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FREKVENSSVING OG BÅNDPLAN
Som nævnt andetsteds i bladet har HB be
handlet sagen om en eventuel formindskelse af
frekvenssvinget på 2-m båndet. HB fandt, at
man for øjeblikket ikke kunne anbefale indfø
relse af lavere frekvenssving; man så det ikke
godtgjort, at indførelse af lavere frekvenssving
ville medføre ringere kommunikationsevne ved
anvendelse af rigtigt dimensioneret grej, men
mente at mobilgrejet med dets nuværende lov
lige sving gav mulighed for begyndere til nemt
at komme i luften.
En misforståelse synes at være grunden til
den overophedning af sindene, som er kommet
for dagen bl. a. gennem læserbreve til »OZ«.
Man har set VHF-manageren som talerør for
HB. Dette er ikke tilfældet. VHF-manageren
er af HB blevet anmodet om at behandle VHFstoffet og står således som en suveræn, ansvar
lig leder af spalten, ganske på samme måde
som teknisk redaktør, som lederen af Traffic
Department, DR-lederen o. s. v.
Da HB i samme forbindelse henstiller til
medlemmerne om at overholde REGION I’s
båndplan, er det på sin plads at gøre nærmere
rede for denne. IARU REGION I DIVISION
er som bekendt en sammenslutning af amatør
organisationer indenfor ITU’s region I. Organi
sationen blev dannet for at fremme disse lands
foreningers samarbejde på internationalt plan
og REGION I virker for øjeblikket gennem
arbejdsgrupper, der overfor deltagerne ved RE

GION I-konferencerne anbefaler forskellige for
hold til vedtagelse. På Opatija-mødet i 1966
(hvor OZ desværre ikke var repræsenteret) an
befalede VHF-arbejdsgruppen den båndplan,
der har været omtalt i „OZ“ august 66,
marts 67, november 67 og november 68.
Det er derfor naturligt, at også HB anmoder
om at overholde denne båndplan, hvis gennem
førelse skal sikre mod fuldstændig kaos på
amatørbåndene. I den foreliggende sag er pro
blemet, at området 145,85-145,95 MHz er af
sat til satellitter og stratosfæretranslatorer og
145,95-146,0 MHz til beacons og specielle
tjenester. Da der er udsigt til opsendelse af en
synkron satellit, der bl. a. skal arbejde på
145,9 MHz, må HB allerede nu henstille, at
denne frekvens bruges mindst muligt, således
forstået, at bl. a. nye amatører undlader at an
skaffe krystaller til 145,9. I stedet anbefaler
HB, at kanaltrafikkens kaldefrekvens bliver
145,8 MHz.
Med håbet om, at denne sag må få en snar
lig og værdig afslutning - med håbet om, at
amatøren vil optræde som den gentleman, han
per definition er - og med håbet om at ama
tørbevægelsen således vil gøre sig fortjent til
benævnelsen
»amatørtjenesten«,
sender
HB
alle medlemmer ønsket om et godt og held
bringende Nytår 1969.
P. b. v. OZ7DX, sekretær.
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FASEEXCITER med TRANSISTORER

Af OZ1BP, Bernhard Petersen, Bornholmsgade 66, Alborg.

Nærværende konstruktion tager sigte på
dem, der har en smule erfaring i at arbejde
med transistorer, og for så vidt også dem, der
har de gode gamle rør kær. Jeg tror ikke, at
den er sværere at lave, end at selv forholds
vis nye amatører vil kunne være med.
Exciteren, hvis printplader tilsammen er
215 x 105 mm, rummes i en „TEKO“-kasse
med ydre mål 220 x 120 x 55 mm og med be
tegnelsen CH - 4, hvis nogen skulle få lyst til
at anskaffe én tilsvarende. Men man kan jo
selv bestemme, om man vil lave det hele på
eet print, eller som jeg har gjort det, på 3 print.
Dette har iøvrigt den forhistorie, at jeg først
byggede den op forsøgsvis på en almindelig
pertinaksplade, hvorefter jeg lavede print, end
nu før hele exciteren var færdigeksperimenteret. Resultatet blev, at jeg måtte om igen, og
da dette gentog sig 3die gang, savede jeg mi
krofonforstærkeren og domefiltret, som begge
fungerede perfekt, af og lavede så en ny print
plade til resten. Senere eksperimenter bevirke
de, at jeg måtte om igen, hvorfor jeg endelig
bestemte mig for at lave VFO’en for sig, og
resten af exciteren for sig, og jeg har absolut
ikke fortrudt denne opdeling.
Jeg har planer om at forsøge at fremstille et
ESB-signal direkte på sendefrekvensen. Dette
skulle være gørligt med det anvendte HF-fasedrejningsnetværk, som kun har en uvæsentlig
lille fasefejl over et smalt bånd. Med den an
vendte opdeling af prints, lader det sig gøre at
eksperimentere videre med den nævnte tanke,
idet VFO’en kan bibeholdes (skal blot flyttes i
frekvens), medens der skal laves et nyt print
til exciteren. Dette problem kan vi vende til
bage til en anden gang.
Jeg har i denne konstruktion udelukkende
holdt mig til 80 meter-området, idet converte
ring til andre bånd ligger udenfor denne arti
kels sigte.
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DOMF-FILTFR.

Mikrofonforstærkeren skulle ikke volde no
get besvær, den kører med det samme, hvis
man har fulgt opskriften. Vigtigt er det, at man
får to lige store spændinger over transforme
rens sekundær. Det fremmer justeringen og er
medbestemmende
for
sidebåndsundertrykkel
sen. Jeg fandt en lille Jørgen Schou-drivertransformer, der opfyldte kravene hertil. Jeg
har anvendt lidt „gammeldavs" germanium
transistorer, det skyldes, at disse var for hån
den, mere moderne kan selvfølgelig bruges
med samme facit.
Domefiltret må man selv fremstille, det kan
ikke købes færdigt. Jeg skal henvise til min
artikel i juni 1967 om beregningen af mod
stande og blokke. Jeg har bestræbt mig på at
finde „pæne" værdier på modstandene, d. v. s.
værdier, der kan fås i handelen, idet jeg har
brugt Vitrohm 1 % højstabile kullagsmodstan
de her. Man kan altså nøjes med at købe 8 af
disse, men til gengæld må man så have blok
kene udmålt i temmelig mærkelige værdier.
Jeg har brugt polyester- samt styroflexblokke
hertil, og efter udmålingen af de enkelte led
er hele herligheden samlet og afprøvet, jfr.
håndbogens afsnit om ESB. Fejl i blokkenes
udmåling kan afhjælpes ved denne prøve, men
i mit tilfælde var der intet at rette.
Filtrets udgangsimpedans passer bedre til
indgangsimpedansen på en emitterfølger, end
et filter beregnet for rør. Med de viste emit
terfølgere kunne jeg over emittermodstanden i
hver transistor udtage ca. 1 volt uforvrænget

Herover VFO, print hertil ses til højre.

Print til VFO.
75X46 mm.

Til venstre : Exciteren.

BF 185

BF185

Herunder mikrofonforstærkeren.
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LF. Hvis man kommer herover, bliver signa
let klippet og giver harmoniske. Man behøver
ej heller så stor LF-spænding, men det er altid
rart at vide, at forstærkeren „slår til“.
Over emittermodstandene på hver 560 ohm
har vi nu to LF-signaler, ens i amplitude (helst),
men med en indbyrdes faseforskel på 90°. Sig
nalet går via 2 lytter på hver 10 til en dob
belt polvender (en lille japansk skydeafbryder),
hverved man kan vende de to signaler i for
hold til hinanden, og derigennem kan man skif
te sidebånd. Fra polvenderen går signalerne til
exciterprintet, hvor det passerer et HF-spærreled i form af HF-drosler samt afkoblingsblok
ke på 2200 pF.
I exciteren frembringes et 9 MHz-signal ved
hjælp af et x-tal og en transistor. Spolen er
viklet på en Prahn glat form, hvor „hovedet"
er savet af. Diameteren på spoleformen er 8
mm, og formen er gjort fast til printet i et hul
med 8 mm diameter, den er limet fast. Der er
12 vindinger i tæt vikling, jeg har brugt litze,
men det er ikke absolut påkrævet. Der er 2
vindinger link om den kolde ende, og dette
skulle give et passende signal på ca. 1-2 volt
ud over linken.
HF-fasedrejeleddet er jeg kommet let til. De
to modstande på hver 100 ohm skal være lige
store, og jeg fandt to, som samtidig blev sam
menlignet på et almindeligt ohmmeter med en
100 ohm 1 % modstand. Dernæst fandt jeg
ved forsøg to keramiske blokke på 180 pF.
Den nøjagtige værdi af disse skulle helst være
177 pF, men det kan være meget vanskeligt at
udmåle disse nøjagtigt. Det er lettere senere
under justeringen at prøve sig frem med for
skellige blokke og så beholde dem, der giver
den bedste sidebåndsdæmpning. Lad mig i den
ne forbindelse tilføje, at jeg har prøvet andre
metoder til HF-fasedrejning som f. eks. to af
stemte, koblede kredse. De andre metoder var
udmærkede, men meget svære at få justeret til
fredsstillende, hvorfor jeg blev stående ved
den viste metode.
Den balancerede modulator er ret ordinær,
jeg har brugt to Vitrohm miniature-potmetre
på hver 4,7 kohm og 4 stk. AA 119-dioder,
som man kan købe parrede. Udgangskredsen
er viklet på en tilsvarende Prahnform med 8
mm diameter. Den har 2x4 vindinger viklet
bifilart og tæt, og ovenpå denne vikling er vik
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let 2 x 2 vindinger ligeledes bifilart. Formen er
forsynet med ferritjernkerne (ligesom formen
til xtalosc.). Det er meget vigtigt, at denne
kreds afskærmes omhyggeligt fra krystalosc.
kredsen, og derfor er hver kreds afskærmet
med skærmdåse. Jeg havde to tidligere Torotorforme, kan man ikke få nogle passende stør
relser færdige, kan man jo let lave nogle selv,
f. eks. af ½ mm messingplade. Den førstnævn
te bifilarkreds er afstemt med to stk. styroflex
blokke på hver 820 pF, den anden kreds føres
til den balancerede blander bestående af 4 stk.
AA 119-dioder. Til midtpunktet af kredsen fø
res et signal fra VFO’en på ca. 400 millivolt,
der passer godt sammen med outputtet fra 9
MHz-kredsen på ca. 30-40 millivolt.
Diagrammet til VFO’en er „lånt" fra OZ
februar 1968, dog med mindre ændringer, bl.
a. er zenerdiodemes værdier sænket af hensyn
til, at exciteren køres med 12 volt spænding.
Endelig er droslen i udgangstransistoren æn
dret til 50 mikrohenry. VFO’en er som nævnt
opbygget på et print for sig. Printet er loddet
til drejekondensatoren, en Prahn lufttrimmer
på 30 pF, hvoraf 2 statorplader er fjernet. Lod
ningen er sket til printets stelside og de to
stænger, der bærer kondensatorens for- og
bagplade, og endelig er dens stelflig loddet til
printet. Lufttrimmeren sidder på denne måde
urokkeligt fast på printet (glasfiberprint), og
opspændingen af VFO’en sker derefter ude
lukkende ved hjælp af de to bolte, hvortil ge
vind findes på forsiden af lufttrimmeren. Det
giver en meget stabil ophængning.
Outputtet fra blanderen tilføres en transis
tor BF 185 i emitteren, medens basis er jor
det HF-mæssigt set. I transistorens kollektor
er anbragt en anden kreds, der ligesom den
førstnævnte er afstemt til 80 m. Den første
kreds er viklet på en Prahn glat form 8 mm
med jemkerne. Der er ca. 25 vindinger og
kredsen er gitterdykket med en passende blok
over til ca. 3,7 MHz. Ovenpå kredsen er vik
let dels en bifilarvikling på 2 x 3 vindinger,
dels en link på 6 vindinger til emitteren. Ud
gangskredsen er viklet i to rum på en Prahn
kammerform med ca. 40 vindinger ialt. Der
er viklet en link i det ene rum på ca. 7 vindin
ger.
Outputtet fra en sådan sender er naturligvis
beskedent. Ikke desto mindre har jeg haft lo-

Print til
mikrofonforstærker, 1 :1.
Transformeren
anbringes
i øverste højre hjørne.

5

VHF-Parasitter,
Selvsving og andet godt
Af OZ7BO

I november »OZ« var TR så venlig at klare
mine - og måske også andres - begreber i for
bindelse
med
VHF-parasitstoppere.
Venlige
amatører har også skrevet til mig direkte.
Det fremgår heraf, at der hersker en del be
grebsforvirring på dette felt, så det er vist godt,
at sagen bliver belyst lidt nærmere.
For at blive klar over, hvad det er vi taler
om, bør vi definere, hvad VHF-parasitter er,
nemlig uønskede svingninger i VHF-området
(oftest omkring 100 MHz), frembragt i et en
kelt forstærkertrin og forårsaget af utilsigtet
selvinduktion i tilledninger samt spredningska
paciteter.
Parasitter må ikke forveksles med selvsving
på eller i nærheden af arbejdsfrekvensen. Selv
sving af denne art skyldes tilbagekobling fra
anode- til gitterkreds, begge afstemt til samme

frekvens, og afhjælpes ved simpel neutrodynstabilisering. I parantes skal det siges, at sådant
selvsving også kan opstå ved utilsigtet tilbage
kobling over to eller flere trin, selv om det nok
er mere sjældent. Kuren består i at man finder
tilbagekoblingsvejen og skærmer eller ompla
cerer (evt. afkobler).
Selvsving på frekvenser lavere end arbejds
frekvensen (f. eks. i mellembølgeområdet) kan
opstå, når der anvendes HF-drosler af nogen
lunde samme værdi i gitter- og anodekreds. De
er vist sjældne (selv har jeg aldrig oplevet dem)
og lader sig let afhjælpe, ved at man indskyder
en modstand i serie med gitterdroslen, hvorved
dens Q ødelægges.
Fortsættes næste side

kal-QSO med den, som den er. Jeg har kørt
den med en lille 80 meter-forstærker'‘bagefter
med en 2N706, en 2N1613 og en BSY50 med
et input på små 2 watt. Med denne sender har
jeg haft forbindelse med hele landet, men rap
porterne er naturligvis ikke store. Der er ikke
noget i vejen for, at man kan bruge exciteren
til at styre en udgangsforstærker med rør, som
til dette formål endnu kan klare sig prismæs
sigt mod transistorerne.
Når man har fået domefiltret til at fungere,
og fået ensartet output fra de to LF-emitterfølgere, skulle justeringsproblemet være uhyre
let. Først sikrer man sig, at xtaloscillatoren
svinger (størst muligt output over linken). Der
næst tilsluttes en tonegenerator til mikrofon
indgangen (pas på ikke at overstyre indgan
gen), og et skop tilsluttes punkterne „a og b“
i diagrammet. Man drejer ned for mikrofon
indgangen, og man kan nu med et sweep på
skopet på ca. 300 Hz (1500 Hz fra tonegene
ratoren) formentlig se en stribe (vandret) på
skopet. Det skulle være bærebølgen, som man
nu ved hjælp af de to potmetre på 4,7 kohm
skal få til at forsvinde, således at der kun bli

ver en vandret streg tilbage. Det må forud
sættes, at skopet har en rimelig følsomhed ved
de ca. 9 MHz, som signalet er på. Det skulle
være muligt, hvis der altså ikke er falske kob
linger, at få bærebølgen godt undertrykt. Når
man nu drejer op for mikrofonforstærkeren,
skulle signalet gerne ligne et smalt (vandret)
bånd, dog er der gerne en anelse ripple, hvor
af man vil kunne se, om man mangler at un
dertrykke bærebølge, det andet sidebånd eller
begge dele. Hvis sidebåndsundertrykkelsen ik
ke er i orden, prøver man som tidligere omtalt
at udskifte HF-fasedrejeblokkene med nogle
andre, indtil man ikke kan få facit bedre, og
man kan ved forsigtig efterregulering af de to
potmetre faktisk få en meget fin undertrykkel
se af såvel bærebølge som sidebånd.
Output fra VFO’en indstilles nu til en pas
sende værdi ved hjælp af potmetret i oscilla
tortransistorens basis, og de to 80-meter kred
se stilles i resonans med et gitterdykmeter.
VFO’en skal naturligvis dække det rigtige om
råde, altså fra 5,2 MHz til 5,4 eller 5,5, hvis
man også vil have CW-båndet med, også dette
kan man gøre med GDM.
*
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Uønskede signaler i PA-trinets tankkreds
(spurious) forårsaget af ubalanceret blandings
trin, mangelfuld selektivitet i styresender etc.
har intet med egentlige parasitter at gøre. De
er iøvrigt altid uhyre svage sammenlignet med
det ønskede signal og lader sig kun konstatere
ved lytning i modtager.
Den form for instabilitet, som TR nævner,
frembringes ved at såvel gitter- som anode
kreds virker som VHF-kredse, altså en slags
TPTG-svingning, der teoretisk skulle kunne
stoppes ved neutrodynstabilisering.
I praksis tror jeg at VHF-parasitter nok så
ofte forekommer på grund af utilsigtet selvin
duktion i katodeledning eller skærmgitterets
afkobling. Se for eksempel fig. 1. En utilsigtet
selvinduktion i katodeledningen, der er fælles
for anode- og gitterkreds, er årsagen til mise
ren. Det er værd at bemærke, at selvsving her
er upåvirket af, om gitteret er kortsluttet HFmæssigt til stel. Instabilitet af denne art ople
vede jeg med LS 50. Katodeledningen var ca.
3 cm lang. Efter at gitterkredsens returledning
var lagt direkte til katodebenet (ikke til stel)
var røret fromt som et lam. (fig. 2.).
Tilbage bliver så spørgsmålet, hvorfor para
sitstop næsten altid vises indsat i anoden. Rør
fabrikanter og konstruktører synes at være rø
rende enige herom. Umiddelbart skulle man da
synes at det var nemmere, at indskyde stoppet
i styregitteret, hvor effekttabene er langt min
dre? Værsgo’ at skylle, herr Redaktør.
Til slut vil det måske være på sin plads at
minde om, at selvsving, uanset arten, først vi
ser sig, når trinet styres. I klasse C, AB 2 og
ofte i AB 1 vil rørets stejlhed være enten nul
eller så ringe, at selvsving er udelukket. Insta
biliteten »trigges« igang efterhånden som sty
ringen forøges. Til tider vil instabilitet kun
være tilstede under en del af styringsforløbet
og helt borte, når trinet er fuldt udstyret. Et
oscilloskop afslører let fejlen, ligesom man ofte
kan konstatere den ved lytning i en modtager:
Snær eller brum, nøgleklik, modulationsfor
vrængning etc.
En stabilitetsundersøgelse må derfor foreta
ges under sådanne forhold, at trinet har nået
sin normale stejlhed, f. eks. ved at man - uden
styring - gradvis reducerer gitterspændingen
indtil man når en anodestrøm, der svarer til
rørets normale anodetab. Anode- og gitterstrøm
skal da være bomstabile uanset hvordan gitter-

og anodekredse varieres. Tankkredsen bør her
under være ubelastet.
OZ7BO.
Kommentar til OZ7BO’s indlæg.
Det er meget interessant, hvad 7BO her gør
opmærksom på, nemlig at parasitsvingningerne
ofte fremkommer som resultat af en for lang og
dermed for induktiv katodeledning. Mange sen
derrør har mulighed for at stelforbinde katode
(eller glødetråd) flere steder, og disse bør alle
benyttes. Enten ved en kort, bred leder direkte
til chassis eller ved en egnet afkoblingskonden
sator i stedet. Så skader det heller ikke at føre
skærmgitterafkoblingen direkte til katoden i
stedet for til et separat stelpunkt.
Spørgsmålet
om,
hvorfor
parasitstoppere
næsten altid ses indsat i anodekredsen, kan jeg
kun forsøge at besvare med det, man på engelsk
kalder »an intelligent guess«. Jeg tror egentlig,
at en stopmodstand eller et passende antal ferritperler direkte på gitterterminalen som regel
vil være fuldt tilstrækkeligt til at kvæle VHFparasitter. Men såfremt der resterer en høj-Q
VHF-kreds i anodesiden, vil der - som følge af
den normale funktion af et klasse C-trin - frem
bringes kraftige harmoniske af styresignalet,
hvis en sådan falder oveni parasitkredsen. I så
fald vil der frembringes samme type TVI, som
hvis der havde været tale om »rigtige« parasit
ter.
Forklaringen virker lidt søgt, synes jeg selv.
Men måske en eller anden kan give den rigtige
forklaring?
Teoretisk er 7BO’s stabilitetsprøve både kor
rekt og nødvendig, men i praksis tror jeg, den
er lige skrap nok til, at alle sendere - selvom de
iøvrigt er i orden — vil kunne klare den. Uden
neutrodynstabilisering og med en høj-Q tank
kreds går den i hvert fald ikke med et normalt,
senderrør, det være sig tetrode eller pentode.
Normalt er senderen jo korrekt belastet med
en antenne, der dæmper tankkredsen, og jeg
mener derfor, at det er tilladeligt at dæmpe
tankkredsen med en modstand på 3 gange nor
mal Rb eller mere under prøven. Eller udgan
gen kan med normal indstilling belastes med
150 ohm (hvis 50 ohm er det normale, hvad
det sædvanligvis er). På denne måde forhindres
selvsving i at opstå på sendefrekvensen, medens
dæmpningen næppe vil have nogen virkning på
VHF-parasitkredsen, hvorfor man bliver i
stand til let at skille de to fænomener ad. TR.
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Nogle Heathkit HW32 modifikationer
Af OZ4ZZ, Finn Ritz, Lindevej 26, 7470 Karup.

