisteddfod er en kunstfest, der af
holdes årligt på forskellige steder i Wales, og dette 
er første gang at en amatør-radiostation vil arbejde 
fra Eisteddfod. Man. vil benytte alle bånd fra 3,5 
til 28 MHz i ovennævnte periode og daglig mellem 
kl. 0800 hrs og 200 hrs på SSB og CW. Udstyret 
vil omfatte en Hallicrafter S.R. 400 transceiver, en 
K.W. 2000A transceiver og en Eddystone E.A. 12 
modtager.

Hovedantennen vil være en Mosley T 33 Jr-beam, 
20 mtr. høj.

Da denne begivenhed aldrig vil blive gentaget af 
vort society, og muligvis aldrig vil blive gentaget 
fra Eisteddfod vil vi være meget glade for deltagelse 
også fra OZ-land. Alle forbindelser bekræftes med 
et specielt QSL-certifikat.

Worked A11 New England Award. (WANE).
Her er frisike regler for „Worked All New England 

Award“:
1. Dette diplom udstedes af Port City Amateur 

Radio Club Inc. of Portsmouth, New Hampshire, 
USA.

2. Opnåeligt af enhver amatør over hele verden.
3. Ansøgeren må forelægge1 bevis for tovejs-forbin

delse med en anden amatørstation i mindst 50 
af de 67 grevskaber, der findes i staterne i New 
England. QSL-kort eller anden skreven, bekræf
telse vil blive godtaget som bevis på disse for
bindelser.
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4. Alle seks New England stater må være kontak
tede.

5. Fone eller Cw eller blandet må benyttes på et 
eller flere amatørbånd.

6. Før- eller efterkrigstid-QSOs tæller.
7. Derimod tæller forbindelser med mobile statio

ner ikke til dette diplom.
8. Alle forbindelser må være gennemført fra sam

me lokalitet.
9. Stickers tildeles for kontakt med 62 eller med 

alle 67 grevskaber.
10. Returporto for returnering af QST,-kort må led

sage ansøgningen.
11. Vær venlig at vedlægge et af dine egne QSL’s 

til klubbens arkiv.
12. Adressér alle henvendelser til:

Port City Amateur Radio Club Inc.,
PO. Box 622,
Portsmouth N. H. 03801,
USA.

Frankenwald Award.
Distriktsforbundene i DARC Kronach B 21 og 

Naila B 23 har indstiftet et Frankenwald Award 
FWA som kan opnås af alle amatører og SWL’s.

Alle forbindelser efter 1. maj 1967 gælder til dette 
diplom.

Diplomet kan opnås for HF, UHF og mobil.
Europæiske stationer skal have mindst 3 forbin

delser med henholdsvis B 21 og B 23.
Ansøgninger sendes til:

Herrn Rudolf Herpich,
DL 3 IX,
8674 Nailæ,
Postfach 169,
Deutschland.

Afgiften er 12 IRC’s.

L7. „OZ-CCA“ Contest 1968.
For 17. gang har jeg hermed fornøjelsen på EDRs 

vegne at indbyde alle aktive OlZ-amatører til dette 
års:

„OZ-CCA“-Contest
På grund af russernes beslaglæggelse af den før

ste weekend i maj til deres contest, har vi måttet 
flytte vor contest til afholdelse fra

Kl. 1200 GMT lørdag d. 11. maj 1968 til
Kl. 2400 GMT søndag d. 12. maj 1968.
Deltagelse kan finde sted fra enkeltoperator — 

eller multioperatorstationer, der bedømmes hver 
for sig.

Contest-opkald „CQ AW“ (Cq All World).
Der udskiftes; de sædvanlige kodegrupper, der be

står af RST-rapport + QSO-nr., der starter med 
001 for den. første QSO og så 002 osv.

Rækkefølgen fortsætter kontinuerligt uden hen
syn til båndskift.

Alle bånd fra 3,5 til 28 MHz må benyttes.
Kun CW må benyttes.
Korrekt gennemført QSO giver tre points.
NB: Forbindelser med OX — OY og OZ tæller 

dobbelt.
Ethvert land tæller som multiplir og slutmulti- 

pliren er summen af alle lande på alle bånd.
Final score opnås ved at multiplicere summen af 

QSO-points opnået på alle bånd med summen af 
multiplirs opnået på alle bånd.

Logs indsendes til EDRs Contest Committee — 
Postbox 335, 9100 Aalborg, inden d. 15. juni 1963.

Der uddeles som sædvanlig præmier til de tre

bedst placerede stationer, samt diplomer til de bedst 
placerede stationer i alle lande.

Benyt den næste måned til at reklamere for stor 
dansk og udenlandsk deltagelse — trykte engelske 
indbydelser kan endnu i et vist omfang rekvireres 
fra EDRs Traffic Department til forsendelse til 
venner i udlandet.

Schleswig-Holstein-Treffen i Süderbrarup.
Søndag d. 5. maj 1968 finder det årlige Schleswig

Holstein-Treff sted i Suderbrarup, hvortil distrik
tet indbyder alle radioamatører fra nær og fjern, 
heriblandt også de danske amatører. I forbindelse 
med stævnet finder der også en mobilkonkurrence 
sted. Fra programmet tager vi følgende punkter:

Kl. 1000—1200: Mobil-konkurrence 
Kl. 1200—1230: Indlevering af logs 
Kl. 1230—1300: Velkomst ved borgmesteren i 

Suderbrarup 
Kl. 1300—1430: Middagspause 
Kl. 1500— ? Dans og underholdning

I løbet af eftermiddagen bekendtgøres resulta
terne fra mobil-konkurrencen. Reglerne for kon
kurrencen fås ved indsendelse af selvadresseret 
konvolut + 1 IRC til Herrn Hannes Laschko, DL8PX 
— 2350 Neumunster, Wasbeker Str. 56, Deutschland. 

Enhver deltager modtager et diplom.
Stævnet finder sted i „TIVOLI" i Suderbrarup. 

Lokalet ligger omtrent midt i Suderbrarup ved 
B 201 mellem Schleswig og Kappeln. Deltageraf
giften er DM 1,50 pr. person over 18 år. Afgiften 
opkræves på stedet.

De, der vil overnatte i Suderbrarup må straks 
skrive til Wendt’s Tivoli, Hermann Reese, 2347 Su
derbrarup, Kappelerstr. for at sikre sig værelse.

De OZ-amatører, der vil deltage i ovennævnte 
mobil-konkurrence, kan sikre sig et 3-dages licens, 
må aldeles omgående rette anmodning herom til 
EDRs Tr. Dept. for at få tilsendt ansøgningsformu
lar. Sørg endvidere selv for at få taget en fotokopi 
af jeres danske licens, som skal tilsendes Tr. Dept. 
sammen med den udfyldte formular. Da ansøgnin
gerne som ovenfor nævnt skal sendes samlet, må vi 
anføre en slutfrist for formularefterspørgslen til 
d. 20. april og d. 24. april som slutfrist for indsen
delse af ansøgning.

YL International SSB’ers 1968 QSO Party.
Fra kl. 1800 GMT d. 17. maj til 0100 GMT d. 19. maj 

1968 både fone og cw og fortsættende fra kl. 0100 
GMT d. 19. maj til kl. 0100 GMT d. 20. maj cw alene, 
løber i år YL SSB’ernes Internationale QSO party.

Man kan deltage i én af følgende klasser: 1. DX/ 
WK-teams. 2. YL/OM-teams. 3. Enkeltoperatør. 

Scoring:
SSB medlem med SSB medlem: 4 points 
SSB medlem med IKKE-medlem: 2 points 
IKKE-medlem med IKKE-medlem: 0 points 
CW kontakter tæller dobbelt.
Loggene skal vise GMT-dato, GMT-tid, RST sendt 

og modtaget, stat eller provins i Canada eller land. 
Navn, SSB nr., zone, bånd, sendetype. Loggen må 
vise seks timers hvile i hver 24 timers periode.

Logs sendes inden 30 dage efter testens afslut
ning til:

WA6MWG, Pete Billon,
4040 Via Opata,
Palos Verdes Éstates,

Californien - 90274 - USA.
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Marts måneds aktivitetstest.
SSB: 1. OZ4FA 12X103 = 1236 points

2. OZ4PY 12X103 = 1236 points
3. OZ9KZ 11X100 = 1100 points
4. OZ1RH 11X 97 = 1067 points
5. OZ6EI 10X 88 = 880 points
6. OZ4FF 11X 80 = 880 points
7. OZ4LX 12X 70 = 840 points
8. OZ8DC 11X 75 = 825 points
9. OZ7OG 11X 74 = 814 points

10. OZ5EV 11X 71 = 781 points
11. OZ5OE 12X 64 = 768 points
12. OZ1DM 9X 56 = 504 points
13. OZ6BF 8X 62 = 496 points
14. OZ9MD 6X 24 = 144 points

CW: 1. OZ4CF 7X54 = 378 points
2. OZ2LW 6X56 = 336 points
3. OZ4H 6X54 = 324 points
4. OZ2UA 6X50 = 300 points
5. OZ3NI 7X36 = 252 points
6. OZ7HU 7X36 = 252 points
7. OZ3PO 7X35 = 245 points
8. OZ4QX 5X35 = 175 points
9. OZ4M-Q 5X20 = 100 points

10. OZ7OG 5X20 = 100 points
11. OZ7XG 4X 8 = 32 points

Jeg har modtaget følgende klagesuk fra OZ4H:
— Igen en hyggelig OZ-test, men gid der var 

nogle flere med fra forskellige amter. Kunne I ikke 
tænke jer bare den ene gang 1½ time om måneden 
nu og da at slippe mikrofonen, gribe nøglen og være 
med på spøgen? Det gør intet, at man sender lang
somt. Enhver ordentlig cw-mand er parat til QRS.

Jeg kan til fulde tilslutte mig 4H’s opfordring. 
Grib nøglen, og lad lidt prikker og streger høre.

Desværre har nogle' af deltagerne det handicap 
at være den eneste deltager fra amtet — til dem 
vil jeg sige, at I må frem med lys og lygte, og 
finde et par flere deltagere frem.

Jeg vil i øvrigt gerne påminde om reglerne, hvori 
der står, at indsender en station ikke log, tæller 
kontakter kun med ham, såfremt han figurerer i 5 
forskellige logs. — Denne bemærkning, fordi flere 
denne gang har stationer figurerende i loggen, der 
har lavet så få QSO’s, at de ikke har kunnet med
regnes.

Det skulle glæde mig, om nogle ville hjælpe mig 
med at få aktiveret de tavse amter.

Vy 73 KARSTEN, OZ4FF.

Licensering i Jugoslavien.
Fra Savez Radioamatera Jugoslavije (SRJ) har 

vi modtaget nedenstående brev, der henvender sig 
til alle amatører:

Dear OM’s.
Med dette brev ønsker vi at informere Dem om li

censeringen af udenlandske amatører, der gæster 
Jugoslavien. Vi vil sætte pris på, hvis De vil gøre 
skridt til at meddele Deres medlemmer samt de 
kompetente nationale autoriteter licenserings-prak- 
sissen i Jugoslavien.

I overensstemmelse med den jugoslaviske kommu
nikationslov kan udenlandske amatører, der besø
ger Jugoslavien opnå et midlertidigt licens gældende 
1 måned for betjening af en radioamatørstation — 
på gensidig basis.

Dette betyder, at licenser vil blive udstedt til ama
tører fra sådanne lande, hvis regerings-autoriteter 
viser samme imødekommenhed over for jugoslavi

ske amatører. Eksisteringen af formelle regerings
aftaler er ikke nødvendige.

I overensstemmelse med dette princip har vore 
communikations-autoriteter sidste år udstedt 35 li
censer til fremmede amatører.

Imidlertid har kompetente autoriteter i nogle 
lande, iblandt dem USA, nægtet at udstede midler
tidige licenser til nogle jugoslaviske amatører, hvil
ket er meget beklageligt.

Den jugoslaviske Radiokommunikations Admini
stration vil derfor anvende den samme praksis over 
for amatører fra disse lande, indtil disse forandrer 
deres praksis.

Alt, hvad der er nødvendigt for at klare denne sag 
op er et brev fra den kompetente regerings autoritet 
sendt til den jugoslaviske Radiokommunikations 
Administration, hvori det bekræftes, at man vil 
udøve den praksis, at man vil tildele jugoslaviske 
amatører, der besøger det pågældende land, midler
tidig licens på gensidigheds basis. Omtalte brev kan 
sendes gennem Savez Radioamatera Jugoslavije, 
BuLevar Revolucije 44, Beograd.

