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FASELÅSNING
Af Gregers Hansen, Haraidsgade 38, v. 2800 Kgs. Lyngby.

Baggrunden for at jeg skriver dette er, at 
jeg selv gennem et stykke tid har gået og puslet 
med fasedetektorer og deres anvendelse i fase- 
låsekredsløb. Det Har ikke været muligt for mig 
at finde ret meget litteratur om emnet, og den 
smule jeg fandt, var ikke særlig let tilgængelig, 
så da jeg efterhånden selv synes, at jeg har fået 
lidt hold på den kvalitative side af sagen, vil 
jeg gerne prøve at indvie andre i den også. Fa
se-detektorer er jo dukket op i OZ et par -gange 
i det sidste års tid.

Artiklen er temmelig teoretisk, men hvis du 
er nogenlunde hjemme i VTS, skulle det ikke 
volde besvær.

Først lidt alment om dioder. Den såkaldte 
statiske karakteristik for en diode ses på fig. 1, 
hvor man bemærker, at strømmen er opført 
som en funktion af spændingen. Den del af ka
rakteristikken der er afbildet gælder for alle 
tilladelige værdier af spænding og strøm i gen
nemgangsområdet. „Knækket“ (A) ligger på ca. 
0,5 V for Si og ca. 0,1 V for Ge. Det er først 
for spændinger over disse værdier, at der be
gynder at gå nogen væsentlig strøm. Den så
kaldte statiske modstand for dioden fås direkte 
som den aktuelle spænding divideret med den 
tilhørende strøm.

Man definerer i forbindelse med en diode 
dens såkaldte dynamiske impedans, som dio
dens modstand overfor små ændringer. Med små 
menes set i forhold til de statiske værdier. Den 
dynamiske impedans i et arbejdspunkt (B) fås 
ved at erstatte kurven med dens tangent i det 
pågældende punkt, hvorved man betragter dio
den som en ren modstand (ved lave frekvenser). 
For både Ge og Si dioder med en PN overgang 
kan man udlede følgende formel:

Rd = n • 26/I, hvor 
I er den nummeriske størrelse af strømmen i

mA og n er en faktor der varierer mellem 1 og 
2 alt efter arbejdspunkt og diodetype. Af form
len kan f. eks. ses, at når strømmen varierer fra 
1 μA til 10 mA, ændres den dynamiske mod
stand fra 26 kohm til 2,6 omh (n = 1), altså 
en ganske betragtelig ændring.

Diagrammet af en fasedetektor ses på fig. 2. 
Transformatoren tjener kun til at føde de to 
modsat rettede dioder med ens spændinger, 
hvorved man opnår, at der ikke optræder no
gen DC komponent på V3, hvis ellers dioderne 
også er helt ens. V1 kaldes styrespændingen, 
V2 er den spænding der skal sammenlignes med 
V1, og V3 er den spænding der siger noget om 
de to’s indbyrdes faseforhold. Hvilken af de to 
spændinger man kalder V1 eller V2 vil kun 
være bestemt af ydre omstændigheder. C1 spær
rer blot for DC gennemgang, og er derfor egent
lig uvæsentlig, medens R1 ækvivalerer den in
dre modstand af det trin hvorfra V2 kommer. 
R2 og C3 udgør blot et lavpasfilter.

Sagt med ord er virkemåden følgende:
Spændingen V1 er så stor, at den i en del af 

perioden sender en vis strøm gennem dioderne. 
Herved opnås at diodernes dynamiske mod
stand varierer med samme frekvens og fase 
som V1. På grund af balanceringen vil der ikke 
optræde spændinger, der varierer som Vl5 på 
diodernes midtpunkt. Lægges der nu en veksel
spænding af vilkårlig frekvens på som V2, vil 
spændingen på midtpunktet af dioderne være 
V2 spændingsdelt mellem Rx og diodernes dy
namiske modstand i et givet øjeblik. Det er her 
forudsat, at V2 er lille i forhold til Vi. Hvis V1 
er meget stor (over 1 Vss) vil diodernes mod
stand variere mellem praktisk talt nul og uende
lig, hvorved spændingen i midtpunktet vil vari
ere mellem nul og V2. På fig. 3 ses først V1; 
der dels er tegnet som en sinus og dels som en 
firkant. Det vil være rimeligt at bruge den til-
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nærmelse, der ligger i at bruge firkantkurven, 
da V1 jo er forudsat temmelig stor. Derunder 
ses variationen i diodernes dynamiske mod
stand, der også er en firkantform. Hvis vi brug
te den sinusformede spænding, ville man se, at 
variationen ville blive temmelig firkantet på 
grund af diodekarakteristikkens form. Derunder 
igen ses V2, der her er tegnet med en lavere 
frekvens end V1. Nederst ses spændingen på 
diodernes midtpunkt, der fås ved at sammen
holde de to foregående kurver. Endelig er der 
sammen med indtegnet spændingen efter lav- 
pasfilteret, d.v.s. V3. Denne følger de periodi
ske variationer i de stykker af V2, der er for
skellige fra nul. Hvis man måler efter, vil det 
umiddelbart kunne ses at f3 = fx - f2, idet 
f = 1/T, hvor T er periodelængden.

På fig. 4 er vist diagrammet af et detektortrin, 
som jeg har bygget til 200 kHz. Balancerings
transformatoren er erstattet af et almindeligt 
fasevendertrin, da spoler aldrig har været min 
stærke side. Udgangsimpedansen af trinet ved 
henh. emitter og kollektor ligger i serie med 
dioderne og vil derfor kunne påvirke balancen, 
da de i det foreliggende tilfælde ikke er ens. 
Som bekendt er udgangsimpedansen ved emitte- 
ren meget lavere (ca. 100 ohm) end ved kol- 
lektoren (ca. 100 kohm), men i praksis bety
der det faktisk ikke noget. Trinet lader sig let 
balancere omkring midterstillingen på det 5 
kohms trimmepotmeter. C1 og R1 fra fig. 2 
er her erstattet af en 100 pF kondensator, som 
ved de 200 kHz har en impedans på ca. 8 
kohm. Lavpasfilterets afskæringsfrekvens er 
ca. 2 kHz. Bemærk at der er lavet DC gennem
gang via de 22 kohm, det har betydning, hvis 
man kobler et forstærkertrin direkte på.

På fig. 5 har jeg optegnet nogle kurver over 
V3 som funktion af V1 og V2. V1 og V2 er 
afsat med effektivværdier, medens V3 er afsat 
som spidsværdi, da man i faselåsekredsløb bru
ger den totale variation. Det ses af kurverne,

at V3 varierer lineært med V2, også for „store“ 
værdier af V2, så vores begrænsning på V2 kan 
vi godt lade falde. V3 stiger også med Vl men 
dog kun til en vis værdi. Herover er V3 uafhæn
gig af V1; hvad der i mange tilfælde kan være 
praktisk at udnytte. For V3 større end 0,4 V 
fås altså i dette tilfælde

V3 ss = V2 eff.
V2 kan dog ikke antage vilkårligt store værdier 
i det foreliggende kredsløb, da kredsløbet ikke

FIG. 3.

er balanceret med hensyn til V2, hvorfor der vil 
komme en DC komponent i V3 der varierer 
med V2. En balancering vil evt. kunne gøres 
ved at indføre en variabel modstand i serie med 
dioderne.

Medens vi er ved det, er det nærliggende 
også at omtale virkemåden for en frekvensde-

FIG. 4.

tektor. Diagrammet af en forholdsdetektor ses 
på fig. 6. Denne detektor har også amplitude
begrænsende egenskaber, men de er udmærket 
gennemgået i VTS og bliver derfor ikke omtalt 
her. Den spænding der fødes ind på midten af 
L2 via L3 svarer nærmest til V2, medens den 
spænding der induceres direkte fra L, til L2 
svarer til V1. I dette tilfælde har de to spæn-
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dinger samme frekvens og samme fase, og da 
de varierer på næsten samme måde nær ved re
sonans, er det altså ikke den vej vi skal. Betrag
ter vi ligningen for diodens dynamiske impe
dans først i artiklen, ses, at den kun afhænger 
af strømmen gennem dioden og ikke spændin
gen over den. På fig. 7 er optegnet faseforhol
dene for en parallelkreds, d.v.s., hvor meget 
spændingen over kredsen er faseforskudt i for
hold til den totale strøm gennem den, ved for
skellige frekvenser omkring resonans. Det ses, 
at for frekvenser, der afviger mindre end den 
halve 3 dB båndbredde fra resonans, er kurven 
næsten ret. Det betyder, at inden for dette fre
kvensområde vil faseforskellen mellem strøm
men gennem dioderne og spændingen på mid
ten af L2 (V2) være en lineær funktion af fre
kvensen. Derved bliver tilfældet analogt med

med et rimeligt lavt Q, hvis man skal lave en 
bredbåndet detektor.

Hvis bærefrekvensen permanent er forskellig 
fra detektorens resonansfrekvens, fås en DC 
komponent i det demodulerede signal. Denne 
spænding er jo proportionel med forstemnin
gen, og kan derfor bruges til at styre en ind
trækker. Balanceringen foretages normalt her 
med en variabel seriemodstand til dioderne.

Ved fasedetektorer med transistorer, som 
f. eks. i 9 MO’s 2 m-VFO, bruges styrespæn
dingen til at ændre arbejdspunktet og dermed 
forstærkning for transistoren, hvorved ud
gangssignalets amplitude varierer i fase med 
styrespændingen. Virkningen ses derfor at være 
helt analog til den her beskrevne fasedetektor 
med dioder. Dog har transistorudgaven den 
ulempe, at den ikke så nemt lader sig balancere,

f i g .  5.

fasedetektoren. At det virkelig er kredsens fase
forskydning, der bestemmer strømmen, ses af, 
at dens impedans ved resonans er meget større 
end de øvrige impedanser, hvorved den virker 
som en strømgenerator.

Når frekvensvariationen er styret af LF-mo
dulation, fås denne reproduceret med en nøj
agtighed, der kun afhænger af detektorens line
aritet og ikke af de foregående trin. På fig. 7 
er optegnet punkter for ± 45° fasedrejning, 
hvorimellem kurven er meget lineær. Kaldes fre
kvensafstanden mellem punkterne for df haves: 

Q = df/fres hvor 
Q er kredsens godhed. Man skal bruge en kreds

hvis man er interesseret i 0 signal ved tomgang. 
Dette vil dog i nogle kredsløb opvejes af dens 
fordel, nemlig forstærkningen.

Både fase- og frekvensdetektorer bruges i 
høj grad til at fastlåse et givet kredsløb, f. eks. 
en modtager til et givet signal med en vari
erende eller ikke nøjagtigt kendt frekvens.

Det mest overskuelige er at bruge en fre
kvensdetektor, i et kredsløb der ofte kaldes en 
indtrækker. Dette er meget anvendt i FM-mod- 
tagere. På fig. 8a ses den del af en modtager 
som deltager i indtrækkerens funktion. Fra de
tektoren vil der komme en DC-spænding, hvis 
modtageren ikke er afstemt helt korrekt. Denne
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spænding føres tilbage til en kvalitetsdiode 
over oscillatorkredsen, og vil, hvis den er vendt 
rigtigt, formindske modtagerens forstemning i 
forhold til den indkomne frekvens.

FIG.10.

Betragtes f. eks. en diodeafstemt tuner, som 
kan køres over hele FM båndet (12 MHz) ved 
en variation på 12 V, fås oscillatorens stejlhed 
til 12 MHz/12 V = 1 MHz/V. Detektoren er 
typisk 200 kHz bred, og kan aflevere max. 
± 1 V, hvilket giver 10 V/MHz. Kaldes ende
lig forstemningen uden indtrækker for f0 og den 
resulterende forstemning, med indtrækker, for 
df fås:

df = 1 MHz/V • Vt + fo (1) 
og

- V1 = 10 V/MHz • df (2). *)
V1 er korrektionsspændingen, der går ud 

ved at tage (2) og indsætte i (1): 
df = - 1 • 10 • df + fo,
som giver: df = fo/(l + 10).

Det ses altså, at forstemningen i det fore
liggende tilfælde bliver 11 gange mindre ved 
brug af indtrækker. Det er rimeligt til modta
gelse af FM, men i mange tilfælde vil man kunne 
ønske sig noget væsentlig bedre. Det kan f. eks. 
opnås ved at forstærke korrektionsspændingen 
som vist på fig. 8b. Det ypperste der kunne 
gøres var at anskaffe en integreret DC forstær
ker med f. eks. 10.000 ganges forstærkning. 
Ved i ovenstående udtryk at gøre oscillatorens 
stejlhed 10.000 gange større, og gå igennem 
beregningerne igen, ville man få, at indtrækkeren 
reducerede forstemningen med en faktor 
100.000. Det er overladt til læserens fantasi at 
finde ud af, hvor følsomt systemet så desuden 
er blevet overfor alle ændringer i parametre.

Det andet system, der kan anvendes til auto
matisk korrektion, er altså faselåsning. Vi så 
under gennemgangen af fasedetektoren, at f3 
= f1 - f2, hvilket medfører at f3 kan blive 
nul (DC spænding).

*) Minusset på V1 stammer fra bemærkningen om rig
tig polaritet af korrektionsspændingen.

Denne DC spænding kan variere over hele det 
spændingsområde der kaldes V3ss, når der er 
tale om en AC spænding. På fig. 9 er det vist, 
hvordan V3 varierer med V1 og V2’s indbyrdes 
faseforskel, for f1 = f2.

Blokdiagrammet af faselåsesystemet ses på 
fig. 10. I denne version er det beregnet til at 
fastlåse en lokaloscillator (f2) til en ydre fre
kvens (fx). Det er primært fasedetektoren, der 
får tilført den ydre spænding V1 og den lokale 
V2. Output V3 føres igennem et LP filter, som 
vi vender tilbage til, og en regulær DC-forstær- 
ker, for endelig at tilføres en kapacitetsdiode 
over oscillatoren. Systemet skal være indrettet 
sådan, at man inden for variationsområdet af 
V3, kan få f2 hg f1. Antager vi, at f2 ikke af
viger fra f1 udover det såkaldte fangområde, vil 
V3 variere over hele sit område med en hastig
hed, der jo er direkte bestemt ved f3. Den vil 
i løbet af mindre end en halvperiode skulle pas
sere den værdi, der gør f2 lig f1. Efterhånden 
som dette sker vil f2 nærme sig f1 hvad der 
betyder, at f3 går mod nul. Dette forårsager 
igen, at den hastighed, hvormed V3 ændrer sig, 
går mod nul, og når V3 antager den omtalte 
værdi, vil f3 og dermed ændringshastigheden af 
V3 være lig nul. Systemet er nu kommet i ro og 
faselåsningen er indtruffet.

Kommer der en eller anden forstyrrelse som 
ændrer fo, vil vi være tilbage i samme situation 
som før, og systemet vil hurtigt gå i låsning.

Den maksimalt tilladelige variation af f2 af
hænger derfor af V3ss og oscillatorens stejlhed 
s. Man definerer holdområdet, for langsomme 
ændringer, direkte ved: A = V3ss : s. På grund 
af LP-filteret vil det før omtalte fangområde ofte 
være mindre end holdområdet, da det kan være 
nødvendigt at lade afskæringsfrekvensen være 
mindre end den maximalt mulige frekvens f3. 
Den værdi af V3ss, der bestemmer holdområ
det, vil selvfølgelig være den, der måles på ud
gangen af forstærkeren.