Til ejere af HW32 vil jeg hermed videregive
nogle modifikationer, som er yderst lette at ud
føre, og som forbedrer transceiveren en hel del.
Dækning af hele fone-båndet
Forbindelserne til kalibratorafbryderen på
AF gain-kontrollen fjernes. De to røde led
ninger må ikke skilles ad, da de giver B+ til
noget af modtageren. Lod en 30 pF rørtrim
mer parallelt over en 27 pF kondensator. Lod
den ene ende af disse, den med trimmerens
stator, på den loddeøsken på C131A, der ikke
er bragt. Kort tilledning! Den anden ende af
rørtrimmeren og kondensatoren loddes på den
nærmeste af kalibratorafbryderens kontakter.
Fra den anden kalibratorkontakt monteres en
ledning til stelpunktet på VOX-kontrollen.
Nu skal vi brage en målesender af en eller
anden art.
AF-kontrollen trykkes ind. Cl31B skrues
helt ind, hvorved VFO’en kommer til at passe
med det område, selve skalaen er inddelt i.
Skalaknappen drejes helt højre om og fra den
ne yderstilling 90° venstre om. Selve skalaen
løsnes og stilles til at vise 14,200. Målesenderen
stilles på 14,100 MHz. L6 trimmes til nulstød.
Nu dækker spillen fra 14,100 til 14,250 MHz.
Skalaen passer, hos mig i hvert fald, inden for
plus minus 4 kHz. Husk at trække 100 kHz fra
den originale skala.
AF-kontrollen trækkes ud. Vores målesender
stilles nu på 14,250 MHz og rørtrimmeren
trimmes til nulstød med HW32-skalaen stående
på 14,250. Nu passer skalaen med de tal, der
står på den, plus minus 4 kHz, og hele fone
båndet er dækket. Stabiliteten er fin på begge
områder. Det er en noget „fusket“ måde at
rykke VFO’en 100 kHz på, men det virker FB.
Næste trin udføres med forsigtighed!
I toppen af dåserne til L2 Driver Grid og
L3 Driver Plate bores et 3 mm hul. Materialet
er blødt. Ingen grater bør efterlades inden i
dåsen. I stilling TUNE gøres følgende:
Xmit freq 14,150 MHz: Topkernen af L2
trimmes til max output.
Xmit freq 14,300 MHz: Bundkernen trim
mes til max output.
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Xmit freq 14,225 MHz: L3 trimmes til max
output. Eventuelt trimmes top, og kun top ker
nen af L5 også her (nyt hul må bores).
Nu er senderen og modtageren trimmet til at
yde hver sit bedste over hele båndet.
Ændringer i modtageren
R85: 1M ændres til 470 k
R91: 4,7 k ændres til 100 k
R93: Kortsluttes.
RI24: 47k ændres til 2M (det er to megohm).
Montér 700 pF fra 1 til 3 på AF-gain.
Hermed er GC’en forbedret betydeligt, og der
er kommet liv i S-meteret. I mit tilfælde 0,7
uV for SI. Jeg har med 1 mm smalle strimler
sort tape påklistret mine egne 6 dB S-grader,
for den originale skala passer ingen steder og
kan ikke komme til det. På min HW32 viser
meteret S 9 + 20 dB for 30 μV. Uha!
Ændringer i senderen
Parallelt over L4 monteres 47 ohm. ½ W
er nok.
Fra forpladens øverste venstre hjørne måles
8,0 cm ind og 3,5 cm ned. Her bores et 8 mm
hul. Heri monteres en 500 pF drejekondensator. Jeg har bragt en såkaldt modtagertype af
fabrikat Werco, som koster 6,50 kr. i Aarhus
Radiolager. Kondensatoren monteres med be
nene nedad. C77 fjernes og to ledninger fra
dennes plads føres op til drejekondensatoren
med en passende afstand. Husk rotoren til stel,
eller hav et par nye 6GE5’er liggende. Konden
satoren forsynes med en knap, drejes næsten
helt ind, og man kan sætte guf på senderen.
Her har man så en slags pi-led, som rigeligt
dækker de alm. anvendte koaxkablers impedan
ser. Det skal dog siges, at man skal holde et
pænt lavt SWR, da drejekondensatoren ellers
godt kan slå igennem. F. eks. med en quad
loop (ca. 300 ohm) uden reflektor.
Jeg håber, ovenstående har givet de sikkert
mange HW32-ejere noget at pusle med. For
holdet forbedring/kroner er yderst opmun
trende.
*

Et par
krystaloscillatorer
på print

X-tal oscillator for grundtonekrystaller
6-10 MHz.

UDG.

De her viste, simple krystaloscillatorer er
meget anvendelige, enten til at prøve krystal
lerne med, eller simpelthen som små testoscil
latorer, hvormed man kan prøve sin modtagers
følsomhed; de kan jo sammen med strøm
kilden anbringes hvor som helst, også ude i ter
rænet, så man har et tilpas svagt, men dog sta
bilt og ensartet signal at trimme efter. Ligeledes
er de ganske udmærkede til en simpel frekvens
kontrol på modtageren. Print og tegninger taler
iøvrigt for sig selv. Med det rigtige krystal kan
man få en overtone på hvilket bånd, man øn
sker.
OZ3GW.

P RINT n

X-tal-OSC. For overtone X-taller — 5-10 MHz

L = 6 mm, form m. kerne 36 vindinger 0,7 lak.
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Skriftlig teknisk prøve for radioamatører
28. november 1968

1) Tegn et eksempel på en triodes karakteri
stikfelt.
a) Vis ud fra kurverne, hvordan man kan
bestemme rørets stejlhed i et givet arbejdspunkt.
b) Angiv definitionerne på rørets indre
modstand og forstærkningsfaktoren.
2) Tegn principdiagram af en to-trins telegrafi
sender med krystalstyring. I udgangstrinet
anvendes en triode, som nøgles ved gitter
blokering. Udgangskredsen udformes med
henblik på tilslutning af koaksialkabel.
3) a) Hvor mange dB vil en amatørsender med
max. tilladt effekt ifølge A-licensen være
kraftigere end en sender med max. tilladt
effekt ifølge B-licensen, når udgangstrinets
virkningsgrad i de to tilfælde er den sam
me, og der anvendes samme antenne?
b) Hvor mange dB er hvert af de to side
bånd ved 100% sinusformet amplitudemo
dulation svagere end bærebølgen?
c) Hvilke spændings- og effektforhold sva
rer til 40 dB?
Som traditionen byder, bringer vi her op
gaverne til den skriftlige A-licensprøve samt en
besvarelse, der er udformet således, at ikke
alene de, der skal til prøven, men også et væ
sentligt bredere udsnit af amatørerne kan få
glæde deraf.
Som måske bekendt er EDR’s beholdning af
bogen Vejen til Sendetilladelsen (VTS) ved at
være udsolgt, hvorfor en ny udgave (den femte)
er under forberedelse. Det vil blive stærkt værd
sat ,om man - såfremt man har kommentarer
og kritik til den nuværende 4. udgave — vil
skrive snarest til TR (teknisk red.) og fortælle,
hvad man synese er forkert, så det kan komme
med i overvejelserne, inden det er for sent.
Det skal dog siges, at der næppe kan blive
tale om nogen særlig udvidelse af bogen, hvor
for det stadigvæk må gælde, at læserne må have
et vist minimum af skolekundskaber i retning
af fysik og matematik at bygge på.
Vy 73 og godt nytår fra OZ7AQ.
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4) En amatørsender (B-licens) arbejder med
højeste tilladte input ved telefoni. Udgangs
trinets anodejævnspænding er 600 volt. Mo
dulationen sker ved hjælp af et modulatorrør, som kobles til senderen via en transfor
mator, indskudt i senderudgangstrinets ano
despændingsledning.
Hvilket omsætnings
forhold (med hensyn til vindingstal) skal
transformatoren have, for at der opnås kor
rekt tilpasning, når modulatorrørets opti
male anodebelastning er 3600 ohm?
5) Hvilke forhold sætter en grænse for, hvor
meget man med udbytte kan forøge en kort
bølgemodtagers forstærkning med henblik
på modtagning af svage signaler?
6) Hvilke hensyn bør man tage ved konstruk
tionen og indstillingen af en flertrinssender
for at holde styrken af oversvingninger på
et minimum?
7) Et 75 ohms antennekabel (forkortningsfak
toren er 0,7, og der regnes ikke med tab)
forbinder en sender med en antenne, hvis
indgangsimpedans ved arbejdsfrekvensen 7
MHz er 300 ohm.
a) Hvor langt skal kablet være for netop at
svare til 3/4 bølgelængde?
b) Hvor stor impedans måles over kablet
ved sendertilsutningen?
c) Tegn en kurve, der illustrerer spændings
forløbet langs kablet.
8) Tegn principdiagram af en opstilling til kon
trol af en FM-senders frekvenssving. Angiv
en metode til kalibrering af opstillingen.
9) a) Hvornår og hvor ofte skal en amatør
station give sit kaldesignal?
b) Hvorledes er det internationale nødsig
nal for telegrafi?
c) og for telefoni?

Besvarelse.
1)
Fig 1 viser karakteristikfeltet for en triode,
den ene halvdel af dobbeltrøret ECC82. Fig.
stammer fra Miniwatt Electron Tube Manual.
Hver af kurverne kan tænkes optaget ved
med konstant gitter-katodespænding at variere
anode-katodespændingen og aflæse sammen
hørende værdier af spænding og anodestrøm.
Dette er i fig. gjort for værdier af Vgk fra 0 til
- 20 V. Andre spændingsværdier findes ved
interpolation eller deling.
Arbejdspunktet er det overladt til eksaminan
den selv at vælge, jeg har valgt Yak = 150 V,
la = 10 mA. Dette punkt er markeret med en
lille cirkel, hvor linierne svarende til 150 V og
10 mA skærer hinanden. Punktet falder midt
imellem kurverne for Vgk = - 2 V og - 4V;
gitterforspændingen skal således være - 3 V for
at indstille det valgte arbejdspunkt. Eller med
andre ord, sørger vi for, at anodespændingen er
150 V og gitterforspændingen er - 3 V, vil
anodestrømmen blive 10 mA.

a)
Stejlheden S defineres som bekendt som
den anodestrømsændring, man får ved at æn
dre gitterspændingen 1 V, når anodespændingen
samtidig holdes konstant. Sidstnævnte betyder,
at det hele skal foregå på den lodrette linie i
karakteristikfeltet, der hedder Va = 150 V. Vi
skal have en ændring omkring arbejdspunktet
frembragt, og det letteste er her at lade gitter
spændingen ændre sig fra 4 til - 2 V, altså 2
V, og se, hvilken anodestrømsændring dette be
virker. De to punkter er markeret med korte,
vandrette streger, og på skalaen ude til venstre
aflæses, a disse svarer til ca. 8 og ca. 13 mA.
Forskellen, 13 - 8 = 5 mA, er frembragt ved
en ændring af Vgk på 2 V, hvorfor stejlheden
er

b)
Rørets indre modstand, Ri, finder vi ved
at holde gitterforspændingen fast og se, hvil
ken anodestrømsændring ia, der fås ved at æn
dre anodespændingen med va volt udfra det
valgte arbejdspunkt. Det er ikke forlagt belyst
med et eksempel, men vi kan lige så godt gøre
det her. Går vi ud fra samme arbejdspunkt som
før, og følger vi den punkterede linie opad til
højre, til vi kommer til 15 mA-linien, kan vi
aflæse på den vandrette skala forneden, at dette
svarer til ca. 185 V. Den indre modstand kan
så udregnes af

Forstærkningsfaktoren μ (my) kan udregnes af
de allerede fundne størrelser, idet der gælder
følgende sammenhæng:
μ = S . Ri.
hvilket giver μ = 2,5 • 7,0 = 17,5. Der er
ikke nogen enhed på, da forstærkningsfaktoren
er »rent tal«, fordi størrelsen angiver et antal
gange, hvilket også fremgår af difinitionen: For
stærkningsfaktoren er det antal gange, man skal
ændre anodespændingen mere end gitterspæn
dingen for, ud fra et givet arbejdspunkt, at
frembringe samme ændring af anodestrømmen.
Vi kan finde μ ud fra karakteristikfeltet ved at
tænke os anodestrømmen konstant, d. v. s. vi
forbliver på den vandrette linie, der hedder 10
mA. Nu ændrer vi gitterforspændingen 1 V,
nemlig fra 3 til - 4 V, og derefter kompen
serer vi ved at ændre anodespændingen fra 150
til ca. 165 V. På fig. 1 sker dette ved at følge
10 mA-linien fra cirklen til højre, indtil skæ
ringspunktet mellem 10 mA- og - 4 V-lini
erne. Vi får forholdet mellem de to spændings
ændringer:

Dette svarer ikke helt til det, vi udregnede
før, men forskellen skyldes den unøjagtige af
læsning.
2)
Fig. 2 viser den valgte udformning, men
mange andre løsninger kan selvfølgelig tænkes.
Oscillatorrøret er en triode i en slags Pierceopstilling. Anodekredsen L1-C, skal indstilles,
så impedansen er en smule kapacitiv på kry
stalfrekvensen, d. v. s. C1 skal drejes en smule
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mere ind, end svarende til resonans. Oscillator
trinet arbejder hele tiden. C2 er den nødvendi
ge neutrodynstabilisering, der indstilles til mi
nimum output uden spænding på udgangstri
net. Der er anvendt pi-filter i udgangstrinets
anodekreds af hensyn til undertrykkelse af har
moniske, og da der skal bruges koaksialkabel
til at føde antennen med, er C6 fast eller trin
vis variabel, idet coax-kablets impedans (50
eller 75 ohm) giver pi-filterets omsætningsfor
hold. Når nøglen er oppe, får PA-røret den
fulde spærrespænding Vblok. Når nøglen slut
tes, udlades C4 meget hurtigt gennem den lille
modstand i serie med nøglen. R4 er den nor
male gitterafledningsmodstand, hvorover den
normale negative forspænding under drift frem
bringes ved ensretning af HF-styrespændingen.
Tidskonstanten for tegnfronten bestemmes af
R4 og C3, sidstnævnte må altså vælges såpas
stor, at klik undgås. Når nøglen slippes igen,
vil C4 oplades fra Vblok gennem R2, hvorfor
det bliver disse størrelser, der bestemmer, hvor

forholdet er 3,0, svarende til ca. 4,8 dB. Tager
vi fone-effekterne, fås samme tal. Besvarelse
forudsætter, at man har husket at medbringe
regnestok eller logaritmetabel til prøven.

hurtigt signalet forsvinder. R2 skal være så
stor, at både den selv og spændingskilden
Vblok kan tåle, at nøglen kortslutter C4. Det
bliver så C4, man skal variere på for at få en
passende bagkant på tegnene uden klik eller
hale.
Hvis spændingen over den åbne nøgle over
stiger 24 V, siger stærkstrømsreglementet, at nøg
len skal være berøringssikker, eller der må an
vendes et nøglerelæ (med passende gnistluk
ning).
3) a) Når antenne og virkningsgrad af PAtrinet er konstant, bliver det forholdet mellem
input af en max. A- og B-licenssender, der gi
ver forskellen i modtagen signalstyrke. A-licensen tillader 300 W CW, B-licensen 100 W, så

derfor må have værdien 600/83,3 = 7,2 kohm
= 7200 ohm.
Nu er opgaven reduceret til at bestemme
omsætningsforholdet for en transformer, som
skal transformere en sekundærbelastning på
7200 ohm om til en tilsyneladende modstand
på 3600 ohm. Vi får derfor, at impedansomsætningsforholdet er 3600 : 7200 = 1 : 2, og
vindings-omsætningsforholdet bliver kvadratro
den heraf, altså l:sqr(2).
5)
Besvarelsen af dette spørgsmål kan gøres
meget lang eller meget kort, efter som man er i
humør og/eller har tid til. Der tænkes næppe
på dimensioneringstekniske problemer, hvor
forstærkningen må holdes nede på grund af
selvsvingstendenser. Derimod bør man her øse
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FIG. 4.

b) Hvert af de to sidebånd har en amplitude
på det halve af bærebølgen, hvilket svarer til,
at de er 6 dB svagere end bærebølgen.
c) 40 dB svarer til 100 gange i spænding og
1002 = 10.000 gange i effekt.
4)
Opstillingen bliver som vist på fig. 4.
Højeste tilladte input er 50 W, således at ano
de DC-strømmen bliver 50/600 = 0,0833 A
= 83,3 mA. PA-røret svarer altså til en ohmsk
modstand, der ved 600 V bruger 83,3 mA og

t

af sin viden angående modtagerens egenstøj,
især hvorledes det opnåelige støjtal afhænger
af første trin, der som regel vil være en afstemt
HF-forstærker. Yderligere bør anføres, at såvel
teknisk frembragt som atmosfærisk støj som of
test sætter grænsen, især på de lavere bånd,
snarere end modtagerens egenstøj.
6) Ved dette spørgsmål gælder det samme
som ved det foregående, der kan svares med
en lang afhandling eller ganske kort. Det sid
ste er nok at foretrække, men er også vanske
ligst, hvis der skal svares fyldestgørende. Husk
ved besvarelsen på, at de folk, der gennemlæ
ser besvarelserne, sikkert kender de rigtige svar
bedre end eksaminanden og blot ønsker at kon
statere dennes tekniske stade på kortest mulige
tid.
Man bør nok omtale det formålstjenlige i at
holde signalniveauet lavt indtil sidste trin, at
undgå hård klasse C og frekvensmultiplikation,
at undgå parasitter og andre former for selv
sving, at afskærme, afkoble og filtrere omhyg
geligt, at undgå overmodulation etc. etc. Glem
ikke brug af pi-filter tankkreds, evt. lavpas
antennefilter
samt
antennens
konstruktion
(multibåndsantenner!)
7) a) I luft er en bølgelængde på 7,0 MHz
lig med 300/7 = 42,9 m. Da kablets forkort
ningsfaktor er 0,7, er dets fysiske længde 0,7 •
42,9 • 3/4 = 22,50 m.
b)
Da impedansforløbet gentages for hver
halve bølgelængde, starter vi med at trække så
mange halve bølgelængder fra, som vi kan. Det
bliver her kun eet styk, hvorefter der er 1/4
bølgelængde tilbage. Sådan én virker som
transformer, hvorved indgangsimpedansen bli
ver

FIG. 7.

hvor Zo er den karakteristiske impedans, her
75 ohm, og Zb er belastningen, her 300 ohm.
Dette giver

c)
Spændingsforløbet langs kablet er vist på
fig. 7. Belastningen tænkes ude til højre. Stand
bølgeforholdet S = Zb/Zo = 4, hvilket vil si
ge, at forholdet mellem kurvens maksimumsog minimumsværdi er 4. Spændingen svinger
mellem det halve og det dobbelte af den værdi,
den ville have ved tilpasning. Spændingen er
maksimum ved belastningen, fordi denne er
større end den karakteristiske impedans Zo =
75 ohm. Det ses, at den yderste kvarte bølge
længde foretager en transformation til lav im
pedans - spændingen er minimum en kvart
bølge fra belastningen. Den tilsvarende strøm
kurve har minimum ved belastningen og mak
simum en kvart bølge derfra. Den halve bølge
længde kabel længst fra belastningen ses ikke
at ændre noget i sagen. Tilsvarende vil ekstra
halve bølgelængder blot tilføje yderligere slan
gebugtninger uden at ændre slutresultatet.
8)
Desværre findes ingen metode til direkte
kontrol af en senders frekvens sving, som til
fældet er ved AM. Man er henvist til indirekte
metoder, som f. eks. at kontrollere spidsspæn
dingen af det modulerede LF-signal efter en
evt. variabel styrkekontrol. Principielt kan en
hver spidsspændingsvisende indikator anvendes,
et eksempel er vist i Vejen til Sendetilladelsen,
side 102, en lignende opstilling med halvledere
kan naturligvis opbygges og er vel at foretræk
ke. Bedre end en indikator er vel iøvrigt en
automatisk
frekvenssvingsbegrænser,
hvortil
kan anvendes en klipper (med filter) - dette er
meget udbredt og vel nok at foretrække - eller
en AGC-forstærker, der ikke indfører forvræng
ning.
Ligemeget hvilken metode eller system, der
vælges, skal der foretages en kalibrering. Da
kun de færreste amatører har adgang til de spe
cielle måleapparater, man normalt anvender
hertil, må man anvende den såkaldte Bes
sel-nulmetode. Denne er baseret på det fæno
men, at signalets bærebølge forsvinder ved be-

Hvor Δ f er frekvenssvinget (maksimal tre
kvensafvigelse opad eller nedad) og fm er fre
kvensen af det modulerende tonesignal. Dette
sker første gang ved m = 2,40, her er hele
senderens effekt indeholdt i sidebåndene. Over
144 MHz er max. frekvenssving 30 kHz, hvor
til svarer 30/2,40 = 12,5 kHz modulations
frekvens. Det er her at foretrække at benytte 2.