Vi håber at Deres forening vil være med til at 
løse denne sag, da det er af gensidig interesse for 
amatørerne i vore lande.

73
Deres sign. Janos Znidarsic,

Præsident for SRJ.

The S.P.A.R.K.-award.
Hallo, diplomjægere.
VI — medlemmerne i S.P.A.R.K. — kunne tænke 

os at gøre dig til en honorær S.P.A.R.K.’er og til
sende dig vort diplom for din indsats i amatør-ra
dio. Du kan opnå dette fine diplom ved at kontakte 
en kombination af S.P.A.R.K.-medlemmer og andre 
amatører, der bor på den sydlige halvø af Virginia, 
omfattende grevskaberne New Kent, Charles City, 
James City og York samt byerne Hampton og New- 
port News. S.P.A.R.K.-medlemmer vil enten benytte 
det destingtive klub-QSL eller indikere deres med
lemsskab af klubben på deres egne kort.

Honorære medlemmer tæller ikke til diplomet.
Diplomet er opnåeligt i 5 klasser — afgiften er 

10 IRCs. Endorsements koster 1 IRC for DX’ere.
S.P.A.R.K.-diplomet er tilgængeligt i nedennævnte 

klasser. Det første tal angiver antallet af kontakter 
med halvøens amatører, det andet tal er antallet 
af S.P.A.R.K.-medlemmer, der skal være’ ind'klude- 
ret i dette tal.

For DX’ere skal ansøgningen bekræftes af et med
lem af CHC.

Kl. A 100/10 
Kl. B 50/6 
Kl. C 25/4 
Kl. D 15/3 
Kl. E 5/2

Et specielt trofæ vil blive tildelt gratis til de, 
der kan bevise at være 1 besiddelse af QSL-kort fra 
250 amatører indenfor det nævnte område, hvori 
indbefattet 25 medlemmer af S.P.A.R.K.

Alle ansøgninger skal adresseres til W4SX — 
c/o Southern Peninsula Amateur Radio Club. 71 Pine 
Chapel Rd. - Hampto - Virginia 23369. USA.

Klubstationen WB4ABT tæller for 2 medlems
points.

Nuværende medlemmer af S.P.A.R.K.: K4CPQ,
- K4PRQ - K4UDC - W4SXN - W4TEC - WA4DVX
- WA4FTQ - WA4FZQ - WN4HHM - WN4HLP
- WN4HTL - WN4ILI - WA4TJI - WA4YCY -
WA4YOB - WA4ZBD - WA4ZPB - WB4BJT -
WA5RTT/4 - WB6RFS/4 - WN9TWD/4 - WA4WJE.
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Den russiske Contest.
Nedenfor skal vi give et sammendrag af de digre 

regler for den årlige russiske internationale telegra- 
fi-contest for kortbølge radioamatører.

Enhver amatør må kontakte så mange stationer 
som muligt fra hvert land.

Contestperioden er fra kl. 2100 GMT lørdag d.
4. maj til kl. 2100 GMT søndag d. 5. maj 1968. Del
tagerne må i deres logs angive de 12 timers contest- 
deltagelse som de ønsker skal ligge til grund for 
bedømmelse. Husk imidlertid at hele loggen for den 
samlede contestdeltagelse skal indsendes.

Alle bånd fra 3,5 til 28 MHz må benyttes — og 
kun på cw.

Sekscifrede kodegrupper skal anvendes, hvoraf 
de tre første cifre angiver RST, medens de tre sidste 
er det fortsat løbende QSO-nr. startende med 001- 
002 osv.

De russiske amatører giver ligeledes RST efter
fulgt af nr. på det oblast, hvor de er bosiddende.

Forbindelser med stationer fra Europa giver 1 
point, medens QSO med stationer uden for Europa 
giver 3 points.

For at opnå den: totale sum må summen af points 
for kontakter på hvert bånd under den udpegede 
12 timers kredit-periode multipliceres med antallet 
af forskellige lande på det pågældende bånd.

Slutsummen opnås ved at addere resultaterne 
fra de forskellige bånd.

Enhver deltager skal uafhængig af det opnåede 
resultat indsende sin log senest d. 1. juni 1968. Log
gene skal sendes direkte til: PO. Box 88, Moscow, 
USSR.

Royal Navy Amateur Radio Society
har bedt os at informere vore medlemmer om, at 
R.N.A.R.S. den første tirsdag i hver måned kl. 2000 
GMT udsender morsetræning på 3520 KHz — med 
evt. små forskydninger p. g. a. interferenz.

Hastigheder, der benyttes er 20—25—30—35 og 40 
ord pr. min.

G3B1ZU vil kalde cq fra kl. 1950 til 2000 med en 
hastighed af 12 o. pr. min.

Hastighederne vil blive adskildt med tegnet BT og 
angivelse af hastighed f. eks. BT 25 BT.

Teksten, der benyttes, er rent engelsk, og vil ved
røre emner inden for amatør-radio.

Såfremt aflytninger indsendes til bedømmelse — 
der udstedes: certificat med endorsements for de 
forskellige hastigheder — må man erklære, at der 
ikke har været anvendt hjælpemidler d.v.s. bånd
optager ved aflytningen.

Indsendelse skal ske senest to uger efter udsen
delsen og skal sendes til:

R.N.A.R.S. (QRQ test),
H.M.S. Mercury,
Peter sfield,
Hants — England.

P.A.C.C. Contest 1968.
Fra „VERON“ i Holland har vi modtaget indby

delse til den årlige PACC-Contest, der forøvrigt har 
mange lighedspunkter med vor egen OZ-CCA-test.

Testens formål er at give deltagerne mulighed 
for at opnå det velkendte hollandske diplom PACC 
AWARD, for hvilket der kræves skriftlig bekræf
telse på QSO med mindst 100 forskellige PA/PI/PE 
stationer.

Contest periode: Lørdag d. 27. april fra kl. 1200 
GMT til søndag d. 28. april 1968 kl. 1800 GMT.

Frekvenser: Alle bånd mellem 1,8 til 30 Mc/s og 2m

+ 70 ems må benyttes. 1,8 Mc/s dog ikke for OZ- 
amatører).

Procedure: Stationer uden for Holland skal be
nytte „CQ PA“ medens PA/PI og PE stationerne 
bruger „CQ PACC“.

Disse stationer giver endvidere efter deres kon
trol nr 2 bogstaver som indikerer den provins, som 
stationen er bosiddende i.

Disse provinser er følgende:
GR Groningen ZH Zuid-Holl.
OV Overijssel NB Noord Brabant
NH Noord-Holl. DR Drente
:ZL Zeeland UT Utrecht
FR Friesland LB Limburg
GD Gelderland

Hver godkendt QSO giver 3 points. Den samme 
station må kun kontaktes én gang pr. bånd — en
ten cw eller fone.

Slutsummen er summen af alle QSO-points på alle 
bånd multipliceret med summen af alle kontaktede 
provinser på alle bånd.

Loggene skal udfyldes på følgende måde:
1. Dato og. tid GMT
2. Kontaktet station
3. Provins kontaktet
4. Multiplirkolonne
5. Sendt kontrolnr.
6. Modtaget kontrolnr.

Loggene må senest være poststemplet d. 15. juni 
1968 og sikal sendes til:

Mr. P. V. D. Berg,
PA0VB,
Contest Manager VERON,
Keizerstraat 54, Gouda,
The Nederlands.

The Worked CR7 Award
udstedes af Liga Dos Radioemissores de Mocambique 
til enhver fremmed station, som har haft bekræftet 
forbindelse med mindst 15 CR7 stationer enten på 
cw eller på fone. Forbindelserne skal være gennem
ført efter 12. januar 1949.

QSL-kort skal ledsage ansøgningen, men hvis 
en QSO ikke er blevet bekræftet, må dette også 
nævnes i listen, hvorefter L.R.E.M.S sekretær vil 
gøre sit bedste for at fremskaffe den manglende 
bekræftelse.

Ansøgningen — QSL-kort og 5 IRCs sendes til: 
Liga dos Radioemissores de Mocambique, 
Caixa Postal 812,
Lourenco Marques,
Mocambique.

ARRANGEMENTS-KALENDER APRIL 1968 NR. 11

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:
Aktivitetstest på 80 m.

CW fra kl. 0900—1030 i 3 perioder.
Fone fra kl. 1030—1200 i 3 perioder.
Regler: Se OZ dec. 1967.

20.—21. april 1968:
Helvetia 22-Contest.
Regler: OZ marts 1968.

27.—28. april 1968:
PACC-Contest.
Regler: Dette OZ.
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4.—5. maj 1968:
Schleswig-Holstein-Treffen i Siiderbrar.up.
Se dette „OZ“.

4.—5. maj 1968:
UA-Contest.
Regler: Se dette „OZ“.

4.—5. maj 1968:
VHF-Contest (SSA).

11.—12. maj 1968:
OZ-CCA Contest 1968.

Kun CW.
Regler: Dette „OZ“.

25.—26, maj 1968:
432/1296 MHz Contest (EDR).

17.—20. maj 1968:
YL int. SSB’ers 1968 QSO party.
Regler: Dette „0Z“.

15.—16. juni 1968:
OZ-CCA-Contest. (Kun VHF og UHF).

6.-7. juli 1968:
432/1296 MHz (EDR).
5.—10. aug. 1968:

GB3NEW fra Eissteddfod/Wales.
Se dette „OZ“.

7.-8. sept. 1968:
432/1296 MHz (EDR).

12.—13. okt. 1968:
RSGB: 21—28 MHz Contest.

26.-27. okt. 1968:
RSGB: 7 MHz Fone Contest.

9.—10. okt. 1968:
RSGB: 7 MHz CW Contest.

26. dec. 1968:
EDRs; juletest HF og UHF.

Oplysninger til arrangementskalenderen vedrø
rende større afdelingsarrangementer, tester o. lign. 
sendes til Box 335, Aalborg, inden d. 20. i hver må
ned. OZ2NU.

INTERNATIONALT NYT.
Denne gang klipper vi udelukkende fra Region I 

Bulletin, til hvis indhold danske amatører nu glæ
deligvis også skal bidrage.

I januarnummeret finder vi bl. a. — at R.S.G.B.s 
nye formand er G3TR, John Graham, der efterføl
ger GI3KYP — fra januar 1968 har R.S.G.B. Bul
letin taget navneforandring til „Radio Communica- 
tion" — I Spanien er U.R.E. blevet anerkendt som 
„en samfundsnyttig forening". Denne udvikling med
fører udvidet hjælp fra myndighedernes side, både 
finansielt og administrativt. Der foretages derfor 
en betydelig kampagne for at udbrede denne aner
kendelse og almindeligt kendskab til amatørtjene
sten til så vide kredse som muligt — A.R.M. (As
sociation des Radio-Amateurs de la Principauté de 
Monaco) har ansøgt om medlemsskab' i I.A.R.U. 
Formand er 3A2BF, og der er 21 medlemmer, heraf 
18 licenserede. Fastboende får prefixet 3A1 el. 
3A2, mens gæster får et 3AØ-prefix — D.A.R.C. og 
R.S.G.B. har bidraget til F.R.A.S byggefond til for
del for opførelsen af et klubhus på Færøerne. Hvor
når kommer EDRs hilsen og hjælp til vore færøske 
amatørvenner? — på Region I’s forretningsudvalgs
møde i Krefeld fremlagde G2BVN en plan, hvor
efter RSGB fremskaffer en række anvendelige mod
tagere, som derefter skal stilles til rådighed for- 
klubber i udviklinkslandene. Region I vil bære 
udgifterne ved forsendelsen — i Europa er der nu 
kun 4 „postvæsener", der afviser at forsende QSL- 
kort på tryksagsporto. Dette forventes ændret til det 
bedre ved næste Verdenspostkonference — IGI-

gruppen (Interessengemeinschaft Ionosphåre) inden
for DARC har et interessant forslag fremme om at 
der skal oprettes beaconstationer på alle 5 konti
nenter på 15 m, 10 m og 6 m. Disse stationers sig
naler vil så til enhver tid kunne fortælle noget om 
udbredelsesforholdene, ganske på samme måde som 
f. eks, OZ7IGY. Amatørerne vil igen kunne række 
videnskaben en hjælpende hånd ligesom under Det 
internationale geofysiske År (IGY) og det efter
følgende International Quiet Sun Year (IQSY). Det 
er nu mere end nogensinde nødvendigt at amatø
rerne retfærdiggør deres status som en tjeneste.