LP-filter.
Lavpasfilteret skal nu omtales, og jeg star

ter med at opstille de krav, som det skal op
fylde:
a) Dæmpningen for f2 skal være så stor, at 

sløjfeforstærkningen rundt gennem fasede
tektor, filter og forstærker er mindre end 1 
ved denne frekvens. Ellers ville der være
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mulighed for utilsigtet ydre tilbagekobling 
med selvsving til følge.

b) Filteret skal have høj øvre grænsefrekvens, 
for at fangområdet kan få en passende stør
relse.

c) Filteret skal have stor tidskonstant, og der
med lav grænsefrekvens, for at systemet 
ikke skal forstyrres af støjimpulser.

d) Da fasedetektoren i sig selv drejer signalet 
90°, må filteret ikke dreje 90 ° indenfor det 
område, hvor sløjfeforstærkningen (diagram
met) er større end én.

Kravene er opstillet i tilfældig rækkefølge, men 
de er ikke alle lige vigtige. Punkterne a) og d) er 
forudsætninger for at systemet overhovedet vil 
virke, medens b) og c) i højere grad kan modi
ficeres efter anvendelsen. For at illustrere frem
gangsmåden vil jeg gennemgå et praktisk eks
empel, hvori jeg anvender den før viste fase
detektor til at fastlåse en lokal oscillator til en 
frekvens på 200 kHz.

Efter at det meste af kredsløbet var opbyg
get, regnede og målte jeg mig frem til at for
stærkningen, ved 200 kHz, fra udgangen af 
forstærkeren rundt i kredsløbet tilbage til ud
gangen af forstærkeren var ca. 30 dB. Et sim
pelt RC-filter dæmper 6 dB/oktav, så det gi
ver en afskæringsfrekvens på 200/23 = 200/32 
= 6,3 kHz. Filteret i udgangen af fasedetekto
ren blev ændret til de pæne værdier 10 kohm 
og 2 nF, der giver ca. 8 kHz afskæring (se fig. 
11a). For at tækkes både c) og d) bruger man 
et ekstra filter (11b), da det første sagtens kan 
fasedreje 90°, bare frekvensen er høj nok. I 
dette tilfælde er R meget større end r, hvorfor 
R og C primært virker som et alm. RC led. 
For at undgå de 90° er der anbragt en lille 
modstand i serie med kondensatoren, derved 
opnås at leddet ved høje frekvenser, hvor kon
densatorens impedans er lille i forhold til begge 
de indgående modstande, virker som en rent 
ohmsk spændingsleder. Den maximale fase
drejning er kun bestemt af forholdet mellem 
modstandene, for R/r = 500 fås max. til 85°.

Fasedrejningeme kommer og forsvinder 
gradvist med frekvensen, så derfor må virknin
gen af det sidste led være svag inden det første 
sætter ind. Det viser sig i praksis, at den „af
skæringsfrekvens", der fås af C og r i et al
mindeligt filter, skal være ca. 10 gange lavere 
end den næste højere, d.v.s. 8 kHz/10 = 800 
Hz.

Beregner man nu C så den sammen med de 
10 ohm giver 800 Hz, fås en afskæringsfre
kvens for R og C på 800/(4700/10) = 1,7 Hz. 
Det lyder jo dejligt, hvis det ikke var for punkt
b). For at se betydningen målte jeg fangområ
det for forskellige værdier af C med de tilhø
rende værdier af r. R lå fast på 4,7 kohm, da 
det er udgangsimpedansen af forstærkeren. 
Holdområdet er jo konstant, her lig ± 10 kHz.

c, μF r, ohm Fangomr., Hz
1 300 ± 3000
5 100 ± 2000

50 10 ± 300

Da jeg havde temmelig meget støj på det sig
nal, der skulle være Vi, valgte jeg den nederste 
kombination, og sørgede så for at lokaloscilla
toren blev særlig stabil, og det lykkedes inden 
for et temperaturområde fra + 5 til + 50 °C.

Der har af og til været vist nogle kredsløb, 
hvor man har søgt at forene kravene b) og c). 
Det er gjort ved at lave et filter med en lille 
seriemodstand og høj afskæringsfrekvens, og 
påbygge en meget stor seriemodstand, hvor
over der ligger to dioder parallelt. Herved op
nås, at når systemet ikke er i låsning, vil V3, 
der ofte er nogle volt, åbne dioderne, der der
ved kortslutter den store seriemodstand, så 
filterets tidskonstant bliver lille. Når låsningen 
så er indtruffet, vil dioderne ikke lukke op for 
små støjspændinger, hvorved filteret vil have 
en meget stor tidskontakt og derfor være meget 
stabilt. Man skal dog sikre sig, at den HF, der 
kommer fra fasedetektoren er tilstrækkelig godt 
dæmpet, inden den når dioderne, da det ellers 
kan ødelægge virkningen.

Denne artikel er ment som et forsøg på at 
give en praktisk anvendelig gennemgang, og 
det skal være sagt med det samme, at det langt 
fra er den fulde sandhed. Dimensioneringen er 
foretaget ud fra det ønske at lave noget, der er 
helt skudsikkert, og det er jo nok ikke nogen 
skade til lidt jordbundethed i den retning. *
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2 m converter med TIS 88 Af OZ9MO, Jarl Risum.

Den noget intetsigende overskrift dækker 
over det foreløbige slutresultat af en videreud
vikling af den i OZ feb. 68 beskrevne conver
ter (1). Denne viste sig ved nærmere eftermå- 
ling at besidde for ringe forstærkning p. g. af 
en undervurdering af kreds- og tilpasningstab. 
Da nye og bedre halvledere i mellemtiden var 
dukket op på markedet, besluttedes det at lave 
en helt ny konstruktion, frem for blot at lappe 
på den eksisterende. Resultatet er blevet en 
converter med meget fine egenskaber m. h. t. 
følsomhed og støjtal, og hvor de anvendte 
halvledere let kan udskiftes, såfremt endnu 
bedre typer skulle fremkomme. Målinger med 
en pålidelig målesender har vist, at CW- og 
ESB-signaler tydeligt kan læses fra 0,03 mi- 
krovolt og opefter (MF-båndbredde 2,1 kHz). 
De tilsvarende tal for AM og PM er henholds
vis 0,1 og 0,2 mikrovolt (MF-båndbredde 12 
kHz, LF-båndbredde 3 kHz). En støjtalsmåling 
er ikke foretaget, da jeg ikke er i besiddelse af 
en kalibreret støjgenerator.

Halvledere
I converteren er anvendt transistorerne TIS 

88 (Texas Instruments, kr. 11,60 en gros), 
3N140, 3N141 og 40468 (RCA v. Hede Niel
sen, kr. 13,20, 12,60 og 6,50 en gros). Da der 
ikke har været bragt særlig mange konkrete 
oplysninger om disse nye halvledere i OZ, skal 
her kort anføres de vigtigste data, så man har 
et grundlag at arbejde ud fra:

TIS 88 er en N-kanal FET, specielt bereg
net til VHF-forstærker og blander til og med 
400 MHz.

3N140 og 3N141 er dobbelt-gate N-kanal 
depletion type MOS-FET’s, beregnet på hhv. 
VHF-forstærker og blander til og med 300 
MHz.

40468 er en enkelt-gate N-kanal depletion- 
type MOSFET, beregnet til HF-forstærker til 
og med 125 MHz.

Elektriske data
Se også ref. (2), (3) og (4).
Det er værd at bemærke, at de anførte vær

dier for forstærkning og støjtal refererer til en 
bestemt måleopstilling. Der står ingen steder, 
at forstærkning og støjtal er målt med samme 
indstilling af kredse og evt. neutraliseringsspo
le. Denne oplysning skal ikke tages som en 
kritik af databladene, men blot antyde hvor
for man skal være forsigtig med at tage værdi
er direkte fra tabellen; et eksempel kan belyse 
dette:

I den foreliggende konstruktion er der an
vendt to HF-trin før blanderen. Konsulteres 
tabellen, ses forstærkningen umiddelbart at 
være 18 + 18 = 36 dB. Herfra skal trækkes 
omkring 10-15 dB til at dække kredstab og 
bevidst impedanstilpasning. Men desuden skal 
HF-trinene indstilles til bedste støjtal, hvilket 
yderligere koster henimod 6 dB forstærkning.
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Tilbage bliver da de ønskede ca. 15 dB for
stærkning før blanderen. Hvis man tror, at 
blanderen herefter tilføjer ca. 17 dB forstærk
ning til de 15, bliver man skuffet. Denne vær
di refererer til en oscillatorinjektion på ikke 
mindre end 2,5 volt, hvilket ville give et meget 
dårligt krydsmodulationsforhold, og forudsæt
ter desuden, at transistoren er korrekt belastet, 
hvilket ikke er tilfældet, når der kobles et kry
stalfilter efter. Forhåbentlig illustrerer dette, 
at en forlods beregning af en converters for
stærkning er en såre problematisk affære, når 
kreds- og mistilpasningstab er så dårligt be
stemt som her.

Diagram
Som det fremgår af diagrammet, er conver- 

teren opbygget med to HF-trin, blander, kry
stalfilter og et tilpasningstrin til filteret. Det 
syntes, som om dette mønster var det mest 
hensigtsmæssige af hensyn til en let optrimning.

1. HF-trin er det velkendte neutraliserede 
jordet-source-trin, hvis nærmere udformning 
skyldes OZ6OL. Det vanskelige ved dette trin 
er at ramme en korrekt indgangsimpedans, som 
med henblik på laveste støjtal, skal ligge om
kring 800-1000 ohm. De angivne spoledata 
skulle sikre et reproducerbart resultat, blot må 
det erkendes, at neutraliseringsspolen L2 mu
ligvis kan fordre et par vindinger mere eller 
mindre, da tilbagekoblingskapaciteten i TIS 
88 spreder en del fra eksemplar til eksemplar. 
Transistoren er beskyttet mod afbrænding ved 
hjælp af de to modsat vendte siliciumdioder 
BAY 38, som udmærker sig frem for de fleste 
andre dioder ved deres lave spærrelagskapaci
tet, ca. 0,65 pF uden forspænding.

Trinet får kun spænding, når senderen er 
slukket - der er ingen grund til at overstyre 
blanderen mere end højst nødvendigt i sende
stilling.

Som kondensator over indgangskredsen be
taler det sig at anvende en god, slidstærk type 
uden for store mekaniske dimensioner. En vel
egnet, men alt for dyr type er Jacksons C 1604, 
14 pF (Dansk Mini Radio), forsynet med en 
passende knap. Lodningerne bør udføres om
hyggeligt, uden overdreven anvendelse af tin. 
Specielt bør det tilstræbes, at de flader, som 
skal sammenloddes, i forvejen rører ved hin
anden.

Via båndfilteret L3—L4 kommer signalet

ind i 2. HF-trin med dobbelt-gatetransistoren 
3N140. Denne transistor er valgt på grund af 
dens ringe tilbagevirkning (0,02 pF), som gør 
neutralisering overflødig. Samtidig besidder 
den en rimelig forstærkning (»17 dB«) og lav 
egenstøj, hvorfor impedanserne af LV3 og L4 
ikke er synderlig kritiske. Som det ses på dia
grammet, AGC-reguleres transistoren ved 
hjælp af et modstandsnetværk, der sikrer, at 
gate 1 (ben 3) altid får 14 af gate 2’s (ben 2’s) 
spænding. Dette tjener til at sikre, at de gode 
krydsmodulationsegenskaber ikke sættes over 
styr p. g. af AGC’en, men fordrer samtidig et 
AGC-system, som kan levere effekt til spæn- 
dingsdeleren (6). Et sådant system vil blive 
beskrevet ved en senere lejlighed - indtil vide
re kan AGC-terminalen forbindes til en stabi
liseret 12 V-spænding via en faldmodstand på 
120 kohm. Sørg altid for, at AGC-terminalen 
får spænding samtidig med, eller evt. senere, 
end drain (ben 1). I modsat fald overskrides 
maksimaldata for gate 2-source-spændingen, og 
man kan roligt tænde for loddekolben og for
berede en udskiftning. Det må til slut nævnes, 
at der i foråret fremkom en forbedret udgave 
af 3N140, nemlig 3N159. Denne har et garan
teret støjtal på under 3,5 dB (typ. 2,5) ved 
200 MHz og koster ca. 6 kr. mere. Imidlertid 
har der været store leveringsvanskeligheder, 
så jeg har indtil nu kun set databladet (5).

Blanderen synes måske ved første øjekast at 
være lovlig kompliceret, men der er gode grun
de til det store komponentopbud. De første 
FET-blandere med TIS 34 og lign. havde den 
kedelige egenskab, at de ikke gav nogen næv
neværdig forstærkning, og desuden påvirkede 
signalkreds og oscillatorinjektionskreds hinan
den, hvilket besværliggjorde trimningen. Med 
fremkomsten af dobbelt-gate felteffekt-transis- 
toren er det nu blevet muligt helt at komme 
over disse vanskeligheder. Dette sker - i sand
hedens interesse - (endnu) ikke, uden at kryds- 
modulationsegenskabeme bliver lidt ringere, 
men dels er forskellen ikke stor, og dels er de 
i praksis rigeligt gode endda (7). En stor del 
af komponenterne er tilføjet på grund af de 
særligt store krav, krystalfilteret stiller til fil
trering af batterispændingen. Det må endnu 
engang understreget, at krystalfilterets beretti
gelse står og falder med denne filtrering, samt 
med afskærmningens grundighed. Oscillator
injektionen stammer fra den i sept. OZ be
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Type: TIS 88 3N140 3N141 40468

Driftsform: HF HF MIX HF

gate 1-source 
cut-off spæn
ding:

[V] - 1 til  - 6 typ. + 2 
max. - 4

typ. - 2 
max. - 4

typ. - 4 
max. - 6

max. gate 1- 
source spæn
ding:

DC:
[V]

AC:
30

- 8 til 1 

- 8 til 20

- 8 til 1 

-h 8 til 20

- 8 

± 15

gate 2-source 
cut-off spæn
ding:

[V]
typ. - 2 
max. -5- 4

typ. + 2 
max. - 4

max. gate 2- 
source spæn
ding:

DC:
[V]

AC:

- 8 til 20 % 
af VDS 
- 8 til 20

- 8 til 20 % 
af VDS 
- 8 til 20

max. drain- 
source spæn
ding:

[V] 30 20 20 20

stejlhed: [mA/V] 4,5 til 7,5 6 tU 18 
typ. 10

6 til 18 
typ. 10 7,5

Tilbagevirk
ningskap.: [pF] max. 1 0,01-0,03 

typ. 0,02
0,01-0,03 
typ. 0,02

typ. 0,12 
0,1-0,2

Indgangs
kap.: [pF] max. 4,5 3-7

typ. 5,5
3-7
typ. 5,5

max. 10 
typ. 5,5

Udgangs
kap.: [pF] ca. 1 2,2 2,2 1,4

effektfor
stærkning: [dB] min. 18 min. 16 

typ. 18
min. 13 
typ. 17 17

støjtal: [dB]
max. 2 
typ. 1 
(200 MHz)

max. 4,5 
typ. 3,5 
(200 MHz)

max. 5 
typ. 4 
(100 MHz)

skrevne synteseoscillator og kontrolleres ved 
hjælp af et lille 100 ohms trimmepotentiome
ter. Blanderen afbrydes ikke, når senderen er 
i gang, for at sikre, at synteseoscillatoren hele 
tiden arbejder under samme driftsbetingelser.