13

bærebølgenul, der forekommer ved m = 5,52,
svarende til 5440 Hz LF. Operationen udføres
i praksis ved hjælp af en selektiv CW-modtager, der giver en hørlig stødtone med bærebøl
gen, mens sidebåndene falder udenfor mod
tagerens båndpas. Tonegeneratoren (sinusfor
met signal) stilles til 5440 Hz og styrken øges,
til bærebølgen forsvinder. Der drejes videre,
hvorefter bærebølgen kommer igen og derpå
forsvinder engang til. Her er frekvenssvinget
så 30 kHz.

FIG. 8.

Benyttes et lavpasfilter i modulationsfor
stærkeren, der begrænser frekvensområdet til f.
eks. 3 kHz, må kalibreringen naturligvis ske
ved en LF, der ikke er højere. Fig. 8 viser så
dan et system med forforstærker, klipper og fil
ter samt frekvensmodulator. Yderligere er til
føjet en indikator, der tænder en lampe, når
indgangsspændingen overskrider et bestemt ni
veau. Tonegeneratoren indstilles på 2725 Hz,
hvilket giver 15 kHz sving ved 2. bærebølge
nul. Tonegeneratorens output forøges, til klip
peren er mættet (så yderligere forøgelse af am
plituden ingen ændringer medfører), og P2 drej
es op til 2. bærebølgenul nås. Med et rørvolt
meter tilsluttet armen på P2 drejes dette op, til
RV viser 6 dB mere end før. Nu er max. fre
kvenssving indstillet til 30 kHz, og P3 kan ind
stilles til at tænde ved dette eller et andet øn
sket sving.
Husk at foretage målingen på senderens ud
gangsfrekvens, idet frekvenssvinget jo multi
pliceres med samme faktor som signalfrekven
sen!
9)
a) I »Vilkår og Bestemmelser for Ama
tørstationer« (se VTS side 13, øverst til højre)
er anført, at »stationerne skal benytte de dem
tildelte kaldesignaler ved begyndelsen og slut
ningen af hver udsendelse samt ved længere
udsendelser mindst een gang hvert tiende mi
nut«.
b)
SOS (uden bogstavmellemrum) c) »May
day«. VTS side 7.
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Spørgsmål sendes til OZ6NF, G. Juul-Nyholm,
Hirsebakken 7, Måløv. Sammen med spørgsmålene
skal altid opgives EDR-medlemsnummer og evt. kal
designal, men spørgerne forbliver anonyme overfor
alle andre end OZ6NF.

Der var ingen »gode« spørgsmål til brevkassen den
ne gang, men fra PAØFB kom der brev om S-38
modtageren fra december med oplysninger om rørty
perne: Blander: 12SA7, MF: 12SK7, DET-AGC, LF:
12SQ7,
BFO-ANL:
12SQ7,
udgangsrør:
25L6GT,
ensretter : 35Z5GT. Men som PA0FB selv påpeger,
det er E-modellen, det drejer sig om, og her kommer
OZ3OW til hjælp med følgende: 12BE6, 12BA6,
12AV6, 50C5 og 35W4, i samme rækkefølge som før.
Om det så er skalalampen, så er det en Mazda 47! Mange tak til PA0FB og OZ3OW!
Ligeledes tak til OZ8OM for komplette diagram
mer over den svenske militær sender/modtager fra
dec.! De er videresendt.
Nu vi er i gang med at have plads til overs, vil jeg
benytte lejligheden til at klage: Det kan umuligt være
rigtigt, at mine svar er i den grad »lige i øjet«, at
spørgeren får løst problemet hver gang, eller at der
ikke er nogen, som synes, at svaret er mindre heldigt,
måske endda direkte galt. Da jeg jo ikke kan svare
på andet grundlag end den måde, problemet er be
skrevet i spørgsmålet, samt min diskutable viden og
erfaring, sidder jeg ofte med en lidt ufærdig smag i
munden, når jeg har sendt brevkassen til TR. Derfor
nu klagen : Jeg mangler næsten totalt tilbagemeldin
gen fra spørgeren, om svaret hjalp eller ej. Og jeg
mangler totalt kritik og hjælp fra jer andre. Jeg er
ikke mere højrøvet, end at jeg ofte kan holde mund
medens andre folk taler, så enhver kan få et ord ind
ført. Jeg tror, at svarene i brevkassen ville blive bedre
af det. Altså, hold jer nu ikke tilbage, men gør noget
ved det, helst skriftligt!
Vy 73 de OZ6NF.

Kommentarer
Om dette opgavesæt er svært eller let, skal
jeg ikke kunne sige, men spørgsmålene er da
reelle nok. De fleste spørgsmål er gengangere i
let forklædning, men 5) og 6) er mere fristilagtige, end vi er vant til. Her skal man nok pas
se på, at tiden ikke løber fra en, for der er nok
at skrive om. Bortset herfra finder jeg ingen
fælder. Men man skal kunne sin radioteknik
for at slippe helt over.
7AQ.

SILENT KEY
OZ1R, Aage Herman Petersen, Gilleleje, afgik ved
døden lørdag den 21. december, 61 år.
OZ1R var i sandhed en af pionererne inden for
dansk amatør-radio, idet han fik sin lincens allerede
i begyndelsen af 30'erne, og til ham har i sin tid
mange af den tids vordende senderamatører på Nord
kysten aflagt deres morseprøve. En ivrig eksperimen
tator og selvbygger var han lige til det sidste - selvom
der var plads til meget andet i hans tilværelse - og
en inspirerende og beredvillig »igangsætter« og »lære
mester« har han været for mange af os, tillige med
at man vil huske det smittende humør og venlige væ
sen, han besad. Trods det han fra tidligste barndom
blev ret stærkt invalideret efter polio og siden fik en
pinefuld astma at kæmpe mod, startede han selv
radioforretning på Hovedgaden i Gilleleje og passede
den gennem ca. 35 år. Først i 1966 ophørtes med for
retningsdriften, og det blev således et kort otium, der
blev forundt.
En god amatør-kollega er ikke mere. - Æret være
hans minde.

Referat af HB-mødet den 24. november 1968 . .
1 København.
Mødt: 1BP, 2MI, 2NU, 3Y, 4AO, 4GS, 5RO,
5WK, 7XG, kassereren og 7DX. 3FM og 6PA fravæ
rende på grund af sygdom.
1BP blev valgt til næstformand og 7DX til sekretær.
1BP takkede på EDR’s vegne 5RO for det store ar
bejde, han havde udført for foreningen. Da 6PA
var syg, forelå der ingen beretning, og man gik over
til de indkomne sager. 5NU havde klaget over, at
TR havde afvist 31 artikler. Man vedtog, at et udvalg
skulle se på artiklerne, uden at 7AQ herved desavou
eres. Enkeltmedlemmer og lokalafdelinger havde pro
testeret imod en eventuel nedsættelse af frekvenssvin
get på VHF/UHF. Der var enighed om, at det ikke
er EDR’s opgave at søge indskrænkninger i bestående
licensforhold. Samtidig ønskedes det understreget, at
9AC står som ansvarlig redaktør for »VHF-amatøren«
og derfor havde lov til at have sine meninger, men at
han ikke tegner EDR. Man henstiller til medlem
merne om at overholde REGION I’s båndplan og at
man derfor begrænser trafikken på 145,9 MHz mest
muligt. Da sagen således blev betragtet som udde
batteret, vedtog man, ikke at bringe et fremsendt
læserbrev i »OZ«. Vedr. 3RC’s indsigelse imod møde
referatet fra sidste HB-møde og 5RO’s kommentar
hertil, har HB taget sagen til efterretning og vedtog
ikke at udlevere båndoptagelsen af sidste HB-møde.
Man enedes om hurtigst muligt at bringe lovændrin
gerne fra GF-1968 i »OZ«. 7XG havde indsendt for
slag om eventuel dannelse af en arbejdsgruppe, der
skal beskæftige sig med EDR’s struktur nu og i frem
tiden. Man vedtog at nedsætte denne gruppe, der fik
følgende medlemmer : 7XG (formand), 4GS og 7DX.
P. g. a. HR’s sygdom mente HB ikke at kunne tage
stilling til eventuel flytning af »OZ«s trykning. 9DA

havde forespurgt om muligheden for optagelse af pas
sive medlemmer i lokalafdelinger. Man vedtog, at
det måtte hver lokalafdeling selv afgører, når blot af
gørelsen ikke strider imod de love, der er anerkendt
af HB. 3FM havde anmodet HB om at forkaste GFafstemningen
vedr.
zoneinddelingen.
4GS
støttede
3FM’s forslag; alle andre stemte imod. 3FM’s forslag
var således forkastet. 3Y havde indsendt forslag om,
via Region I, at få begrænset antallet af tester og udbuddet af certifikater. Man vedtog at fremsende for
slag herom til Region I. 7DX efterlyste stillingtagen til
EDB i EDR’s daglige drift. Man vedtog at undersøge
opbygningen af et EDB-system til varetagelse af
EDR’s drift. Undersøgelsen foretages i forbindelse
med strukturarbejdsgruppens øvrige arbejde.
OZ7DX, sekretær.
Rettelser til vedtægter for EDR.
§ 12. Første afsnit som nu.
Landet inddeles i seks afstemningskredse:
Kreds 1: som nu.
Kreds 2: som nu.
Kreds 3: som nu.
Kreds 4: Nordjylland og Læsø. Området nord for
og inclusive linien Holstebro, Viborg og Hobro.
Kreds 5: Midtjylland, Anholt og Samsø. Området
imellem ovennævnte linie og Kongeåen.
Kreds 6: Sønderjylland. Området syd for Kongeåen.
Kreds 1 vælger 3, kreds 2 vælger 2, kreds 3 væl
ger 1, kreds 4 vælger 2, kreds 5 vælger 2 og kreds 6
vælger 1 bestyrelsesmedlemmer.
Næste afsnit som nu.
Alle foreslåede emner offentliggøres i august »OZ«.
I samme nummer findes indlagt en stemmeseddel,
hvor medlemmerne indenfor de 6 kredse kan afkrydse
indtil 11 af de opstillede kandidater uden hensyn til
disses kredstilhørsforhold, dog således, at der indenfor
de respektive kredse kun kan stemmes på det antal
kandidater, som den pågældende kreds skal repræsen
teres med i bestyrelsen.
Afsnittet begyndende med »De fire bestyrelsesem
ner« rettes til »De seks bestyrelsesemner«.

Overhold båndplanen.
Således slutter OZ9AC VHF amatøren i nov. OZ.
Kan vi ikke snart blive fri hans for diktatoriske
tilbøjeligheder. Ifølge P&T er hele 2 meterbåndet
frit, og jeg agter at bruge det.
Kan vi ikke ogå blive fri for det pjat med aktivi
tetstesten den første tirsdag i måneden, det er ikke til
at få et ben til jorden den dag, og ellers kan man
råbe i timevis uden at få svar.
Lad os en gang for alle fastslå, at det er P&T, der
fastsætter benyttelsen af båndene og hverken Region
1 eller EDR.
Hvis det at være medlem af EDR skal give ind
skrænkning i vore rettigheder, kan vi melde os ud.
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Den eneste fordel, vi amatører her på landet har
af EDR, er OZ, og det kan vi læse på biblioteket, det
er billigere. Og så må vi danne vor egen sammen
slutning.
OZ7HR, medlem 2910.
Svar til OZ3GW.
Når man læser dit indlæg i »OZ« for december
1968, kan man ikke undgå at få den opfattelse, at du
ikke kan lide kanalamatørerne på 2 meter, d. v. s.
de amatører, der anvender »de så berygtede taxa
anlæg«, for at bruge dine egne ord. Disse amatører
er ikke som I andre, som du vel må formodes at
mene ligger en klasse over »kanalfolket«, og derfor
skal de kanøfles. Synes du selv, at dette er god ama
tørånd?
Jeg er mig ikke bekendt, at Aalborg afdelingen
har rettet noget angreb på 9AC, vi har kun offentligt
stillet ham et par spørgsmål, som vi har fået besvaret.
Hvorfor farer du så op? Hvorfor blander du helt
uvedkommende ting ind i dit angreb på os? Jeg tæn
ker på din tendentiøse fremstilling af de ulovlige trans
aktioner med hensyn til FM-båndet. Dem har vi intet
med at gøre, så dette kunne du have holdt uden for
det, der var rettet imod os.
Jeg er ikke selv 2-meter amatør for tiden, så jeg har
ikke lejlighed til at høre, hvad der foregår på dette
bånd, men kan jeg altså forstå, at du må gøre det,
endog særdeles flittigt, for ellers kan man jo da ikke
udtale sig, som du gør. Jeg tvivler nu på, at du skulle
have hørt alle kanalfolkene. Er det ikke lidt dristigt at
skære alle over én kam og sige, at det kun er »amme
stuesnak og familieunderholdning«? Er dit materiale
stort nok til at kunne fremsætte denne påstand?
Har du nogen sinde hørt, at man i Danmark anven
der kollektiv afstraffelse? Altså at man skulle straffe
samtlige amatører med inddragelse af 2 m båndet,
fordi der var enkelte, som eventuelt havde forsyndet
sig mod bestemmelserne. Den fremgangsmåde tvivler
jeg stærkt på, jeg ville tro, at P&T nøjes med at af
straffe de eventuelle syndere, som man havde kend
skab til, ved f. eks. at give dem karantæne et stykke
tid.
Aalborg afdelingen tegnes af sin bestyrelse, hvor jeg
er formand for tiden. Som sådan er jeg medforfatter
til vort indlæg, som jeg til enhver tid vil vedstå mig.
Du skulle i øvrigt bare vide, hvor mange amatører
ud over det ganske land, der er af samme opfattelse
som os. Du ville nok blive meget forbavset.
Med hensyn til din helt utrolige påstand om at
pleje private interesser synes jeg ærlig talt, at du skyl
der os en forklaring, eller måske rettere en undskyld
ning. Efter min mening er denne påstand helt grebet
ud af luften og savner enhver forbindelse med virke
ligheden.
Du bor ikke så langt fra Aalborg, synes du ikke,
det havde været bedre og vel også mere hensigtsmæs
sigt, om du havde mødt op en mødeaften og rede
gjort for dine synspunkter, så kunne vi i det mindste
have diskuteret sagen. Personligt er jeg af den opfat
telse, at man nu engang kommer længst med det
gode. I det konkrete tilfælde drejer det sig i al sin
enkelthed om, at de 2 typer amatører på 2 meter må
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acceptere hinandens tilstedeværelse. Gør man det, kan
jeg dårligt se, hvorledes man skulle kunne genere hin
anden.
Til slut et lille hjertesuk: Når nu engang »de så
berygtede taxaanlæg« alligevel af dig kan anvendes
til »udmærkede frekvensomsættere til ESB«, hvorfor
har vi så ikke set noget herom i »OZ«? Jeg tror, at
teknisk redaktør hellere havde set en artikel herom.
For mit vedkommende anser jeg denne diskussion
for afsluttet. HB har i første omgang taget stilling til
problemet, og jeg regner med, at man andetsteds i
bladet vil kunne læse herom.
Vy 73 de OZ1BP.

Hermed afsluttes
og frekvenssving.

diskussionen

om

taxaanlæg
Red.

Efter at jeg har modtaget en del QSL-kort på for
bindelser, som jeg ikke har kørt, anmoder jeg her
med meget indtrængende den person, som undertiden
bruger mit kaldesignal, om at holde op omgående. Da
det er tvivlsomt, om han hører til blandt OZ’s læsere,
beder jeg samtidig om den hjælp, det nu er muligt for
licenserede amatører at give i sådant et tilfælde.
På forhånd tak.
Yy 73 de OZ3FC, Slagelse.

Hjemkommen fra hospitalet føler jeg trang
til at takke alle de mange amatører, der så ven
ligt sendte mig hilsener, breve, gaver, blomster
og telegrammer.
Jeg er dybt rørt over al den venlighed, der
strømmede mig i møde, også fra folk jeg al
drig har set eller talt med, men som ville ud
trykke deres sympati i kraft af mit EDR-arbejde.
Jeg er nu hjemme igen med friske kræfter til
endnu et »bette nøk« for EDR og OZ, og jeg
ønsker alle OZs læsere og medarbejdere et glæ
deligt nytår med tak for det gamle år.
OZ6PA
Poul Andersen

Bliv medlem af EDR

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU, P. O. Box 335, Ålborg
Postgiro nr. 43746.

(EDRs

Traffic

Department)

Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department

OZ-CCA-testen 1968.
Andetsteds i bladet påbegyndes offentliggørelsen af
resultaterne fra sidste års »OZ-CCA« contest. I for
bindelse med den tanke, der blev fremsat på sidste
HB-møde, at vi skulle gå foran i kritikken af de man
ge tester, der optager vore bånd, og vise et forbillede
i at inddrage denne test, skal det meddeles, at så læn
ge der fortsat er tilsvarende tilslutning til »OZ-CCA«testen, som der var i fjor, finder vi fra Tr.Dept. ingen
anledning til at foretage et sådant skridt. Ej heller vil
vi skuffe de amatører - både herhjemme og ude om
kring - der skriftligt tilkendegiver deres glæde over
deltagelse i denne test.
»OZ-CCA«-testen er et af de ganske få områder,
hvorpå vor forening udadtil viser en form for aktivi
tet, alene af den grund har testen sin berettigelse.
OZ2NU.
20 år DDR.
I anledning af DDR’s 20 års beståen er der indstif
tet følgende diplomer:
DDR 20
Dette diplom opnås ved bekræftet forbindelse med
DM stationer mellem den 8. oktober 1968 kl. 00,00
MEZ og 7. oktober 1969 kl. 24,00 MEZ på HF eller
UHF. Alle modulationsmåder er tilladte.
Europæiske stationer skal have
150 points på hf
50 points på vhf
Tallet i prefixerne giver point’ene: DM2 = 2 po
ints, DM5 = 5 points, DM0 = 10 points o. s. v.
Afgiften er 4 IRCs.
DM 222
Dette udstedes for bekræftede forbindelser efter 1.
januar 1968 med forskellige KK (tilsvarende DOKs
for DL).
KK’erne sammensættes af det sidste bogstav i kaldesignalet - som er kendingsbogstavet for distriktet plus 2 tal.
Modulationsmetoder: CW-fone - 2xssb og mixed.
Bånd: 3,5-7-14-21-28-432 MHz. VHF bedømmes
separat.
Points: for Europa HF kl. 1 50 points, VHF kl. 1
10 points. HF kl. 2 75 points, VHF kl. 2 15 points.
HF kl. 3 100 points, VHF kl. 3 25 points.
KK-betegnelsen må fremgå af QSL-kortene, der
sendes til Tr.Dept. for kontrol. Afgift 8 IRCs.
En »bra julklapp«.
Dr 2NU Børge.
Som du vil vide, har jeg i nogen tid forsøgt at
komme i luften fra min nye QTH.

I dag ringede jeg til telestyrelsen, frk. Taxén, for
at høre, hvordan det lå til med den temporåre tilla
delse, som jeg har søgt for perioden 15/15-15/3-69.
»Det hadde gått båttre denna gången« sa’ man. Så
blev jeg jo glad. Jeg har hele tiden haft indtryk af en
positiv indstilling til sagen og føler trang til at sige tak
til alle, som har hjulpet med råd, tips, oplysninger og
opmuntringer.
Specielt
Telestyrelsen
Urf/4,
P&TDanmark, SM5KG og dig 2NU.
Lad os håbe, at denne »happy end« er bare én af
flere.
Bedste 73’s God jul og godt nytår.
OZ8BR/SMØ in spe
sign. Børge.
PS. Jeg håber naturligvis på at få den temporåre
forlænget i bidder til jeg kan få en ægte SM licens.
Ja, til lykke med det 8BR og godt nytår til dig selv
fra alle i »OZ«-land.
2NU.
SP-Contest 1969.
Den internationale polske kontest »SP DX Contest«
har fået nye regler, som vi senere skal komme tilbage
til. Vi beder kun om at man noterer sig den 5. og 6.
april 1969 til næste test.
Top’s Activity Contest 1967.
Fra denne test foreligger nu resultatlisten, som vi
har lånt af OZ2LW. Der var 4 OZ-stationer, der ind
sendte logs, og de placerede sig således :
nr.
6. OZ1LO 41.085
nr.
72. OZ2UA
4.554
nr.
118. OZ2LW
1.463
nr.
154. OZ1QW
378
RSEA diplomer.
I forbindelse med, at Kenya, Uganda og Tanzania
er blevet selvstændige, er der blevet indstiftet 2 nye
diplomer, hvor skæringsdatoen for begge er 1. januar
1966.
Diplom nr. 1.
Her gælder det om at have kontaktet sammenlagt
4 stationer i Kenya, Uganda og Tanzania, hver og
een af disse stater må være repræsenterede af mindst
1 QSO.
Diplom nr. 2.
Til dette diplom skal der kontaktes mindst 10 sta
tioner i 2 af ovennævnte tre lande. Hver af de to lan
de, der vælges, må være repræsenterede af mindst 2
QSO’s.
Ansøgning kan sendes gennem Tr.Dept. Hvert di
plom koster 15 IRCs.
Nye koreanske kaldesignaler.
Kommunikations-ministeriet
i
republikken
Korea
har autoriseret United States styrker i Korea til at
anvende
HL9KA-KZ,
HL9TA-TZ,
HL9UA-UZ,
HL9VA-VZ og HL9WA-WZ.
Nogle HL9U-calls er allerede udstedt.
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Mauritius udsteder amatør-licenser.
For første gang efter at landet er blevet uafhæn
gigt, har regeringen i Mauritius gennemført prøver
til amatør-licenser.
Prøverne er noget af et problem, da der ikke er
noget fælles sprog i landet. Mauritianerne taler enten
fransk, engelsk, hindi, tamil, urdu, creole eller kine
sisk. Fire kandidater har passeret den engelske prøve.
RSGB og ARRL har forsynet Mauritius Amateur
Radio Society med engelsk-sprogede bøger til deres
licenserings-program.
Helvetica 22 Contest 1968.
Vi har modtaget OZ-resultaterne fra
Helvetia 22-contest. Listen gengives nedenfor :
nr. 66 OZ1QW
3.024 P
nr. 88 OZ5DP
1.938 P
nr. 92 OZ8SW
1.824 P
nr. 116 OZ4UN
1.104 P
nr. 134 OZ2LW
798 P
nr. 159 OZ9FW
462 P
nr. 187 OZ9MV
147 P
nr. 196 OY7S
120 P
nr. 198 OZ6EI
90 P
nr. 199 OZ4LX
75 P
nr. 212 OZ7DX
3 P

sidste

års

nås MARC certifikatet. Afgiften er 7 IRCs. Ansøg
ning til MARC Awards Chairman, 535 Landsdowne
Avenue, Montreal 6, Quebec, Canada.
WLANAC Award.
Europæiske stationer, der har haft forbindelse med
5 stationer i Vesterbotten Len, hvoraf en i Umeå, en
i Skellefteå og en må være en SK eller SL-station.
Ansøgning og 8 IRCs til SM2RI, Roy Gran, 0.
Kirkegatan 14-B 902-45 Umeå, Sverige.
Afslutning på aktivitetstesten 1968.
Med god deltagelse - som de månedlige referater
har givet udtryk for - er aktivitetstesten nu bragt til
afslutning for dette år. Den sidste afdeling for de
cember 1968 gav følgende resultater:
CW.