(OZ7DX).

DR-siden
På 7DX’s opfordring bringer jeg hermed en kort 

beskrivelse af min station, og hvad jeg har opnået 
med den.

Min Rx er ganske simpelt modtageren i en, SM 19 
Mk. III (Mk. III er en nyere udgave af Mk. II). 
Den dækker kun 80 og 40 m, og kan kun med nød 
bruges på 40 m, da der er vrøvl med et kraftigt 
spejlsignal fra BC-stns, i 41 m båndet. Men på 80 
m er den fb., ihvertfald hvis man har en smule 
tålmodighed!

I løbet af ca. et år har jeg hørt hele Europa, 
W, LU, MP4, SU, UA, 4X4, 3V8 m. fl. De fleste på 
80 m fone (SSB). Antennen, er en 2X20 m dipol, fødet 
med ca. 30 m 300 ohm twin-lead. Denne antenne an
vendes både på 80 og 40. I den senere tid har jeg 
eksperimenteret med krystalstyret konverter til 
10 m.

På 2 m er jeg også delvis Okv. Her anvendes 
en simpel converter m. variabel ose. Fast MF er 
7 Mc.

Som antenne brugtes i efteråret en 6 el. yagi 
lånt hos DR 1421, men under efterårsstormen blæ
ste den ned, og jeg har endnu ikke fået den op 
igen.

Ja, det var lidt af det jeg kørte med, og hermed 
være så bragt en opfordring til andre DR-hams 
om at gøre ligeså; skriv til OZ (6PA) eller til 
undertegnede, der så vil sørge for videre befor
dring.

Vy 73 DR 1412 (EDR 10239) Leif Stausholm, 
Serup pr. 8632 Lemming, Jylland.
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De sidste ti ars udvikling inden for senderteknik
ken har medført at man, bygger sendere og mod
tagere stadig mindre.

En 300 watts sender er i dag af samme størrelse, 
som en 10 watts sender for ti år siden.

Udviklingen er glædelig set fra mange synspunk
ter, men desværre er kvaliteten af senderne ikke 
altid så god, som kassen udenom lader formode. 
Midt i halvtredserne var det normalt at en sender 
skulle have en harmonisk undertrykkelse på 60 dB, 
ved hjælp af antennetunere m. m. lykkedes det 
at nå dette mål. For at kunne nå dette mål, var det 
nødvendigt at anvende afstemte kredse med højt 'Q, 
og det vil for sendere med blot moderate effekter 
sige spoler af store dimensioner.

Et af de naturligste punkter at sætte ind på, når 
senderne skulle gøres mindre, var naturligt nok 
spolerne.



Moderne SSB sendere har i dag en harmonisk 
undertrykkelse i området 30—40 dB, nogle lidt min
dre andre lidt mere, men i alle tilfælde alt for lidt.

Det er ikke så længe siden, at jeg sad og lyttede 
på 10 meter, en af de meget aktive amatører i Kø
benhavns omegn kaldte CQ, signalet var S 7, hvil
ket var ganske pænt, afstanden taget i betragtning. 
Efter endt CQ blev der svaret af en række statio
ner, deriblandt en. af de mere sjældne.

Til stor overraskelse blev CQ-opkaldet gentaget 
lidt efter, og sådan gentog det sig flere gange.

Por at få en forklaring kaldte jeg1 ham også, 
intet svar!

Da jeg lidt efter lyttede på 20 meter, hørte jeg 
vor ven i gang med endnu et OQ DX, signalet var 
ikke meget kraftigere end på ti. Jeg foreslog at han 
lyttede lidt på ti meter i stedet, for der var der 
masser af svar.

Unødvendigt at sige, at han troede, jeg var tosset, 
han sendte da ikke på ti meter.

Multiband antenner og High-power sendere er 
populære for tiden, og det var måske en ide, om 
man igen begyndte at interessere sig lidt for sen
der-teknik, ikke mindst hvad. man kan gøre for at 
afhjælpe harmonisk udstråling.

Det kunne jo også være at lidt af besværet med 
TVI kunne blive klaret samtidig.

Efterhånden som vi bliver flere og flere amatører, 
bliver det nødvendigt med stadig mere kritisk hold
ning over for det billige og simple grej. Der høres 
blandt mange amatører kritiske røster over for 
dårlige radiomodtagere, fællesantenneanlæg, bånd
optagere osv.

Det vil ikke forbavse mig om en embedsmand en 
dag siger noget tilsvarende om en betydelig del 
af amatørsenderne.

OZ3Y skriver: Under en QSO med 4A1AE blev 
jeg informeret om, at den mexicanske marine sør
ger for transport til Revilla Gigedo (XF4) for flere 
ops, Revilla Gigedo vil altså komme i luften.!, det 
sker den 2. til 3. uge i april. Kaldesignalet starter 
med 4A4. Frekvensen bliver ca. 14190—21245—28500 
SSB, endvidere vil man forsøge 7 og 3,5 Mc. I almin
delighed vil man sende på nævnte frekvenser, og 
lytte højere, men for at give transceivere en chance, 
vil man ca. de første 10 min. hver time lytte på 
egen frekvens.

Mexico benytter 4A calls p. g. a. en test, der løber 
’/a år og går ud på at få så mange DX som muligt.

Og fra 4UN kommer der meddelelse om Caribean 
Dxpedition 1968.

KP4GSW og -4DBU vil i tidsrummet 27. april—
18. maj besøge en række øer i området. Rejseplanen 
ligger fast, men der er derimod ikke opnået licens 
alle steder endnu. De vil være aktive hver dag 20—05 
GMT, muligvis ogiså 10—13 GMT. De vil anvende 
to SSB stationer på 14220 og 21260'—14340 samt mu
ligvis 7 og 3,5 Mc.. Da de kun regner med at være 
en eller to dage hvert sted, vil der sikkert blive 
tale om forceret aktivitet.

Der er dukket et nyt prefix op, nemlig SK, der 
benyttes af svenske klubstationer, mens prefixet SL 
for fremtiden vil blive benyttet af militære sta
tioner.

9M2NF forventer at komme i gang fra Brunei 
sidst i maj. Kaldesignal VS5RCS og der vil fortrins
vis blive tale om SSB aktivitet.

I begyndelsen af april skulle en ny operatør be
mande den sweiziske Røde Kors-station i Rio' Muni.

Fra samme sted er også EA0AH aktiv, bl. a. på

ti meter med SSB, der synes dog at være nogle - 
vanskeligheder med godkendelse hos ARRL.

Båndrapporter:
3,5 Mc CW:

4UN: UA0AG.

3,8 Mc SSB:
4DX: 5Z4KL 21 - W1FZJ/KP4 02.
DR 1442: UA1AS-3WG 18 - UP2 - UR2 18.
DR 1449: CT2AA 06 - 5Z4LG 21 - YV5BTS 06 - 

VE1AMJ 06 W3BMS 07.

7 Mc CW:
5UN: UPOL 15 - UW0SX - W/VE 02.

SSB:
3SK: EA8EZ 20 - JW2BH 17 - PZ1CF 21 - ZB2BM 

21 - W 2—3—4—9.

14 Mc CW:
3Y: VR4CR 13 på 14018.
4UN: ZS1ACD-5QU-6AJS-6AJO 19 - 9V1Q-OB- 

NV 16 - KL7AIZ 09 - LU8DEN-DQ 22 - 5Z4KL-JD 17
- KH6DQ 08 - OA4KF 22 - VP9GD 01 - VU2C.C- 
MSK 16 - JT2AB 15 - PZ1CQ 21 - TA1AV-2EA 19 - 
FH8CF 17 - 9A1AA 19 - XE1XQ 08 - KR8DK 16 - 
UA1KED 18 - KG6AAY 17 - ZE1CY 18.

SSB:
1RH: TA1AV 08 - KL7USA 08 - UI8MF 12 - HM1AJ 

12 - VK2XT/P 12 - OA4HJ 09 - HC4BS 09 - ZL1BGR 
08 - CE0AE 09.

3PG: UA6CA 08 - 3A2MJC-2CL 08.
3Y: TG9RC 08 - KL7MF 08 - VR2CC 07 - KJ6BZ 

07 - TA2BK 10 - HB0AG 10 - 4A2YP 07 - 5W1AT 08
- HV1CN 08.

14 Mc SSB:
SK: AP2MR 17 - HB0LL 09 - JW6GL 17 - TA1IB 

18 - K8NHW/XV5 18 - YN1GLB 07 - 3A2CL 18 - 
4A1WS 08 - 6W8DY 08.

4DX: LX1AJ/M 14 - VK6CW 17 - UA9 16 - OX3W 
23 - HP6CD 23 - EL3C 18 - CR7IC 16 - 4X 4UF 22.

DR1423: W4UAF/KH6 06 - UA9KTE 10 - 9N1MN 17
- EP2DA 18 - 4S7PB 18 - 4S7PB 17 - 4X4SO 21 - 
6Y5GB 21 - VK3ADR 21 - PY1TX 21 - EA8FG 19
- KH6BVS 06 - ZP3AL 20 - KR6KN 15 - 9K2BV 06
- 4A2YP 06 - LU5AH 06 - VK2-3 06.

DR1429: ZD7KH 20 - 9M2NF 17 - AP2AD 17 - 
9N1MM 16 - MP4DAT 17 - 4A1QQ - KG6ALY 08 - 
TG9UZ 06 - VK3KG 10.

21 Mc SSB:
1RH: LX1RM 10 - 5N2ABI 10 - JA6HDQ.
3PG: ZL1AWI 09 - JA2GDF 09 - CR6EF 15 - 

9X5JP 13 - CR7NS 14 - 5VZAB 12 - 9Q5GG 15 - 
ZS6AOK 12.

3SK: HB0LL 10 - HC5BZ 19 - ZD9BE 18.
4DX: OX3WX 14 - OD5EJ 15 - VP2MK 18 - 

EA2HX 17.
DR1423: 9U5CR 16 - FW8WR 17 MP4MBC 17 - 

TN8ND 17 - CR6FH 18 - FG6XL 17 - TI2TF 18. ( 
DR1442: EA0TU 17 - EP3AM 13 - G3WBL/5A 17 - 

HC5BZ 18 - HZ1AB 11 - JA2BXT - KL7WAH 10 - 
LU5AQ 18 - ST2SA 19 - TJ1AL 16 - VK2AGK-9WD- 
9LR 11 - 5H3JO 18 - 5Z4AA 18 - 6Y5GB 19.

DR 1449: SV0WQ 17 - JH1AHW 11 - VK4PY 12 - 
KG6ALY 12 - SV1AB 15 - MP4MBC 16 - 9M2BO 16 - 
KR6EI 11 - TJAL 12 - HK4BSO 14.
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28 Mc SSB:
1RH: ZS6TD 14 - KG4AN 17 - 4S7PB 08 - VK4WX 

07 - VK6NM 11 - VK8AV 12 - HK3RQ 14 - CX9AAO 
14 - PY2DSQ 15 - YA5RG 10 - OA5AS 13 - VS6AJ 11 
- ZS6CB 12 - VU2JM 12 - KV4AD 14 - 5Z4KL 13 - 
ZS9L 13 - UH8AE 13 - KR6 08-10.

3PG: PJ4AC 13 - KH6KJY 13 - UV3CC 13 - 
EL8I 14 - ZS1J 15.

3Y: VS9MB 11 - MP4MAY 15 - VU2DKZ 09 - 
KR6TAB 11.

3SK: KX6FJ 11 - MP4BEU 08 - OA4BU 15 - 
9L2SL 10.
4DX: CT1HF 15 - OX3WX 14 - UV9AB 12 - YV1WX 
14 - Wl-2-4-0 16.

DR1442: CR7CO 16 - ET3LU 16 - UL7CI 11 - 
ZS1XX-6AWL 16 YV7BI 16.

DR1449: OD5EY 17 - EP3SMA 15 - SV0WV 14 - 
5N2AAF 10 - 9G1KM 14 - UV9PP 12.

Tak for de mange rapporter og på genhør i næste 
måned. 73 es god DX de OZ7BQ.

Hans Jørgen Rasmusen,
Langebjerg 32, III, 2850, Nærum.