Krystalfilteret er stadigvæk KVG’s XF107 
A; detailler desangående fremgår af (1). Efter 
filteret følger, ligesom i den forrige converter, 
et tilpasningstrin, så problemerne med trimnin
gen af filteret formindskes. Transistoren bliver 
AGC-reguleret med en fra 0 til ca. 2 V gående 
spænding. Såfremt en sådan ikke findes på sta
tionen, bør man i egen interesse tøjre AGC-

terminalen til stel, da også denne transistor er 
let at brænde af. Trinet får kun spænding, når 
senderen er afbrudt, så man undgår overstyring 
af de efterfølgende kredsløb. Hvis man har 
lyst, kan 40468 erstattes med en 40602 dob- 
belt-gate KB-FET (ca. 7,- kr. en gros), hvor
ved AGC-systemet forenkles. Kredsløbet bli
ver, hvad angår modstandsværdier, fuldstændig 
mage til 2. HF-trin.

Opbygning
Selve den mekaniske opbygning af converte- 

ren er fra ende til anden mage til (1). Vigtig

44



heden af det gode badekar bør ikke undervur
deres, og da de fleste vel betragter converter- 
byggeri som en sjælden foreteelse, må lidt ek
stra mekanisk besvær ikke afholde nogen fra 
at gå i gang. En grundig afskærmning på for
hånd kan spare mange timers jagt på »ufor
ståelige bærebølger med efterfølgende opbyg
ning af sindrige skærmsystemer. Og endelig 
kan et godt converter-badekar, ligesom et rig
tigt badekar, bruges flere gange, når det blot 
rengøres efter afbenyttelsen.

De i rigt mål anvendte gennemføringskon
densatorer er på 1 nF, og kan vist desværre 
kun fås hos Emil Nielsen (ca. 1 kr. pr. stk.).

Trimning
Der er, som tidligere nævnt, lagt vægt på en 

simpel trimmeprocedure: Alle trin startes, 
undtagen 1. HF-trin, oscillatorinjektionspoten
tiometeret drejes godt op, og alle kredse indstil
les max. forstærkning, idet man kobler lidt 
signal fra antennen ind på L4 med en link. 
Trimmeren efter krystalfilteret stilles ligeledes 
til max. signal. Har man mulighed for at få 
filterkurven at se på et oscilloskop, bør man 
gøre det, men er L7 viklet rigtigt, er der al 
mulig grund til at tro, at max. forstærkning 
falder sammen med minimum ripple på gen
nemgangskurven. Herefter kan 1. HF-trin star
tes, og antennen forbindes til den normale ind
gang. L2’s kerne drejes lidt frem og tilbage, 
indtil den sidste fuglekvidren er forsvundet fra 
højttaleren og erstattet af en rolig syden. En 
svag station eller en harmonisk fra en krystal
oscillator benyttes herefter til at trimme L1, 
L2 og L3 til max. signal midt på båndet. L4, 
L5 og L6 fintrimmes, og herefter forstemmes 
L1 nedad i frekvens, idet man tilstræber det 
bedst mulige signalstøjforhold, snarere end 
maksimal forstærkning (9). En skiftevis juste
ring af L1 og L2 bringer snart det gunstigste 
resultat. Det er måske muligt at nå længere 
med en støjgenerator, men det er næppe be
sværet værd. Trimningen afsluttes med at redu
cere oscillatorinjektionen så meget som muligt, 
uden at signal-støjforholdet forringes.

Som retningsgivende værdier for strømfor
bruget i de enkelte trin kan til slut anføres:

1. HF-trin trækker 2,0 mA
2. HF-trin trækker 5,2 mA
Blanderen trækker 5,3 mA
Tilpans.tr. trækker 5,0 mA.

Disse værdier er imidlertid ret usikre på 
grund af den store spredning i transistorernes 
data. Bemærk: Man kan ikke med sikkerhed 
afgøre, om en felteffekttransistor er brændt af, 
ud fra DC-måledata alene. Det sikreste, og 
samtidig farligste, er at indskyde et mikroam
peremeter i serie med gaten på den transistor, 
der skal undersøges. Ved at tænde og slukke 
for forsyningsspændingen, kan det konstateres 
om viseren bevæger sig. Gør den det, er tran
sistoren defekt.

Spoledata:
L1: 4 vdg. 1 mm CuS på 10 mm Ø, tap 

11/4 vdg. fra stel.
L2: 16 vdg. 0,5 mm CuL på 6 mm ø m. 

VHF-jernkærne.
L3: 5 vdg. 1 mm CuL på 8 mm ø.
L4: 4 vdg. 1 mm CuL på 8 mm ø, tap 3 

vdg. fra stel.
L5: 3 ½ vdg. 1 mm CuL på 8 mm ø.
L6: 5 vdg. 1 mm CuL på 8 mm ø, tap11/4 

og 3 vdg. fra stel.
L7: 22 vdg. 0,2 mm CuL 1 kammer, Neo- 

sid F 100.
L8: 16 vdg. 0,2 mm CuL 1 kammer, Neo- 

sid F 100. Link 4 vdg. om kold ende.

Litteraturhenvisninger:
(1): OZ, feb. 68 pg. 37: OZ9MO: En FET- 

converter til 2 meter.
(2): Texas Instruments: Semiconductor and 

Components Data Book 1, 1948, Late addi
tions.

(3): RCA: File no. 285, 3-68, 3N140 og 
3N141.

(4): RCA: File no. 287, 8-67, 40468 og 
40559.

(5): RCA: File no. 326, 3-68, 3N159.
(6): RCA: Application Note An 3435: 

Cross-Modulation effects in Single-Gate and 
Dual-Gate MOS Field Effects Transistors, by 
E. F. McKeon.

(7): UKW-Berichte 8 (1968) H.l. s. 1-19, 
32, 33: K. P. Timman: Einseitenband-Empfän- 
ger mit Transistoren fur 145 MHz.
    (8): UKW-Berichte 9 (1969) H.2. s. 100- 
107: G. Laufs. 2m-Bandkonverter mit doppel- 
gate MOSFET mischstufe. (Lidet anbefalelses
værdig).

(9): William A. Dheinfelder: Design of low- 
noise transistor input circuits, pg. 25. *
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EN KOMPAKT QUAD TIL 20 METER
Af OZ4ZZ, Finn Ritz, Lindevej 26, 7470 Karup.

Først et par beragtninger om quaden som 
helhed:

Teoretisk er maximum gain for en to-ele
ment quad 6dB. Omfattende forsøg på VHF 
har vist, at dette tal ikke kan opnås i praksis 
på grund af reflektorens lave „Q“. En quad 
loop fødet i det ene hjørne har et gain på 0 dB.

Sættes en reflektor på, stiger gain til 5 dB. Fø
der man en quad loop midt på den ene side, 
har den et gain på 0,9 dB, og det giver med 
reflektor så et gain på 5,9 dB. Dette er, hvad 
der kan opnås, til trods for løse rygter om et 
gain på 8 eller flere dB. At quaden så kan give 
et par S-grader over en dipol eller groundpla-
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GAMMA MATCH 

Midtpunkt

ne, skyldes den mere gunstige udstrålingsvin
kel. Quadens fordele sammenlignet med en 
yagi er: Mindre drejningsradius, lav byggepris 
og en lavere udstråling i højder op til én bølge
længde. Det må her også lige bemærkes, at 
quaden med sin vinkelrette polarisering ikke er 
så følsom over for den skiftende polarisering 
af et modtaget signal som den vandret polari
serede yagi.

Hvorfor ikke en full size antenne. Den er 
enormt stor, og kurven i OZ maj 1966 side 
160 siger mere end mange ord. Dels blev jeg 
også inspireret af 6HW’s artikel i OZ septem
ber 1967. Det viser sig, at det eneste, man i 
praksis mister ved at forkorte quaden ca. 40 
pct., som her gjort, er båndbredde, men det be
tyder ikke noget til det smalle 20 meter-bånd, 
dog på den betingelse, at man skærer den til 
CW-båndet eller til fone-båndet.

Den her beskrevne quad er horisontalt pola
riseret og uden bom, hvilket har fordele, som 
berøres senere. Og nu til det praktiske:

Spiderholderen består af: Et stykke jernrør 
20 cm langt med en ydre diameter på 40 mm. 
2 jernplader 10x10x0,5 cm. 1 stk. Vi” bolt 
3“ lang med møtrik. 8 stk. 1-½“ vinkeljem, 
hver 25 cm lange. 5 cm fra den ene ende af 
røret bores et hul til bolten. Dette gøres også 
midt i de to plader. Så spændes en plade på 
hver side af røret med bolten og det hele svej
ses sammen til en enhed. De 8 stykker vinkel
jern skæres skråt af i den ene ende så de, når 
de stilles på den skrå ende mellem „ryggen" 
og underlaget, danner en vinkel på 30°. De 8 
vinkeljern svejses, 4 på hver plade, på ved

pladehjørneme. Så køber man 16 spændebånd 
af de galvaniserede, som kan skrues sammen 
(koster godt 40 kr.). Der skal også bruges 8 
solide bambusstænger å 2,70 m (koster 5 kr. 
stykket). Det giver en spacing på 2,50 meter på 
den færdige quad.

Spolerne: I installatørens „skraldespand"
tager man nogle plastrør. Der skal bruges 
8 stk. å 9 cm længde. Pr. spole køber man 
(25 øre pr. m) godt 2,50 meter „halv
anden-kvadrat". Det er det, der bruges til 
husinstallationer. Som skitseret vikler man 
stramt 25 vindinger sammen. Dog har jeg la
vet to spoler (de to øverste i reflektoren) med 
27 vindinger for at få en kort stub. Sørg for at 
have ca. 5 cm frie ender, hvor de sidste par 
cm er afisolerede. Der tætnes med araldit. De 
to huller i hver ende af spoleformen virker som 
trækaflastning.

Selve quaden, loop som reflektor, måler 3,25 
meter på hver led fra hjørne til hjørne. Hele 
antennen alt inclusive vejer 10 kg.

Spolerne anbringes 25 cm fra hjørnerne i de 
lodrette sider. Hvorfor der? Jo, for her er de 
midt mellem strøm- og spændings-maximum, 
næsten. I fødepunktet er der max. strøm og 
derfor max. udstråling. Hvis vi anbragte spo
len der, ville den lave et felt vinkelret på ud- 
strålingsretningen for antennen og dermed re
ducere udstrålingen. Dette er uden interesse.

De to elementer er lavet af alm. antennetråd 
(12 kr. pr. 20 meter). Jeg har hele vejen igen
nem brugt materialer, enhver let kan få fat i. 
Målene på antennen er korrekte plus minus 
ganske få cm; men det skulle være et rigtigt
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svineheld, om man rammer rigtigt første gang. 
15 cm er kun 5 pct. af en sidelængde, men be
tyder 100 kHz variation, hvis de mangler eller 
er for meget. Skal man lodde på tråden for at 
fjerne eller isætte de sidste cm, når den har 
været ude i et par dage og er løbet an, kan 
„Brasso“ rengøre loddestedet med lethed. 
Midt i den nederste side af reflektoren er an
bragt to „æg“ hvor stubben er lavet. Til tu
ningen brager jeg et passende stykke ledning 
med et krokodillenæb i hver ende.

Quaden er en symmetrisk antenne, som ik
ke uden videre bør fødes direkte med coax. 
Gør man det, vil skærmen på kablet blive sig
nalførende og dermed er coaxkablets fine 
skærmende egenskaber reduceret. Skærmstrøm
men vil også kunne give en forkert SWR-må
ling med et ubalanceret SWR-meter, som jo er 
den gængse type. Videre vil antennens udstrå
ling, front-back forhold etc. heller ikke blive

symmetrisk, hvilket dog ikke er værst på HF- 
båndene, hvor tråddiameteren er meget lille i 
forhold til en bølgelængde. Jeg har bragt en 
W2AU bredbåndsbalun. En sådan er ret dyr 
og en gammamatch, som kun koster en trim
mer, virker faktisk lige så godt. Dog er der li
ge noget med båndbredden. En gammamatch 
skal være ca. 90 cm lang. Spacing til loop’en 
ca. 5 cm og kondensatoren ca. 100 pF. Man 
finder den længde af gammaen, der med den 
100 pF trimmer giver bedste SWR. Af coax 
bruger jeg med held det tykke 75 ohm til TV.

Der er mange forklaringer på, hvordan en 
quad skal trimmes. Jeg mener at den følgende 
er rigtigst:

Det drevne element monteres først og læg
ges i resonans på den ønskede frekvens. Husk, 
at båndbredden er størst opad i frekvens. Det
te kan man godt bruge SWR-meter til. Fo = 
min SWR. Man bør tilstræbe så stor antenne-
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ESB- 
modulator 
(LF-deS)

Af B. Strandtoft,
B. S. Ingemannsvej 2,
6400 Sønderborg.

For et par år siden lavede jeg en opstilling 
meget lig den, IBP beskrev i januar OZ. I en 
ESB-sender efter faseprincippet er det væsent
ligt, at modulatoren ikke tilfører domefilteret 
højere frekvenser, end dette kan behandle; i 
reglen ca. 3 kHz. Ikke alene bliver det ønske
de sidebånd for stort, men det uønskede side
bånd opstår mere end 3 kHz ved siden af sen
defrekvensen!

Enhver amatør har vist hørt, at en modula- 
tor skal have et frekvensområde fra 300Hz- 
3 kHz. Men det er nu ikke ligemeget, hvordan 
det gøres. Som mål satte jeg de krav, som P&T 
sætter for godkendelse af maritimt udstyr. End
videre skulle der bruges en 10 kohm dyna
misk mikrofon. Kraftig basafskæring var også

højde som muligt. Så sætter man sin reflektor 
på. Nu ligner quaden en terning, hvor loop og 
reflektor danner de 8 sider. De resterende 4 
laves af nylonsnor. De 3 første sider strammes 
ikke, men trækkes kun lige til. Med den 4. snor 
kan man stramme quad’en op, så den er helt 
stiv og ikke kan blafre i blæsevejr.

Nu opdager man til sin store skræk, at man 
med stubben kan flytte antennens resonansfre
kvens flere hundrede kHz! Betyder intet. Man 
tuner reflektoren til bedste SWR på den fre
kvens, loop’en er lavet til. Herved får man 
max. gain, bedste front/back-forhold og mi
nimum SWR til at falde sammen, og det er kor
rekt. Man kan med reflektoren „off tune“ an
tennen flere procent og stadig have et pænt

nødvendig, da jeg har en ret mørk stemme. 
Desuden kræver et domefilter en lav udgangs
impedans; ca. 50 ohm.

Diagrammet viser det endelige resultat, der 
fuldtud opfylder kravene.

Filterspolen er viklet på en Siemens potker
ne, men desværre kan jeg ikke huske vikledata. 
L = 240 mH.