Marc Certificate.
Med forbindelse med mindst 15 medlemmer af
Montreal Amateur Radio Club efter januar 1967 op
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61X8 = 488
61X8 = 488
58x8 = 464
64x7 = 448
56X8 = 448
62X7 = 434
62x7 = 434
56X7 = 392
46X7 = 322
252
36x7

Fone.
1. OZ1RH
2. OZ9KZ

3. OZ5KF
4. OZ7OF
5. OZ4FF
6. OZ5JR
7. OZ4NM
8. OZ6BF
9. OZ2NK
10. OZ6RT
11. OZ5EV
12. OZ4FA
13. OZ3FC
14. OZ4H
15. OZ4CF
16. OZ6PP

Diplomaktiviteten.
Det kan måske interessere at høre, at Tr.Dept. i
løbet af 1968 har haft ialt 111 diplomansøgninger,
hvilket bringer det samlede tal ansøgt gennem Tr.
Dept. op på 1085. Ialt har der været 37 ansøgere her
iblandt 4 udenlandske.
West Mercia Counties Award.
Ovennævnte diplom udstedes af Hereford Amateur
Radio Society for kontakt med stationer i Hereford,
Worcester og Shropshire.
Kl. 1 for kontakt med 4 STNS i to af grevskaberne.
Kl. 2 for kontakt med 6 STNS med mindst 1 i hver
af grevskaberne.
Afgiften er 8 ICR’s, men frit til blinde og handi
cappede.
Diplomerne er også opnåelige af SWLs på »hørt«
basis. Ansøgning til G3RJB, Brian Edwards. 5 Powys
Walk, Hereford, England.

61X8 = 488

3. OZ4FF
4. OZ4UN
5. OZ7FP
6. OZ3PO
7. OZ2UA
8. OZ7GI
9. OZ4H
10. OZ4LX
11. OZ2LW

Trieste Award.
Alle OM’s indbyder til at deltage i dette program
for så vidt de har opnået et specielt antal af forbin
delser med stationer i Trieste efter 1. april 1957.
Plan A. Diplomet udstedt til europæiske stationer
for bekræftet forbindelse med 5 STNS i Trieste.
Plan B. Et specielt segl fra Trieste vil blive udstedt
i forbindelse med ovenstående diplom til de, der
overskrider ovenstående grænse med yderligere 8 for
bindelser.
Ansøgning med behørige QSL-kort til Tr.Dept. led
saget af 10 IRC.

1. OZ7OF
2. OZ4CF

91X13
96X12

-

88X13 =
87x13
85x13
92X12

-

=
86x12 =
74 X 13 =
78x11 =
71X 11 =
58X12 =
58x10
26 X 9
22 x 6 =
10X 3 =

90x12

1183
1152
1144
1131
1105
1104
1080
1032
949
858
781
696
580
234
132
30

Når vi derefter lægger disse tal til de tidligere op
nåede, får vi følgende samlede resultat fra hele årets
test:
CW.
1. OZ4FF
2. OZ7OF
3. OZ4CF
4. OZ2UA
5. OZ4H
6. OZ2LW
7. OZ3PO
8. OZ7GI
9. OZ4QX
10. OZ3NI
11. OZ5DP
12. OZ7HU

4384 p.
4365 p.

3979 p.
3762 p.
3259 p.
3200 p.
3104 p.
2245 p.

2196 p.
1763 p.
1694 p.

1578 p.
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1968
FYENS STIFTSBOGTRYKKERI - ODENSE

TEKNISKE ARTIKLER

Stereo-radiofoni .......................................................... 375 11
Akustisk-elektrisk VHF-sender (OZ8IH) ..- 378
11
Antenneraptus (OZ7KJ) .............................................. 408 12

Antenner og f ødeledninger
Antenneraptus (OZ7KJ) .............................................. 408 12

Begynderstof
Begynderens problemer (OZ7AQ)
44 2
En begyndermodtager til 80 m (OZ7EM)
. . 71 3
Lidt om drejespoleinstrumenter (OZ4F)
. . 120 4
Forbedringer til begyndermodtageren i OZ
for marts 1968 (OZ7EM)
151 5
En begyndersender (OZ7HU)................................. 155
5
DX-jægerens modtager, der starter som
begynderkonstruktion (OZ9JC)
181 6
O-S-3 - En begyndermodtager (OZ6NF)
. . 283 9
Begynderens problemer. Spændings- og
strømstyring (OZ7AQ)
368 9
En sender for begyndere og viderekomne
(OZ1SY)
410 12
Begynderens problemer. Tilpasnings
vanskeligheder (OZ7AQ)
416 12

Diverse teknisk stof
CW-monitor (OZ3JR)
51 2
SSB-telefoni for skibe (OZ7OX)................................... 76 3
Beregning og konstruktion af coaxialkredse
(OZ1FF)
78 3
En morsetræner (OZ-DR 1453) .................................... 82 3
For DR-amatører — og evt. andre
(Leo Hemmingsen) ................................................. 154 5
Hovedrengøring af båndoptager
(John Petersen) ....................................................... 162 5
Skriftlig teknisk prøve for radioamatører
(OZ7AQ)
184 6
Forstærkere med integrerede kredse
(OZ5PZ)
225 7
EME-teknik (OZ1PL)
231 7
Oversigt over amatørstationer på markedet
(OY4OV)
261 8
Multivibrator (OY4OV) .............................................. 322 10
Kelvin-kabler (OZ8IH)
328 10

Diverse ikke-teknisk stof
Amatør-radiosendetilladelse til udenlandske
statsborgere
92 3
Gratis lån af bøger
93 3
Min XYL .................................................................... 122 4
Vedr. amatør-radiosendetilladelse
til udlændinge.......................................................... 168 ■ 5
Morse - om træning og prøve (OZ5NU) .. 262
8
Morse, praktik og taktik (OZ5NU)
373 11
Transistorer, 17 øre (OZ5NU) ................................ . 415 12

DR-amatøren
DR-siden: Små finesser til modtageren
(OZ-DR 1428) .......................................................... 11
DR-siden : Hvad er en DR-amatør?
(OZ5NU) .................................................................. 50
For DR-amatøren - og evt. andre
(Leo Hemmingsen) ................................................. 154
SWL-spalten (OZ7DX) ............................................... 233

1

2
5
7

Enkelt sidebånd
SSB-telefoni for skibe (OZ70X) ................................... 76 3
Rodekasse-ESB (OZ6PN) .......................................... 110 4
ESB-sender for 80 m båndet (OZ1KN) . . . . 324
10

Fabriksfremstillet udstyr
HW-16 - En sender-modtager for begynderen
(OZ7HU)
7 1
For CW-folk blandt SB100- og SB101ejere (OZ6AQ) ......................................................... 49 2
En moderne amatørmodtager (Davco)
(OZ-DR 1410) ........................................................ 148 5
Oversigt over amatørstationer på markedet
(OY4OV)
261 8
Hallicrafter Transceiver SR-400 (OZ7BO) 364
11
To rørvoltmetre fra CTR (OZ7AQ)............................. 372 11

Forstyrrelser
TVI-filter model 1968 (OZ7CF).............................. 2
1
Et TVI-problem og dets løsning (OZ7CF)
. . 117 4
TVI (OZ7BQ)......................................................... 424
12

Halvlederteknik
Konstantstrømsdioden (OZ5BZ)............................. 12

1

Konkurrencer
Begynderens modtager, EDR’s
præmiekonkurrence ................................................ 109
Begynderens modtager
147
Begynderens modtager
183

4
5
6

I
Litteratur-nyt
Pejlekort fra OZ1D
Miniwatt Pocketbook 1968
Telefunken Taschenbuch 1968
The Radio Amateur Handbook 1968
Logbøger fra OZ1D
Ham Radio

200
376
376
377
377
377

Modtagere og convertere
En FET-converter til 2 meter
(OZ9MO)
37
En begyndermodtager til
80m (OZ7EM) . .
71
Rettelse til do
158
En rævemodtager til 80 mter (SM5BZR)
. . 159
DX-jægerens modtager, der starter som
begynderkonstruktion (OZ9JC)
151
136-138 og 144-146 MHz convertere
(OZ9AC)
188
RX-7RA - En løsning af modtagerproblemet
(OZ7RA)
228
En rævemodtager til (OZ1SX)
233
Converter til 1296 MHz (OZ9FR)......................... 251
Begyndermodtager med keramiske filtre
(OZ1SR)
255
O-S-3 - En begyndermodtager (OZ6NF)
. . 283

Modtagerteknik
Bliv mobil-QRV på 2 meter (OZ8BX) . . . .
119
En moderne amatørmodtager (OZ-DR 1410)
148
Forbedringer til begyndermodtageren i OZ
for marts 1968 (OZ7EM)
151
Før modtageren bygges (OZ5NU)......................... 153
Hvad hedder modtageren (OZ7AQ)....................... 297
Nogle blandertrins egenskaber (OZ6NF)
319
FM-MF med integrerede kredse (OZ9MO)
. 360

Modulation, mægling, lavfrekvens
CW-monitor (OZ3IR)
En morsetræner (OZ-DR 1453)
Squeeze-key (OZ7BO)
Relætrin med rør (OZ4DX)
Modulationsindikator for AM (TR)
BK for CW-fans (OZ1RK)

6
11
11
11
11
11

2
3
5
5
6

Måleapparater, måleteknik
Et instrument til impedansmåling (OZ3Y) . .
Et forstærkervoltmeter (OZ2NG, OZ8EG). 46
Transistormeter (Bjarne Mikkelsen)
Dykmeter med lunneldiode (Hans Hansen) 53
Lidt om drejespoleinstrumenter (OZ4F) ... 120
En simpel kondensatorprøve (Henrik Bonde) 200
Lidt om drejespoleinstrumenter (OZ4F) ... 235
Drejespoleinstrumenter igen (Ib Jensen) . . 295
Amatørens måleinstrumenter. Bredbånds
millivoltmeter og 100 kHz frekvens
standard (OZ1BP)

Radiobølgernes udbredelse
De korte bølgers udbredelsesforhold II
(Arne Jensen)
De korte bølgers udbredelsesforhold III
De korte bølgers udbredelsesforhold IV ..

13
49

1
2
2
2
4
6
7
9

405 12

8 1
83 3
113 4

Sendere
Rodekasse-ESB (OZ6PN)
110 4
En begyndersender (OZ7HU)
155 5
10
ESB-sender for 80 m båndet (OZ1KN)________ 324
En 144 MHz-sender (OZ-DR 1463)
363 11
En sender for begyndere og viderekomne
(OZ1SY)
410 12

Senderteknik
En faselåst oscillator til 2 meter (OZ9MO) 289
Måling af PA-kredsens virkningsgrad og
impedanstransformation (OZ1PL)

323 10

Sender-modtagere
HW-16 - En sender-modtager for
begyndere (OZ7HU)
En 144 MHz rørstation (OZ9AC)

7
219

9

6
7
7
8
8
9

4
5
5
5
9
10
11

51 2
82 3
88 3
412 12
413 12
414 12

1
7

Strømforsyning
Siliciumdioder som erstatning for
ensretterrør (OZ3Y)........................................... 85
3
Stabiliseret strømforsyning (OZ-DR 1469) .
161 5

Teknisk Brevkasse
Fast rubrik (OZ6NF)

UHF og VHF
En FET-converter til 2 meter (OZ9MO) ....
37
Beregning og konstruktion af coaxialkredse
(OZ1FF)
78
136-138 og 144-146 MHz convertere
(OZ9AC)
188
En 144 MHz rørstation (OZ9AC)
219
Converter til 1296 MHz (OZ9FR)........................ 251
En 144 MHz sender (OZ-DR 1463)...................... 363

2
3
6
7
8
11

Fra industri og videnskab (OZ6PA)
Infrarød stråling som kommunikationsmiddel 54
En transistors fødsel .................................................... 125
Et lille tilbageblik ....................................................... 165

V ærkstedsteknik
Slaglodning af aluminium.............................................. 16
Måling af små størrelser I ............................................. 90
Måling af små størrelser II........................................... 127

2
4
5

1
3
4

ANDRE ARTIKLER
Ledende artikler
Nytår 1968 (OZ6PA) ...................................................... 1 1
Begynderens modtager (OZ7AQ) .............................. 109 4
Begynderes modtager (OZ7AQ) ................................ 147 5
På bølgelængde med elektronikken
(OZ7AQ)
147 5
EDR’s præmiekonkurrence : Begynderens
modtager (OZ7AQ) ................................................ 183 6
QTH : Fyens Stiftsbogtrykkeri (OZ7AQ) .. 359
11

Nekrologer
OZ8HP ........................................................................ 126
ZL1AJW ..................................................................... 236
OZ7J ............................................................................ 309

4
7
9

OZ5U
335 9
OZ1HP ........................................................................ 424 12
OZ5H .......................................................................... 424 12

Foreningsmeddelelser
Hovedbestyrelsesmøde den 18. februar
1968 ....................................................................... 204 6
Formands- og bestyrelsesvalg 1968 ............................ 204 6
Formands- og bestyrelsesvalg 1968 ........................... 237 7
Indkaldelse til generalforsamling ................................ 264 8
Forslag til generalforsamlingen .................................. 265 8
EDR’s årsregnskab
266 8
EDR’s ordinære generalforsamling i Århus 331
10
EDR’s ordinære generalforsamling i Arhus 379
11
Hovedbestyrelsesmøde den 14 september
1968
384 11

Diverse
Da OZ blev væk (OZ6PA) ............................................ 20

Faste rubrikker
Traffic Department beretter (OZ2NU)
DX-jægeren (OZ7BQ)
VHF-amatøren (OZ9AC)
SWL-spalten (OZ7DX)

1

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

OZ4MQ
OZ7OG
OZ1LO
OZ7FP
OZ9FZ
OZ4UN
OZ2HW
OZ5ME
OZ4TR
OZ7JR
OZ1QW
OZ7XG
OZ3LW
OQ9GS
OZ1SY
OZ4MD
OZ4OA
OZ3OV
OZ1EM

1336
1099
1008
840
794
464
446
436
371
297
228
180
168
141
125
60
24
21
10

PPPPPPPPPPPPPPPPPPP-

Fone.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

OZ9KZ
OZ1RH
OZ7OF
OZ5EV
OZ6EI
OZ4LX
OZ2NK
OZ4PY
OZ4FF
OZ7OG
OZ6BF
OZ5JR
OZ6RT
OZ8CV
OZ3KE
OZ9DC
OZ4FA
OZ1LD
OZ5KF
OZ9MD
OZ7DX
OZ5OE
OZ9GS
OZ4NM
OZ3OV
OZ7ZD
OZ3FC
OZ1LO
OZ7AI
OZ2KI
OZ4FD
OZ7JR
OZ5EN
OZ4LK
OZ1DM
OZ8PT
OZ4MD
OZ4EDR
OZ4CF
OZ4H
OZ4EM
OZ6PP

10511 P9842 P9305 P6947 P6519 P6495 P6257 P5860 P5844 P5192 P4271 P4148 P3927 P3592 P3263 P3199 P3151 P3117 P2836 P2192 P2043 P1872 P1771 P1764 P1658 P1554 P1492 P1200 P996 P963 P730 P720 P693 P576 P504 P450 P424 P324 P288 P234 P288 P30 P-

Fra Tr. Dept.s side har vi været glade for den go
de tilslutning til testen - en tilslutning, som vi regner
med vil blive endnu større i 1969, når de mere tilba
geholdende opdager, at der ikke er nogen grund til
at holde sig udenfor de i almindelighed hyggelige
konkurrencer.
Vi må vel også håbe på at den viste aktivitet ikke
blot begrænser sig til denne lokale test, men at vi og
så efterhånden ser mange flere OZ-stationer deltage
såvel i de nordiske som i de internationale tester.
Fra EDR’s side vil man belønne den udviste akti
vitet med diplomer til de ti bedst placerede i begge
rækker, ligesom vinderen i hver række vil modtage
en særlig præmie. Præmierne vil tilgå de pågældende
en gang omkring 1. marts 1969.
Tak for denne test og på genhør i aktivitetstesten
1969.
OZ2NU.
Juletesten påny i fremgang
Skønt indsendelsesfristen for loggene i juletesten
var blevet strammet yderligere i forhold til forudgå
ende år fandt afslutningen på kontrolarbejdet først
sted umiddelbart før Hans Majestæt Kongen holdt
nytårstalen. Selvfølgelig har juletesten intet med nyt
årstalen at gøre, og den nævnes kun for tidsmæssigt at
give udtryk for, hvilke krav dette kontrolarbejde med
fører med stadig stigende deltagelse i testen og med
bibeholdelse af, at referatet af denne test skal kunne
findes i januar-nr. af »OZ«.
Når man tænker tilbage på denne test, gør man klogt i
samtidig at notere sig, at det var den sidste test, at
denne tradition blev overholdt i.
Fremtidig må man nøjes med en oversigt over de
bedste krævede resultater i januar-nr., medens det gen
nemarbejdede referat med resultatliste først kommer i
februar-nr. Som sagt testen bød på fremgang deltager
mæssigt set - og parallelt hermed kan man også kon
statere stigende dygtighed i stationsbetjeningen.
Forsøgene med specielle klasser for C-amatører og
for afdelingssendere lignede ingenting, og for C-klassens vedkommende føler man sig skeptisk overfor
værdien af de tidligere års gentagne kritiske røster
over de »små« amatørers dårlige vilkår under testen.
Men måske er det begyndelsen, der er svær. Og vi
forsøger i alle tilfælde spøgen igen til næste år.
Selve logskrivningen er nok et kapitel for sig - det
er et område som vil blive taget alvorligt op i et af
de kommende numre af »OZ«. Normalt er skriveren
af dette referat ikke særlig ømfindtlig, men det skal
dog siges, at der blandt de indsendte logs var eksem
plarer, der mildt kunne betegnes som en fornærmelse
med den, der skulle bruge sin juleferie til at gennemgå
dette materiale. Men herom senere.
Vi taler sikkert for døve øren, når vi atter i år ud
trykker vor forbavselse over, at over 20 % af delta
gerne ikke har indsendt deres logs. Vi behøver ikke at
nævne de forskellige kaldesignaler - blot sige, at det
er dem, der mangler i resultatlisterne. Så kan de øv
rige deltagere selv regne ud, hvorfor deres resultater
ikke helt nåede det man selv havde regnet det ud til
i forvejen, samt hvem, der har været årsag til det. Vi
lykønsker vinderne i de forskellige klasser. Præmier
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og diplomer kommer senere. Resultatet af lytterama
tørernes indbyrdes kamp kommer som vanligt i fe
bruar »OZ«. Alt for få DR-amatører benytter denne
lejlighed til dygtiggørelse.