Resultatet fra EDR’s marts VHF test:
1. OZ9PZ/p — 9805 P 19. OZ9FW — 1205 P-
2. OZ9HV — 7040 P 20. OZ2GM — 1122 p.
3. OZ4EM — 3370 P 21. OZ4EDR — 1110 p.
4. OH1YY — 3290 P 22. OZ6CP — 1100 p.
5. OZ6RI — 2930 p 23. OZ6FL — 1075 P-
6. OZ8UX — 2517 p 24. OZ1MK — 1018 P-
7. OZ5FZ — 2438 P 25. OH7NF — 983 P-
8. OZ6AQ — 2418 P 26. OZ4BK/p — 763 P-
9. OZ9TJ — 2279 P 27. OZ1BI — 571 P-

10. OZ7LX — 2114 P 28. OZ4DP — 498 P-
11. UR2CQ — 2015 P 29. OZ1PD — 476 P-
12. OH2NX — 1680 P 30. OZ8IS — 467 P-
13. OH3TE — 1640 P 31. OZ9AC — 451 P-
14. OH2BEW — 1567 P 32. OZ9HN — 331 P-
15. OZ6DN — 1513 P 33. OH3KI — 213 p.
16. OZ7MO — 1434 P 34. OZ6JM — 198 P-
17. OZ2OE — 1355 P 35. OZ8PV — 160 P-
18. OZ9EVA -- 1218 P

Checklog: OZ1OF OZ7ON -- OZ8BX — OZ8SL
— OZ9SR.

TESTINDBYDELSE
Inbjudan till SSA VHF-test 1968:
1. Testen år oppen for alla nordiska sandareama- 

torer, men kontakter med andra amatorer år 
tillåtna i testen.

2. Testen åger rum under tiden 4. maj 1800 GMT —
5. maj 1200 GMT.

3. Band: alla VHF-band over 144 MHz.
4. Testcode: RS(T) + QSO nummer + QRA locator. 

QTH godkannes om modstationen ej kanner sin 
QRA locator.

5. Poångberåkning: 1 poång per kilometer på alla 
band. Avstånd 0—49,9 km råknas som 50 poang. 
Poångsummorna for varje band adderas till en 
slutsumma.

5. Telefoni får av SM-stationer ej anvandas mellan 
144,000 och 144,100. Såndning får ej ske over 
145,950.

6. QTH får ej skiftas under testen. QSO med mo
bila stationer godkannes endast om den mobila 
stationen anvånder ett QTH under hela testen.

7. Korsbands-QSO (t. ex. 144/432) godkannes ej.

8. Loggar skall vara forda på respektive forenings 
loggblad for tester eller i format A4, och upptaga: 
dataum, tid, wrked stn, send code, recvd code, 
avstånd i km, po-ång. Poången skall vara sum- 
merad.

9. Loggarna skall vara postade senast den 20. maj 
1968 och sånda til SSA VHF-manager:

Lennart Berg, SM6BTT, 
Ringduvevågen 58,

Skultorp.

Nyt fra Sverige:
UKV-motct i Skåne.

Motets plats biir någonstans i Skåne i nårheten 
av bilvåg och kommer att markeras av en station 
som sander på ca 144,5 Mc, A3, med stationssignal 
SM7AED/7.

Området begrånsas i norr av en linje genom 
Hålsingborg, i oster av en linje genom Håsselholm 
och i soder av en linje genom Malmo. Såndningen 
startas kl. 0900 SNT och de forstå 15 minuterna 
kommer forudbestamda QSO att avvecklas i olika 
riktningar. Mellan kl. 0915 och 1100 kommer vi att 
sånda mindst var 15:e minut och det år tilllåtet 
for deltagarna att ta kontakt med oss, dock max. 
3 gångar och ej langre tid ån 2 min. per gång. 
Hjalp från fasta stationer och samarbete i ovrigt 
år tillåtet.

Klockan 1100 ger vi vår position och kl. 1200 be- 
råknar vi att alla har samlats. Efter en måltid som 
antingen kan bestå av medhavd matsåck eller som 
kan intagas på nårbelåget matstålle, kan deltagarna 
och dess olika familjemedlemmar vålje sysselsatt- 
ning efter ett program, som erhålles på platsen.

Det kommer att finnas en hel del att vålja på, 
kanske mest for XYL och barn. Våra UKV-mana- 
gers SM6BTT och OZ9AC har lovat att komma, 
så formodligen biir det lite radioprat också.

Dagen avslutas med en mobiltest, men observera 
att endast de danska såndaeamatorer, som erhållit 
tillstånd, har rått att anvånda eller medfora sån- 
dare.

Karta over aktuellt område i Skåne i skala 
1:250.000 kan erhållas genom att insånda 1:- i fri
marken till T'rumslagaregatan 3, Trelleborg, men 
det år inget tvång att anvånda denna.

Vi hoppas på ett fint vader och en angenåm sam
vare, men kor forsiktigt — alla svenskar år inte 
helt vana vid hogertrafiken ånnu.

73 SM7AED och SM7DBI.

Resultat från UK7:s jultest den 26/12 1967:
1. OZ9PZ/P — 50 P- 20. OZ5GG — 14 P
2. OZ1OF — 43 P- SM6EOC — 14 P
3. OZ5NM — 38 P- 22. OZ4EM — 13 P
4. SM7DTT — 32 P- SM7ASL — 13 P

SM7AGP — 32 P- 24. OZ5FZ — 12 P
6. OZ9BE — 26 P- 25. OZ6GP — 10 P
7. OZ6JT — 24 P- OZ6BT — 10 P
8. OZ7GU — 23 P- OZ4BK/P — 10 P
9. SM7ADC — 20 P- 28. OZ8PV — 8 P

OZ4FD — 20 P- OZ9DA — 8 P
11. OZ8SF — 19 P- 30. OZ2GM — 6 P

OZ6VG — 19 P- OZ9EVA — 6 P
SM7DEW — 19 P- 32. SM2DXH — 5 P
OZ4CT — 19 p. OZ9HN — 5 P

15. OZ9ZZ — 18 P- 34. OZ6SR — 4 P
OZ6VF — 18 P- OZ6JM — 4 P

17. OZ1PD — 15 P. 36. OZ1BI — 3 P
OZ8UX — 15 P- 37. OZ4SJ — 2 P
OZ9VN — 15 P- 38. OZ6EI — 1 P
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Checkloggar: OZ2OE, OZ5G, OZ8IS och OZ8SL. 
Samtliga loggar var foredomtlig snyggt forda och 

låtta att kontrollera.
73 UK7 testkommitté.

Aktivitetstesten:
I marts omgangen blev stillingen: 

144 MHz:

OZ9PZ — 2652 poinis 2OE — 941 points
8SL — 1938 points 6DN — 581 points
2GM — 1900 points 1PD — 211 points
1OF — 1849 points 9EVA — 180 points
9TJ - 1716 points 4BK/p — 17 points
8UX — 1239 points

432 MHz:
OZ4HX — 17 points 7LX — 17 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 d. 20. i re
spektive måned.

Træningstelegrafi på 80 meter.
Der sendes fra OZ4SJ, København.
Tid: Kun én gang ugentlig — nemlig hver søndag 

formiddag kl. 0900—1000 DNT.
Frekvens: 3580 kc.
Input: 300 W.
Sendetype: Umoduleret telegrafi (A1).
Den første halve time sendes med speed 80.
Den sidste halve time sendes med speed 100.
VI er nu nået så langt, at vi skal til at slutte sæ

sonen, og sidste udsendelse bliver søndag den 28. 
april. Vi vil samtidig benytte lejligheden til at sige 
tak for de mange rapporter fra nær og fjern, vi 
har modtaget i vinterens løb — det er rart at kunne 
konstatere stor interesse for telegrafien, og rart at 
vide udsendelserne er blevet så flittigt aflyttet.

De elever, der har bestået morseprøven i den 
Københavnske afdeling først i april, — vil kunne 
få udleveret deres morseattester ved afslutningen 
mandag den 22. april. Tak for i år. Vy 73 de OZ4SJ.

HUSK: 432 MHz aktivitetstime hver søndag mel
lem kl. 1100 og 1200 DNT.

Testkalenderen:
4. og 5. maj;
144/432 MHz, SSA.

23. maj:
Mobiltest i Sønderjylland.

25. og 26. maj:
432/1296 MHz, EDR.

VHF nyt:
OZ6RI er nu QRV på 432 MHz, TX: BAY 96 med 

ca. 15—20 watt output, RX: omtrimmet UHF TV 
tuner foran en SEMCOSET MB 102, ANT: 16 ele
ment long yagi ca. 23 meter over jorden — OZ6RI vil 
gerne have QSO på 432 MHz — QTH er EP75c, Lø
gumkloster.

OZ1PD og OZ6AI er i gang med at spore og af
lytte satellitter — specielt vejrsatellitten NIMBUS- 
2 for tiden.

Vy 73 de OZ9AC.

2-METER KLUBBEN
holder møde onsdag den 24. april kl. 2000 hos 
OZ5AB, Toftegårdsvej 23, Lille Værløse (3 min. 
gang fra stationen).

OZ5MK.

„RÆVEJAGT"
Da der allerede på nuværende 

er observeret indtil flere lumske 
Fyn, anmodes rævejægerne om at 
ning, så de er klar til:

tidspunkt 
ræve på 

gå i træ-

— STORE FYNSKE RÆVEJAGT —

Den 8. og 9. juni 1968. 
Program i næste OZ.

73 fra Odense og Nyborg.
OZ5KE.

Generaldirektoratet for Maj måned 1968
post- og telegrafvæsenet Solplettal 104

Oversigt over de forventede bedst anvendelige frekvensbånd 
for amatør-radioforbindelser (MHz)

GMT
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Japan 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 7
New Zealand 7 14 14 14 14 7 7 7 7 7 7 7
Melbourne 7 14 14 21 21 14 7 7 7 7 7 7
Singapore 7 14 14 21 21 21 14 14 14 14 14 7
Indien 14 14 21 21 21 21 21 21 21 14 14 14
Sydafrika 7 3,5 7 21 21 21 21 21 21 14 7 7
Middelhavet 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7
Argentina 14 14 14 7 14 14 21 21 21 21 14 14
Peru 14 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Vest Grønland 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 7
New York 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14
Vestindien 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14
San Francisco 7 7 7 7 7 7 7 14 14 14 14 7
Polynesien 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 7
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FRA AFDELINGERNE
Call: OZ5EDR 
Lokaler:

Frederikssundsvej 123
Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen hol

der møde hver mandag: kl. 2000. QSL-centralen 
(OZ6MK) åben kl. 1930—2000. Lokalerne desuden 
åbne lørdag kl. 1400—1700.

Formand: OZ5RO, Ove Blavn'sfeldt, Ordrupvej 
96, 2920 Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.

Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvars- 
vej 9, 2. sal, 2000 København F. Tlf. GOthåb 1902v. 
Giro 5 97 55.

Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16, 
2400 København NV. Tlf. GOthåb 4241.

Nyt om „The Copenhagen Award“
Siden starten 6.-9.-67 er vi nu oppe på diplom nr. 

121. Følgende lande har fået diplomet: PAØ DM 
DL W SM FA EA OK G UY FY YO I LA I4A 
YV HB OZ. Med diplomet følger en liste over 
alle hams i Storkøbenhavn og et prospekt om Kø
benhavn. I løbet af året vil „TCA“ hvile i sig selv 
rent økonomisk. SM og DM har offentliggjort en 
liste over os med regler og samtlige calls. OK følger 
med i næste nummer. Vy 73 3WP, Walter.

En stor aften
VHF-aftenen d. 11/3 blev en stor aften. Civil

ingeniør Jesper Hansen fra Danmarks tekniske 
Højskole holdt den store forsamling, i ånde med 
sit særdeles interessante og veltilrettelagte, 3 timer 
lange foredrag om videnskabelige antenneforsøg på 
VHF/UHF. Vi fik også demonstreret en lang række 
antennetyper, dels in natura, dels på lysbilleder. 
I tilgift fik vi lovning på at komme ud og se demon
stration af det radiodøde rum, som for nylig blev 
indviet. (Se programmet 13. maj). Blandt de over 
100 fremmødte havde vi fornøjelsen at hilse på en 
snes kamerater från hinsidan.
OBS! Skriftlig tilmelding snarest vedrørende 13. 
maj.

Programmet:
22. april:

Kursusafslutning for eleverne på morse- og tek
nisk kursus. I aften glæder vi os til at kunne udle
vere de mange morseattester ved en hyggelig sam
menkomst med holdene og deres lærere 4SJ, Svend 
Åge og 5AK, Kolmorgen.