Transformeren er surplus, men har ikke væ
sentlig betydning for frekvensgangen. Den skal 
klare ca. 4k/100 ohm. Min har en DC-mod- 
stand på 900 ohm.

Bortset fra, at første transistor skal have lil
le lækstrøm, er transistorerne vist ukritiske.

Retten til kommerciel udnyttelse forbehol
des. (Sluttes næste side)

gain, men så ligger bedste F/B og laveste SWR 
på to andre frekvenser.

En quad af den her beskrevne type har den 
fordel, at sætter man elementer på til andre 
bånd, er spacingen automatisk den rigtige. La
ves de med gammamatch, kan det hele føres 
ned på ét kabel, men det skal efter sigende 
være „sjovt“ og krævende at trimme det rig
tigt. Jeg har HW32. HA!

Duer denne quad? Målinger på HF-bånde- 
ne vil jeg slet ikke påtage mig. Man bliver så 
træt af at slæbe en quad 10 bølgelængder op. 
Men jeg kan sige, at med det knald, der blev 
på, da jeg skiftede fra en ground-plane, har jeg 
besluttet at beholde quaden. Den er 13 meter 
oppe. SWR1,6 over 14.150-14.350 MHz. *
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Herover printet monteret 
og ætsetegning i størr. 1:1. 
Herunder strømskema 
og til højre forstærkerens 
frekvensgang.

50



220V -

„KRAFTVÆRK” til transistoropstillinger
Af N. W. Mortensen, Mynstersvej 10,3., 1827 Kbhvn. V.

Hvis man som jeg til daglig arbejder med 
transistoropstillinger, bliver man på et eller an
det tidspunkt træt af den dårlige efterligning af 
en strømforsyning, som man til daglig må lade 
sig tage til takke med. Så da jeg en dag faldt 
over en stor oliekølet trafo med et 65V udtag, 
sagde jeg til mig selv, at nu skulle det være. 
Jeg besluttede mig til at lave et „kraftværk", 
som skulle kunne holde til alt, hvad jeg kunne 
byde det, og jeg har derfor overdimensioneret 
det i alle ender og kanter.

Som ensretter kasserede jeg uden skånsel 
den gode veltjente BY123 og lavede mig en ny 
af 4 stk. BY100 fra Philips1)- Dernæst følger en 
elektrolytkondensator, som skal kunne tåle en 
arbejdsspænding på 65 V • V2 = 100 V reg
net ud i hovedet. Dernæst følger en stabilise- 
ringsopstilling med en 1,5 W zenerdiode BZ 
Y95 - C62, der har en zenerspænding på 62 V 
ved en zenerstrøm på 10 mA. Herfra skal ud
tages en basisstrøm til udgangstransistoreme, 
og denne basisstrøm gøres variabel med et 5 
kohm potmeter, som helst skal være trådvik
let af hensyn til den strøm, som kan forekomme 
nær topstilling over en lille del af potmeteret.

Udgangstransistoreme kan betragtes som een 
stor transistor med en meget høj strømforstærk
ning, se fig. 2. Denne store transistor, der be
står af 3 ASZ 15, kan i den viste opstilling tåle 
100 V mellem kollektor og basis, og en kollek- 
tor-emitterspænding på 60 V. Hver transistor 
kan tåle 9A i emitterstrøm, og de skulle således 
kunne klare 18A, men her skal man nok holde

1) Ved strømme over 14A bruges f. eks. BYZ12.

et vågent øje med deres temperatur. Strømfor
stærkningen i opstillingen varierer fra ca. 600

ved max. kollektorstrøm = 12A og op til 1.600 
ved kollektorstrøm under 1A. Dette medfører at 
kæmpetransistoren kun behøver 20 mA i basis
strøm for at levere en emitterstrøm på 12A, og 
det kan zeneropstillingen klare med lethed.

FIG. 3

Men normalt har man slet ikke brug for så 
store strømme. „Kraftværket“ er derfor for
synet med et 5A-meter og en nem lille strøm
begrænsning, bestående af en switch-transistor 
ASY 77, der kan tåle zeneropstillingens 62 V, 
en lille diode BA 114 og 6 stk. 1 ohm/0,5 W-
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STØJERI
Kunsten at måle støjtal, der næsten ikke har 
noget at gøre med det undersøgte apparat.
Af J. C. Greene

Efter „Noisemanship" — The art of measu
ring noise figures nearly independent of the 
device performance. Proc. IRE 29-1961.
Næsten enhver, der engang har målt støjtal 

på en følsom forstærker eller konverter, har 
også bemærket, at det er muligt at måle støj
tal, der ligger væsentligt under eller over de 
værdier, man måtte kunne vente. Den, der er 
vant til at gå omhyggeligt frem, tilegner sig til 
slut tilstrækkelig måleteknisk erfaring, så så
danne tvivlsomme resultater undgås, og kan 
måle pålidelige støjtal på ham fremmede appa
rater, der arbejder med negative modstande, så
som parametriske-, maser-, tunneldiodeforstær
kere og konvertere.

Hidtil har dog kun ganske få kloge praktike
re erkendt den uendelige fordel, det er også 
at kunne måle støjtal, der er langt større eller 
mindre end i virkeligheden. De er f. eks. i

stand til at finde usædvanligt lave støjtal ved 
at følge visse eksperimentelle forskrifter, når 
de måler på deres egne apparater. (Bliv ikke 
bange, hvis deres resultater er langt bedre end 
teoretisk muligt. De har som regel en plausibel 
forklaring på dette fænomen parat, som f. eks. 
støjens rumladningssvækkelse). Hvis De der
imod afprøver konkurrentens apparater, sørger 
De lige så let for at måle overordentlig høje 
støjtal. (Her optræder de ganske vist som regel 
meget hæderligt og finder støjtal, der er om
vendt proportionale med konkurrentens dyg
tighed).

For at fremme anvendelsen af den kunst at 
måle støjtal (Noisemanship) og for at lette 
forståelsen af kunstens overordentlig virknings
fulde, praktiske fordele for alle dem, der an
strenger sig for at fremme den tekniske ud
vikling inden for støjsvage forstærkere, har vi 
opstillet en liste over fremgangsmåder, som 
kan anvende ved støjmåling, og som kan anven
des i det ene eller andet tilfælde.

A. Hvad man skal gøre, hvis man vil måle 
højere støjtal.
1. Brug en grundmodtager, der bliver udstyret 

næsten til mætning. MF-spændingen bliver

modstande i parallel. Den fungerer som følger, 
se fig. 3: Ved strømme under 5A holdes tran
sistoren næsten lukket af den lille spænding på 
0,8 V, som ligger over dioden BA 114 i lede
retningen. Så længe spændingsfaldet over mod
standen R er under 0,8 V trækker transistoren 
ingen strøm, men hvis forbrugsstrømmen lud 
overstiger 5A medfører dette, at spændingen 
over R overstiger transistorens forspænding på 
0,8 V og transistoren begynder at „stjæle" den 
strøm, som ellers skulle bruges til basisstrøm 
Ib til udgangstransistoreme. Det punkt hvor 
man ønsker sin strømbegrænsning skal begynde, 
bestemmer man let:

tion. Hertil skal dog nævnes, at zenerdiodens 
faldmodstand eventuelt skal varieres lidt for at 
få en Iz på 20 mA. Dette er nødvendigt, hvis 
man vil forøge strømbegrænsningens effektivitet 
til det maximale.

Til sidst et par små praktiske bemærkninger. 
Jeg har forsynet opstillingen med en topolet af
bryder SK2 og SK3, således at strømbegræns
ning og måleinstrument kan sættes ud af funk
tion på samme tid. Endvidere har jeg forsynet 
den med et 30V-instrument og en afbryder 
SK4, der sammen med en 30 kohm modstand 
gør, at instrumentet kan bruges med fuldt ud
slag på enten 30 V eller 60 V. Ved montering 
skal man passe på ASY77, den har nemlig 
basis forbundet til huset, og endelig skal TR3 
og TR4 monteres på en stor køleplade. Hvor 
meget strøm man kan trække afhænger altså 
næsten udelukkende af den trafo man anvender. 
Mit eksemplar er fra militært overskudslager og 
vejer 5 kg. *

9980 N. W. Mortensen
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Denne opstilling kan netop „stjæle" 20 mA, 
og det er alt rigeligt til at bremse udgangs
strøm ned til de 5A, hvor switch-transistoren 
slukker og strømbegrænsningen går ud af funk



da næsten uafhængig af støjen fra konverte
ren, der er koblet foran. Alene ved denne 
fremgangsmåde kan man måle ethvert øn
skeligt højere støjtal, hvis man på tilsvaren
de måde indstiller grandmodtagerens mæt
ningsgrad.

2. Anbring et gitterdykmeter eller en måle
sender i nærheden af grundmodtagerens 
MF-forstærker. Denne fremgangsmåde er 
ganske vist ikke så virkningsfuld som nr. 1, 
men til gengæld heller ikke så let at opda
ge for en ikke-venligtsindet tilskuer.

3. Benyt et argonfyldt udladningsrør som 
støjkilde, men tag en kalibreringskurve for 
et neonrør. Da argonrøret afgiver sammen
ligningsvis ca. 3 dB mindre støjeffekt, må
ler du ganske bekvemt ca. 3 dB for højt i 
din favør. Denne teknik er ganske nyttig, 
når særlig kløgtige og uvenlige tilskuere er 
til stede. For man kan jo ikke se udladnin
gen, da røret er indbygget i et lukket kabi
net, en hulrumsresonator eller coaxialleder, 
og kan derfor heller ikke opdage tricket på 
udladningens karakteristiske farve.

4. Benyt en støj generator, hvis indre modstand 
ændrer sig så stærkt som muligt i takt med 
støjkildens arbejdsstrøm. Derved ændres og
så indgangstrinnets forstærkning på det ap
parat, der undersøges. Ganske vist skal man 
i forvejen undersøge at indgangstrinnets for
stærkning virkelig aftager ved en højere ar
bejdsstrøm. Det at benytte en fuldkommen 
fejltilpasset støjgenerator kan få et kritisk 
indstillet HF-trin til at svinge vildt. Hvis 
dette lykkes for en, er sejren sikker.

5. Arranger støjgeneratoren således, at den 
dækker den størst mulige mængde fjernsyns-, 
FM-, radio- og politiradiofrekvenser.

6. Påstå, at det apparat, som du undersøger, 
optager støjen lige kraftigt over yderligere 
3 gennemgangsområder, og læg derfor 5 dB 
til den målte støjfaktor. Det giver dig den 
anseelse, der passer sig for en fagmand, og 
plejer at gøre indtryk på de tilstedeværende.

Der findes et usædvanlig stort antal frem
gangsmåder, for mange til at vi kan opregne 
dem alle her. Dog kan man med de få kunst
greb, der er nævnt ovenfor, ganske let nå et 
støjtal, der ligger ved den øverste ende af støj
generatorens skala. Mismodige, der først nu går

i kamp mod de lave støjtal, kommer med disse 
kneb garanteret straks frem til positive resul
tater.

B. Hvad man skal gøre, hvis man vil måle 
lavere støjtal.
1. Undgå omhyggeligt de før nævnte råd nr. 

1, 2 og 5.
2. Vend fremgangsmåde 3 og 4 om.
3. Lad alle bånd ved siden af ude af betragt

ning. Tal kun om galaktisk støj.
4. Hvis de tilstedeværende kender de nævnte 

procedurer, så anbring et omhyggeligt ud
målt 100 dB dæmpeled mellem støjgenera
tor og apparatets indgang. Dette skaffer 
eventuelle ændringer i forstærkning af vejen 
takket være støjgeneratorens fejltilpasning. 
Men hvis man så igen trækker de 100 dB 
fra den målte samlede støjfaktor, er man 
sikker på at få et lavt støjtal. En anden va
riant er at anvende en grundmodtager med 
et støjtal på 100 dB og trække disse 100 
dB fra støj generatorens visning.

Ligeledes findes der her for mange frem
gangsmåder til, at vi kan opregne dem alle. 
Men hvis man bare anvender de ovenfor nævn
te samtidig, så får man let støjtal, der ligger 
under 0 dB. Hvis opponnenter, der har hang til 
teoretiske betragtninger, er til stede, kan dette 
fremkalde overraskelse. Men overfor dem kan 
man altid anføre nogle komplicerede termody
namiske mekanismer som mulig årsag. Nærer 
du betænkeligheder ved at gå så vidt, så lad 
være med at benytte alle fremgangsmåder på 
én gang, men kun et par af dem. Så vil støjtal
let altid ligger lidt over 0 dB, hvilket lader sig 
forklare noget lettere. Den, der først for nylig 
er begyndt at beskæftige sig med støjsvage 
modtagere, er sikker på ved denne fremgangs
måde straks at blive knyttet til „kendernes" 
sluttede kreds.

Resumé:
Der er her givet råd, der skal fremme den 

hurtige udbredelse af kunsten at måle støjtal. 
Oscar Wilde sagde engang, at menneskene kun 
er så generøse, at de giver sådanne gode råd, 
som de ikke selv følger. Ud fra dette synspunkt 
skulle de anførte råd være klimaks på vor ge
nerøsitet. *
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Spørgsmål: Jeg har erhvervet en tysk sender Lo
renz type LO40K, men har desværre ikke noget dia
gram. Pse, kan du eller en anden hjælpe? Endvidere 
efterlyser jeg også diagrammet for rx AR88. Hvis 
nogen ville låne mig det for et kort tidsrum, ville jeg 
være meget taknemmelig.

Svar: Beklager, kan ikke selv. Er der nogen 
hjælp at få hos læserne?

Spørgsmål: Jeg har nylig erhvervet mig en HW32, 
og har for at kunne komme i luften sat en dipol 
(2x5,03 m) op under taget i det hus, hvor jeg bor. 
Mit problem er nu, at tranceiveren, når den har stået 
tændt og kørt en times tid, pludselig begynder at 
gå i selvsving. Det er især, når jeg vox’er senderen. 
Når jeg holder op at tale i miken, begynder senderen 
at motorboate, ligesom det er næsten umuligt at ind
stille senderen ved frekvensskift. Hvis jeg så slukker 
for det hele og lader det stå et kvarters tid og deref
ter igen tænder, er der ikke noget i vejen det første 
stykke tid igen. Jeg har undersøgt hele molevitten, 
men det er rigtigt sat sammen. How come?

Svar: Tja. - Allerførst må jeg erindre om, at købe
loven pålægger en sælger ét års garanti, med mindre 
der udtrykkelig er aftalt noget andet (således er »3 
måneders garanti« en slem narresut). Men med et kit 
er garanti jo måske en diskutabel ting. Jeg ville nu 
nok forsøge det synspunkt, at »noget« i den kasse, du 
købte, er defekt, og derfor virker kassens indhold ikke 
korrekt, og sælgeren må derfor hjælpe dig, subs. give 
dig en anden kasse. Nu er Heathkit’s sælger jo et 
respektabelt firma, som ganske givet, af hensyn til 
renommeet ikke vil lade dig i stikken, hvis du har 
købt sættet hos dem. Ligeledes kan jeg ikke tro, at de 
blot vil sige, at du kan komme med den defekte del,

RETTELSE
Desværre har sætternissen, eller hvem det nu 

kan være, byttet om på tekst og tegninger i ar
tiklen om krystaloscillatorer i OZ 1/69 side 9.