1.
2.
3.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

T elefoniaf delingen
OZ4FA
Haderslev
OZ1LO
Herlev
OZ4PY
Holategro
OZ5KF
Valby
OZ6EG
Graasten
OZ5EU
Hvidovre
OZ3Y
Korsør
OZ9LV
Risskov
OZ7BB
Espergærde
OZ8JT
Tjæreborg
OZ7OF
Silkeborg
OZ5FR
Skovlunde
OZ5PD
Hundslund
OZ1CM
Hammerum
OZ5JR
Viborg
OZ8JD
Odense
OZ4FF
Rønne
OZ4NM
Aarhus
OZ5JK
Nr. Randers
OZ6EI
Solbjerg
OZ8EA
Halling
OZ3KE
Randers
OZ8RA
Holstebro
OZ9JN
Bjerringbro
OZ5GF
Nyk. F.
OZ5EV
Herlev
OZ9ML
Nyk. F.
OZ8XW
Kolding
OZ4JC
Vejle
Klakring
OZ7OG
OZ1LD
Nyborg
OZ5RB
Birkerød
OZ4MD
Neksø
OZ1TD
Gentofte
Herlev
OZ7BG
OZ3FD
Hvidovre
Tønder
OZ8CV
OZ5IH/P
Bramminge
OZ8GW
Hammerum
OZ3MM
Ålbæk
Al vs jo
OZ8BR/SM0
OZ4AZ
LI. Skensved
OZ2LW
Hinnerup
OZ4DX
Hvidovre
OZ8NJ
Espergærde
OZ2BB
Flamsted
OZ4LT
Virum
OZ4XP
Vinderup
OZ4IA
Hellerup
OZ3PG
Assens
Vanløse
OZ4H
OZ3FC
Slagelse
OZ7EU
Lyngby
OZ4OL
Landet
OY4OV
Torshavn
OZ3FT
Holstebro
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212 p.
200 p.
199 p.
199 p.
199 p.
197 p.
195 p.
189 p.
184 p.
180 p.
175 p.
174 p.
173 p.
172 p.
172 p.
171 p.
169 p.
166 p.
159 p.
159 p.
158 p.
151 p.
144 p.
142 p.
140 p.
139 p.
138 p.
136 p.
129 p.
123 p.
117 p.
111 p.
108 p.
107 p.
98 p.
96 p.
92 p.
91 p.
86 p.
82 p.
82 p.
76 p.
75 p.
69 p.
66 p.
64 p.
62 p.
59 p.
58 p.
48 p.
32 p.
22 p.
17 p.
10 p.
4 p.
4 p.

(800)

(150)
(150)
(50)
(50)
(225)
(150)
(200)
(100)
(200)

(50)

(200)
(40)

(100)
(180)
(100)
(75)
(200)
(50)

(50)
(40)
(100)

(50)
(85)
(30)
(100)
(200)
(30)
(50)
(200)

Klubstationer
OZZ3EDR
Lemvig
148 PChecklogs: OZ1IF - OZ3PO

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
15.
17.
18.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

OZ7YY
OZ1LO
OZ7BG
OZ7PF
OZ4FF
OZ1W
OZCF
OZ7OF
OZ3Y
OZ2UA
OZ5MJ
OZ9N
OZ1QW
OZ8JT
OZ2NU
OZ3PO
OZ7OG
OZ8NJ
OZ9LV
OZ7XJ
OZ9FW
OZ6WW
OZ3KZ
OZ4FA
OZ2LW
OZ4QX
OZ4H
OZ3LW
OZ8BN
OZ4AZ
OZ5EU
OZ7AC
OZ8BR/SMØ

Checklog: OZ7ON
Klasse C:
1.
OZ9FZ
2. OZ1RK
3. OZ3OA
4. OZ5MN

Telegrafiafdelingen
Aabyhøj
Hårlev
Herlev
Hørsholm
Rønne
Odense
Rønne
Silkeborg
Korsør
Varde
Skt. Klemens
Frederikshavn
Strandby
Tjæreby
Ålborg
Roskilde
Klakring
Espergærde
Risskov
Tarp
Virum
Hornslet
Haderslev
Hinnerup
Lyngby
Vanløse
Ikast
Borre, Møn
Skensved
Hvidovre
Østermarie
Älvsjö

Munkebo
Bornholm
Højbjerg

126
124
121
110
109
107
106
106
103
96
96.
88
83
83
80
80
76
75
75
72
72
64
55
47
42
37
28
27
22
17
9
7
2

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP'
PPPPPPPPPP-

(300)

(100)
(75)
(100)
(225)
(180)

(100)
(75)
(100)
(100)
(75)
(30)
(50)

(90)
(500)
(100)
(50)
(100)
(100)

(200)
(100)

82 p.
81 P . (10)
45 p • (10)
27 p

N.R.A.U.-testen 1968.
Vi bragte resultatet af sidste års landskamp i forri
ge »OZ«, men måtte på grund af det sene tidspunkt
udsætte selve resultatlisten til dette nr.
Den følger nedenstående og taler sit eget i og for
sig meget alvorlige sprog. Det er stadig beskæmmen
de, at vi skal indtage disse placeringer i denne test,
når vi medlemsmæssigt er den nordiske organisation,
der er størst. Se dog på de bonuspoints, som Finland
henter hjem.
»Alene på den tynde ende« - som man siger, slår
Finland os stort. Se nu på tallene - og tænk lidt over
dem, så bliver det måske bedre næste år.
Resultatlisten fra NRAU-testen.

NRAU-test — Official results
1. SM5BLA
2. SM6CKU
3. LA2YE
4. OZ1LO
5. SM0AHQ
6. SM5ACQ
7. SM3WB
8. OZ9DR
9. OZ7FP
10. OZ7YH
11. SM5CIL
12. OH2BH
13. OH2BS
14. LA4ZC
15. SM3AF
16. OH2BCZ
17. OH2QV
18. SM2COR
19. OZ4FF
20. OH5SE
21. SM5BGK
22. SM3ZR
23. OH2BCP
24. OH2HC
25. OH8RC
26- OZ4CF
27. SM1CJV
28. OH1SH
29. OH2KK
30. LA5FK
31. OH6VP
32. OH1PS/2
33. OH2BQ
34. LA6U
35. LA7TH
36. SM0CHH
37. OH3ZN
38. OH1TN
39. SM5UU
40. OH2FS
41. LA2HC
42. SM3CIQ
43. SM6DYK
44. OH5VT
45. OH8QD
46. OH4OP
47. SM1CUH
48. OH2YV
49. OH2XK
50. OH2BAC

Plasering:
Grunnsum
Bonuspoeng
Landsk.s result.
Innsendte logger
Ikke inns. logger
Checklogger

Points:
699
650
589
573
539
536
532
530
528
514
467
464
451
439
425
422
422
408
390
389
384
383
380
378
372
366
362
352
352
351
345
342
340
337
331
326
315
310
310
306
305
305
303
290
282
280
280
276
272
268

1.

51. OZ1QW
52. OH5VD
53. OH3TR
54. OH2LA
55. OH2DP
56. OH1UR
57. OH5AC
58. OZ5RM
59. SM7CRW
60. SM0BDS
61. LA6ZH
62. SM5BDY
63. OH4OK
64. OH1WF
65. OH0AA
66. OH2ER
67. SM5DSF
68. SM7PD
69. OH2AA
70. OH2AF
71. OH3AD
72. SM3EAE
73. LA7AJ
74. OZ4H
75. OZ5DP
76. OH3SN
77. OH6NH
78. OZ1W
79. OH5TY
80. OH2BAM
81. LA5EK
82. OH3MM
83. OH2BBC
84. LA1P
85. OH1NM
86. LA5YI
87. OH IVR
88. OH3MF
89. SM6CKS
90. OH5XL
91. SM5ARR
92. OH1WR
93. OH2BCC
94. OH6UW
95. OH1XW
96. OH2CK
97. OH5UQ
98. OH6UA
99. LA2MA
100. OH5OZ

Points :
268
265
256
253
235
234
232
232
232
230
222
221
214
212
210
209
209
209
208
204
204
199
198
195
195
190
190
187
184
183
182
182
180
178
177
166
163
162
160
159
148
144
134
134
131
127
125
123
116
114

OH

2. SM

OZ

8382
5664

8624
292

4469
0

3994
0

14046

8916

4469

3994

114
2
2

38
21
8

24
6
3

22
2
2

101. OH2VB
102. OH2TI
103. OH3XZ
104. SM6DQA
105. SM5NJ/4
106. SM2BUW
107. OH9NV/6
108. SM3DMM
109. LA2Q
110. LA4GD
111. LA8WG
112. OH5UA
113. SM6ADW
114. OH3MK
115. OH0NI
116. LA1HI
117. SM5DOR
118. SM2DHC
119. OH1YO
120. OH1SS
121. OH7NF
122. LA1FK
123. OH2ZD
124. OZ1RH
125. SM1DUW
126. OH5WH
127. SM5EFE
128. OH5RZ
129. OH6WY
130. OZ5MJ
131. OZ6EI
132. OH5AA
133. OH1LE
134. OH2PH
135. OZ5IH
136. OH6YD
137. OH7RM
138. OH2BFJ
139. OH6VC
140. SM5OI
141. OH1MT
142. OZ7DX
143. OZ2LX
144. LA3AL
145. OH3LS
146. SM5AOG
147. LA8HF
148. OH2CD
149. OH2VQ
150. OH4RH

Points :
111
110
108
107
102
101
100
100
99
94
94
93
92
86
82
81
79
78
75
74
72
66
66
64
64
62
62
60
59
58
58
57
56
56
56
54
54
52
52
52
48
48
46
42
42
41
39
38
36
36

Points:
34
34
33
32
32
30
30
30
29
29
29
28
26
26
26
26
25
24
24
23
22
22
22
21
18
18
17
16
16
16
10
9
9
8
7
7
6
6
6
6
6
4
4
4
4
2
2
2

151. OH1QA
152. SM5CLE
153. OH3KD
154. OH2BDR
155. OH3AA
156. OH2BAD
157. OH3QT
158. OZ4FA
159. OH2JQ/4
160. OH6VV
162. SM6DQO
162. OH9RV
163. LA6XI
164. OH1LA
165. OZ1IF
166. OZ5HO
167. OZ9DC
168. OH2BR
169. OZ7AI
170. LA2KC
171. OH5OD
172. OH5RE
173. OH60W
174. OZ4MD
175. OH6WG
176. SL7ZJ
177. OH6YT
178. LA8TF
179. OH1MY
180. OH3LQ
181. OH2RL
182. OH1MZ
183. OZ8BN
184. OH9OA
185. OH7NW
186. OH2VT
187. OH3SA/1
188. OH5TF
189. OH5UX
190. OH6WK
191. OH6YA
192. OH1WU/2
193. OH2BDI
194. OH2BIO
195. OH7RC
196. OH2AL
197. OH2BDV
198. OH2RD

LA

LA og OZ hadde ikke nok deltagere til å kunne
delta i landskampen.
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The Scandinavian Activity Contest 1968.
Results:
Top Twelve Scandinavians
CW, Single
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SM7BKZ
OH2KK
SM5CEU
OH8RC
OZ1LO
OH1VR
OH2XK
SM5CMP
OZ5DX
SM5DUL
SM7CCU
OH6VP

Op.

CW, Multi Op.

202.606
192.560
179.790
154.080
125.042
116.085
114.450
109.512
108.346
102.900
102.176
95.746

1. OHI AD
2. SK1AQ
3. OH3TR
4. OH0AA
5. SK3BP
6. OH6AA
7. SM7DQO
8. OH3AG
9. OH2BFJ
10. OH5UX
11. OH5AC
12. SK5AJ

281.260
176.985
166.904
160.395
149.406
135.824
108.094
99.372
86.088
71.232
56.544
52.650

FONE, Single Op.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SM5CEU
OH2KK
LA1KG
SM4CGM
SM7TE
OH7PI
OH0NI
LA7VE
OH2HC
OZ1LO
SM5EAC
SM5API

FONE, Multi Op.

408.980
386.456
379.916
344.463
343.844
238.428
223.062
181.308
179.328
178.577
176.712
164.635

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

OH2AM 1.315.160
SK6AB
391.795
323.274
OH2AC
158.224
OH1AA
119.848
SM7CFR
OH6AA
87.892
70.191
OH3TR
65.120
SK7BK
57.602
SM7DK/1
57.084
OH6AC
SK5BE
53.798
50.175
SL7AC

The Scandinavian Activity Contest 1968
landskamp
1. SRAL, Finland. 6.454.398 points
CW, Single Operator
CW, Multi Operator
FONE, Single Operator
FONE, Multi Operator
2. SSA, Sweden. 5.616.149 points
CW, Single Operator
CW, Multi Operator
Fone, Single Operator
FONE, Multi Operator
3. NRRL, Norway 1.431.557 points
CW, Single Operator
CW, Multi Operator
FONE, Single Operator
FONE, Multi Operator
4. EDR, Denmark 1.219.413 points
CW, Single Operator
FONE, Single Operator

53 logs
13 logs
41 logs
13 logs
120 logs

9.131 QSOs
5.822 QSOs
8.162 QSOs
6.084 QSOs
29.199 QSOs

1.425.952 points
1.425.952 points
1.684.589 points
2.109.050 points
6.454.398 points

67 logs
9 logs
42 logs
12 logs
130 logs

12.375 QSOs
3.058 QSOs
10.372 QSOs
3.693 QSOs
29.498 QSOs

1.886.190 points
580.922 points
2.355.768 points
793.269 points
5.616.149 points

13 logs
2 logs
33 logs
5 logs
53 logs

1.644 QSOs
264 QSOs
6.443 QSOs
1.439 QSOs
9.790 QSOs

185.493 points
18.860 points
1.035.063 points
192.141 points
1.431.557 points

16 logs
2.832 QSOs
32 logs
5.752 QSOs
48 logs 8.584 QSOs 1.219.413 points

416.156 points
803.257 points

Angelholm, December 1, 1968
SM7ID, Karl O. Friden, SSA Contest manager
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Resultaterne af OZ-CCA Contesten 1968
TOP TEN
SCANDINAVIANS
150.145
1. OZ1LO
83.526
2. OZ1QW
3. SM3EWB 76.500
72.956
4. OH5WH
61.028
5. OH7OK
40.734
6. SM3BCS
29.904
7. OH3MF
26.950
8. OZ4FF
9. OZ2UA/P 17.334
16.872
10. SM6EOC

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

TOP TEN NONSCANDINAVIANS
YU1NPV 103.461
OK2BHV 91.608
UW9AI
89.526
76.302
W1MDO
73.340
SP9ABU
DL7CF
73.308
DM9ADL 69.756
G3OXI
67.000
62.790
YUIKO
52.750
G2DC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

TOP TEN
CLUBSTATIONS
UA2KAW 319.554
UA3KBO
235.368
138.810
UI8KBA
100.947
UA6KBS
89.166
YU4EBL
82.544
UB5KED
59.001
UP2KBA
58.823
UA3KWI
55.341
UP2KCB
43.674
OH6AC

Results CW Section
Mozambique
1. CR7IZ
Western Germany
1. DL7CF
2. DL1JT
3. DL1JC
4. DL7EJ
Eastern Germany
1. DM9ADL
2. DM4YEL
3. DM3VGO
4. DM6SAK
5. DM4SBO
6. DM3TPA
7. DM4SJJ
8. DM2CUO
9. DM2CPL
10. DM2AHN
11. DM2BLJ
12. DM2BGI
13. DM2DEO
14. DM3XUE/a
15. DM2AUA
16. DM2BCF
17. DM2ADC
18. DM2ANA
19. DM2BRG
20. DM3WYF
21. DM3TOD
22. DM4ZHA
23. DM2ALI
24. DM2DCH
25. DM2BTO
26. DM3BE
27. DM3TNA
28. DM2BPB
29. DM4ZWL
30. DM2BUB
31. DM4VDA
32. DM3SSB

QSO POINTS

89

10.830

France
1. F8SF
2. F6ADQ

30
26

1.488
1.170

290
195
107
82

73.308
21.756
12.672
6.550

England.
1. G 30X1
2. G2DC
3. G3NSY

268
171
191

67.000
57.780
28.616

301
215
200
208
177
143
120
96
70
88
70
83
87
64
56
72
75
73
50
52
66
58
48
52
42
31
37
39
16
16
15
9

69.756
47.304
38.316
28.350
26.000
20.460
15.293
9.600
7.525
7.371
7.161
7.056
6.264
6.048
4.872
4.818
4.032
4.029
3.888
3.843
3.330
3.216
3.186
3.180
2.898
1.680
1.419
1.053
648
357
240
81

Checklogs: DM2ATD - 2AHM 2BZN - 2CHM - 2CRM - 3RQG
- 4WKL - 5JL - 6MAO.

Hungaria.
1. HA3GA
200
2. HA8UF
150
Checklogs: HA5FA - 6NC 7RB.
Panama.
1. HP1AC
Norge.
1. LA6U
Checklog: LA1H.

32.193
13.524
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1.050

QSO

POINTS

32

4.150

Bulgaria.
1. LZ2EA

146

13.530

Austria.
1. OE5PX
2. OE3AX

150
37

16.524
2.091

Finland.
1. OH5WH
2. OH7OK
3. OH3MF
4. OH7RW
5. OH1LA
6. OH6XH
7. OH6YD
8. OH1UR

276
264
172
62
17
17
19
4

72.956
61.028
29.904
4.032
540
504
486
36

Multioperator (Club)
251
1. OH6AC

43.674

Czechoslovakia.
1. OK2BHV
2. OK2BWI

339
250

91.608
30.771

3. OK3CDP
86
4. OK2LN
77
5. OK3YL
100
6. OK2HI
75
7. OK1AIA
35
24
8. OK2BCJ
9. OK1CIJ
12
10. OK1PG
6
Checklogs: OK2BPE 3CCC - 3CGP.
Belgium.
1. ON4UO

144

Greenland.
1. OX3ZO

85

8.649
5.382
5.280
4.674
2.415
1.080
225
108
2PAE -

16.170

6.942

Denmark.
1. OZ1LO
470
2. OZ1QW
293
3. OZ7TF
200
4. OZ4FF
147
5. OZ9FW
216
6. OZ2UA/P
107
7. OZ4H
126
8. OZ2LW
158
9. OZ5WQ
102
10. OZ8E
105
11. OZ4MD
83
12. OZ5DP
112
13. OZ7XM
46
14. OZ4TR
34
15. OZ7FH
22
16. OZ5AR
31
17. OZ1I
11.
Multioperator (Club)QSO
1. OZ4HAM
17
Checklog: OZ5LZ.

162.288
83.526
28.800
26.950
21.384
17.334
15.750
12.075
10.080
8.820
7.221
5.600
2.070
1.452
780
651
403
POINTS

408

Netherlands.
1. PA0VB
151 13.356
2. PA0SOL
110
9.315
3. PA0YN
50
4.992
Checklog: PA0JR.
fortsættes næste nummer
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Godt nytår.
Tillad mig som sidste indslag i dette nr. af »OZ«
at rette en tak til mine faste medarbejdere for deres
indsats i det forløbne år, og ligeledes en tak til alle,
der på den ene eller anden måde bidrager med op
lysninger og nyheder til denne rubrik. Godt nytår alle
sammen.
Børge Petersen, OZ2NU

Træningstelegrafi på 80 m
Der sendes fra station OZ5EDR, København.
Tid: Hver søndag form. 10,00-11,00 DNT.
Frekvens: 3580 kc/s.
Sendetype : Umoduleret telegrafi (Al).
Input: 180 W.
Ant.: W3DZZ (Multiband - dipol).
Hastigheden bliver i denne måned ca. 50 tegn/
min.
Tak for rapporter. Rapporter modtages meget
gerne.
Vy 73 de OZ4SJ, Svend Age Jensen.

Telephone & Telegraph Service of the State af Israel.
This station is located in Tel Aviv« eller: »This is a
test-transmission for circuit adjustment purposes from
a radio telephone station of the Swiss Telegraph and
Telephone administration in Bern. This is a point to
point communication and not a broadcasting service«.
Det drejer sig i sådanne tilfælde om PTT-stationer
(PTT: Post, Telephone & Telegraph). Formålet med
udsendelsen er at give modtagerstationen lejlighed til
at justere modtager, antenner, o.s.v., inden man benyt
ter frekvensen til dens egentlige formål: overførsel af
radio-telefon samtaler mellem de lande, hvori sen
der- og modtagerstationerne er placeret. (Heraf nav
net Point to Point).
Andre PTT-stationer har et call, som f. eks. »Hello
New York, this is Lisbon calling«, efterfulgt af en
tonerække. Man taler i dette tilfælde om »melodymirror« i modsætning til »voice-mirror«.
PTT-stationernes frekvenser er vanskelige at op
give. Men stationerne sender bl. a. inden for følgende
frekvens-bånd:
5100-5480 kHz
5730-5950
6765-7000
7300-8195
9040-9500 -

9775- 9995 kHz 14350-15000 kHz
10100-11175
15450-16460 11400-11700
17360-21000 11975-12330
23350-25000 13360-14000 -

En del stationer benytter SSB (Single Side Band),
DSB (Double Side Band) eller ISB (Independent Side
Band) til udsendelserne.
I nogle af test-annonceringer indgår sætninger som :
»Will distant receivers piease give their idenfication
signal in Condition B«. Dette antyder, at der også
findes en Condition A. Condition B betyder normal,
klar tale (normalt moduleret) i modsætning til Condi
tion A, der angiver »scrambled« tale, hvis indhold ik
ke kan forstås ved modtagelse med en normal mod
tager. Alle ikke-offentlige meddelelser sendes derfor i
Condition A.
PTT-stationerne ønsker normalt ikke rapporter på
deres udsendelser; men mange, måske de fleste, be
svarer alligevel tilsendte rapporter med QSL. Rappor
ten udformes som en rapport til en radiofonistation
(jfr. tidligere numre af OZ), og som programdetaljer
angives test-annonceringen. Det er normalt tilstræk
keligt at benytte »The Overseas Radio Telephone Ser
vice, Post Telephone & Telegraph Company, (byen),
(landet)« som adresse.
Ivan Stensgaard.