29. april:
Danish Radio-Amateur Service demonstrerer KW- 

grej ved OZ2BA og OZ5IH.

6. maj:
Klubaften.

13. maj:
Kl. 2000 præcis: Demonstration af det radiodøde 

rum, Danmarks tekniske Højskole, Lundtofte, ind
kørsel ad Anker Engelundsvej. Mødested ved byg
ning 341. Det er nødvendigt med skriftlig tilmelding 
snarest til formanden, OZ5RO. På mødeafteneme 
vil der blive givet nærmere oplysninger, idet det

radiodøde rum er vanskeligt at finde. Der er af
sat 2 timer til demonstrationen. Vore venner i 
SM7 er også meget velkomne.

20 maj:
Klubaften. P. b. v. OZ1SZ, sekretær.

Nu begynder rævejagterne igen.
Efter en pause på ca. 2 år mødtes 10 rævejægere 

den 20. marts hos OZ9HS for at drøfte mulighederne 
for at genoptage rævejagterne her i afdelingen. 
Man blev enige om at begynde med en prøveud
sendelse lørdag den 6. april med QT'H i afdelingens 
lokaler Frederikssundsvej 123.

Kortområde A 3028 Ballerup 1:40.000. Frekvens 
1825 kc. Der sendes hvert kvarter mellem kl. 1400 
og kl. 1600, første sending kl. 1400 og sidste gang 
kl. 1600. Teksten er: OZ7RÆV efterfulgt af en tone 
på oa. 10 sek. og så fremdeles i 2 minutter. Hastig
hed ca. 40 tegn/min. Her bliver der rig lejlighed til 
at afprøve modtageren, indstille beat, afprøve sen- 
seantennen og undersøge, hvor meget modtageren 
pejler skævt.

Vi lægger derefter ud med 3 prøvejagter. Sende
frekvens 1825 kc. Kortområde atlasblad A 3028 Bal
lerup 1:40.000, den. nordlige halvdel. Sendetiden er 
2 min. pr, gang. Der bliver udlagt 2 sendere. Møde
sted på disse 3 jagter er Veksø Kro, hvor vi også 
samles efter jagterne.

Lørdag d. 20. april mødes vi kl. 1530 og sende
tiderne er følgende:

Sender 1: Kl. 1600 og derefter hvert kvarter,
sidste sending kl. 1800.

Sender 2: Kl. 1602 og derefter hvert kvarter,
sidste sending kl. 1802.

Senderne er manuelt betjent. Sender 1 sender 
OZ7RÆV A efterfulgt af en tone på ca. 10 sek. 
Sender 2 sender OZ7RÆV B efterfulgt af en tone 
på 10 sek.

Onsdag d. 8. maj har vi en natjagt, hvor vi mødes 
kl. 1930 og sendetiderne er følgende:

Sender 1: Kl. 2000 og derefter hvert kvarter,
sidste gang kl. 2200.

Sender 2: Kl. 2002 og derefter hvert kvarter,
sidste gang kl. 2202.

Onsdag d. 29. maj har vi igen natjagt, hvor tiderne 
er de samme som d. 8. maj.

Husk at få kompas, blyanter (mange, for spidsen 
er tilbøjelig til at knække), linealer og en god lygte 
med.

VI starter med disse tre jagter, hvor vi har hele 
2 minutter til at pejle i. I begyndelsen af august 
går vi over til nogle præmiejagter, hvor sendeti
derne bliver stramemt til 1 minut, men mere herom 
i juli måned.

Det er vort håb at få god gang i rævejagterne 
efter den lange pause, og der er også en mulighed 
for at samarbejde med rævejægerne i Skåne.

Er du ikke klar over, hvorledes rævejagter fore
går, er du meget velkommen til at deltage som gæst 
ved at give møde på startstedet. Der er altid en 
eller anden som har en ekstra plads i vognen. 
Hvis du tænker på at bygge en modtager, er du vel
kommen til at kontakte undertegnede OZ9HS, tele
fon 70 61 31 eller OZ4AO, telefon GO 1902v.

Vel mødt! OZ9HS, Egon Sørensen.
OZ4AO, Svend Åge Olsen.

AMAGER
Formand: OZ2XU, H. M. Schau Nielsen, Mjøsens- 

gade 6, tlf. Am 3812v.
Møde hver torsdag kl. 1930. Strandlodsvej 17.
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Den 18. april:
Generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene.

Den 25. april:
Møde.

Den 2. maj:
Transistoriseret strømforsyning. OZ9JB og Niels 

Badstue.
Den 9. maj:

The og varme hveder.
Den 16. maj:

Bygning af strømforsyning. (Transister).

Siden sidst:
Den 15. marts afholdtes stiftelsesfest. Vi havde' en 

af de gode gammeldavs Amageraftener med højt 
humør, tilslutningen var ikke så stor, vi savner en 
hel del af de gamle Hams. Hvor er I henne? Læs 
OZ og se hvad vi har at byde på. Selv om I ikke 
har været i Amg. afd, længe er I særdeles velkomne.

Vy 73 de OZ2XU.

ARHUS
Call: OZ2EDR.
Adresse: Postbox 212, 8100 Århus C.
Giro: 919 29.
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Mul

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.
Torsdag den 18. april kl. 2000:

På Ny Mølle: UFO’er og radio. Stud. scient. Frede 
Sørensen, der er medlem af en århusiansk UFO- 
gruppe, vil fortælle om UFO’er og berøre radio
amatørens eventuelle interesse heri.
Tirsdag den 23. april kl. 2000:

Århusjagt på Århuskontoret.
Torsdag den 25. april kl. 2000:
på Ny Mølle. Ordinær generalforsamling. 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren, aflægger det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af supplant til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

Det bemærkes, at forslag til behandling under 
dagsordenens punkt 4 i medfør af lovens § 8 skal 
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før gene
ralforsamlingen.
Tirsdag den 30. april kl. 2000:

Odderjagt på Odderkontoret.
Torsdag den 2. maj kl. 2000:

Besøg hos A/S Bruun & Sørensens elektriske 
montageafdeling, Rudolf' Gårdsvej 1 (Viby industri
kvarter). Tavleanlæg, måleudstyr, print til industri
en, strømforsyninger, komponenter, indtryk af ar
bejdet på virksomhedens udviklingsafdeling. Obs. 
mødested Rudolf Gårds vej.
Tirsdag den 7. maj kl. 2000:

Træningsjagt på Århuskontoret.
Torsdag den 9. maj kl. 2000:
på Ny Mølle. Professoraften. En kort gennemgang 
af et teoretisk/praktisk spørgsmål med påfølgende

diskussion. Derefter spørgsmål og svar vedrø
rende problemer, der ønskes behandlet. En klub
aften med praktisk indhold. Professorer 8PX og 
6HW.
Tirsdag den 14. maj kl. 2000:

Århusjagt på Århuskontoret.
Vy 73 de Eigil OZ6EI,

BORNHOLM
Formand: OZ4EM, Niels Dahlbech Nielsen, Bak

kehuset, Tingsted.
Kasserer: H. Knoblauch, Handelsbanken, Rønne.
Sekretær: OZ4FF, Karsten Tranberg, Margrethe- 

vej 22, Rønne.
OZ2FT, Flemming Larsen, Vestermarie.

OZ4DL, Jørgen Klostergaard, Fid. 503, Segen Aars- 
balle.

Klubhus: Galløkken, Rønne.
Call: Klubstation OZ4EDR.
Kaffeafd.: OZ4FN.
Vi havde fornøjelsen den 24. marts 1968 at OZ3Y, 

Hans Rossen, kom over til Bornholm, for at udøse af 
sine mangeårige erfaringer om antenner.

Det var lykkedes at skrabe 22 amatører frem, som 
blev vidner til et fremragende foredrag. Der blev 
stillet mange1 spørgsmål, uden dog at 3Y blev svar 
skyldig. Vi er 3Y megen tak skyldig, og håber snart 
at se ham herovre igen.

Det nærmer sig nu med de tekniske prøver, og da 
vi påregner at kunne fremkomme med 20-25 kva
lificerede ansøgere, har vi foranlediget en skrivelse 
til P&T og anmodet om at prøverne kan aflægges 
herovre. Skema (ansøgningsskema) kan rekvireres 
gennem OZ4FF, — dette gælder for begge afdelin
ger. — Det er vort håb at det vil lykkes at få mange 
nye amatører efter maj måned.

Vi er gået i gang med at bygge en 3 element beam, 
i full size, til 20 meter, antagelig kommer måske 
også 10 og 15 meter til. — Vi påregner herefter at 
OZ4EDR vil kunne gøre sig noget bedre gældende 
i de fremtidige tester.

Søndag den 28. april har vort klubhus 20 års ju
bilæum, og i den anledning er vi ved at stable en 
større festlighed på benene, nærmere herom vil 
fremgå af vort lokale blad KONTAKT snarest.

Vor klubstation er nu helt køreklar, og vi laver 
hver tirsdag aften en masse forbindelser.

Vel mødt 1 klubhuset.
Vy 73 de OZ4FF, sekr.

Fælles sønderjyske arrangementer
Onsdag den 24. april får Haderslev afdeling 

besøg af 2JT, som vil holde et foredrag om 
„Radarteknik og div. kommunikationsmidler". 
Bestyrelsen i OZ7HDR vil herved gerne ind
byde alle sønderjyske amatører, der måtte 
have interesse i dette emne til en forhåbent
lig hyggelig aften i vort klublokale på Ra- 
bensvej. Foredraget begynder kl. 1930.

Vy 73, Valdemar.
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Rudbølfesten
onsdag den 2. februar blev en virkelig suc
ces. Der var mødt deltagere fra hele Sønder
jylland, Odense, Horsens, København og 
Tyskland, og kroen var fyldt til bristepunk
tet. Kl. 1900 bød festudvalget velkommen til 
denne første fælles sønderjyske fest. En sær
lig velkomst gjaldt 6PA og XYL, 4GS og Gre
te, 2FK og YL, 7HA og XYL og DJ8HA og 
XYL, Derefter gik man over til de kulinari
ske nydelser, der indeholdt noget for enhver 
smag, og der var rigeligt til alle. Under spis
ningen tog EDR’s formand ordet for bl. a. 
at takke festkomiteen, og udtrykte sin glæde 
over at være sammen med os sønderjyske 
amatører til en festlig aften. Efter forman
dens tale tog 5WK ordet for på de sønder
jyske amatørers vegne at takke festkomiteen, 
8AJ og Matthias for deres store arbejde. Da 
spisningen var afsluttet og ålene sejlede for
nøjet rundt i mavens snapsindhold, blev der 
danset, så svedperlerne sprang frem både 
her og der. Ind imellem dansene blev der 
sunget. Festkomiteen havde udvalgt 42 sange 
til lejligheden, (de var ikke alle fra Højskole- 
sangbogen). Som et ekstra underholdningsbi
drag var det lykkedes at få 2FK til at give et 
one man show, tak for din indsats, 2FK!

Kl. 100 søndag morgen sluttede festen, og 
alle deltagerne var en dejlig oplevelse rigere. 
Festen var et eksperiment, da det er første 
gang de sønderjyske afdelinger har en fælles 
fest, men efter denne succes, bør det være en 
årlig tilbagevendende begivenhed. Jeg vil 
gerne endnu engang på festkomiteens vegne 
takke alle deltagerne og håber I møder med 
jeres gode humør igen, næste gang der er et 
fælles sønderjysk arrangement.

Vy 73, 5WK, Kalle.

Arenrå
Den store årlige dyst i afdelingen, generalforsam

lingen, afholdtes den 13. marts i klublokalet på 
Ungdomshjemmet. Lokalet var fyldt til sidste plads, 
hvilket glæder bestyrelsen, idet det viser, med hvil
ken interesse medlemmerne deltager i afdelingsar
bejdet.

Efter at 3DL var blevet valgt til dirigent, konsta
terede han, at generalforsamlingen var lovligt ind
varslet, og gav herefter ordet til formanden 8JV. 
Formanden aflagde herefter beretning om det for
gangne år i afdelingen, hvorunder han særligt om
talte vores nyerhvervede klubhus og det arbejde, 
der må gøres i det kommende år i forbindelse med 
husets indretning og flytning.

Formandens beretning blev godkendt, og derefter 
gav 3DL ordet til kassereren 5WK. Kalle oplæste 
det reviderede regnskab, og derefter cirkulerede 
regnskabsbogen blandt medlemmerne. Der var ingen 
kommentarer, og regnskabet godkendtes.