Det øverst viste print, samt diagrammet i 
nederste højre ramme, er til oscillatoren for Ni
taller i overtoneopstilling - tilsyneladende er 
denne overtoneopstilling ikke så kendt her i lan
det, selv om den er omtalt flere steder i uden
landsk litteratur, og bl. a. anvendes i små 2 m- 
transistorsendere, hvor oscillatoren starter på 48 
eller 72 MHz; den anførte spole passer i dette 
tilfælde til et 8 MHz krystal, som kører på 3. 
overtone. De to nederste tegninger og diagram
met i venstre ramme er for oscillatorer til grund
tonekrystaller. OZ3GW.

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

som de så vil bytte, for en del af deres salgsgrundlag 
er jo netop, at folk kan forvente, at et kit samlet med 
bind for øjnene straks virker godt. Det er jo en til
lidssag at købe et kit! - Nå, måske er det din HW32 
mere end et år gammel, eller andenhånds. Så må du 
selv på med vanten. - Det er helt øjensynligt noget, 
som påvirkes af kassens opvarmning. Det er måske lidt 
for billigt at foreslå en dårlig lodning, men jeg har 
selv erfaring for, at Heathkit’s loddeprocedure med at 
vente med lodningen, indtil alle ledninger er stukket 
igennem loddeøret, ikke er helt god. Jeg havde store 
vanskeligheder med at få loddet alle trådene, hvis der 
var mere end to, for tinnet flyder ikke altid godt på 
de amerikanske komponenters tilledninger, før de er 
skrabet af for snavs. En anden mulighed er måske gli
dekontakten til rotoren i en PA-kondensator. Er der 
nogen mulighed for at stramme dem lidt? Prøv at 
shunte B + afkoblingslytterne én efter én i spillen, 
især i modulatoren. Lytter holder ikke meget af høje 
temperaturer. Jeg famler lidt i blinde, da jeg ikke har 
noget diagram. Hjælper ovennævnte ikke, så skriv 
igen med nogle flere symptomer.

Spørgsmål: Jeg har en transistorradio, Loewe Opta 
type Dolly med FM og mellembølge. På mellem
bølge er jeg kun interesseret i at høre på én bestemt 
frekvens (Luxemburg), og har derfor trimmet den 
til den ene frekvens. Men stationen forsvinder af og 
til og bliver stærkt forvrænget, hvad der vel sagtens 
skyldes atmosfæriske forstyrrelser. Kan der gøres no
get for at forhindre dette, og kan der ikke også gø
res noget for at give modtageren større stationsad
skillelse, da der ligger en anden station lige snært op 
af, således at man ikke kan høre den tillige med, at 
man hører på Luxemborg?

Svar: Fænomenet hedder fading og skyldes, at 
ionosfæren ikke hele tiden reflekterer den pågældende 
frekvens lige godt. Så bliver signalet svagt. Ofte er 
det endda sådan, at refleksionen er stærkt frekvens
afhængig, så frekvenser med få kHz imellem bliver 
reflekteret i helt forskellig styrke. Det kaldes selektiv 
fading. Hvis nu det netop er bærebølgefrekvensen, 
som bliver svag, kan den risikere at blive mindre end 
sidebåndene, og så tror modtageren, at signalet er 
overmoduleret, og forvrænger det grusomt. Der kan 
godt gøres noget ved det, idet selektiv fading også er 
stærk stedafhængigt. Således er det sjældent, at et 
signal, der fader selektivt, fader på samme måde sam
tidigt på to antenner med blot 100 m imellem. Til 
vigtig radiomodtagning anvender man derfor to anten
ner og to modtagere, som kobles sammen, idet en 
styreenhed automatisk sørger for at tage LF’en fra 
den modtager, hvor den er bedst. Det kaldes for 
»diversity«-modtagning. Men dette er kun sjældent

54



gennemførligt for amatører! - For at kunne skille sta
tionerne ad skal modtageren være mere selektiv. Bånd
bredden er sikkert lille nok, men filterkurvens flanker 
ikke stejle nok. Metoden er at forbedre selektiviteten 
ved en radikal ombygning af MF-delen, og det kan 
nok ikke svare sig i den spille. Dit problem er et job 
for voksne modtagere!

Spørgsmål: Jeg har prøvet at kontrolberegne et 
pi-led til et PA-trin på 1 kW ved 850 Vdc (FL1000, 
diagram vedlagt) ud fra de sædvanlige formler, f. eks. 
Håndbogens side 127. Ved at regne med kl. B og et 
Q på 13 finder jeg meget jeg meget større værdier af 
kapaciteterne, end der er anvendt iflg. diagrammet. 
Findes der andre beregningsformler eller -kriterier, 
og vil du venligst anføre dem eller give en litteratur
henvisning

Svar: Nu er jeg den, for nu er det med at finde en 
grimasse, der kan passe. For sandheden kan være ilde 
hørt. - Flvis man definerer kl. B-drift til at være den 
driftsform, hvor anodestrømmen løber i hele den po
sitive halvperiode, af gittersignalet og kun i denne, 
kommer jeg til ca. 50 ohm i kredsreaktans med et Q 
på 13, og det svarer på 80 m til ca. 800 pF, eller 2,5 
μH. I FL1000 er kondensatoren i indgangen i pi-led
det max. 270 pF, med rør- og spredningskapaciteter i 
alt max. 320 pF. Den eneste konklusion må være, at 
man anvender et Q på ca. 5 i stedet for 13, idet man 
øjensynligt har besluttet, at al filtervirkning er PA 
uvedkommende. Jeg har for øvrigt også vanskeligt ved 
at forestille mig, at spolen og omskifterkontakterne 
kan holde til en tankstrøm på ca. 15 A. Med et Q på 
5 bliver den jo kun ca. 6 A. Selv det synes jeg er 
meget, men det må jo være dygtige konstruktører, der 
har lavet det, siden at det kan holde!

Spørgsmål: Ifølge dine artikler angående dimen
sioneringen af diodeblandere skal disse have tilført et 
oscillatorsignal på ca. 0,5 V. Er det spids-spids værdi 
eller effektiv værdi? Hvad sker der, når man kun gi
ver den 0,1 V? Går det ud over modtagerens følsom
hed? - Når man i forbindelse med modtageren i OZ 
nr. 6, 1968, vil benytte Top-converteren fra OZ nr. 
11, 1964, til aflytning af 40, 20 og 15 m, hvordan 
skal det gøres på den mest hensigtsmæssige måde? 
Converteren skal anbringes på modtagerchassiset, men 
der skal på en eller anden måde skiftes mellem con- 
verterne og grundmodtageren således, at antennen er 
fælles for alle bånd, og der skal bruges så få omskif
tere som muligt? - Idet det, som forfatteren selv siger, 
kniber uhyggeligt med selektiviteten, kunne jeg tænke 
mig at forbedre denne. Der synes umiddelbart at 
være tre løsninger: 1. mekanisk filter, 2. x-talfilter og 
3. transfiltre. Når man vælger 1., den dyreste, hvor
dan tilkobler man dette, når det sættes på et print i 
stedet for det viste båndfilter? Hvem er forresten im
portør af de japanske Kokusai filtre? Hvor mange 
krystaller skal der bruges ved anvendelsen af 2., og 
hvordan skal de indkobles? Hvor mange transfiltre 
skal der bruges ved 3., og hvordan skal de indkobles? 
Det ville være meget ønskeligt, om du ville opgive 
vindingstal og udtag for de omtalte tre muligheder, 
når det er nødvendigt at bruge spoler ved tilpasningen.

— Hvordan forstår man det på side 194 : MF-forstær
keren er dimensioneret således, at .. .? - Beaten, eller 
rettere produktdetektoren har en meget kedelig ten
dens, idet den ved ind- og udkobling, altså ved om
skiftning af AM-ESB, påvirker AVC’en med et chok, 
tilsyneladende fordi detektoren kører uden spændings
forsyning og drives af HF’en fra oscillatoren. Når 
man altså ind- og udkobler leder Q8 kortvarigt og op
lader den indkoblede hanglyt (Gud bevare os fra at 
indkoble den viste 125 μF lyt), dette bevirker at mod
tageren dør hen og S-metret krøller viseren om stop
klodsen et stykke tid, afhængig af lyttens størrelse. 
Hvordan afhjælpes dette på den mest elegante måde 
uden for megen ændring i printet og modtagerens yde
evne? Denne blokering sker forresten også når AVC- 
afbryderen slås til!

Svar: Det er effektivværdi. Impedansen ind i blan
deren er ca. 60 ohm. Med 0,3 V er IM-egenskaberne 
noget dårligere, men forstærkningen stadig ok, ved 
0,1 V er forstærkningen faldet ca. 10 dB. Hvis HF- 
forstærkningen ikke er urimelig stor, går det ud over 
modtagerfølsomheden. - Jeg har engang bygget fem 
Top-convertere sammen i en kasse med fælles strøm
forsyning, ind- og udgang, og det kan klares med tre 
omskiftere, d. v. s. F/2 dæk på en 2x5 st. omsk. Jeg 
skiftede ind- og udgang og B + . Det kan utvivlsomt 
laves elegantere med diodeskift styret af B + , men én 
omskifter er jo nødvendig, så det extra dæk er vel 
umagen værd? Det hele var ganske ukritisk. Kon
verterne blev monteret på højkant bag ved hinanden 
som blade i et spil kort. - Transfiltre har 2JE skrevet 
en artikel om engang i OZ, jeg husker ikke hvornår, 
men konklusionen er vist, at der er for meget arbejde 
med det. Krystalfiltre er udmærket med fire krystaller 
fordelt i to half-lattice sektioner. 7AQ behandlede 
emnet udtømmende for 6-7 år siden. Men FT-241- 
krystallerne er jo stærkt korroderede i lodningerne nu, 
så man skal regne med en stor spildprocent. - Et Col
lins filter er det dyreste, men fører da til målet. Du 
beholder L4. Fra udtaget kobler du til filtrets ind
gang med 130 pF. Udgangen belastes med 130 pF og 
man anvender en FET som sourcefølger (katodeføl
ger!) med 1 kohm i katoden. Vil man have mindre end 
3-6 dB ripple, skal man gøre de 130 pF justerbare, 
og gøre noget ud af det, det kommer ikke helt første 
gang. - Jeg ved ikke, hvordan det skal forstås, men 
med ovennævnte forklaring er det måske også over
flødigt? - Det chok kan kun undgås, hvis de to sider 
af omskifteren har samme DC spænding. Prøv at sæt
te modstandene til stel på begge sider, idet du prøver 
at finde et par værdier, som giver minimum klik, sam
tidig med, at modtageren stadig virker ordentligt. Du 
kan vel komme ret nær ved at måle spændingen med 
et voltmeter, men finjusteringen sker med øret. Kan 
de 2 μF i serie med potmetret for øvrigt ikke und
væres? Men fænomenet er nok en følge af modtage
rens relative simpelhed, og kan derfor ikke helbredes 
ved blot en »genistreg«?

Tak til SM4COK og OZ3AM for de tilsendte dia
grammer for 25WB1 stn.

Vy 73 de OZ6NF.
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Et HB-medlem skriver
Kommentarer til referat i OZ nr. 1 af h-mødet 
København d. 24./11 1968.

Ifølge ovennævnte referat fremgår, at jeg havde 
anmodet hb om at forkaste gf-afstemningen vedrø
rende den nye zoneinddeling og indførelse af nye af
stemningsregler. Denne min anmodning blev forka
stet af den samlede hb med undtagelse af 4GS. Som 
det fremgår af samme referat, var 6PA og jeg på 
grund af sygdom forhindret i at deltage i mødet, men 
mit standpunkt i denne sag blev tilstillet samtlige hb- 
medlemmer skriftligt. Jeg vil gerne - for at forebygge 
enhver misforståelse - at vore medlemmer landet 
over skal vide motiveringen for mit særstandpunkt.

Generalforsamlingen i Arhus var efter min og 
mange fleres mening en af de mest rodede og forvir
rede gf i EDR’s historie især takket være 3RC, som 
efterhånden opnåede at skabe kaos ved sin given in
formationer spec. vedrørende afstemningen om de 
indsendte forslag til vedtægtsændringer. Den af gf 
valgte dirigent (3Y) blev gang på gang fejet til side 
af 3RC, og umiddelbart før afstemningerne skulle 
foretages, måtte dirigenten anmode 3RC om at in
formere gf om afstemningsreglerne. 3RC oplyste her
efter (også ifølge båndoptageren), at der kunne stem
mes nej til et fremsat forslag på 3 måder :

1). man kunne skrive nej på stemmesedlen
2) man kunne aflevere en blank stemmeseddel
3) man kunne undlade at aflevere sin stemmesed

del
i alle 3 tilfælde blev det regnet for nej-stemmer.

Denne information var direkte forkert, idet det iflg. 
vedtægterne fremgår, at det kun er de afgivne stem
mer, der tæller, hvilket vel kun de færreste af de 
fremmødte var vidende om. Jeg og andre ville have 
gjort opmærksom på denne fejlorientering, men det 
blev nægtet os at komme til orde. Til gf var der mødt 
161 stemmeberettigede, og til forslaget vedr. zone
inddelingen kombineret med 2KP’s »ændringsfor
slag« stemte 105 ja, 33 nej, 17 afleverede blank 
stemmeseddel, og 6 stemte ikke. Altså 105 ja-stem- 
mer mod 56 nej-stemmer (ifølge de af 3RC givne af
stemningsdirektiver), hvilket betød, at forslaget ikke 
opnåede flertal.

I øvrigt kan jeg ikke godkende 2KP’s ændringsfor
slag, men vil betragte dette som et selvstændigt for
slag, som han fik flettet ind i 5WK’s forslag, og som 
intet har med zoneinddelingen i kreds 4 at gøre, men 
som fuldstændigt ændrer vore afstemningsregler. Ge
neralforsamlingen stemte her faktisk om et forslag 
til vedtægtsændring, som ikke var optaget på dags
ordenen.

Min skrivelse til hb-mødet sluttede således: »må 
derfor - såfremt hb ikke annulerer denne afstem
ning - forlange, at en ændring af vor hidtil gældende 
kredsinddeling og afstemningsregler går til urafstem
ning«.

Dette skulle forklare mit særstandpunkt inden for 
hb, et standpunkt som jeg stadigvæk fastholder, og 
så må medlemmerne afgøre, hvorvidt jeg har ret eller 
uret i mine synspunkter.

73 OZ3FM

Efter at afdelingen har modtaget referat af hoved
bestyrelsens møde i København den 5. december 
1968 og yderligere har læst referatet herfra i OZ nr. 
1 1969, må vi på det kraftigste protestere mod ho
vedbestyrelsens godkendelse af generalforsamlingens 
afstemning om indførelse af en ny zoneinddeling in
denfor kreds 4 og nye afstemningsregler.