QSL-rapport fra en PTT-station.

Point to Point DX.
De fleste har sikkert i forbindelse med DX-ingen
hørt stationer, der igen og igen sender en annoncering
i stil med: »This si a test-transmission from the Post,
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I. S. W. L.
På QSL-kort, som man modtager, findes ofte påstemplet ISWL QSL Bureau og en adresse i England.
Denne forkortelse dækker over International Short
Wawe League, en organisation, hvis formålsparagraf
siger, at klubben 1) skal samle kortbølgeinteresserede
i hele verden, uafhængig af race, tro og politik til
medlemmernes gensidige fordel, 2) skal skabe og
fremme international forståelse ved hjælp af interesse
for kortbølgeradio, 3) skal skabe mulighed for, at
lemmerne og andre interesserede kan få mest ud af
deres hobby.

Organisationen er således åben for alle kortbølge
interesserede over hele kloden, og man udgiver hver
måned et blad »Monitor«, ligesom man har oprettet
et QSL-bureau, trykker QSL-kort o.s.v. Årskontin
gentet er på 35 shillings i hvilket er inkluderet »Moni
tor«. Både amatørtjenesten og BC-lytning bliver be
handlet, der er QSL-adresser, kort sagt: alle sider af
traffic bliver behandlet. Interesserede kan skrive til
sekretæren, Mr. Bernhard Brown, ISWL Hq, 60
White Str., Derby, England.

Vi kender alle det fænomen, at man får lovning på
et QSL-kort for en ført forbindelse, hvorefter man al
drig hører mer fra den pågældende. De, der under
streger »QSL 100 %«, er som regel de værste. Lige så

Et kort, man bliver glad for at modtage: På bagsiden står
følgende: Dr. om Wagner. Your prefix (027) is the first in
my log and I am very glad. I cannot listen the fone and SSB,
but will only CW. S.W.L. since 7-3 1966.Old 36 years. First
and only de af (døve) radio amateur of Holland.

Dette kort er derimod lidet flatterende: Der står: Tnx for nice
QSO. Have sent many vards to OZ. 1 gave up. - Thanks for
my first - may we meet again and God Bless. Derne..

uværdig denne fremgangsmåde er - lige så megen
respekt må man have for de, der lige ud siger, at de
ikke sender QSL. Det er et standpunkt, man må re
spektere uden nødvendigvis at kende baggrunden der
for.
Når dette fremhæves, er det fordi vi fra 3A2CL
har fået meddelelse om, at 3A2-amatørerne med stor

beklagelse har set sig nødsaget til at ophøre med at
besvare lytterkort. For Monaco-amatørerne er QSLbesvarelsen efterhånden blevet et sådant problem, at
man f. eks. efter at have været i luften i en halv
time senere må bruge flere timer på at besvare ind
komne kort. For ikke at skabe falske forhåbninger
hos de mange SWL’s har man derfor truffet denne
afgørelse, som man selv er de første til at beklage.

EDR-medlemmer, der er interesserede i at få et
DR-nummer, kan blot skrive til undertegnede med
opgivelse af medlemsnummer. DR-certifikatet vil blive
gratis udstedt og tilsendt. Stof til SWL-spalten mod
tages også meget gerne fra DR-lytterne og det sen
des også som sædvanligt til: Vøgg H. Jacobsen,
OZ7DX, Gustav Adolfsgade 5, DK-2100 Kbh. ø.,
inden den 20. i måneden for at kunne komme med
i det følgende nummer af »OZ«.
Et godt nytår med mange gode timer ved modta
geren ønskes af
OZ7DX, DR-leder.
Nyindregistrerede modtagerstationer pr. 1. nov. 1968:
Medl.nr. DR10946 1474 Ib Arne Christoffersen, Willemoesgade
51, Kbh.
10299
1475 Benny Jensen, Ahornvej 6, Hundested.
11009
1476 Viggo Laursen, Fredskovhellet 42, Hil
lerød.
10937 1477 Stig Sommer Jensen, Nyvej 1, Knudsker,
Rønne.
11007 1478 Eigil O. Pedersen, Fr. Sundsvej 36 B,
Kbh.
10568
1479 Bent Petersen, Dybbøl.
5018
1480 Erik Gaarn, Bogholderallé 27 Vanløse.
11060 1481 Jesper Bodekær, Marselis Boulevard
135, Aarhus C.
11108 1482 Anker Jensen, Odensevej 114, Middel
fart.
Internationalt Nyt.
Fra Region I Bulletin okt. 68 plukker vi denne gang
følgende: I slutningen af 1970 vil der blive afholdt en
ITU-konference, hvor rumfartens kommunikation vil
stå i forgrunden. Amatørerne må stå vagt om de fre
kvenser, der ifølge RR er tildelt dem i SHF-området.
Bl. a. er det jo ikke usandsynligt, at amatører frem
over vil anvende pulskodemodulation (PMC), og da
er man henvist til SHF p. g. a. udsendelsens bånd
bredde . . . selv om de algierske amatører har det
svært p. g. a. valutarestriktioner, findes der dog 15
licenserede stationer dernede: 7 7X2 (statsborgere),
5 7X0 (udlændinge) og 3 klubstationer (7X2 efterfulgt
af 3 bogstaver). 7X3-prefixet udstedes for Sahara
området; endnu er der dog ikke udstedt nogle 7X3licenser . . . . F. R. A. (Færøerne) startede d. 1. nov.
68 en langtidstest på 3.5-28 MHz for at give andre
mulighed for at kontakte det nødvendige antal OYstns til WAOY-certifikatet. Aktivitetsperioden løber til
d. 30. april 69 . . . nedsættelsen af en speciel gruppe
inden for DARC (Tyskland) har medført en begræns
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ning af DARC-anerkendte diplomer. Man har således
fulgt tidlige anbefalinger fra REG. I om indskrænk
ning af det efterhånden for voldsomme udbud af min
dre interessante certifikater ... I Luxembourg findes
nu 67 LXl-stns, 5 LX2-stns, 1 LX9-stn og 38 lytter
stationer . . . Foreningen på Mauritius (MARS) har
omsider modtaget det senderbyggesæt, som ARRL har
sendt som gave. Bygningen af senderen foregår som
led i et uddannelsesprogram på Maurituis .. .
Som situationen er i Nigeria for øjeblikket, er kun
følgende 5N2-stns aktive : AAF, AAJ, AAU, AAX,
ABF, ABG, ABH, ABI ... I England er RSGB
flyttet til 35 Doughty Street, London W.C.l. G2FKZ,
Charles E. Newton modtog Christoforo Colombo-prisen 1968 for sit store arbejde i det internationale geo
fysiske år (IGY) ... IARC’s CPR-test 1968 blev vun
det af XW8AX, mens SM7CSN og UA9BZ vandt
singleband på henholdsvis ssb og cw ... ITU har nu
137 medlemmer; det er meget vigtigt at have amatør
repræsentanter ved unionens møder, så mødedelta
gerne kan informeres om amatørtjenesten ... Inden
for den nyoprettede Reg. II er man enedes om at
samle de mange nationale nødtjenester i et stort cari
bisk nødnet.
OZ7DX.

„JAMBOREE-ON-THE-AIR”
blev afviklet i week-enden den 19.-20. oktober, og tra
ditionen tro var der en dårlig tilslutning fra dansk
side, idet der såvidt vides, kun var een dansk station
i luften.
Det var FRIE FUGLE GRUPPE fra det Danske
Spejderkorps, der deltog under sit nys erhvervede
kaldesignal 5FW. Gruppen opnåede kontakter med
spejderstationer i SM, OH, LA, DL og G-land. Ikke
det helt store resultat, men tilstrækkeligt til, at inter
essen er vakt, således at vi også næste år kan forven
te at høre dette kaldesignal.
Den svigtende deltagelse må vel tilskrives mang
lende oplysning hos vore fire spejderkorps. Der er p.
t. ca. 100.000 spejdere i Danmark, og hvis blot 2½
% af disse har den rigtige alder og tilstrækkelig inter
esse, giver det 500, der kan aktiveres.
Næste års jamboree finder sted i week-enden den
18/19. oktober, og vi vil gennem en forøget oplysning
gennem de forskellige spejderblade skabe interesse,
idet det er en forudsætning, at initiativet til deltagelse
må komme fra spejderne.
Men til oplysning for vore senderamatører kan det
siges, at det faktisk er et arrangement, der er værd
at deltage i. Hvad enten stationen oprettes i spejdernes
hule, eller der arbejdes fra den normale QTH, såvel
under forberedelsen som under selve jamboree’en. Og
spejderne er friske fyre, der som alle unge er interes
seret i mekanik, elektronik o. s. v. Deres øjne står på
stilke ved synet af en arbejdende station. Det er en
fornøjelse at arbejde sammen med dem.
Og selve jamboree’en afvikles i en rolig og behage
lig atmosfære. Der er intet jag, idet det jo ikke er en
test i normal forstand. Der uddeles ingen certifikater
eller tildeles points. Og så kommer man i forbindelse
med en række stationer der normalt ikke deltager i
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tester. Det giver mulighed for en række gode og per
sonlige kontakter udenfor de normale rækker.
Pigespejderne må vi ikke glemme. Interesssen for
kortbølgearbejdet er også til stede hos pigerne. Se
blot til interessen i Sverige og Norge, hvor pigespej
derne deltager med liv og lyst.
Hvem ved - måske de unge, vi skal samarbejde
med i dag, er kommende amatører. Det vil komme
EDR til gode i fremtiden.
OZ3AG.
PS. Skulle der trods alt have været stationer i gang
i forbindelse med spejdere, bedes aktiviteten rapporte
ret til
A. F. Gotfredsen,
Peder Lykkesvej 231,
2300 Kbhvn. S.
Telf. (01) 55 98 65.
Jamboree-on-the-air.
Efter i flere år at have prøvet på at få interesseret
de danske spejdere i JOTA, er det mig en glæde at
viderebringe denne rapport fra OZ3AG. Samtidig vil
3AG overtage jobbet som »national Organizer« for
denne aktivitet. Dette er ganske naturligt, da under
tegnede ikke er spejder.
Med andre ord: fra 1. januar 1969 går al korres
pondance vedrørende JOTA til OZ3AG, som jeg øn
sker alt godt med arbejdet fremover.
OZ7DX.
I tilslutning til ovenstående skal det endvidere til
føjes, at OZ3AG ligeledes afløser OZ7DX som EDR’s
kontaktmand til NRAU’s udvalg vedr. samarbejde
med spejderne.
OZ2NU.
Et hjertesuk i forbindelse med juletesten.
Det kan godt være, at det er mig, der har misfor
stået situationen, men jeg troede, at juletesten var et
arrangement, der havde til hovedformål at gamle så
vel som yngre amatører mødtes i luften for at sige
hinanden: »Glædelig jul«. - I den overbevisning del
tog jeg, og med den baggrund havde jeg megen glæde
af første afdeling om formiddagen, selv om jeg un
drede mig over, at bare 6-7 stykker blandt deltagerne
var jævnaldrende med mig, eller ældre. Og jeg hører
endda til blandt de yngre, og føler det sådan, altså
med en naturlig respekt for de gamle drenge, der alle
rede var QRV, da jeg endnu gik med ble.
Men der må da være noget galt et sted, kære arran
gører af denne juletest.- Hvor var alle de gamle hen
ne? - Og hvorfor var de ikke med?
Kan det være, at de har hørt samtalerne på båndene
efter juletesterne i de forløbne år? I hvert tilfælde fik
det, som jeg hørte på båndene efter juletestens for
middagsafdeling mig til at holde op øjeblikkelig - og
bare sende min log ind som check-log, lovende mig
selv, at jeg ikke skulle være med på den »spøg« igen,
så længe formålet var så udefineret - og først og
fremmest så længe tonen i diskussionen efter testen er
den skinbarlige dolken hinanden i ryggen, endda med
navns nævnelse med beskyldninger om svindel med
rapportnumre, om store watt contra små watt o.s.v

o.s.v. - Ih, guder, hvor er det barnligt - og hvor er
det uværdigt.
I en parentes må her bemærkes, at jeg ikke selv var
med i nogen diskussion, og ej heller var jeg genstand
for »offentlig« kritik. Tak for det.
Men hvordan bør da juletesten være? Jeg har ikke
selv nogen patent-løsning, men jeg mener, at den bør
være så lang (evt. kun i én periode), at alle små statio
ner, alle urutinerede og alle AM-stationer får deres
chance. Når alle »de store« har gjort sig færdige med
hinanden i løbet af en times tid, ja, så skulle jagten for
alvor gå ind på »de små« - og på »de gamle«. Så
kunne der måske blive lidt sport i det - og det ville
kræve større dygtighed af den enkelte.
Juletesten skulle kunne udvikle den tolerance, som
er svindende, men som vi har så stærkt brug for.
Radio-interessen er vi fælles om at have, men vi gri
bes hver for sig af en eller anden speciel detaille, der
interesserer os særligt. - Hvilken gren er den bedste
inden for vor hobby? Hvem tør svare?
Bør vi ikke erkende, at nogen kan føle glæde ved at
brøle ud i æteren med diverse kilowatter og sandpa
pir nr. 3 (de bliver jo klogere alligevel, når de opda
ger, at bestræbelserne virker imod hensigten), medens
andre frydes ved at nå så langt som muligt med så
lidt -som muligt. Andre igen synes at AM lyder smuk
kere end »abesnak og snøvlebasser« - og omvendt.
Nogle nyder at køre CW så hurtigt, at de end ikke
selv kan følge med - andre enten gider ikke, eller helt
ærligt kan lære at bruge anvendeligt CW. Men alle,
uanset specielle interesser, er dog enige om, at det at
være RADIOAMATØR, ja, det er lykken, simpelt
hen.
Kunne vi finde frem til en form for juletest, der
kunne befordre erkendelse af vor naturlige uensartethd samt opfordre til gensidig tolerance, ja, så vil jeg
være med igen. Traditionen at holde juletest må ikke
brydes, men tiden er løbet fra den. Dens form må
ændres.
Godt nytår til alle fra
4720 - OZ1IF Ib.

Syv år er der nu gået siden jeg overtog redaktionen
af DX-jægeren, det har været syv interessante år, men
tiden er nu kommet, hvor jeg af forskellige grunde
vil trække mig tilbage.
I løbet af min redaktørtid skete overgangen fra AM
til SSB, en overgang, der har betydet meget for DXmulighederne.
CW er stadig en meget anvendt kommunikations
form, specielt når forholdene ikke er de allerbedste.
I løbet af de syv år blev RTTY også introduceret,
men til DX brug vandt den ikke rigtigt nogen ud
bredelse, blandt andet fordi RTTY ikke er nær så flek
sibel en kommunikationsform som CW og SSB.
DX-jægerens nye redaktør bliver OZ3Y, der er
kendt i den ganske verden, som en af vore aktiveste
SSB-amatører.

En nærmere præsentation af 3Y er vel unødvendig,
men jeg er sikker på, at 3Y som DX-jægerens redak
tør vil være i stand til at få gjort stadig flere OZ’ere
DX-minded.
Jeg håber, at de mange, der igennem kortere eller
længere tid har hjulpet mig med nyheder og båndrap
porter i fremtiden vil give 3Y den samme hjælp.
OZ2CL vil fra ca. 2. januar og tre uger frem op
holde sig i Monaco, hvorfra han vil være aktiv med
kaldesignalet 3A2CL.
Stationen er en SB 101 og han lytter efter OZ om
kring 14280 kl 08z og 16z.
Den new zealandske ekspedition til Chathan Isl
skulle starte den 5. januar og fortsætte i en månedstid.
Kaldesignaler
er
ZLIDS/C-1IL/C-1TU/C-2AFZ/C,
de medbringer high power grej og frekvenserne er CW
3523, 7015, 14025, 21025 og 28025 mens SSB er 3825,
7090, 14125, 14250, 21350 og 28550 kHz. Bedste fre
kvenser vil sikkert være tyve eller femten meter i mor
gentimerne.
Et nyt DX-team er under dannelse, idet VE6AJT6APV, der i nogen tid har tourneret i Stillehavsområ
det, til februar vil slutte sig sammen med KH6GLU
for at tage til FW8. Deres normale frekvenser er SSB
14175 og CW 14070.
To interessante DX-net som det kan være interes
sant at lytte til for DX. informationer eller for at
fange et nyt land er Pacific DX net, der mødes hver
fredag på 14240 mellem 07 og 10Z med KH6GLU
som netkontrol.
South East Asia net der mødes dagligt på 14320 kl
1200z med 4S7PB som netkontrol.
Det er ikke sikkert at de lukker
nogen ind i QSO’en,
men de har sikkert mange interessante oplysninger,
som normalt er længe om at komme til Europa.
VS5MH er nu aktiv med en KWM2 og en 30L1
liniær forstærker, mens VS5PH er aktiv med en
SB100, han har xtals til 14112, 21112 og 21397, han
ernormalt aktiv omkring kl 10 og 17z.
Båndrapporter:
7 MHz SSB 3SK:

OA4OS 07 5N2ABG 06
5Z4LS21 9K2CF
14 MHz CW 7BQ: JA2CLO-1FNA 07 TA2EM 07
VK3MR 09
SSB 3Y: KR8EAO8
UD6BD 10
VQ8CA 16
UA9AN 09
VK9LR (N.G.) 10 FR7ZG 18
FK8BG 08 VK9RH (Norfolk 07
VR4EL 08 UA0YE 07
FH8CD15 KL7FAC 09
FB8WW 16
21 MHz CW 7BQ: TN8BG 17 ELØB 11 PY1DB 10
CT3AS09 JA’s 09.
SSB 3SK: DU1UP 11 VQ9GA 11.
28 MHz SSB 3SK: ZD5R 11.
Hermed er DX-jægeren så slut fra min hånd, tak
for rapporterne og husk i fremtiden at sende rapporter
til OZ3Y.
73 og god jagt de OZ7BQ.
Rapporter sendes fremover til:
OZ3Y, Hans Rossen, Halsebyvej 1, 4220 Korsør.
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ITU konference om rumradio:
Det administrative råd ved den Internationale Tele
union har meddelt, at der forventes afholdt en admi
nistrativ verdenskonference i slutningen af 1970. Kon
ferencen skal behandle kommunikation i rummet, de
dermed forbundne problemer og fordeling af frekven
ser dertil.
IARU Region 1 vil formentlig anmode om at blive
reræsenteret på konferencen for at varetage radio
amatørernes interesser. Det er VHF-, UHF- og SHFbåndene, der er aktuelle ved en eventuel ændring og
nytildeling af frekvenser. Nu er det derfor tiden for
os amatører at vise, at der er behov for frekvensom
råder til os inden for FHV-, UHF- og SHF-båndene
- dette kan kun gørese ved, at der bliver aktivitet og
helst stor aktivitet på de frekvensområder, vi har til
ladelse til at benytte, samt dem, vi kan få tilladelse
til at benytte.
Følgende frekvensområder er tilladt for amatører :
144-146 MHz.
432-138 MHz.
1215-1300 MHz.
3400-3475 MHz, kun i Tyskland og England.
5650-5850 MHz.
10000-10500 MHz.
21000-22000 Mhz, kun i Norge, Sverige, Tyskland
England.
Her i landet skal der ansøges om tilladelse til an
vendelse af frekvensområderne over 438 MHz - til
orientering kan oplyses, at dette ikke er nødvendigt i
vore nabolande.
I den daglige trafik på 70 cm anvendes normalt
området 432-434 MHz og på 23 cm er det området
1296-1298 MHz, der anvendes.
Aktiviteten på 23 cm er meget lille — der er hel
digvis stadig nogle, som planlægger og så småt er i
gang med bygning af udstyr. På 70 cm er aktiviteten
stadig langsomt stigende, men der er langt igen, før
end der er daglig trfik. Jeg kan nævne, at jeg her fra
Dragør i 1968 på 70 cm har wdk følgende : OZ1OF 1MK - EME - 4HX - 7LX - 7MO - 8EH - 9BS 9DK - 9EA - 9TJ - 9TM og SM7DBM. I 1969 må
vi se at få en større aktivitet på vore UHF og SHF
områder.
I England er mandag aften 432 MHz aktivitetsaften
- der anvendes området 432-434 MHz. Dette område
er opdelt på samme måde som 2 meter båndet der
ovre, d. v. s. den lave del af området anvendes af den
vestlige del af landet, midten af området anvendes i
den sydlige del, og den højeste del af området anven
des af den mellemste og nordlige del af landet.
VHF nyt:
OZ5NM skriver : »Hermed resultaterne fra meteor
scatterforsøgene fra d. 12. dec. til og med d. 15. dec.:
Torsdag d. 12. 0000-0200 GMT:
OY2BS hørte flere pings med længder på indtil flere
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sekunder. OX3DJ mener, at han har hørt mig meget
svagt - OX3DJ kører med ca. 30 db antennegain.
Jeg hørte OY2BS ret kort enkelte gange. Endvidere
hørt EI7AF en enkelt gang.
Fredag d. 13.: 0000-2022 GMT.
Intet hørt. Formentlig på grund af, at en storm på
Færøerne havde drejet OY2BS’s antenne ca. 10°.
Der blev herefter aftalt nye forsøg til lørdag aften.
Lørdag d. 14. 2200-230 GMT.:
QSO gennemført med OY2BS - RST rapport sendt
fra OY2BS : 559. RST rapport sendt fra OZ5NM :
449.
Længste periode hvori signaler var hørlige, var ca.
2½ sekund hos mig og længere hos OY2BS.
Søndag d. 15. 0900-1000 GMT.
OY2BS hørte mig flere gange. Jeg hørte OY2BS
et par gange, men var generet af tændingsstøj.
2100-2200 GMT.
Jeg hørte OY2BS talrige gange i første udsendelse
og gmodtog brudstykker af kaldesignal. Hvad OY2BS
hørte vides ikke.
Der blev under forsøgene forsøgt med både 5 min.
og 15. min. perioder, og resultatet var, at vi syntes
bedst om perioder på 15 min.
Jeg kørte med 100 watt TX, RX 40235, + HW 32,
antenne : 10 element.
OY2BS: TX: 4X250B med 200 watt, RX: kry
stalstyret konverter foran 80 meter modtager, an
tenne : 6 element.
Konklusion: Jeg tror, det er muligt for mange dan
ske 2 meteramatører at gennemføre meteorscatter
forbindelser«.
OZ9PZ skriver: »Den 10., 11. og 12. december
lavede jeg meteorscatter forsøg med EI7AF. Den 10.
december hørte jeg 16 små pings, men opnåede ikke
QSO. Den 12. december hørtes kun 3 pings.
Den 12. december gik det bedre. EI7AF sendt rap
porten 3 :5 og jeg sendte rapporten 3 :4. Senere hørte
jeg signaler op til 7 sekunder og styrke 5.
EI7AF stn: RX : converter med TIS 34 - AF 239
+ HQ 180.
TX : 100 watt på 145.800 MHz.
Ant.: 15 db gain - 10 meter over jorden.
QTH : 60 miles vest for Dublin.
OZ9PZ STN: RX: 6CW4; TX: 100 watt på
144.005 MHz; ant.: 10 element - 15 meter over jor
den. Opr.: OZ2CV - OZ2ND og OZ9PZ.
Under forsøgene blev der anvendt telegrafi med en
hastighed på ca. 180 tegn/min.«
Tillykke til -5NM og -9PZ med jeres fine resulta
ter — jeg vil håbe, at flere OZ’er på VHF vil få inter
esse for meteorscatter forsøg.
Aktivitetstesten:
I decembertesten blev placeringerne :
144 MHz:
OZ4DP OZ9EVA - 4158 points
2GM - 4539 points
7LC 7SQ 4BK/p - 4362 points
2OE - 4326 points
1MK 9PZ - 3844 points
9RS 1BI 6QQ - 3679 points
9TJ 8UX - 3359 points