Dagsordenens pkt. 4 startede som sædvanligt med 
valg af formand. Der var foreslået to kandidater til 
formandsposten, 8JV og 3GT. Der blev afholdt 
skriftligt valg, og resultatet belv en overvældende 
sejr for 8JV, der hermed går ind i sit 8. år som for
mand for afdelingen.

Derefter var der valg til kasserer-sekretærposten, 
og da der kun var foreslået 5WK, blev det genvalg 
for 9. gang, idet Kalle har beklædt posten siden 
afdelingens stiftelse.

Ved valg af bestyrelsesmedlem-protokolfører var 
der mere træk over feltet. Der var foreslået tre 
kandidater, 8AJ, 3GT og Svend Aage Hansen. De'r 
blev også her afholdt skriftligt valg, og man kunne 
efter stemmeoptællingen tydeligt se, at hver af de 
opstillede havde omtrent lige mange „fans“ på gene
ralforsamlingen. Resultatet blev, at 8AJ blev valgt, 
skarpt forfulgt af S. Aa. Hansen, og 3GT indtog 
trediepladsen. Som revisor blev valgt 3GT og 3ER.

Festudvalget kom efter en livlig diskussion til at 
bestå af formanden og kassereren, idet ingen af 
medlemmerne udviste nogen, særlig begejstring for 
at overtage hvervet. Til ræveudvalget blev Mathias 
Jacobsen og S. Aa. Hansen foreslået og indvalgt un
der kraftigt bifald, idet man her uden, tvivl har fået 
et handlekraftigt team til varetagelse af somme
rens rævejagter. Der blev også nedsat et husudvalg 
til at varetage alt vedrørende klubhuset. At dette 
hverv enstemmigt blev overdraget 3DL, Hans Peter, 
måtte vel ingen undre, for en mand, der med til
svarende interesse og ildhu går op i sine hverv, fin
der man sjældent, hvilket hans arbejde i afdelingen 
har bevist mange gange. Velkommen som vicevært, 
Hans Peter!

Efter valgene gik man over til indkomne forslag. 
Den største debat udløste kassererens forslag om at 
forhøje kontingentet til 30 kr. årligt p. g. a. moms 
og behov for større midler til afdelingsarbejdet. 
Da flere medlemmer mente, at en forhøjelse på 
20 kr. måtte være tilstrækkeligt, blev der holdt 
afstemning, og flertallet stemte for et kontingent på 
20 kr. årligt, der hermed er vedtaget og bedes ind
betalt snarest til kassereren, hvis dette endnu ikke 
er sket! Under eventuelt blev bl. a. bestyrelsens 
dispositioner med hensyn til det nyerhvervede klub
hus livligt diskuteret. Et par af medlemmerne tog 
meget kraftig afstand fra tanken om at flytte ind i 
eget hus, selv efter at bestyrelsen og husudvalget 
havde klarlagt, hvilken gevinst huset vil være for 
afdelingen, og på hvilken måde klubhuset kan dri
ves på en økonomisk forsvarlig måde. Efter at 
temaet var tilstrækkelig „gennemtygget", ønskede 
bestyrelsen en afstemning blandt medlemmerne, idet 
bestyrelsen ikke ønskede at fortsætte klubhusar
bejdet, når medlemmerne ikke bakkede den op. Ved 
afstemningen var der klart flertal for at gennem
føre klubhusprogrammet, idet der kun var to stem
mer imod. Det afsluttende tema var sommerens 
rævejagter. Herefter ebbede debatten ud, og 3DL 
takkede for en god og saglig generalforsamling, 
hvorefter kassereren som sædvanlig afkrævede del
tagerne det årlige kontingent.

Vinterens sidste mødeaften bliver onsdag den 17. 
marts, da lukker Ungdomshjemmet sine porte. Der
efter vil hele vores kraft og energi være nødvendig 
for at få klubhuset flyttet og installeret, så vi kan 
komme i gang med møderne i vort eget hus. Hvor 
hurtigt det skal ske afhænger af hvert medlems ind
sats. Så mød bare frem og vis din idealisme!

Mange bække små gør (som bekendt) en står å!
I følge sidste bulletin fra ræveudvalget starter 

rævejægerne onsdag d. 24. april.
Er du endnu ikke jæger? Ved du ikke, hvordan en 

rævejagt foregår? Savner du tips og hjælp til byg
ning af en rævemodtager? Jamen, så kontakt en af 
jægerne, de er helt vilde efter at hjælpe dig!

Vy 73 5WK, Kalle.
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Rævejagt
 . . .  Kristi  himmelfartsdag
2 meter mobiltest

HADERSLEV og ÅBENRÅ afd.
INVITERER IGEN I ÅR ALLE

2 meter mobilhams og rævejægere
TIL EN DYST PÅ KRISTI HIMMELFARTSDAG DEN 23. MAJ

Arrangementerne er uafhængige af hinanden, således at man kan deltage i et af dem el. i dem begge.

2-meter mobiltesten, Haderslev 1968 
køres om formiddagen efter følgende
REGLER:
Kort:

Atlasbled 1:40.000 særkort Haderslev (samme 
kort anvendes ved rævejagten).
Frekvens:

144—146 MHz. Alle tilladte modulationsarter. 

Mødested:
Fra kl. 930 bliver kort og logblade udleveret 

på Thomashus Kro, der ligger ved hovedvej 10 
mellem Christiansfeld og Haderslev. Testen be- 
bynder kl. 100 og slutter kl. 1140. Loggen afle
veres senest kl. 1215.

Samtlige regler
kan læses i OZ nr. 12 1967 s. 449, her et udsnit:

Basisstationen: OZ7HDR. Frekvens 144,75 MHz 
100 W input, AM, antenne horisontal.
Perioder: Testen er delt op i perioder. Der skif
tes periode, hver gang der skiftes standplads. 
Under kørsel fra en standplads til en anden må 
der ikke sendes.
Points: Deltagerne skal selv udregne deres po
ints.
Præmier:

Første-, anden- og tredjepladsen vil blive præ
mieret. Desuden vil der blive udstedt diplomer 
til alle deltagende stationer.

Startkort:
å 10 kr., og kort over Haderslev å 8 kr. kan 

enten bestilles ved at indbetale beløbet til 
OZ8BX, J. Mejner, Ribelandevej 22, Haderslev, 
girokonto 3 40 14, eller købes på mødestedet.

Det sønderjyske mesterskab i rævejagt 1968 
køres om eftermiddagen efter følgende traditio
nelle

REGLER:
Kort:

Atlasblad 1:40.000 særkort Haderslev (samme 
kort anvendes ved mobiltest).
Frekvens:

1825 KHz (krystal).
Mødested:

Samme sted som for mobiltest. Jægerne skal 
være samlet senest kl. 1230. Jagten frigives kl. 
1245. Afslutning med præmieuddeling samme 
sted.
Startkort:

å 10 kr. udleveres på mødestedet.
Jagten:

Køres efter „Reglement for rævejagter" ud
givet af EDR 1964.
Sendetider:

Udsendelsernes varighed 1 minut.

Ræv nr. 1:
1315—1345—1400, derefter hvert kvarter, sidste 

udsendelse kl. 1645.
Ræv nr. 2:

1316—1346—1401, derefter hvert kvarter, sidste 
udsendelse kl. 1646.
Ræv nr. 3:

1317—1347—1402, derefter hvert kvarter, sidste 
udsendelse kl. 1647.
Præmier:

Vandrepokal til mester og observatør. Pokalen 
er ejendom, når den er vundet 3 år i træk eller 
4 gange ialt. Endvidere præmier til de 3 bedste 
hold for såvel jæger som observatør.

Antennen: monteret på vognen.

TILMELDING til såvel mobiltesten som rævejagten eller begge dele bedes, såvidt det overhovedet 
er muligt, af hensyn til præmier m. m. foretaget

inden den 19. maj

til OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9, Åbenrå, tlf. (046) 2 1311.

Vel mødt til årets store sønderjyske arrangement den 23. maj. 

På Haderslev og Åbenrå afd. vegne 5WK, Kalle.
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GRAM OG OMEGN
Onsdag den 20. marts afholdtes på Gram Slotskro 

stiftende generalforsamling. Der var fremmødt en 
halv snes amatører og unge interesserede, og vi 
havde et godt lokale på Slotskroen. OZ5WK fra 
Åbenrå afd. var tilstede og fortalte om afdelings
arbejde m. v. Derefter fulgte en hyggelig diskus
sion, og der var enighed om oprettelse af en lokal
afdeling for området Ribe, Rødding, Bevtoft, Amid, 
Skærbæk med Gram som foreløbig naturligt cen
trum. Der var valg af en bestyrelse på 3 medlem
mer:

Formand: OZ1HL, Mølletoften 1, Skodborg J. 
(048) 4 81 31.

Kasserer: 10840, Sv. Møller, Bevtoft.
Sekretær: Børge Johansen, Øster Åbølling pr. Fri

felt.
På næste møde må vi fortsætte de indledende 

manøvrer; vi håber på større deltagelse fra de æl
dre amatørers side. Vi skal have klaret problemet 
med lokale, hvilket vi ikke fik uddebatteret, og vi 
skal hurtigst muligt have fastlagt et virkelig godt 
program, som kan tage hensyn til både de yngres 
og ældres interesser. Lad os nu forsøge at skabe et 
godt samlingssted og møde op, alle gutter, med ideer 
og forslag, som helst skal færdigekspederes næste 
gang, så vi rigtig kan komme i gang med arbejdet.

Næste møde afholdes torsdag den 25. april kl. 1930 
på 1. salen, Gram Slotskro. Vy 73 de OZ1HL.

HADERSLEV
Torsdag den 7. marts var der mødt 18! (atten — 

det er ingen trykfejl, og heraf var de 10 fra Hader
slev afd.) amatører fra hele Sønderjylland til rund
visning, masser af P35er og smørrebrød (det hele var 
gratis!!!) på bryggeriet Fuglsang her i Haderslev. 
Vi vil her gerne sige Fuglsang tak for en pragtfuld 
aften og håber at vi snart må komme igen.

Program:
Onsdag den 17. april:

Morse og teknisk kursus.
Onsdag den 24. april:

2JT fortæller om „Radarteknik og div. kommuni
kationsmidler".
Onsdag den 1. maj:

2TV’s transistorkursus.
Onsdag den 8. maj:

2TV’-s transistorkursus.
Onsdag den 15. maj:

Teknisk kursus (opsamlingsheat).
Onsdag den 22. maj:

SIN med „Instrument-causeri",
Onsdag den 29. maj:

2TV’s transistorkursus (sæsonens sidste mødeaf
ten).

Alt begynder kl. 1930 i klublokalet på Rabensvej.
Vy 73 Valdemar.

NORDALS
Formand: OZ1AR, Axel Nissen, Nørregade 4, 

Guderup.
Kasserer: OZ6AK, Axel Jørgensen, Vestertoften 

18, Svendstrup.
Sekretær: Martin, tlf. 56200.
Medlemsmøde den 24/4 præcis kl. 1930. Klublokale 

i Østerlund. Aftenens emne: Generalforsamling som 
annonceret i OZ marts.

Desuden afholdes der auktion over lidt forskel
ligt grej, deriblandt en ESB exciter med VFO. For
skellige måleinstrumenter og mange andre fine ting, 
det opfordres den enkelte at medbringe en pakke 
til auktionen. Pak den nu godt ind. Lad os så se 
alle 25 mand den 24. april.

Sidste møde den 20. marts holdt OZ2GJ (og ikke 
som annonceret 2JB) et glimrende foredrag om 
ESB. Han gennemgik en filter-sender med transisto
rer. En del gik glip af et udbytterigt foredrag, 
da der kun var mødt 11 mand. Vy 73, Martin.

ESBJERG
Formand: OZ1LN, tlf. 6 54 15.
Næstformand: OZ7BE, tlf. 2 81 05.
Kasserer: OZ8LL, tlf. 6 54 15.
Sekretær: OZ9FW, tlf. 6 72 22.
OZ7NE, tlf. 5 09 48.
Klublokale: Finsensigade 23, 2.
Klubstation: OZ5ESB.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 1930.

Program:
Onsdag den 17. april:

Mødeaften.

Onsdag den 24. april:
Matematik, som radioamatøren har brug for, med 

1EM.

Onsdag den 1, maj:
Mødeaften.

Onsdag den 8. maj:
Systematisk fejlfinding med OZ3EB.