Bortset fra at vi gennem de herboende 2 hb-med- 
lemmer (3FM og 4GS) har bragt i erfaring, at der 
ifølge de på generalforsamlingen givne afstemnings
direktiver ikke var 2/3 flertal for vedtagelse af 5WK’s 
forslag plus 2KP’s ændringsforslag, vil vi mene, at 
forslaget, således som det blev udformet på general
forsamlingen og gik til afstemning, faktisk blev til 2 
selvstændige forslag, et vedrørende en udvidelse af 
zonerne indenfor kreds 4, og et andet indeholdende 
helt nye afstemningsregler gældende for hele landet. 
Sidstnævnte var overhovedet ikke optaget i general
forsamlingens dagsorden, og der har således ikke 
været lejlighed for medlemmerne til at tage stilling 
hertil før generalforsamlingen.

Vi må derfor fastholde kravet om, at afstemnin
gen om dette kombinerede forslag annulleres af ho
bestyrelsen, og vi tror, at mange medlemmmer lan
det over støtter os i dette krav.

På Horsens afdelingens vegne 
Vagn Jørgensen, OZ2VK.
Afdelingsleder.

  SILENT KEY

I en alder af 77 år er OZ7OM Laurits Olsen, Søn
derhå, Hørdum, afgået ved døden.

Gennem de sidste år måtte 7OM kæmpe mod syg
dom, og dette pinte ham, energisk som han ellers var.

7OM var med lige fra radioens barndom, selv om 
han kom sent med som aktiv sendeamatør. Det var 
særlig nøglen, der havde hans kærlighed, selv om man 
også en sjælden gang kunne få en Fone QSO med ham.

Da 7OM begyndte at interessere sig for radio, var 
der ikke noget, der hed radioteknikere, så han måtte 
tidligt hjælpe naboer og venner med kundskaber og 
loddekolbe. Vi er mange radioamatører, der er blevet 
hjulpet godt i gang af 7OM, han var aldrig bange 
for at hjælpe os på vej, og det føler vi trang til at 
sige tak for.

70M havde mange glæder af sin hobby, og det glæ
dede ham, at hans søn, OX7OX gik videre med det 
elektroniske, så han kunne tage civilingeniøreksamen 
og få ansættelse i P & T.

Desværre blev 7OM ikke sparet for sorger, idet en 
anden søn, der var radiotelegrafist, gik ned med sit 
skib under den anden verdenskrig, en ulykke, der be
rørte ham dybt.

Nu er 7OM ikke mere, men vi der kendte ham, vil 
tænke på ham med taknemmelighed og udtale et: 
Æret være hans minde.

OZ4XL, Svend Lauritzen.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

Aktuel DXCC-liste
Fra OZ3SK har Tr. Dept. med tak modtaget neden

stående opstilling over de bevægelser, der har fundet 
sted på DXCC-listen i forbindelse med OZ og OY- 
amatørers aktivitet i de sidste 24 mdr.

CW/Phone
OZ-DXCC:

Phone
OZ-DXCC

OZ7BG 282 OZ3Y 263
OZ3Y 280 OZ3SK 250
OZ7KV 229 OZ5JT 212
OZ5DX 201 OZ7BG 206
OZ4FF 200 OZ8EA 162
OZ7X 200 OZ3KE 159
OZ9N 198 OZ3PZ 145
OZ3PO .161 OZ2KT 123
OZ3KE 160
OZ5KU 151 OY-DXCC
OZ7ON 147 OY7ML 245
OZ5CV 142
OZ5MJ 132
OZ8JD 130
OZ6HS 120
OZ6MI 119
OZ8BZ 107
OZ1IF 101
OZ4CF 100

OY-DXCC
OY7ML 283 Egon /OQ3SK.

Mobiltest Danmark-Tyskland 1969.
Fra de sønderjyske afdelinger har Tr. Dept. gen

nem O5WK modtaget en lang række informationer 
angående den store mobiltest, der skal finde sted i Søn
derjylland. søndag den 29. april 1969.

For at dette arrangement kan få den tilslutning - 
som det fortjener - bringer vi nedenstående de oplys
ninger, der er af interesse for eventuelle deltagere, 
men også for at de kan blive læst af det størst 
mulige publikum - og måske derigennem give andre 
dele af landet inspiration og mod til at gå i gang med 
tilsvarende opgaver, der kan højne aktiviteten here- 
hjemme. Vi lader derefter arrangørernes egne ord for
tælle videre:
Tidspunkt: Søndag d. 20. april 1969 - Start af test: 

kl. 10,00.
Frekvens: 2 m og 80-båndene.
Startsteder: I Danmark, Holdbi Kro ca. 5 km nord for 

grænsen ved hovedvej 10
I Tyskland, »Hotel an der Grenze«, lige syd for 
grænseovergangen ved Kruså.

Begge startsteder kan benyttes efter ønske. Start
stederne åbnes kl. 0900.

Deltagebetingelser: Alle danske 2 m og 80 m mobil
stationer kan deltage.
Der betales intet startgebyr.
For at kunne passere grænsen må der ansøges 
om et tysk licens. Dette foretages kollektivt af 
testudvalget, hvorfor tilmelding må ske, senest 
den

Tilmelding: 17. Marts    1969
til testudvalget.

Testudvalg: v/OZ2TV, Bent Johansen, Ribevej 80, 
Haderslev.
Telefon: 045 22008.

Testområde: Den dansk-tyske grænse mellem grænse
overgangene: Kruså og Padborg.

Regler: Udleveres på startstedet sammen med en spe
ciel log, der skal anvendes. Der køres efter et 
point system, således at man har fire chancer for 
at kontakte samme station. Der anvendes ingen 
landkort.

Points: Fra OZ til DL samt DL til OZ giver 3 points. 
Lederstation: På såvel 2 som 80 m. Lederstationen ud

sender 2 kodeord, der hver især giver 6 points. 
Diskvalifikation: ved overtrædelse af båndgrænserne. 

Der er båndkontrol 
ved sending under kørsel, 
ved kontakt med faste stationer, 
ved sending fra kl. 12,00 til kl. 13,30, hvor der 
skal være radiotavshed, 
ved overtrædelse af reglerne.

Testafslutning: Kl. 12,00.
Logaflevering: Senest kl. 13,30 på »Hotel an der

Grenze«.
Spisning: Kl. 13,00 på »Hotel an der Grenze«, hvor 

følgende tre retter mad serveres efter ønske:
1. Schnitzel med gemyse DM 8,10
2. Ungarsk gullach DM 7,10
3. Tysk bøf DM 4,10
Inkluderet i priserne er moms og betjening.

Testresultater: foreligger kl. 16,00, hvor en til ar
rangementet indstiftet pokal og diplomer vil blive 
overrakt.

Officiel afslutning: kl. 16,30.
Bemærk: Idet hele eftermiddagsprogrammet afvikles i 

Tyskland, er der rig lejlighed for diverse indkøb, 
billige drinks, sejlture med spritbådene m. m. 
Husk først og fremmest tilmelding inden d. 17. 
marts 1969 til testudvalget, hvor for øvrigt alle 
oplysninger angående arrangementet fås.
Sidst, men ikke mindst, husk — passet - det er 
nødvendigt for at kunne deltage.

Rettelser til testresultater.
NRAU-testen 1968: I brev af 16. jan. 1969 med

deler NRRL’s Tr. Dept., at MS3WB står opført med 
532 points, hvilket imidlertid er forkert - det skulle 
være 632 points-. Hermed placeres SM3WB på 3. 
pladsen.

Juletesten 1968: Og i juletesten 1968 har OZ1RK 
opdaget en fejl i sin log, idet han i en QSO har opført 
OZ1LW som modpart. Det skulle have været OZ1W.
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Da OZ1W har rigtig notering i sin log, får han to 
points mere - de to points, der var annullerede i hans 
log p. gr. af manglende modpart.

OZ1W rykker således op og deler 5. pladsen med 
OZ4FF hver med 109 points.

Aktivitetstesten 1968: OZ4FF meddeler, at OZ2NKs 
rigtige pointstal i Fone-afdelingen er 6917, han ryk
ker dermed op på 5. pladsen.

NRAU-testen 1968: Vi kan i øvrigt tilføje, at 
OZ7BG’s resultat slet ikke figurerer i resultatlisten - 
vi afventer kommetarer fra NRRL’s Tr. Dept.

Den nye aktivitetstest.
Så er den nye aktivitetstest i gang - og jeg har haft 

en uheldig premiere vedr. deltagelse heri, idet jeg kom 
en time for sent til fadet. Det bliver forhåbentlig 
bedre næste gang. OZ2NU.

Nedenfor følger OZ4FF’s opstilling over resulta
terne.

Fone
1. OZ4FA 122X 14 = 1708
2. OZ4NM 120X14 = 1680
3. OZ5JR 115X14 = 1610
4. OZ5PD 111X14 = 1554
5. OZ4JC 1023X14 = 1442
6. OZ8CV 110X13 = 1430
7. OZ5KF 102X14 = 1428
8. OZ3KE 96X14 = 1344
9. OZ5EV 92x13 = 1196

10. OZ6RT 86X13 = 1118
11. OZ6BF 86x12 = 1032
12. OZ2NK 73X14 = 1022
13. OZ70G 74x12 = 888
14. OZ3PG 74X11 = 814
15. OZ4H 70X10 = 700
16. OZ4KK 70X10 = 700
17. OZ4XP 66X10 = 660
18. OZ3CF 56X9 = 504
19. OZ1TD 44X10 = 440
20. OZ2LW 47x9 = 423
21. OZ4FF 26X7 = 182
22. OZ3VV 8x3 = 24

CW
1. OZ4UN 67x9 = 603
2. O5MJ 66x9 = 594
3. OZ4CF 64x9 = 576

OZ4FF 64x9 = 576
5. OZ9FW 70X8 = 560
6. OZ7OG 62X8 = 496
8. OZ3PO 54x9 = 486
9. OZ4QX 47X9 = 423

10. OZ1RK 65X7 = 392
11. OZ4H 54x7 = 378
12. OZ2NU 40x8 = 320
13. OZ4OA 16X5 = 80
14. OZ7XG 9X4 = 36
15.

Meget fin deltagelse på trods af NRAU-testen.
vy 73 Karsten/OZ4FF.

Worked all SM - WASM.
I forbindelse med nogle kvaler, vi har haft m. h. t. 

at få ovennævnte diplom med hjem til et par af vore

medlemmer, har vi fra SSA modtaget et eksemplar af 
reglerne for diplomet. Da de afviger en ubetydelighed 
fra de oprindelige, skal vi lige bringe ændringerne her: 

Europæiske stationer skal kontakte to SM/SL- 
stationer i hver af de otte distrikter, Sverrig er 
delt op i prefixmæssig set, d. v. s. fra SM1 til 
SM7 samt SM0.

Kun forbindelser med landstationer er gældende, 
og de skal alle være gennemført efter 2. verdens
krig.

Afgiften er steget til 15 IRCs - diplomet er som 
bekendt på silkedug.

Ansøgninger som hidtil gennem Tr. Dept.

Nye regler for den polske DX-test.
Polski Zwiazek Krotkofalowcåw afholder en inter

national DX-contest der hedder »SP DX CONTEST«. 
Alle radioamatører og SWL’s indbydes til at deltage.

Testperiode:
1500 GMT d. 5. april til 2400 GMT d. 6. april 

1969.

Formål:
Formålet med contesten er at amatører rundt om 

i verden kontakter så mange forskellige polske sta
tioner i så mange forskellige SP provinser som muligt 
under contesten.

Frekvenser:
3,5 - 7 - 14 - 21 og 28 MHz må benyttes og kun 

på CW.
Opkald: »CQ SP« for fremmede stationer og »CQ 

test« for SP-stationer.

Klasser:
1. Enkelt operatør: a. Enkelt bånd:

b. multi bånd
2. Multi operatør: c. multi b bånd kun.

Kodegruppe:
1. Fremmede stationer skal sende en ciffergruppe 

på 6, bestående af RST + QSO nr. begyndende 
med 001.

2. Polske stationer vil cifret kodegruppe bestående 
af RST + initialerne for deres område, f. eks. 
579WA, 579CP o.s.v.

Points.
Enhver QSO med en polsk station tæller tre points. 

Den samme station kan kontaktes 1 gang pr. bånd. 
Multiplikator:

Der gives en multiplikator på een for hvert polsk 
område, der er kontaktet.

Scoring:
1. Enkelt operatør-stationer:

a. Enkelt bånd-slutsummen bliver antallet af 
QSO-points multipliceret med antallet af for
skellige polske distrikter kontaktet.

b. Flere bånds-slutsummen bliver antallet af 
QSO-points på alle bånd multipliceret med 
antallet af distrikter kontaktet på alle bånd.

2. Multi-operatør-stationer.
Scoringen er den samme som under b.
Det er ikke tilladt at betjene mere end én sender 

med samme kaldesignal.
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Diplomer.
Førsteplads-diplomer vi blive udstedt i alle klasser 

i ethvert deltagende land. 2. og 3. plads diplomer vil 
blive uddelt i lande, hvor deltagelsen berettiger hertil. 
(Dog kun for multiband).

Logs:
Alle tider skal angives i GMT. Benyt seperat log 

for hvert bånd. Duplikat-QSO-s må ikke findes. En
hver log skal være ledsaget af et sammentællingsskema 
med alle nødvendige informationer.

Endvidere skal loggen være underskrevet, idet man 
bekræfter at reglerne for amatør-radio i ens land har 
været overholdt.

Indsendelsesfrist.
Alle logs skal insendes i god tid og således at sid

ste poststemplingsdato er 1. maj 1969.
Loggene sendes til

Contest Manager of PZK,
P. O. Box 320,
Warszawa 1. Poland, 

med SPDX-Contest angivet.

NRAU-testen 1969.
Nej, det er ikke resultatlisten, der kommer allerede 

nu. Dette skrives d. 25. jan. 1969 efter at boksen er 
tømt for sidste gang, og det må ikke formodes, at der 
dukker flere forsendelser op, der er stemplet d. 20. 
jan. 1969.

Alle logs, der er indgået indtil i dag vil blive be
handlet på lige fod, medens logs, der kommer senere, 
kun vil blive anvendt som checklog over for modpar
ten.

Der har været en ganske eventyrlig deltagelse i den
ne test, og det gælder for både SM-OZ og LA. Når jeg 
ikke tager OH med i remsen, skyldes det naturligvis 
- at AH som sædvanlig har haft flest deltagere.

Ved optællingen under de første dages logindgang 
tegnede det sig ganske enestående for LA, og slutre
sultatet deltagermæssigt set blev da også rekord for 
vore norske venner med 78 deltagere, hvorfra der er 
indgået logs fra de 63.

Tæller man op, får man at der har været 300 eller 
eventuelt flere deltagere i år, der fordeler sig nogen
lunde således:

OH 77 indgåede logs - 14 udestående logs.
SM 56 indgåede logs - 28 udestående logs 
OZ 50 indgåede logs - 2 udestående logs 
LA 63 indgåede logs - 15 udestående logs

Med alt muligte forbehold gengiver vi nedenstående 
listen på de 25 højeste krævede points:

1. SM5BLA 674 14. LA2YE 483
2. SM5CLU 649 15. OH1XX 426
3. OZ1LO 628 16. OQ7GI 408
4. SM0CCE 597 17. OZ4CF 402
5. OZ7YY 568 18. OZ4FT 387
6. OZ9DR 532 19. OH6VP 386
7. OZ7BG 524 20. OH8PC 383
8. OH2BW 520 SM3EWB 383
9. OH2QV 518 22. SM5ARR 382

10. OH2MM/1 518 23. OH5UX 380
11. OZ4FF 498 24. LA7TH 372

12. OH3XZ 493 25. LA4ZC 368
13. OH2BH 490

Spørgsmålet er, hvorledes denne rækkefølge ser ud, 
når kontrolcheckningen har fundet sted. Men det kom
mer til at vare en god stund inden denne kan afsluttes.