2788
2424
2268
1901
1485
1446
1378

points
points
points
points
points
points
points

6SR - 1270points
6DN - 3045 points
1GE - 795 points
6RI - 2915 points
6JM - 695 posint
8MX - 2841 poinst
8 KB 268 points
1PD - 2815 points
Checklog: OZ2FD.
281 points
432 MHz :
OZ9TJ 9PZ - 179 points
144 Mhz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden
kl. 19,00-23,59 DNT.
432 Mhz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden
kl. 22,00-23,59 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 20. i re
spektive måned.
HUSK: 432 Mhz aktivitetstime hver søndag mel
lem kl. 11,00 og 12,00 DNT.
OZ7IGY:
Når dette læses, skulle 146 MHz senderen igen
være i gang.
Testkalenderen:
Følgende tester
er planlagt for 1969 :
Arrangør :
Dato :
Bånd:
1. og 2. marts
144, 432 og 1296 Mhz
UK7
SSA
3. og 4. maj
144 Mhz
EDR
24. og 25. maj
432 og 1296 Mhz
UK7
5. og 6. juli
144 og 432 Mhz
6. og 7. sept.
144, 432 og 1296 Mhz
Reg. 1 test
EDR
6. og 7. sept.
144 og 432 Mhz
1. og 2. nov.
DARC
144 Mhz CW
EDR
28. december
144 Mhz
Ved ovenstående tester skal IARU Region 1 bånd
planen for 144-146 Mhz området overholdes.
Indbydelse til test:
UK7 Marstest
Sändareamatörer i Danmark, Finland, Norge och
Sverige inbjudes härmed till VHF-test från 1. mars
kl. 20,00 GMT till den 2 mars kl. 11,00 GMT.
Frekvensbånd :
144, 432 och 1296 Mhz. Ett QSO pr. band och
station. Region I :s bandplan skall tillämpas.
Poängberäkning :
1 poäng pr. km, avstånd under 50 km räknas som
50 poäng.
Testmeddelande av typ 59(09)001 GQ56B (rapport,
QSO-nr., QRA-10-kator).
Log i A4-format skall innehålla från vänster till
höger: datum, klockslag (GMT), motstation, sänt
meddelande, mottaget meddelande, avstånd i km och
en tom kolumn. Uträknad log sändes till SM7AED,
Trumslagaregatan 3, 23100 Trelleborg, poststämplad
senast den 16/3 1969.
Bästa station i varje land erhåller SSA :s diplom.
73 Styrelsen UK7.
VHF aktivitet:
OZ-DR 1449 i Sønderborg skriver, han har hørt
følgende:
20/10:
DL/ER
og
DC6CJ/m;
22/10:
DM4PD - DM2BZD - DL/HM; 26/10: OK3VKV
- OM5UKV - SP9FG - OE2OML, alle med ESB;

27/10: DJ3GU - DJ9KC - DJ4AU - DJ8QV DC6FZ (QRA FI50C) - DJ8 (ARTOB - PA/WTE DC6ZZ;
31/10:
Aurorasignaler
fra
SM4MPI
DL3YBA (ESB) - DI90R - SM5BSZ - SM7BA DL7BC; 17/11 : ARTOB forsøg, hvor følgende sta
tioner med ESB blev hørt: DM2DBO - DJ1WM DJ8EA - DJ1KM - DJ9CP - DJ3FC - OE20ML DL3SP - DL9AR - PA/TLT - PA/HRT - DJ8QV
- DL6BO - OZ9SW - DC6CP - DM3GJL - PA/VD
- DJ4AU - DC6FN - DJ6GP - DJ9KC - DJ3ZU.
Tak, John for en god rapport med mange gode DX
stn’s.
OZ9PZ har den 12/12 wkd PA/BYL og G3VPI,
men p. gr. af MS forsøgene blev det ikke til mere.
Nyhedsudsendelse:
Fra den 1. december 1968 har SM7SSA hver søn
dag kl. 10,00 DNT på 145.00 Mhz med AM bragt en
nyhedsbulletin. Indtil nu har bulletinstationen været
SM7AGP i Malmø, antennen er rundstrålende, og
der skulle være gode muligheder for modtagelse i
Øresundsområdet. Stoffet, der bliver bragt er det of
ficielle fra SSA, men suppleret med auroravarsler,
ballonopsendelser og konditionsrapporter.
QRA kort:
Region 1 QRA kortet kan af interesserede købes
hos SSA ved at sende 25 svenske kroner til:
SSA - Forsåljningsdetaljen
Fack
12207 Enskede 7
Sverige
Postgiro nr.: 5 22 77.
OVERHOLD REGION BÅNDPLANEN
FOR 144-146 MHZ OMRÅDET.
Vy 73 de OZ9AC.
2 Meter Klubben
22 VHF-amatører fra nær og fjern - helt fra Hil
lerød, Ringsted og Roskilde - trodsede snevanskelig
heder og glat føre for at deltage i jule- og pakke
festen den 18. december. Der var høj stemning i det i
dobbelt forstand tætpakkede mødelokale hos 5AB. 3
nydelige YLs havde aftenen igennem fuldt op at gø
re med at sørge for forplejningen; kun under auktio
nen havde de et pusterum. Indholdet af de medbrag
te pakker var så spændende som nogensinde; ikke så
få af dem indeholdt ret værdifulde ting. - Det blev
en af de helt store aftener - klokken blev halvtre,
inden de sidste tog afsked.
2-Meter Klubbens næste møde finder sted onsdag
den 22. januar kl. 20,00 hos OZ5AB, Toftegårdsvej
23, Lille Værløse (3 min. gang fra stationen). Det bli
ver en normal klubaften, men 5MK vil tage den nye
RSGB håndbog med, så vi sammen kan se lidt på
dens VHF-stof. Desuden en interessant tysk håndbog,
»Transistor-Amateurfunkgeråte
frir
das
2-m-Band«,
som indeholder talrige nyttige vink for den, hvis sær
lige interesse er transportable 2-meter stationer.
OZ5MK.
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Oversigt over de forventede bedst anvendelige frekvensbånd
for amatør-radioforbindelser
GMT
9
11
1
3
5
7
13
15
17
Japan
New Zealand
Melbourne
Singapore
Indien
Sydafrika
Middelhavet
Argentina
Peru
Vest Grønland
New York
Vestindien
San Francisco
Polynesien

3,5
3,5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
14
14
14
7
7
7
7
3,5
3,5
3,5
3.5
3,5

14
21
21
21
21
21
14
7
7
7
7
7
7
7

21
21
21
28
21
21
21
14
7
7
7
7
7
7

7
14
14
28
28
21
21
21
14
14
7
7
7
14

7
14
14
21
28
28
21
21
21
21
21
21
35
14

7
14
14
21
21
28
21
21
21
21
21
21
7
7

7
7
7
7
14
21
14
21
21
14
21
21
14
14

19

21

23

7
7
7
7
7
14
7
14
14
14
14
14
14
14

7
7
7
7
7
14
7
14
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

KØBENHAVN

AMAGER

Call: OZ5EDR
Lokaler:
Frederiksundsvej 123
Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen hol
der møde hver mandag kl. 20,00, QSL-centralen
(OZ6MK) åben kl. 19,30-20,00. Lokalerne desuden
åbne efter aftale lørdag kl. 14,00-17,00.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.
Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej
9, 2. sal, 2000 København F. Tlf. Gothåb 1902
v. Giro 59755.
Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16,
2400 København NV. Tlf. GOthåb 4241.

Formand: OZ2XU, H. M. Schou Nielsen, Mjøsensgade 6, 2300 S, tlf. AM 3812v.
Mødelokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37
til Lergravsvej. Møde hver torsdag fra kl. 19,30.

Programmet:
20. januar:
Klubaften. Har du et eller andet at fortælle om el
ler grej at demonstrere, er du meget velkommen der
til.
27. januar:
OZ1LQ og OZ7JX demonstrerer henholdsvis Hallicrafters og Heathkits nyeste modeller.
3. februar :
Auktion. Kun de sælgere, der ikke nåede at komme
med sidste gang, nemlig 4AO, 8PV, 8QX og 9TM.
10. februar:
VHF-aften. På grund af vanskelighed med at træf
fe folk i julen kan vi først meddele programmet på
auktionsaftenen.
17. februar:
Klubaften. Hvis nogen ikke skulle vide det: Klub
aftnerne samler altid mange medlemmer til en hyg
gelig amatørsnak til Esthers kaffe og ostemad.
P. b. v. OZ1SZ, sekretær.
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Program:
Torsdag den 23. januar:
Klubaften. Vi mødes over en stille bajer til en lille
sludder, både lokal og over 80 og 20 meter.
Torsdag den 30. januar :
De første rævejagter er under forberedelse. Derfor
har vi afsat denne aften til den sidste finpudsning af
rævemodtagerne inden det går løs.
Torsdag den 6. februar:
Hvad er overmodulation? Hvornår modulerer jeg
korrekt og hvad sker der når jeg overmodulerer? Det
te interessante emne vil blive debatteret den 6. febru
ar, idet 9JB vil komme og holde foredrag derom.
Torsdag den 13. februar:
Denne aften har vi helliget vort måleudstyr, idet
det gennem foredrag og demonstration vil blive vist,
hvorledes man opnår de bedste og mest pålidelige
resultater med sine måleinstrumenter.
Vy 73, Niels Badstue.

AARHUS
Call: OZ2EDR.
Adresse: Postbox 212, 8100 Arhus C, giro 9 19 29.
Formand: OZ9DA, Jørgen Dam-Johansen,
Hammershusvej 43, 8210 Århus V.
Kasserer : OZ7EW, Erik Kragh, Louisevej 20, 8220
Brabrand.
Sekretær: OZ6EI, Eigil Hougaard, Solbjerg, 8000
Arhus C., tlf. (06) 18 21 11 - 478.

Torsdag den 16. januar kl. 20,00:
i Viby skole (v. kirken). - OZ3VSK. Se omtale i OZ
december 1968.
Torsdag den 23. januar kl. 20,00:
i lokalerne, Vestergade 58. Antenner til de lange
bølger. Afdelingens antenneekspert OZ2LX vil denne
aften klarlægge netop dit antenneproblem. Så her
møder vi frem med vore spørgsmål.
Tirsdag den 28. januar kl. 20,00 :
2-rævs træningsjagt i Marselisborgskovene ved re
misen. Kom ud og nyd skoven en vinteraften og tag
evt. XYL med. Rævene skal nok sørge for motionen.
Torsdag den 30. januar kl. 20,00 :
Vestergade 58. Hvordan kommer jeg igang på HF.
OZ7YH vil her fortælle om de problemer, der måtte
være forbundet med oprettelse af HF-station. Samti
dig vil han besvare spørgsmål desangående. Her får
du mange nye impulser med hjem.
Tirsdag den 4. februar kl. 20,00 :
2-rævs træningsjagt i Marselisborgskovene ved re
misen. Rævesæsonen nærmer sig. Støv pejlemodtageren af og mød frem.
Torsdag den 6. februar kl. 20,00 :
i Vestergade 58. Vejrsatellitter og Rude skov. OZ1CN,
som arbejder i Rude skov, vil fortælle os om det
spændende arbejde, der udfolder sig i Rude skov.
Torsdag den 13. februar kl. 20,00 :
i Vestergade 58. Hvordan man i en fart fusker et el
ler andet sammen på et bræt, måler på det med diver
se instrumenter og forhåbentlig »får det til at køre«.
OZ6RK, som holder dette møde, skriver: Fremme
de frabedes venligst, da jeg møder uforberedt.
Tirsdag den 18. februar kl. 20,00 :
2-rævs træningsjagt i Marselisborgskovene ved re
misen. En rigtig fastelavnsjagt. Pas på ræven ikke gi
ver jer en lang næse!
OZ3RC har uden betaling overladt afdelingen en
kvittering (på et stort beløb) på diverse armaturer m.
m. og kun som betingelse stillet, at vinderne af Arhus
rævejagterne får overrakt en pokal, når vandrepoka
len afleveres, således at de har et varigt minde. Be
styrelsen har naturligvis med tak taget imod dette.
Tak 3RC!
- og 73 de OZ6EI, Eigil.
FÆLLES SØNDERJYSKE NYHEDER!
OZ
ED R' s
EA
MALLORCA-REJSE
19 69
Vi minder hermed alle rejsedeltagere, der har
indbetalt depositum på 110 kr., til at indbetale
restbeløbet 435 kr. pr. person. Seneste indbeta
lingsdato er den
1. februar 1969.
Beløbet indbetales på postgiro 808666, K.
Wagner, Ærholm 9, Åbenrå.
Husk! Selv om du først nu har besluttet dig
til at deltage, kan det måske stadig arrangeres,
men henvend dig til 8AJ, tlf. (046) 62 12 21,
han er dig gerne behjælpelig med yderligere op
lysninger! Se også OZ fra september 1968, side
302.

Resultatliste
for 2 meter mobiltest
Testen er åben for alle interesserede, og ar
rangeres af Haderslev afd. Den afholdes den
første tirsdag i hver måned. Henvendelse ang.
arrangementet rettes til OZ2TV, tlf. (045)
22008, Bent har alle oplysninger og venter kun
på din henvendelse!
Her er resultaterne:
1. OZ3FM
260 p.
650 p.
2. OZ2TV
230 p.
625 p.
3. OZB8X
110 p.
610 p.
4. OZ4FD
305 p.
5. OZ8IN
165 p.
195 p.
6. OZ8VF
70 p.
Foredraget
Antenne og udbredelsesforhold på HF og
VHF, arrangeret af Haderslev afd. som et led i
den fælles sønderjyske møderække, med OZ3M
som foredragsholder, blev en hyggelig og inter
essant aften for alle tilstedeværende, såvel fra
afdelingen som fra de andre sønderjyske afde
linger. Paul véd en masse om dette store og
omfangsrige emne, og han prøvede på en let
fattelig måde, sammen med en serie lysbilleder,
at trænge ind til de små grå hjerneceller hos
os. Jeg tror, det lykkedes Paul, du får tak for
din indsats. Denne aften viser igen, at der er
et behov for amatører til at besøge hinanden
afdelingerne imellem. Som besluttet ved det
sidste fælles sønderjyske bestyrelsesmøde vil
dette arrangement blive fulgt op, så alle søn
derjyske afdelinger får lejlighed til at besøge et
arrangement hos hinanden.
vy 73 5WK, Kalle.

AABENRAA
Som første handling i det nye år, vil vi byde afde
lingens nye vicevært, Svend Age, hjertelig velkommen
til arbejdet, samtidig med at vi siger Hans Peter tak,
for den tid han har røgtet hvervet.
T orsdagsmøderne
begynder kl. 19,30 prc. Der diskuteres på livet løs,
og selv old timerne kommer ud af buskene, noget der
i mange afdelinger er noget af en ønskedrøm!
Der har i den forløbne måned været mange emner
på programmet, men månedens tolver var vel nok
8AJ’s fremmøde med en elektronisk frekvenstæller
til kontrol af medlemmernes X-taller!
Byggeaftnerne
hver tirsdag kl. 19,00 prc. Der arbejdes i øjeblikket
med skalafremstilling til modtageren. Dette er et stort
mekanisk arbejde, når det skal virke »professionelt«!
Med hensyn til printpladerne glæder det os, at vi har
kunnet hjælpe de mange, der var interesseret i at byg
ge OZ9JC’s modtager - se også sidste OZ!
Lørdag den 7. havde vi vor kombinerede jule- og
rævejagtsfest i klubhuset. Med det humør deltagerne
viste, kunne festen kun blive vellykket. Maden var
prima, prima, snapsen var godt afkølet, og sammen
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med' øllet, tilstede i lange baner! Præmieoverrækkel
sen blev foretaget af formanden 8JV, under kraftige
klapsalver. Aftenens solister var, 5PG Peter fra Ha
derslev (der sammen med 8VFJ Jens og deres respek
tive XYL’er glædede os med deres deltagelse i festen).
Peter opførte sin velkendte ølparodi, Kalle 5WK
fremsagde sin »hyldest« til XYL’erne, for ikke at
glemme Hans 3ER, når han bliver alkoholisk belastet.
Da vi alle, med én undtagelse forlod klubhuset,
lysnede det i øst og endnu en vellykket fest var pasé.
Det var alt for denne gang. På gensyn i klubhuset
tirsdag og torsdag.
Vy 73, Kalle, 5WK.

HADERSLEV
Alle medlemmer er forhåbentligt kommet ind i det
nye år på en, efter hver enkelts opfattelse, anstændig
måde. Nu da man må regne med at trætheden oven
på den megen jule- og nytårs-spisning har lagt sig,
kan vi tage fat med nye kræfter og sætte idealismen i
højsædet. Her gentager vi programmet:
Onsdag den 22. januar :
Problemer vedrørende mobilstationer.
Onsdag den 29. januar:
Byggeaften.
Tirsdag den 4. februar:
Mobiltest
Onsdag den 5. februar:
Byggeaften.
Onsdag den 12. februar:
Filmaften.
Det var alt for dennegang. Vel mødt i klubben.
Vy 73 Valdemar.

SVENSTRUP, NORDALS
Call: OZ1ALS.
Formand: OZ1AR, Axel Nissen, Nørregade,
Guderup.
Kasserer: OZ6AK, Axel Jørgensen,
Svenstrup.
Sekretær: Hans Martin Nielsen, Kløvertoften,
Svenstrup, tlf. 5 62 00.