Onsdag den 15. maj:
Mødeaften.

Siden sidst har vi haft generalforsamling. OZ1LN 
blev valgt som formand, 9FW blev valgt til sekre
tær. Som suppleanter blev valgt 3EB og Højgård. 
Det blev vedtaget at sætte lokalkontingentet op 
med 5 kr. Vy 73 3EB, 9FW.

HELSINGØR
Formand: OZ1KX, Knud Kjeldgård, Holger Dan

skesvej 97, 3000 Helsingør.
Næstformand: OZ8TL, Nils Lange-lund Johansen, 

„Sofienlund", Øerne, 3000 Helsingør. Tlf. Øerne 
(03 290) 108.

Kasserer: OZ80-P, Ole H. Liitzhøft, S-dr. Strand
vej 32, 3000 Helsingør.

Bestyrelsesmedlem: OZ7FI, Ole Koeføed Olesen, 
Søndermarken 72, 3060 E-spergærde.

Møde 30-4. Denne aften vil vi diskutere mulig
hederne for bygning af et halvledervoltmeter på 
afdelings-basis. Alle-, der er interesserede i at få de 
fordele, fællesindkøb af løsdele, fremstilling af flere 
prints på én gang o. s. v. giver, bør møde o-p.

Rævejagter
Vi starter en ny serie rævejagter. Programmet 

er således:
Søndag 31-3 0945 ved Gurre kirke.
Søndag 21-4 0945 ved Gurre kirke
Søndag 28-4 09-45 ved Gurre kirke.
Søndag 12-5 0945 ved Gurre kirke.
Der er to ræve, deraf den ene automatisk.
Startkort sælges indtil 0945. Første udsendelse 

1000, dernæst hver 10. min. Vy 73 de OZ8TL.

142



HJØRRING
Formand: OZ2EU.

Program
for resterende del af denne sæson.
Hver tirsdag kl.l 1930—2030:

Morsekursus.

16. april:
Byggeaften.

23. april:
Fjemsynsteknik. OZ6WN.

30. april:
Byggeaften.

7. maj:
Byggeaften.

14. maj:
Vi forsøger at få tilladelse til besøg på Skagen 
Radio.

21. maj:
Byggeaften.

28. maj:
Byggeaften.

Den endelige afslutning på sæsonen er ikke fast
lagt endnu, men vil blive meddelt senere.

Vi håber >at komme i gang med rævejagter, så 
snart vort grej er færdigt, og vejret bliver lidt 
bedre.

Datoen for Heathkit-udstillingen er ikke fastlagt 
endnu. Vy 73 2EU.

HOBRO
Formand: Bent Hermansen, Bøgevej 10, tlf. (08) 

52 09 83.
Kasserer: Henning Udengård, Skovgården.
Tirsdag den 20/2 afholdt vi stiftende generalfor

samling for også at få sat lidt skub i det på den 
her kant, som efetr medlemstal at dømme også ser 
ud til at skulle lykkes. Vi er her i den, lykkelige om
stændighed at ha’ fået Skovgårdens festlokale til 
at boltre os i.

Hver tirsdag aften har vi åbent hus og er så småt 
begyndt på et C.W. kursus, ledet af 4WA, medens 
de garvede gutter slapper af med en hyggelig 
sludder.

Tirsdag den 30. april kl. 1930:
Foredrag. OZ1BP vil fortælle om bygning af ama

tørmodtager, hvilket vi glæder os til.
Bent Hermansen. 

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.

Det faste ugeprogram:
Søndag kl. 0830:

Rævejagt.

Onsdag kl. 1930:
Teknisk kursus.

Torsdag kl. 2015:
Alm. mødeaften.

Torsdag d. 25. april:
AUKTION. Vi afholder vor forårsauktion, og er 

der nogle, der skal have ryddet op, så lad det kom
me under hammeren.

Vy 73 OZ9NK. 

HOLBÆK
Torsdag den ?? april afholdes næste møde hos 

8LJ, Hørve. Vi fortsætter gennemgangen af VTS. 
Kørelejlighed det sædvanlige sted kl. 1930.

Best Vy 73 5FP.

HURUP
Lokale: „Skytternes Hus“.
Møde hver torsdag kl. 2000.
Formand: OZ6PP, Per K. Pedersen, Hurup Thy. 

Tlf. 318.
Den 7. marts gennemgik Peer Hove retmodtagere 

for vore begyndere.
Den 14. marts var vi inviteret til Struer afd. Vi 

siger jer tak for en hyggelig aften.
Den 21. marts kom turen til supermodtagere, og 

her var det OZ6PP der måtte til tavlen.
Program:
Torsdag den 18. april:

Ordinær generalforsamling kl. 2000 præcis.
Vy 73 de OZ6PP. 

KOLDING
Man påstår, at vi ikke er flittige til at skrive re

ferater i OZ, så ikke mindst af hensyn til vo-res 
„gamle" formand, OZ2JA, der der har slået sig ned 
i solskinnet på Teneriffe, men stadig holder OZ, må 
vi vel forsøge at forbedre os!

Siden sidst har vi haft 2 udmærkede foredrag: 
OZ7TD fabrikerer print til daglig for Vetaphone 

Elektronik og har holdt et foredrag for os, hvor 
han på udmærket vis kombinerede de kommer
cielle fremgangsmåder med amatørens muligheder 
for at fremstille gode print.

OZ4VEW, der også til daglig har et og andet med 
Vetaphone Elektronik at gøre, har holdt et velgen
nemarbejdet foredrag om, hvorledes man undgår 
at få stående bølger på sit antenneanlæg. Dette 
vanskelige, men, aktuelle emne blev gennemgået, 
så både gamle og nyere amatører gik hjem med 
stof til eftertanke.

Der mødte 15 mand, hvilket er sæsonens rekord. 
Torsdag den 18. april har vi 2-meter aften, idet 
Leif Andersen fra Fredericia, der er specialist i 
A.P.stationer, kommer med målegrej m. m. og 

hjælper os med at få det bedst mulige ud af vore
2-meter stationer. Husk at tage grejet med og benyt 
lejligheden til at få det bragt i bedst mulige stand.

Mødet foregår kl. 2000 i kantinen hos Vetaphone 
Elektronik, Fabriksvej, Industrikvarteret v. Sdr. 
Ringvej.

OZ5VY, kulturministeren, meddeler, at et nyt 
hold er godt på vej efter vinterens undervisnings
arbejde. Man er klar til teknisk prøve og snart på 
højde med de ønskede hastigheder på CW. Vores 
lokale formand er gået i skarp træning for at kunne 
følge med, når prøverne skal aflægges!

Vi går så småt og lytter efter 2JA, der længe har 
truet med at komme igang igen — men indtil det 
sker, Jens, får du og din XYL en masse 73’ere fra 
gamle venner i Kolding. Seventythree’s OZ9JX.
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KORSØR
Call: OZ8KOR.
Formand: OZ7UD, Knud.
Næstformand: OZ1EU, Eva.
Kasserer: John.
Mødeaften: Hver torsdag aften.
Mødelokale: Svend-strup gamle station.
Det radio-kursus, der i vinter har været i aften

skolen, er nu sluttet, og vi regner med at se flere 
medlemmer i klubben igen.

Den 21. marts fortalte OZ3Y om antenner.
Torsdag den 25. april har han lovet at fortælle 

noget om PA-trin.
Det er jo rart for en klub at have medlemmer 

der kan og vil fortælle om de erfaringer, de gen
nem mange år har gjort.

Så hjælp til med at vise, at vi skønner på det 
ved at møde op.

Vy 73 de OZ1EU, Eva.

LOLLAND-FALSTER
Værkfører Knudsen-s foredrag om farve TV ved 

vort sidste møde var meget vellykket og interessant 
at følge. Hele teknikken fra kamera til billede på 
skærmen fik vi gennemgået på diagrammer.

Knudsen medbragte et farve TV som blev åbnet 
og vi så de enkelte enheders placering. Metal
skærmen med de 400.000 huller fik vi også at se, 
og vi prøvede at „skubbe" lidt til farverne med 
en permanentm-agnet foran skærmen.

Vi siger tak til Knudsen for en god aften, også 
tak for de udleverede kataloger.

Onsdag den 24. april kl. 2000:
QTH Ebsens hotel i Maribo. Filmaften. Vi skal 

se en farvefilm om moderne batterier. Det er bly
akkumulatoren-s udvikling fra voltasøjlen og til de 
effektive batterityper, der anvendes i dag.

Kørelejlighed. Jeg har plads til 3, og træffes dag
lig fra kl. 1145 til 1215 på 85 24 92, gælder også for 
medlemmer 1 Sakskøbing.

Søndag den 12. maj kl. 1000:
Generalforsamling i Casino i Stubbekøbing.
Dagsorden ifølge lovene.
En god gammel ven, 0-Z8PV, kommer efter GF 

og fortæller om RTTY.
Husk, det også er lillemors årlige fridag, Casino 

ligger lige op til Stubbekøbings dejlige anlæg, og 
vore XYL og YL’er vil have godt af en tur derovre, 
mens vi holder møde.

Bagefter serverer Noer, for 15 kr. pr. næse, silde
anretning, -stegt ål m. stuvede kartf., 1 øl, vandbak
kelse m. flødeskum og kaffe.

Vy 73, Elmer.

NYBORG
Formand: OZ1LD, Leon Johanne-ssen, Pilevej 2, 

telefon. (09) 31 15 51.
Lokale: Tårnvej 4 (over gården).
Call: OZ2NYB.
Torsdag den 21. marts havde vi besøg af OZ1EE 

fra Stenløse, der holdt et interessant foredrag om 
kredse og filtre. Blot var det synd at vi ikke så 
flere af de unge, end tilfældet var, det var ellers 
lige stof for dem. At vi så i tilgift fik demonstreret 
et moderne fjernstyringsanlæg til modelfly var jo 
kun et ekstra plus for dem, der mødte op. Vi siger 
tak for foredraget og demonstrationen, Ebbe.

Torsdag den 18. april kl. 20:
Klub-aften.

Torsdag den 25. april kl. 20:
OZ7X og OZ4WR fra Elektronics Import vil de

monstrere forskelligt nyt amatørgrej fra kendte 
fabrikker.

Torsdag den 2. maj kl. 20:
Klubaften.

Torsdag den 9. maj kl. 20:
Klubaften.

Torsdag den 16. maj kl. 20:
Klub-aften.

Se venligst opslaget i afdelingen for eventuelle 
arrangementer, som bliver arrangeret på nogle af 
ovenstående klubaftener i maj.

Vy 73 de OZ4WR, John.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO, tlf. (751) 284.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Lokale: Præstøremissen, Skyttemarksvej. 
Afdelingen i Næstved får tirsdag den 23. april 

kl. 1900 besøg af OZ2BA, som holder foredrag om 
antenner, tilpasninger, standbølgeforhold o-sv. Sam
tidig vil der b-l-ive udstillet en del grej, som OZ2BA 
har med.

Samme aften holdes en auktion over diverse grej, 
så mød op med det, I vil -af med, så vi kan få en 
hyggelig aften o-g et godt -salg.

Tirsdag den 21. maj skal vi besøge Stigsnæsvær
ket, hvilket nok skal blive interessant. Vores vært 
OZ7NH, vil gøre- sit bedste, for at vi skal få en dej
lig aften, -så vel mødt.

Der undervises som sædvanlig hver tirsdag i 
morse og teori kl. 1900.

Vy 73 de Henning.

ODENSE
Formand: Erling Hansen, OZ7XG, Sophus Bau

ditzvej 14, Od. tlf. 11 31 09.
Den 26. feb. havde afdelingen besøg af OZ3Y fra 

Korsør, der talte for fuldt hus om testteknik og 
hvad dertil hører. 3Y gav gode råd og fiduser til 
operat-ionsteknik og praktisk indretning, og sam
tidig fik vi lejlighed til at se diverse diplomer- og 
resultater, som den ihærdige amatør havde mulig
hed for at opnå, når han havde fundet fidusen.

På diskussionsmødet den 11/3 om udvidelse af 
instrumentparken, blev man enige om at midlerne 
bl. -a. skulle anvendes til anskaffelse af et godt 
dykmeter, -som flertallet måtte anses at have brug 
for. 90T tilbød at bygge en fb og nøjagtig tonege
nerator, som kan være til stor hjælp ved mange 
projekter. Et oscilloscope har altid stået på ønske
sedlen, men -skal det kunne noget, rækker pengene 
ikke, og -selv om 90T er en flink fyr, får vi ham nok 
ikk til at bygge et sco-pe til afd., hi.