OZ2NU.

Julefesten lytterafd.
Som kommenteret i sidste »OZ«, er det forbavsende 

få SWL’s, der deltager i juletestens lytterafdeling. 
Tallet sniger sig aldrig over 10.

En fundering over dette problem har givet som 
resultat - hjulpet på sporet af en af de indsendte logs 
- at det er manglende kendskab til teknikken i lytter
testen samt i føringen af den dertil hørende log, der 
er årsag hertil.

Det må vi derfor se at få rådet bod på.
Udover sine 288 points for fone havde OZ4UN 

yderligere 156 points for aflytning af cw-forbindelser. 
Men da han i sin egenskab af licenseret amatør er 
favoriseret på dette felt, har vi undladt at tage cw- 
point’ene med i bedømmelsen.

Vi vil dog ikke undlade at tilføje, at det er ethvert 
medlems ret at deltage i testen - men at vi i denne 
test først og fremmest giver vore DR-amatører en mu
lighed for træning i aflytning indtil licenset foreligger 
med den animering, der ligger i at kunne opnå et 
diplom. Herefter resultatlisten:

1. OZ-DR 1442, Assens 297 points.
2. OZ4UN, Lyngby 288 points.
3. OZ-DR 972, Holstebro 254 points.
4. OZ-DR 1453, Nr. Aaby 242 points.
5. Medlem nr. 11019, Odense 231 points.
6. OZ-DR 1482, Middelfart 174 points.
7. OZ-DR 1441, Nyborg 76 points.

Endnu en log var indløbet, men under henvisning
til mine indledende bemærkninger måtte denne log 
kasseres. Indsenderen må ikke fortvivle af den grund, 
vi skal nok se at få publiceret noget stof i »OZ« 
vedrørende teknik og fremgangsmåde i aflytning af 
test-pso’s. OZ2NU.

1. tirsdag i hver måned:
Aktivitetstest: 144 MHz kl. 1900-2359 DNT.

1. onsdag i hver måned:
Aktivitetstest: 432 MHz kl. 2000-2359 DNT.

1. søndag i hver måned:
Aktivitetstesten på 80 m.
CW fra kl. 0900-1030 DNT i 3 perioder.
Fone fra kl. 1030-1200 DNT i 3 perioder.

15.-16. febr. 1969:
ARRL’s DX Competition CW-part.

22.-23. febr. 1969:
REF Contest Fone afd.

1.-2. marts 1969 
ARRL’s DX Competition Fone afd.

15.-16. marts 1969:
ARRL’s DX Competition CW afd.

5.-6. april 1969:
SP DX Contest.
Se regler i dette OZ.
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19.-20. april 1969:
Lørdag kl. 1500 GMT til søndag kl. 1700 GMT. 
»Helvetia 22«-contest.

20. april 1969:
Mobiltest: Danmark-Tyskland. (Se dette »OZ«).

S.A.C.-Contesten 1968
fortsat fra forrige nummer

SAC 1968 
FINLAND 

CW, SINGLE OPERATORS
(Number Groups after Call: QSOs, Points, 

Multipliers and Final Score)
1. OH2KK 787 1.660 116 192.560
2. OH8RC 606 1.284 120 154.080
3. OH1VR 501 1.065 109 116.085
4. OH2XK 502 1.050 109 114.450
5. OH6VP 472 977 98 95.746
6. OH1TN 410 891 99 88.209
7. OH7OK 468 987 88 86.856
8. OH3KN 339 723 80 57.840
9. OH2VB 350 691 80 55.280

10. OH4RH 323 651 74 48.174
11. OH4NT 281 585 77 45.045
12. OH5RZ 280 599 72 43.128
13. OH5WH 219 488 72 35.136
14. OH2JM 261 539 58 31.262
15. OH3LQ 192 404 67 27.068
16. OH3YT 205 429 61 26.169
17. OH3MF 203 410 52 21.320
18. OH2FT 199 425 48 20.400
19. OH6UW 140 294 58 17.052
20. OH3WW 152 329 51 16.779
21. OH2KU 147 295 53 15.635
22. OH1UR 120 241 52 12.532
23. OH5VT 157 334 29 9.686
24. OH2BFF 136 284 34 9.656
25. OH5PD 121 243 34 8.262
26. OH8ND 141 298 29 8.642
27. OH2YL 121 250 33 8.250
28. OH1XW 112 226 32 7.232
29. OH3LH 111 233 31 7.223
30. OH2DN 101 207 31 6.417
31. OH3RK 112 217 27 5.829
32. OH6YT 100 203 23 4.669
33. OH6WO 103 201 22 4.422
34. OH2YV 75 159 26 4.134
35. OH7NW 72 153 23 3.519
36. OH3KW 71 141 24 3.884
37. OH2BHU 54 111 24 2.664
38. OH6SU 50 100 24 2.400
39. OH2BHM 38 81 19 1.539
40. OH5WW 37 73 29 1.460
41. OH1LA 43 86 12 1.032
42. OH2BGH 25 52 14 728
43. OH8RW 23 48 15 720
44. OH2BEV 25 51 14 714
45. OH9RJ 23 49 11 539
46. OH3QT 20 42 12 504
47. OH8RV 18 36 11 396
48. OH2VZ 16 36 10 360
49. OH5OZ 15 30 10 300

50. OH6VR 15 30 10 300
51. OH6XY 15 30 4 120
52. OH2BAD 2 6 2 12
53. OH2BAC

CW,

1 3 1 

MULTI OPTRATIORS

3

1. OH1AD 899 2.009 140 281.260
2. OH3TR 638 1.346 124 166.904
3. OH0AA 684 1.445 111 160.395
4. OH6AA 643 1.306 104 135.824
5. OH3AG 511 1.092 91 99.372
6. OH2BFJ 395 844 102 86.088
7. OH5UX 332 742 96 71.232
8. OH5AC 360 744 76 56.544
9. OH5AA 330 685 71 48.635

10. OH2AC 351 715 68 48.620
11. OH6AC 302 632 70 44.240
12. OH6AB 183 379 48 18.192
13. OH3RI 194 407 43

SAC 1968 
FINLAND 

FONE, SINGLE OPERATOR

17.501

1. OH2KK 1.135 2.884 134 386.456
2. OH7PI 828 2.148 111 238.428
3. OH0NI 790 1.794 113 223.062
4. OH2HC 698 1.868 96 179.328
5. OH1VR 556 1.316 117 153.972
6. OH4RH 315 721 89 64.169
7. OH1OE 418 1.029 61 62.769
8. OH2MQ 373 833 63 52.479
9. OH2CP 388 828 57 47.196

10. OH2ZD 228 548 75 41.100
11. OH6VR 241 536 75 40.200
12. OH5VT 283 631 57 35.967
13. OH2FT 216 504 67 33.768
14. OH2BAC 167 375 61 22.875
15. OH9QB 111 264 64 16.896
16. OH3WW 177 369 40 14.760
17. OH2HN 100 221 40 8.840
18. OH3BCP 117 294 25 7.350
19. OH2BCV 119 253 29 7.337
20. OH6RH 80 183 40 7.320
21. OH2BHU 87 187 35 6.195
22. OH2KU 74 154 32 4.928
23. OH3XZ 88 188 26 4.888
24. OH3NB 70 149 27 4.023
25. OH7QC 76 173 23 3.979
26. OH5UQ 71 154 22 3.388
27. OH2GU 65 138 23 3.174
28. OH2HS 39 92 22 2.024
29. OH2BJ 55 117 17 1.989
30. OH5PZ 35 75 18 1.350
31. OH2XA 25 57 17 969
32. OH6RJ 33 74 11 814
33. OH2DS 27 59 11 649
34. OH1TN 17 38 16 608
35. OH3NY 16 35 14 490
36. OH2BAD 19 50 8 400
37. OH2DN 16 33 12 396
38. OH2BR 4 8 4 32
39. OH5RZ 2 5 2 10
40. OH5SK 2 4 2 8
41. OH2XK 1 3 1 3
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FONE MULTI OPERATOR
1. OH2AM 2.263
2. OH2AC 954
3. OH1AA 696
4. OH6AA 489
5. OH3TR 321
6. OH6AC 391
7. OH3QA 240
8. OH0AA 141
9. OH5AC 143

10. OH2AD 106
11. OH3AG 129
12. OH7AA 111
13. OH2A 100

5.978 220 1.315.160
2.506 129 323.274
1.798 88 158.224
1.022 86 87.892

709 99 70.191
804 71 57.084
532 91 48.412
340 31 10.540
289 28 8.092
230 35 8.050
306 26 7.956
210 35 7.665
210 31 6.510

Fortsættes i næste nr.

SKAF

FLERE 
MEDLEMMER

Resultaterne af OZ
fortsat fra forrige nummer

reden. QSO POINTS
1. SM3EWB 321 76.500
2. SM3BCS 175 40.734
3. SM6EOC 143 16.872
4. SM3ARE 134 12.150
5. SM7XS 85 8.928
6. SM0BDS 44 3.726
7. SM7EHC 40 2.970
8. SM4CJY 47 2.880
9. SM4AZD 32 2.346

10. SM2CVM 18 570

Multioperator (Club).
1. SK2AU 214 40.443

Checklogs: SM2ME - 4CMG -
5BXT - 5CYI - 5UH - 5UU -

6DSU.

Poland.
1. SP9ABU 309 73.340
2. SP9DH 181 20.979
3. SP9BQX 130 14.652
4. SP9RB 102 12.870
5. SP2RW 111 12.495
6. SP9CAV 83 6.375
7. SP8CGN 56 4.860
8. SP3BLG 91 4.116
9. SP9BXM 73 3.420

10. SP1CNU 56 2.613
11. SP6BAA 43 1.890
12. SP9PAO 30 1.530
13. SP9AJT 26 1.260

14. SP3XR 30 1.152
15. SP8ASP 33 1.020
16. SP1CQN 23 792
17. SP3ACB 21 436

Checklogs: SP1CNW - 20Y.

European Russia.
1. UA3RH 181 49.470
2. UA1GZ 268 48.324
3. UA1ZW 284 31.640
4. UA1UD 151 22.494
5. UA1IA 149 12.744
6. UW3HD 129 12.684
7. UW3XX 120 6.480
8. XJW3HV 72 5.304
9. UW3GR 72 5.166

10. UA1DX 61 3.216

CCA Contesten 1968

11. UW3JD 50 2.436
12. UA3GO 42 2.160
13. UA3RQ 34 2.052
14. UA4SD 35 1.575
15. UA1FN 24 720
16. UV3AB 14 495

[ultioperators:
1. UA3KBO 900 235.368
2. UA6KBS 414 100.947
3. UA3KWI 323 58.833
4. UA1KCR 214 38.403
5. UA1KAY 322 37.368
6. UA3KWK 200 31.656
7. UA3KAO 325 24.255
8. UA3KNP 238 22.098
9. UA3KPD 145 12.574

10. UA3KMU 52 4.134
11. UAIKAI 70 3.360

Checklog: UAGLU

Kaliningrad.
Multioperator (Club).

1. UA2KAW 846 319.554
2. UA2KAS 188 17.052

Asiat. Russia.
1. UW9AI 325 89.526
2. UW9WB 177 25.897
3. UA9OO 117 12.705
4. UV9CU 119 9.750
5. UA9WL 20 780

1. UA0LS 8 96

Multioperator (Club).
1. UA9KHA 136 10140
2. UA9KUA 86 7.830
3. UA9KDL 60 4.836
4. UA9KAM 53 3.564

Ukraine.
1. UB5TH 52 5.022
2. UT5SH 47 2.850

Multioperator (Club).
1. UB5KED 347 82.544
2. UB5KKO 150 12.180
3. UT5KKM 91 7.038

White Russia.
1. UC2KAA 66 9.936
2. UC2KAR 56 4.026
3. UC2KNU 50 2.970

Armenia.
1. UG6JJ 73 5.475

Turkoman.
1. UH8DH 44 2.430
2. UH8BZ 36 1.665

Uzbek.
1. UI8LL 85 14.248
2. UI8AM 51 2.640

Multioperator (Club).
1. UI8KBA 626 138.810

Taszhik.
1. UJ8AB 170 17.088

Lithuania.
1. UP2NL 38 2.040
2. UP2OE 44 1.950

Multioperator (Club).
1. UP2KBA 270 59.001
2. UP2KCB 410 55.341

Latvia.
1. UQ2PM 165 22.575

Mutioperator (Club).
1. UQ2KCS 307 34.160
2. UQ2KCR 82 7.920

Estonia.
1. UR2JW 41 2.970

Canada.
VE1:
1. VE1AE 15 528

VE2:
1. VE2IL 16 570

United States: 
Wl:
1. W1MDO 296 76.302
2. W1CNU 38 2.214
3. K1IIK 26 1.296
4. W1JUK 20 966

W2:
1. W2MEL 165 30.817
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2. W2CKR 16 765
3. W2ZV 9 252
W4:
1. W4WHK 92 12.672
W8:
1. WA8HDM 8 135
W9:
1. WN9YCY 17 408
WØ;
1. WA0KDI 47 3.588

Roumania.
1. YO3IF 56 4.026
2. YO8API 28 1.890
3. YO8APG 20 756
4. YO6EX 20 540
5. YO3JW 17 408

Checklog; YO2VB.
Yugoslavia.

1. YU1NPV 336 103.461
2. YU1KO 295 62.790
3. YU1SI 249 53.037
4. YU5XFF 340 47.248
5. YU3TY 274 43.044
6. YU3TCB 238 42.514
7. YU1SF 153 20.425
8. YU1NGO 119 12.648

Multioperator (Club).
1. YU4EBL 362 89.166

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. 60 tegn/ 
min.
Tak for rapporter. Rapporter modtages meget 
gerne. Vy 73 OZ4SJ, Svend Åge Jensen.

SWL-spalten
Med den glædelige tilgang, der er af indregistrerede 

lytterstationer, er det en kilde til stadig undren, at 
vi ikke hører mere fra DR-lytterne end tilfældet er. 
Spalten er åben for alle, der lytter, og i de sidste må
neder har vi fået en gennemgang af de elementære 
sider af BC-lytningen. Ivan Stensgaard, der har væ
ret forfatter til denne serie, synes nu at emnet er ud- 
tømt og vil i stedet behandle mere specielle sider af 
BC-lytningen. Også dette vil vi se frem til. Det er 
imidlertid meningen at skrive en serie om aflytningen 
af amatørbåndene, således at begynderen kan få visse 
ideer om operation, logføring, QSL-kort o. s. v.

Her er det vi må appellere til DR-lytterne : Hvad 
skal vi behandle? Hvad finder I svært at forstå? Med 
lidt forslag fra jer vil serien blive meget nemmere at 
skrive.