Vestertoften,

Næste medlemsmøde onsdag den 22. januar 1969
kl. 19,30 i klubhuset.
Da vil OZ5WK Kalle fortælle om 1. præmie-mod
tageren fra OZ nr. 6, side 191 af OZ9JC, den er på
byggeprogrammet i Aabenraa afd. som begynde-modtager. Kalle vil medbringe en af disse modtagere.
Samtidig får vi et referat fra sidste HB møde, samme
aften er alle fra Aabenraa og andre afdelinger, som er
interesserede, velkommen.
Den 7. december 1968 var der julefrokost i klub
huset med 16 deltagere. På mødet den 18. december
var OZ2JT Johannes med en gennemgang af klubsta
tionen. Efter denne aften skulle der nu være gode
muligheder for at få lidt mere gang i stationen.
Vy 73, bestyrelsen.
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ESBJERG
Formand: OZ1LN, tlf. 16 54 15.
Næstformand: OZ7BE, tlf. 12 81 05.
Kasserer: OZ8LL, tlf. 16 54 15.
Sekretær : OZ9FW, tlf. 16 72 22.
OZ7NE, tlf. 15 09 48.
Klublokale: Finsensgade 232.
Klubaften: Hver onsdag kl. 20.00.
Klubstation: OZ5ESB.
Efter at jule- og nytårsdagene forhåbentlig er vel
overståede, kan vi nu igen samle os om vores hobby.
Da det jo nok trods alt tager sin tid at komme ind i
hverdagen igen, starter vi først den 15. januar.
Som annonceret i sidste OZ beder vi jer alle om
talrigt at møde op til den første klubaften medbrin
gende jeres radiojulegaver, så vi alle kan beundre
dem. Eller tag noget grej med, så vi kan få en dis
kussion igang.
Onsdag den 22. jan.: OZ9FW vil fortælle lidt om
FET’erne.
Onsdag den 29. jan.: OZ7NE behandler begynderstof.
Er der noget du ikke forstår - er der problemer kom frit frem. OZ7NE står til disposition.
Onsdag den 5. febr.: OZ9FW fortæller om QSO-teknik. Specielt for begyndere, men måske også for de
lidt ældre hams.
Onsdag den 12. febr.: Klubaften.
Onsdag den 19. febr.: Andespil.
Vi forventer den helt store aften med stort frem
møde. Tag familien med, så vi kan få gang i jagten
på ænderne.
Vy 73 OZ9FW

HURUP
Formand: OZ6PP, Per K. Pedersen, tlf. 318.
Næstforman: Peer Hove, Toftegade 15.
Kasserer: Ove A. Frederiksen, Vestergade 7,
tlf. 121.
Bestyrelsesmedlem: OZ5MR, Svend O. Madsen, ,
Oksenbøl, tlf. Krik 85.
Sekretær: Finn B. Helligsø, Heltborg pr. Hurup.
Lokale: »Skytternes Hus«.
Sidste ordinære mødeaften før jul var den sædvan
lige »radioatmosfære« blevet erstattet af den overalt
herskende julestemning - der var juleafslutning. »Skyt
ternes Hus« var festligt pyntet med dekorationer, le
vende lys på bordene og et juletræ, alt dette til trods
for at vore værtsfolk, skytteforeningen, for tiden fore
tager en mindre ombygning af klubhuset. OZ4XL,
Svend, underholdt med muntre melodier og de kendte
julemelodier på sin mandolin. Dette siger vi dig tak
for, Svend. Ved det efterfølgende kaffebord var sam
taleemnerne alt fra krystalapparater til Hilmers sol
datertid. Til sidst afholdtes lotteri om forskelligt efter
tragtet værktøj.
Mellem jul og nytår afholdtes ingen klubaftener.
Medlemmerne har da sikkert andre interesser, og hvis
radiointeressen alligevel ikke kan holdes i ave, bliver
det jo nok indendørs hjemme, aktiviteten vil komme
til udfoldelse.

I det nye år begyndes første gang torsdag den 9.
til sædvanlig tid.
Tilsidst ønskes et godt og udbytterigt nytår, idet vi
håber flere interesserede vil stikke hovedet frem af
busken og deltage aktivt i vores klubarbejde.
Vy 73 de Finn.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand : OZ8BO, tlf. (751) 284.
Kasserer: OZ1MM, tlf. (751) 081.
Lokale: Præstø-remisen, Skyttemarksvej.
Der er ikke de store sensationer at skrive om i
denne måned. Vi har jo holdt juleferie og er lige star
tet op påny igen, vi har ikke nogen arrangementer i
januar måned; af erfaring har det vist sig at være en
dårlig måned at arrangere noget i, vores februar
arrangement er trukket ud til lørdag den 1. marts, se
annoncen om fastelavnsfest og lad os få din tilmel
ding.
Endvidere har vi fået arrangeret os med OZ6OL
om et løbende transistorkursus over 3 klubaftener, det
bliver tirsdagene den 18/3-25/3 og den 1/4, det er
meningen at dette kursus skulle være et lynkursus
både for licenserede og nye amatører, som ønsker at
komme i gang med transistorteknikken, så kom og lad
os tale sammen om det på klubaftenerne forud for
kursus’et.
I håb om, at vores trykker af OZ vil flytte vores
afdeling hjem fra Præstø til Næstved igen vil vi slutte
med
de hest 73 de OZ9NB. Henning.

OZ8

Fælles sjællandsk
NST
arrangement.
FASTELAVNSFEST!
E.D.R. Næstved afd. kalder til fastelavns
fest lørdag den 1. marts 1969 kl. 18,30 prc. i
Rinnebæk forsamlingshus (Rinnebæk forsam
lingshus ligger ved Næstved-Præstø landevej,
3 km uden for Næstved).
Alle amatører med YL og XYL er velkom
men. Vi starter med det kolde bord til en pris
af 15 kr. pr. kuvert, derefter spiller vi op til
dans med et af Sydsjællands bedste orkestre.
I løbet af aftenen bliver der afholdt auktion
over en bunke godt grej (har du noget, du vil
have med, så kom med det).
»Og så slår vi katten af tønden«.
Øl og spiritus sælges til snusfornuftige priser.
Dette er et arrangement, der har bud til alle
amatører på Sjælland, Lolland-Falster og Møn,
kom nu frem i rampelyset med YL og XYL
og lad os få et rigtigt amatørkomsammen.
Af hensyn til borddækning bedes du tilmelde
dig til OZ8BO, tlf. Herlufmagle (03-751) 284,
senest den 25. februar.
På gensyn den 1. marts.
OZ8BO.

ODENSE
Fmd.: Erling Hansen, OZ7XG.
Sophus Bauditzvej 14, Odense. Tlf. 113109.
Mandag den 9. dec. gennemgik og demonstrerede
jeg de krav, der stilles til den moderne båndmodtager,
som den bør udformes med særlig hensyntagen til
krydsmodulation, stabilitet og selektivitet. På et stort
diagram blev modtagerens funktioner gennemgået og
dliskuteret, og jeg håber, medlemmerne havde lige
så stor fornøjelse af aftenen som jeg.
Juleafslutningen den 16/12 er nu fast tradition,
hvor årets arbejde afsluttes med en virkelig festlig
og hyggelig aften. Aftenens arrangement bød bl. a.
kaffebord, amer. lotteri, tallotteri med fine gratis ge
vinster, film og pølsegilde til slut. Der blev fortalt
mange gode historier og vitser, ja, der var fest og
skæg i kælderen. Selv om der også er tradition for,
at en sådan aften giver underskud, så vejes det rige
ligt op af den festlige atmosfære, der skabes i aftenens
løb.
Programmet for det næste halvår ser spændende
ud, og der skulle være noget for enhver smag. Vi ef
terlyser stadig emner og foredragstilbud fra medlem
merne, så programmet kan blive så varieret som mu
ligt.
Programmet for januar/februar :
6. januar:
Klub aften.
13. januar:
Radiobølgernes udbredelsesforhold v Arne Jensen.
20. januar:
Klubaften.
27. januar:
OZ1W fortæller om de tidligste radioamatører.
3. februar:
Klubaften.
10. februar:
Auktion. Brugbart grej bedes indleveret kl. 19,3019,50.
17. februar:
Klubaften.
24. februar:
Hvorledes starter man som VHF-amatør (OZ9OT).
Alle aftener kl. 20,00.
Vy 73 og godt nytår, 2RH, Rune.

ROSKILDE
Den 28. november afholdt afdelingen sin årlige ge
neralforsamling med dagsorden ifølge lovene.
Til dirigent blev Sten Roger Petersen valgt. Efter at
have konstateret, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet, overgav dirigenten ordet til formanden
OZ2UD, der aflagde beretning for det forløbne år.
Under beretningen omtalte formanden blandt andet
det i det forløbne år »kørte« tekniske kursus samt
CW-træning med sendetilladelsen for øje. To af delta
gerne gik op til skriftlig prøve og har nu fået licens.
Det er G. Augustesen, OZ1GA og Preben Jensen,
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OZ6QQ. Formanden bragte en tak til lærerne for det
store arbejde, de havde udført i forbindelse med
årets kursus. I den kommende vinterperiode vil der
blive telegrafikursus.
I det forløbne år har afdelingen afholdt 2 auktio
ner, den sidste gav god omsætning og et godt tilskud
til afdelingens kasse. Afdelingsstationen OZ9EDR for
ventes i gang efter sommerferien. Vor QSL-central går
godt, og formanden foreslog, at vi fik valgt en QSLmanager. Blandt andet omtalte formanden endvidere
arbejdet med RTTY-maskinerne - og hvorfor dette
nu var stoppet.
Formandens beretning gav anledning til en hel del
diskussion, herunder emnet om RTTY-maskinerne.
Formandens beretning blev sat under afstemning
og blev godkendt.
Herefter aflagde formanden på kassererens vegne
beretning om afdelingens revisor. Afdelingen har nu
43 betalende medlemmer. Regnskabet blev enstem
migt godkendt.
Punkt 4 på dagsordenen var valget af bestyrelse. På
valg var formanden og sekretæren. OZ2UD udtrykte
ønske om at afgå som formand af flere årsager. Der
udspandt sig en længere diskussion herom og på fore
spørgsel til formanden om at fortsætte, var han ikke
helt uvillig heri på betingelse af, at den øvrige be
styrelse ville være villig til noget mere aflastning af
afdelingsarbejdet. Øvrige forslagsemner til formands
posten var OZ3PO og OZ6OL. Der blev foretaget
skriftlig afstemning, og resultatet blev, at OZ2UD
blev genvalgt.
Til sekretær blev OZ2BO genvalgt. Endvidere blev
revisoren genvalgt og som QSL-manager blev OZ6QQ
valgt.
Under eventuelt blev blandt andet drøftet køb af
en 3 bånds transceiver (særlige vilkår). Transceiveren
skulle indgå som klubstation på mødeaftenerne.
Der blev endvidere omtalt istandsættelsen af klub
lokalerne, der var blevet foretaget i efteråret, her
under bragte formanden en tak til Sten Roger Peter
sen for hans velvillige assistance vedrørende levering
af malermaterialer m. m.
Der var på generalforsamlingen mødt 14 medlem
mer - et efter bestyrelsens mening noget magert
fremmøde, vi håber på bedre tilslutning næste år.
Afdelingens julefest blev afholdt torsdag den 12.
december. Formanden bød velkommen til alle, en
særlig velkomst blev overgivet til de fremmødte da
mer, der denne ene gang om året lever med i afde
lingsarbejdet i Lejre. Man satte sig nu til det overdå
dige kaffebord. Under kaffen afholdt man et ameri
kansk lotteri. Til dette lotteri havde afdelingen fået
foræret nogle gode præmier. Heraf skal nævnes et
universalmeter og en flaske Cherry Heering. Efter
kaffen viste OZ3PO lysbilleder over sine og OZ6OL’s
antenner, som blev benyttet ved EDR’s UHF og VHF
test i 1967. OZ2UD læste som sædvanlig ved vores
julefester en usandsynlig julehistorie. Der var også en
farve- og tonefilm af Walt Disney. Filmen var »Bæ
verdalen«.
Deltagerne blev nu budt på en fortræffelig jule
gløgg, og under nydelse af denne fortræffelige drik,
som egentlig fortjente at indgå i de ugentlige møde
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aftener, blev der afholdt auktion over de medbragte
pakker. Auktionen gav et godt udbytte til afdelings
kassen og for de 29 fremmødte. Julemødet varede ca.
2 timer længere end sædvanligt, og alle var enig i, at
det havde været en god aften.
Husk, at der er medlemsmøde hver torsdag aften
kl. 19,30 på Lejre Maskinfabrik. Yel mødt i det
nye år.
73, OZ2BO.

STRUER
Vi kan vist roligt slå fast, at sidste år var et godt
år. Vi har fået flere af vore ønsker opfyldt. Først og
fremmest et nyt klublokale, som vist er faldet ud til
alles tilfredshed.
Et andet ønske var en julefrokost (Hi), og også det
blev klaret. Vi kunne glæde os over at have besøg af
1CM og 7GH, Mads og Gunnar med XYL’s. Vi star
tede med spisning, og jeg skal love for, at der var
ikke nogen der fejlede noget hvor maden skulle ligge.
Desværre var der ikke blæksprutter nok til alle, for
7DK Klaus, sad nemlig og spiste alle dem han kunne
finde Hi. Efter spisningen var der dans lige til lukke
tid, dog afbrudt af amerikansk lotteri, vor krone og
øre mand, Poul Erik, smilede endog, da han fandt ud
af, at det gav et lille overskud. Damernes ven, 6MX
Henry, havde vist misforstået et eller andet, for alle
hans forsøg med diverse edderkopper, slanger og
hvad ved jeg, gav ikke rigtig bonus. Til afslutning
beså vi klublokalet, hvor vi overraskede et par OZ’er,
der var faldet fra lidt for tidligt, men vi lovede ikke
at sige, at det var 9VL og 7YK. Vi siger tak til alle,
især til de udenbys for en festlig aften.
Torsdag den 30. januar 1969 lægger vi ud med
film i frugtkælderen.
Hermed ønskes alle et godt nytår.
Vy 73 de 5JX, Jørgen.

VEJLE
Mandag den 3. februar mødes vi igen - forhåbent
lig til auktion. Vi regner med, at en del amatører har
grej liggende, som ikke anvendes på stationen læn
gere. Se skufferne efter. Ligger der ikke noget, som
kunne være til nytte for andre amatører? Hvis I fin
der noget, så lad det komme under hammeren den
3. februar. Men for at vi kan vide lidt om muligheden
for at gennemføre denne aften, bedes I senest den
20. januar 1969 give besked til OZ9WN, Radiohuset,
Vejle, eller OZ2EN, Gormsgade 23, Vejle, om hvad
I kan tage med.
Hvis det ikke er muligt at gennemføre aftenen som
planlagt, vil der i stedet for blive almindelig møde
aften.
Vi ønsker fire amatører til lykke med bestået morseprøve, og vi venter, at seks andre følger efter i en
ikke alt for fjern fremtid.
Vy 73 OZ9GS.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse
Nye tilladelser:
C 9549, OZ2UB, John Bent Bøge, Callesensgade 32,
6200 Åbenrå.
B OZ3RT, Alfred Jensen, Støberigade 5, 8900 Ran
ders.
B 6202, OZ3SI, Sven Lindstrøm Pedersen, Konvalvej 7, 4600 Køge.
C 10858, OZ3XS, Jørn Sodborg, Købmagergade 18,
4760 Vordingborg.
C 10821, OZ4FZ, John Fredsgård Jespersen, »Munk
høj«, Tingsted, 3700 Rønne.
C 10768, OZ4SO, Søren Julian Boi Olsen, Pile Allé
2, 3781 Nyker.
C
OZ5JZ, Jørn Ove Hansen, Tøndervej 117,
2. tv., Åbenrå.
C 10609, OZ5VT, Victor Manuel Matos Teixeira,
Nordre Frihavns Gade 71, 4., tv., 2100 Kø
benhavn.
B
OZ6WO, William Ib Olsen, Magistervej 44,
1, th., 2400 København NV.
C 10048, OZ8IC, Peter Christensen, Hesseldam 32,
6200 Åbenrå.
B 7630, OZ8JV, Jens Christian Rossen, 6222 Genner.
B
OZ9FTS,
Frederiksberg
tekniske
Skole,
Kronprinsesse Sofies Vej 35, 2000 København
F.
(Ansvarshavende: OZ9AB - C. A. Bærentzen,
Rolighedsvej 29, 2890 Hareskov).

B

Navneændring:
OZ6CU, Chresten Østermann rettes
Østermann.

til

Christen

Inddragelser:
B OZ3SI, Sven Lindstrøm Pedersen, 3913 Angmagssalik.
B OZ4CA, Edgar Keller, Helgolandsgade 56, 9000
Aalborg.
B OZ4TI, Laurids Jensen Vittrup, Nørfjand, 6990
Ulfborg.
B OZ5U, Rasmus Peter Hansen, Nymarksvej 34,
5800 Nyborg.
e
A OZ6NT, Niels Thernøe, Hunderupvej 204 C, 5000
Odense.
B OZ6RM, Poul Flemming Rasmussen, Damgården,
Stavnsholt, 3460 Birkerød.
B OZ7AY, Erik Astrup Jensen, Svinsbjerg, 4913
Horslunde.
B OZ7J Jens Bernhard Jensen-Leen, Provst Dreslersvej 73, st., 9900 Frederikshavn.
B OZ9EU, Ejner Nicolaisen, Perlegade 36, 6400
Sønderborg.
Nye medlemmer:
11203 Poul Ech Sørensen, Frodesgade 16, Esbjerg.
11204 Jan Rønn, Gammeltoftsgade 10, København
K (A).
11205 Frank Brode Jørgensen, Hasselvænget 11,
Fiskop, Svendborg.

11206 John Michelsen, Sankt Annæ Plads 10 C,
5. tv., København K (A).
11207 Ole Nielsen, Roskilde Vænge 43, 2. tv., Ros
kilde.
11208 Torsten Backlund, Møllergade 91, Svendborg.
11209 Mogens Thorkild Nielsen, Mestersvig, Grøn
land.
11210 Erik Christensen, Færøvej 8, 1. tv., Slagelse.
11211 . Poul Andersen, Chr. Købkesgade 15, st. th.,
Arhus C.
11212 Bjarne R. Madsen, Flø, Brande.
11213 Erik Henning Oldenborg, Stenløsevej 79,
Husum, Brønshøj.
11214 Claus Tøndering, Solbakkevej 8, Gentofte.
11215 Bo Christiansen, Lundsvej 11, Øster-Marie.
11216 Ove Bjerregård, Fuglevænget 38, Grenå.
11217 Ole Bering Bryld, Thorvaldsensvej 11, 1 Kø
benhavn V (A).
11218 Jens Bukh Jensen, Terndrupvej 47, Hornslet.
11219 Tom Venov, Hans Tausensvej 4, Viborg.
11220 Poul-Erik Rasmussen, Voldgade 3, Rønne.
11221 Jens Ole Landschoff, Møllebo, Åkirkeby.
11222 Bernt Fries, Margrethevej 7, Hellerup (A).
11223 Jørgen Friis, Hambroes Allé 7, Hellerup (A).
11224 Flemming Elager Hansen, Olfuxvej 1, 2., Kø
benhavn NV (A).
11225 FLKS Finn Rasmussen, FSN Karup, FVK,
Kølvrå.
11226 Preben Petersen, Gavnøvej 37, Dronningborg,
Randers.
Atter medlem:
8877 OZ7RQ, Benny Christensen, Vedbækparken 4,
Thorsvang, Horsens.
5768 OZ1CB, Svend A. N. Jensen, Emdrup Vænge
200 st., København 0 (A).
8715 OZ9JF, Jørgen Frølich, Klintevej 2, Blovst
rød, Allerød.

SKAF

FLERE
MEDLEMMER
STOF TIL OZ
skal være redaktionen
i hænde
senest den 25. i måneden
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oz
Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb.: 79, 100 Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig).
Giro-konto: 22116.

☆

OZ7XG, Erling Hansen, Sophus Bauditzvej 14, 5000 Odense.
Tlf. (09) 11 31 09.
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, 9100 Aalborg. Tlf.
(08) 13 53 50.
OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 15, 8700 Horsens.
Tlf. (05) 62 20 96.
OZ5WK, Karl Wagner, Ærholmen 9, 6200 Aabenraa. Tlf.
(046) 21 31 11.
OZ4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 58, 8700 Horsens.
Tlf. (05) 62 18 34.

Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 3520
Farum. Tlf. (01) 95 11 13. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 2300
Kbhvn. S. Tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand: OZ1BP Bernhard Pedersen, Bornholmsgade 66,
9000 Aalborg. Tlf. (08) 13 41 19.
Sekretær: OZ7DX Vøgg H. Jacobsen, Gustav Adolfgade 5,
2100 Kbhvn. Ø. Tlf. (01) 92 - Øbro 8170.
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 8700 Hor
sens. Tlf. (05) 62 18 34.

☆

Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, 9100 Aalborg, tlf.
(08) 13 53 50.

OSL-centralen:
EDR’s QSL-central: v. OZ6HS, Harry
pr. 9480 Løkken.
Tlf. Ingstrup 6. Kaldenummer (088) 8 41 11.

Sørensen,

Ingstrup

QSL-centralens giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet ved en
hver indbetaling.

Annoncer:

Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO Svend Åge Olsen, Folkvarsvej 9, 2000 Kbhvn. F.
Tlf. (01) 36 - Godthåb 1902v.
OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrup vej 96, 2920 Charlottenlund.
Tlf. (01) 66 - Ordrup 7425.

Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58,
8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.
Øvrige annoncer: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej
15, 2300 Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kildeangivelse.

OZ2MI, Fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, 4800 Nykø
bing F. Tlf. (03) 85 31 44
OZ3Y Hans Rossen, Halsebyvej 1, 4220 Korsør.
Tlf. (03) 580, Frølunde 102.

Trykt i Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 14. januar 1969.

Vi ønsker alle radioamatørerne
et rigtigt godt nytår
år, der gik.
Vi håber på god samhandel
i 1969.
Der er kommet nyt katalog over
„Pfeifer” indbygningskasser i metal
og katalog over instrumenter
samt over „Josty” byggesæt.
Rekvirer venligst.

Største udvalg i provinsen

AARHUS RADIO LAGER

JÆGERGAARDSGADE 36
8000 AARHUS C

RADIOLØSDELE OG ELEKTRONISKE ARTIKLERtelefon

(06) 12 62 44