A-kursus kører nu på -sidste- vers, og med lidt 
held kan prøven afholdes i Odense, hvis vi kan 
mønstre mindst 10 deltagere, ellers må vi tage- rejsen 
til Århus med.

Programmet for apr./maj:
22. april:

Klubaften.

29. april:
Foredrag om antenner i teori og praksis v. OZ8LD.

6. maj:
Klubaften.
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13. maj;
OZ1BP demonstrerer, forklarer og måler sin 

transistoriserede fasesender.

20. maj:
Klubaften.

27. maj:
Generalforsamling.

Vy 73 de 2RH, Rune.

ROSKILDE
Formand: OZ2UD, Ernst Olesen, tlf. (03) 397, 

Lejre 53.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Afdelingsadres'se: Postbox 103, 4000 Roskilde. 
Afdelingen afholder møde hver torsdag kl. 1930.

73 de OZ2BO.

STRUER
Torsdag den 14, skulle vi have haft teknik, men 

i stedet fik vi en fornøjelig sludder med Hurup 
afd., der var mødt med vistnok hele afdelingen, og 
et godt humør. Vi siger tak fordi I besøgte os og 
skal nok gøre gengæld.

Vi har igen overtalt Lykkegård til at fortælle 
om modulation, denne gang FM og PM. Det bliver 
torsdag d. 25. april kl. 1930 på B&O, og af samme 
grund er der ingen filmaften i denne måned.

Torsdag den 18. april:
Teknik på Centrum.

Torsdag den 25. april:
8LE snakker FM og PM på B&O.

73 de 3EDR.

VEJLE
Formand: OZ2EN, Gormsgade 23, Vejle. 
Næstformand: OZ3KB, Kiddesvej 19, Vejle. 
Kasserer: OZ1SX, Spinderigade 7, Vejle. 
Sekretær: OZ9GS, Rørsangervej 9, Knabberup, 

Vejle.
Bestyrelsesmedlem: OZ3AV, Bøgeparken 3, Vejle. 
Lokale: Ørstedsgade 13, Vejle.

Den 4. marts havde vi besøg af OZ8IS, der be
lærte os om 2-meter-teori og om ombygning af 
Storno- og AP-anlæg. For de af os, der ikke kender 
ret meget til 2-meter — og det er der vel ikke ret 
mange af os, der ikke gør, — var der meget at 
lære. Et par af deltagerne sagde, at det måske ikke 
var så svært at komme i gang på VHF, som de 
havde troet.

Den 6. maj kl. 20 er der generalforsamling. Dags
orden iflg. afdelingens vedtægter. Har I forslag, som 
skal behandles ved generalforsamlingen, skal disse 
afleveres til formanden senest den 25. april. Mød op 
og brug din medbestemmelssret, så vi kan få en af
deling, der er som du ønsker, den skal være.

I juni får vi antagelig en aften med foredrag. 
2EN har vistnok tre foredragsholdere på hånden; 
men hvornår og i hvilken rækkefølge de kommer 
er endnu ikke helt klarlagt. Nærmere besked herom 
i næste nr. af OZ.

Vy 73 OZ9GS.

VIBORG
Der blev den 29/2-68, som meddelt skriftligt til 

medlemmerne afholdt en ekstraordinær generalfor
samling, hvis resultat blev følgende:

Formand: OZ1PD, Henry M. Skov, Reberbanen 12, 
Viborg.

Næstformand: OZ9OL, Ole Lauersen, Kirkebækvej 
39, Viborg.

Kasserer: Knud M. Jensen, EVK/FSN. Karup. 
Suppleant: OZ5LD, Leo Dam, Vranum pr. Viborg. 
Sekretær: OZ1TC, Thorkild Christensen, Hugins

vej 26, Viborg.
Suppleant: Poul B. Sørensen, Lærkevej, Viborg. 
Revisorer: OZ6AI og OZ4JE.
Der var foruden valg af bestyrelse, 23 punkter 

på dagsordenen, og det må siges at være den til 
dato i afd. længste og livligste generalforsamling, 
resultatet af denne i sin helhed er ophængt i klub
lokalet.

Den ny bestyrelse er allerede nu ved at tilrette
lægge næste vinters program, på den måde at vi nu 
søger at få aftaler med foredragsholdere o-g kursus
ledere m. v.

Der er nu stærk fremgang i kursus og klubarbejde, 
vi har morse og teknisk kursus igang med 12-15 del
tagere, hvoraf de ca. 19 skal til prøve hos P&T i 
maj måned, kursus er ved OZ6AI og OZ9CX.

Medlemsaften har hele vinteren været afholdt 
hver onsdag med stor deltagelse.

Her i allernærmeste fremtid vil der også komme 
byggeaftener ved OZ3GC, som vil lede disse aftener, 
så har det din interesse, så henvend dig til OZ3GC 
LARS.

Klubstation, ja, sådan vil vi da også få inden 
længe. Spillen har vi, men vi mangler en 12 volts 
trafo, har du én at undvære af, så siger vi tak.

Der er af afdelingen i efteråret blevet indkøbt 
20 stk. stole til en pris af 26 kr. pr. stk., og der er 
til dato på frivillig basis solgt 9 af disse. Hvis du 
også vil hjælpe til, måske ikke til en hel stol, så er 
der jo mange andre ting, vi mangler.

Mødeaften: 2. og 4. tirsdag i måneden.
Kursus: Hver onsdag kl. 1930.
Auktion afholder vi 30-4-68 kl. 20 på vanlige vilkår 

— mød i god tid med. dit gods, mærket med Call eller 
navn.

Vy 73 på gensyn, OZ1TC, Thorkild.

Generaldirektoratet for Post- og telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendctilladelse.

Nye tilladelser:
C 10231, OZ1DT, Eiler Thomassen, Ruskær 26,

2610 Rødovre.
C 10708, OZ4EQ, Erik Andreas Riisager, Hanstholm- 

vej 53, II th., 2720 Vanløse.
A 5898, OZ4TH, Bent Thomassen, 10. Februar Vej 

19, 6070 Christiansfeld.
(Genudstedelse).
(Tidligere adresse: Gåskærgade 9, 
Haderslev).

C 10696, OZ5QJ, Bent Jensen, Københavnsvej 158, 
Ølby Lyng, 4600 Køge.

C 10652, OZ6TX, Jens Jørgensen, Codanvej 11, 
Ølby Lyng, 4600 Køge.

C 7957, OZ8EP, Holger Schønemann Juhl, Vester- 
lund, 7324 Thyregod.

C 10713, OZ8IL, Ib Lundfort, Hostrupsvej 9,
1950 København V,

Inddragelser:
B OZ1PK, Peter Korsgård Johansen, Tarup skole, 

3380 Dyssekilde.
B OZ2FU, Willy Louis Valentin Pedersen, 

Gladsaxevej 76, st., 2860 Søborg.
B OZ2N, Arnold Nielsen, Muldager 58,

2700 Brønshøj.
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B OZ2XP, Hans Chr. Hansen, Håndværkerhaven 
2 II, 2400 København NV.

B OZ3NO, Jørgen Husted Noe, Rødagerallé 71 
st. tv., mf., 2610 Rødovre.

B OZ4EL, Ernst Erik Larsen, Berners Vænge 22 
I tv., 2650 Hvidovre.

B OZ4PP, Mogens Høj Petersen, Kløvervej 2 A, 
I th., 4700Næstved.

B OZ5MS, Mogens Boman, Irmelinsvej 18,
2800 Lyngby.

A OZ5QS, Poul Kr. Svanholm Rosenbeck,
GKMP, Hvorup kaserne, 9400 Nørresundby.

B OZ5X, Otto Peter Sorgenfri Ottosen,
Skolevej 21, 5270 Næsby.

B OZ7OV, Kaj Ivan Overgård, Sdr. Jagtvej 54,
2970 Hørsholm.

C OZ8MD, Mogens Djernes, Louisehøj 31,
2880 Bagsværd.

NYE MEDLEMMER

10876 Ole Michael Jacobsen, Hørsholmgade 34, lmf., 
København N.

10877 Niels Ole Calstrup, Burmeistergade 26, lth., 
København. K.

10878 Bent Larsen, Flegborg 8, 2, Vejle.
10879 Kurt Albin Bjarnvig, I. H. Mundtsvej 21, 

Sorgenfri, Virum.
10880 Jørgen Jensen, Strandvej 35, Hobro.
10881 Kjeld Ivan Vedel, Sprotoften 40, 3, Nyborg
10882 Hugo Lynge, Irisvej 10, Brønshøj (A).
10883 Tage Andersen, Kløvervej 39, Frederikshavn.
10884 Asger Søndergård, Søndervænget 36, Brande.
10885 Peter Niels-en, Skivevej, Hobro.
10886 Torben Erik Rosendahl, Nørrebrogade 182 B, 

3th., København N (A).
10887 Willy Sørensen, Chr. Winthersvej 4, Grenå.
10888 Bertil Nordahl, Kastanie Allé 20, Farum.
10889 Per Andersen, Karlby, Hobro.
10890 Preben Andersen, Rosenhøj 30, 2th., 

Hvidovre.
10891 Benny Nielsen, Byvej 47, Holme, Højbjerg.
10892 Hans Fog Hansen, Kørupvænget 9, Odense.
10893 Johannes Trabolt, Peder Skramsgade 5, 

Århus N.
10894 Flemming Bengtsen, Grønnegade 15, Grenå.
10895 Kurt Jepsen, Lindholmvej 14, Århus N.
10896 Frank Nielsen, Enighedsvej 13, Charlotten- 

lund.
10897 Henrik Nielsen, Enighedsvej 13, Charlotten- 

lund.
10898 FLKS 730455, E. B. Eriksen, F 104, E-hold, 

Jonstruplejren, Ballerup.
10899 Chr. Poul Mortensen, Skovstykket 10, Grenå.
10900 Mogens Bahnsen, Skotlands Plads 4, 4, 

København S.
10901 Svend Johansen, Gyvelvej 9, Åbybro.
10902 Bent Holm, Egeskovvej 35, Fredericia.
10903 Tommy Pedersen, Vinkelhuse 31, 5th. 

Kastrup (A).
10904 Bent Jørgensen, Smedekærvej 17,

Kastrup (A).
10905 Wilhelm Krogsdal, Klingenbergsgade 42, 

Nykøbing M.
10906 Erik Skov Hansen, Zakarias Nielsens- 

vænget 4, Odense.
10907 Kurt Poulsen, Bytinget 3, Brønshøj (A).

10908 Egon Therkelsen, Ydunsvej 7, Vejle.
10909 Børge Johansen, Øster Åbølling, Frifelt.
10910 Carsten Hald Andersen, Bøgebakken 24, 

Skt. Clemens,
10911 Holger Morell, Stationsplads 19, Hobro.

Atter medlem.
6836 Hans C. W. Jacobsen, Istedgade 60, 3tv., 

København V.
8422 OZ5IM, Aksel Mortensen, Mariagervej, 

Hadsund Syd, Hadsund.
7068 Hjalgrim Magnussen, Klaksvig, Færøerne. 
3339 Aage Nielsen, Dalstrøget 185, Itv., Søborg.

OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

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

Giro-konto: 22116.

*
Redaktører:

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

*
Øvrige hovedbestyrelse:

OZ4AO, Svend Åge Olsen, Folkvarsvej 9, Kbhvn. F., 
tlf. (01) 36 — 1902V.
OZ2KP, Karl Staack-Petersen, Risbjerggårdsallé 63, 
Hvidovre, tlf. (01) 78 06 67.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. (03) 85 31 44.
OZ7XG, Erling Hansen, Sophus Bauditz Vej 14, 
Odense, tlf. (09) 11 31 09.
OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Miillersvej 117, 
Århus, tlf. (06) 16 23 21.
OZ2N1T, Børge Petersen, Postbox 335, Ålborg, tlf. 
(08) 13 53 50.
OZ1BP, Bernhard Pedersen, Bornholmsgade 66, 
Ålborg, tlf. (08) 13 41 19.
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(064) (dag) 2 61 11, (aften) 2 76 52.

Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmester
vej 58, Horsens, tlf. (05) 62 18 34.
Øvrige annoncer: OZ6PA, Poul Andersen, Peder
Lykkesvej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde

angivelse.

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. 

Afleveret til postvæsenet den 18. april 1968.
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