Hvorfor blive DR-amatør?
Dette spørgsmål høres af og til og det kædes sam

men med påstanden om at man ligeså godt kan få 
licens med det samme. Imidlertid er der flere for
hold, der gør sig gældende bl. a. kan man normalt 
ikke få licens her i landet førend man fyldt 16 år; 
man opnår desuden som lytter en stor rutine i opfat
telse af signaler gennem QRM og QRN, en rutine der 
eventuelt senere vil være til stor nytte under afviklin
gen af QSO’er. Tænk blot på hvor svært en gæst på 
stationen har det »når han/hun skal lytte på de sig
naler der vælder ud af højtaleren. Man lærer samtidig 
hvor grænserne går for de forskellige bånd og deres 
underafdelinger i CW/PHONE - hvor de forskellige 
lande har deres samlingssteder, og endelig får man 
udviklet en fornemmelse for hvornår der er åbent til 
de forskellige verdensdele og på hvilke bånd. Der er 
kort sagt al mulig grund til at anbefale begynderen 
at starte som DR-lytter samtidig med at det tekniske 
stof tilegnes.

Generaldirektoratet for Marts måned 1969
post- og telegrafvæsenet Solplettal 99

Oversigt over de forventede bedst anvendelige 
frekvensbånd for amatør-radiofcrbindelser 

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

Japan 7 7 14 14 21 14 14 7 7 7 7 7
New Zealand 7 7 14 21 21 14 14 14 14 7 7 7
Melbourne 7 7 14 21 21 21 14 14 14 7 7 7
Singapore 7 7 14 21 21 21 21 21 14 7 7 7
Indien 7 7 14 21 28 21 21 21 14 14 7 7
Sydafrika 7 7 14 21 21 28 28 28 21 21 14 41
Middelhavet 7 7 7 14 21 21 21 21 14 14 7 7
Argentina 7 7 7 14 14 28 28 28 28 21 14 14
Peru 7 7 7 7 7 14 28 28 28 21 14 14
Vest Grønland 7 7 7 7 14 14 21 21 21 14 14 7
New York 7 7 7 7 7 14 21 21 21 21 14 7
Vestindien 7 7 7 7 7 14 21 21 21 21 14 7
San Francisco 7 7 7 7 7 7 7 14 14 14 14 7
Polynesien 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 7
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Indregistrering foregår ved at man sender fuldt 
navn, adresse og EDR-medlemsnummer (BLOKBOG
STAVER pse) til DR-lederen med anmodning her
om. Certifikatet tilsendes da frit og QSL-centralen, 
kassereren og »OZ« informeres om indregistreringen.

Fra DR-1442 har vi modtaget følgende :
Dr. OM.

Kan du hjælpe mig med følgende: Jeg har modta
get et QSL-kort med et kaldesignal TB 226 endvidere 
et navn og adresse i Darlington S. C. Øverst i det 
ene hjørne står der: CB Ham SWLW BRS Pse QSL 
Tnx. Tuned to the World. Hans modtager er en Hal- 
licrafter 8 bånd World Wide. Lafayette Comstat 23 
Mark V true tone AM-FM Bulova AM, og antennen : 
Lafayette Ground Plane 3 ft. whip 30 ft. high. End
videre er han medlem af C. I. D. X. og han ønsker 
mit QSL-kort. Du må gerne offentliggøre mit brev i 
»OZ«, hvis det kan hjælpe mig. På forhånd tak.

Vy 73, Henning Hansen. 
Kan nogen hjælpe DR-1442? Jeg har ikke vidst at 

man udveksler QSL-kort lytteramatørerne imellem, 
men der sker jo så meget.

Vi efterlyste for nogen tid siden QSL-adresser o.s.v. 
DR-1042 har fremsendt følgende, som vi håber også 
de licenserede amatører vil kunne have glæde af. 
Husk at der ikke kan garanteres for rigtigheden. 

TI8CAB, via P.O.Box 246, Ojai, California, USA. 
C08RA, P.O.Box 831, Santiago, Cuba.
9X5AA, P.O.Box 28 Kaliga, Ruanda.
YN1GLB via K1SHN.
PJ2BK via VE3GMT.
9GID P.O.Box 212, Nsuta, Wassaw, West Region 

Ghana eller via W3HQO.
KV4FA via K3AHN.
AP2MR via VE3ACD.
ZF1EP via W4PGJ.
XE2SO, P.O.Box 524 Monterey, Mexico. 
FG7TI/FS7 via VE3EUU.
9Q5EP via VE3DLC.
Vi takker for bidraget og håber at andre lyttere 

også vil sende lignende lister ind.

Nyindregistrerede lytterstationer pr. 25. januar 1969.
Medl.nr. DR-
10826 1483 Carsten Holberg, Ringvej 25,

2970 Hørsholm.
11174 1484 Tue Friis-Hansen, Prebens-Vænge 15,

Kgs. Lyngby.
10794 1485 Hans Henrik Kjøller, Strandvejen

33, 3770 Allinge, Bornholm.
11104 1486 Lars Ølholm, Åbyhøjgård 2,

Åbyhøj 8230.
10862 1487 Ib Ulbæk, Mosevej 6, Ølby Lyng,

4600 Køge.
11186 1488 E. E. Larsen, Kirkeværløsevej 25,

3500 Værløse.
104 1489 Kjeld Dahlmann Knudsen, Plantage

vænget 10, 5400 Bogense.
10512 1490 Ole Høj, Bauneskolen,

5881 Nimtofte.
8916 1491 Erik Kirstein, Havreholm pr. 4300

Holbæk.

9500 1492 Marcelino E. Jensen, Majbøl Allé 26,
2770 Kastrup.

10109 1493 Aage Staalhagen. Søborg Parkallé
110, Søborg.

11116 1494 S. P. Nielsen, Nørrekær 287,
Rødovre.

10814 1495 Willy Sachse, Østrigsgade 28,
2300 København S.

Stof til næste SWL-spalte sendes til OZ7DX, Vøgg
H. Jacobsen, Gustav Adolfsgade 5, 2100 København
0. inden den 20. februar.

73 de OZ7DX DR-leder.

Resultatliste fra EDR’s juletest 1968:

1. OZ1OZ
Points
2760 30. OZ2GJ

Points 
- 624

2. SM6CYZ - 2486 31. OH1ZP - 610
3. OH2BEW - 2111 32. SM5EBE - 576
4. OZ8SL - 2035 33. SM7BZC/6 - 567
5. OZ4EM - 2008 34. OZ9RS - 559
6. OZ1OF - 1908 35. OZ7GU - 517
7. SM3AKW - 1728 36. OZ1PD - 495
8. OZ5FZ — 1615 37. OH2BHL - 484
9. OZ6RI - 1615 38. LA4YG - 435

10. OH2NX - 1450 39. OH5SF - 422
11. SM6DOE - 1427 41. OZ6CP - 406
12. OZ4BK/p - 1331 40. LA8WF - 418
13. SM7SY — 1279 42. LA8B - 382
14. OZ2ND/p - 1272 43. OH2DV - 376
15. SM7AED - 1140 44. LA3BI - 367
16. OH3SE - 1135 45. LA9T - 214
17. OH2RK _ 1118 46. LA8YB - 210
18. OH3AZW _ 1063 47. OZ6SR - 202
19. OH2BFJ - 1055 48. OH9RG - 190
20. SM6EOC/6 - 1034 49. SM2ECL - 180
21. OH3RG - 1002 50. OZ9EVA - 166
22. OH2GY - 973 51. OZ8SC - 160
23. OZ8UX - 885 52. OZ6JM - 123
24. SM2DXH - 875 53. LA2WL - 121
25. OH1MT - 860 54. SM4DHB - 110
26. SM7ASL _ 816 55. OZ4JU - 90
27. OZ9CR - 785 56. LA7LG - 82
28. OZ9AU - 780 57. OZ9HN - 80
29. OZ1MK - 760 58. OZ4RA - 30

Checklog: SM4HJ - OH2BJE - OZ2RM - - OZ8JV
- OZ8KB/p.

Testkalenderen:
1. og 2. marts: 144, 432 og 1296 MHz; UK7; se 

januar »OZ«.
20. april, dansk-tysk 2 meter mobiltest, se under 

meddelelser om fælles sønderjyske arrangementer.
3. og 4. maj: 144 MHz, SSA.
15. maj Haderslev afd. 2 meter mobiltest Kr. Him

melfartsdag.

Tysk SSB test:
DARC distrikt Køln-Aachen afholder sin 3. VHF- 

UHF SSB test d. 19. og 29. april 1969.
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Testen består af to perioder:
1. periode fra d. 19. april kl. 1900 GMT til d. 20. 

ipril kl. 0100 GMT.
2. periode d. 20. april fra kl. 05090 GMT til kl.

1100 GMT.
2. periode d. 20. april fra kl. 0500 GMT til kl. 
Alle licenserede amatører i Europa kan deltage. 
Points: Kun to-vejs SSB forbindelser er tilladt.

2 mtr. — 2 mtr.: 1 points pr. km.
70 cm - 70 cm: 3 points pr. km.
24 cm - 24 cm: 5 points pr. km.
12 cm - 12 cm: 11 points pr. km.

Ved krydsbånds forbindelser udregnes poins som 
følger: f. eks. en 70 cm og 24 cm forbindelse: 
3 + 5: 2 = 4 points.

Forbindelser via ARTOB beregnes som alminde
lige forbindelser. Kun én forbindelse med hver station 
på hvert bånd er tilladt.
Kodegrupper af typen 59001 GP34j anvendes.

Log sendes senest d. 4. maj 1969 til:
Jakob Becker, DL6OZ,
5000 Køln-Roggendorf,

Walter Dodde Weg 5 
Germany.

Aktivitetstesten:
Januar testen gav følgende placeringer:

OZ9EVA - 3810 ponits
2GM - 3273 points
2OE - 3240 points
9TJ - 2468 points

9OT - 2204 points
1PD - 1785 points

8MX - 1452 points
4GT - 899 points
1MK - 625 points
4BK - 492 points
8UX - 468 points
6JM - 196 points
8KB - 80 points

Checklog: OZ2RM - 5VT - 8SC - 9CR.
432 Mhz: OZ1OF - 291 points

1MK - 55 points 
4XH - 51 points 

144 Mhz aktivitetstest den 1. torsdag i måneden kl. 
1900-2359 DNT.

432 Mhz aktivitetstest den 1. torsdag i måneden kl. 
2200-2359 DNT 

Logs sendes til undertegnede inden den 20. i re
spektive måned.

Husk: 432 Mhz aktivitetstime hver søndag mellem 
kl. 1100 og 1200 DNT.

VHF-UHF nyt:
OZ2PN er nu QRV på 432 Mhz med 12 watts input 

til en tripler med QQE 04/20, antennen er en 16 ele
ment yagi og modtageren er en converter med 28-30 
Mhz MF. OZ2PN og -9TJ har haft flere 432 Mhz 
forbindelser med S 8-9 rapporter på 23 km afstand.

SM7BAE har nu haft 5 forbindelser med K6MYC 
på 144 Mhz moonbounce!

D. 13. december 1968 havde OH2BEW meteor- 
scatter ESB forbindelse med LX1SI! '

OZ7IGY:
Efter en større reparation samt en tiltrængt ændring 

af nøglesystemet er -7IGY igen i gang på 145.979 
Mhz. Alle rør på nær oscillatorrøret er udskiftet - der 
er indført stabilisering af anodespændingen til oscilla
toren. Nøglesystemet er ændret fra nøgling i udgangs
trinets skærmgitterspænding til nøgling i triplerrørets 
skærmgitterspænding - desuden er der indført et ef
fektivt klikfilter, der bl. a. bevirker en forbedret tegn
form. Ved ændring af nøglesystemet er den generen
de mellemrumsbølge blevet dæmpet så meget, at den 
næsten er uhørlig selv ved S9+ + + + signaler.

SM4MPI er blevet forsynet med et nyt krystal, der, 
efter at krystallet har stabiliseret sig, vil bevirke, at 
frekvensen ikke vil ændre sig mere end ± 2 Hz fra 
den nominelle frekvens 145.960 Mhz. Denne store 
frekvensstabilitet er nødvendig, fordi SM4MPI skal 
anvendes i forbindelse med målinger af doppler-effekt 
ved aurora back scatter.

OVERHOLD REGION 1 BÅNDPLANEN 
FOR 144-146 MHZ OMRÅDET

Vy 73 de OZ9A.
2-Meter Klubben
holder møde onsdag den 26. februar kl. 20,00 hos 
OZ5AB Toftegårdsvej 23, Lille Værløse (3 min. 
gang fra stationen). Vi drøfter emnet VFX i 2-meter 
modtageren. Udgangspunktet er en konstruktionsar
tikel i QST.

OZ5MK.

OZ-DX
Mange tak til OZ7BQ, for de mange år som redak

tør af »DX-Jægeren«.
Selv om januar er noget af en »agurketid« i DX- 

arbejdet, er det rart at konstatere, at forholdene ikke 
var så helt dårlige. Tak til læserne: Finn, Torben, 
Per, Poul-Erik og Egon, for de tilsendte rapporter, 
for de venlige hilsner, og for de gode ønsker for 
»OZ-DX«.

Månedens DX, må være VR5AE på Tonga. Hvor 
mange der var heldige- at få ham, er svært at gætte 
på. For det første var Don meget svag i Europa, for 
det andet var der kun mulighed »den lange vej« i 
ca. 20 min., når der endelig var åbent til det fjerne 
område i Stillehavet. Qsl via Miss Sargenia (VE6AO), 
3211 Kenmare Cresc., Calgary, Alta, Canada. Mens 
dette skrives, er Don (VE6AJT) på vej til FW8, hvor 
han møder KH6GLU, - de vil være i luften NU.

Maurice, operator på FB8XX, rejser til Frankrig, 
men afløses af en ny mand på FB8XX. Mangler du 
Qsl derfra, så prøv med et air mail, incl. SAE og IRC, 
til FR7ZD på Reunion Isl., han besøger FR7ZD, på 
vejen hjem fra Kerguelen.

De fire operators på ZL/C, Chatham expeditionen, 
er Qrt, og på vej hjem til ZL. Qsl sendes via: 
ZL2AFZ.

VØJK på Macquarie Isl. er hørt på 14240 SSB 
0900Z. Endelig er også VKØIA aktiv derfra, han er
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hørt på 14170 SSB, og vil være igang til slutningen 
af marts.

VK9RJ på Nau.ru Isl. skulle være aktiv omkring 
14175 SSB. Jack er med i en »Søndags-ring« på 14310 
SSB, 0615Z.

Sidst på eftermiddagen, kan man finde FB8WW 
Crozet Isl., enten på 21030 CW, eller 14045 CW. 
Desuden er FB8WW aktiv på 14125 SSB. Qsl vi 
R.E.F.

UA 1 KED Frans-]osef Land har amerikanerne wkd 
på 14020 CW 0300Z. (Det må være en opgave for 
natugler), - (ja, eller morgenmænd).

VR4EL Solomon Isl. er meget aktiv på SSB, han 
er sidst wkd på 14158, 0900Z. Hans adresse er: Ste
ve Cotton, P. O. Box A-176, Honiara. Br. Solomon 
Isl. Jeg har i lang tid ventet Qsl fra ham - prøv hel
lere hans Qsl-Manager: W2CTN.

HK0BXX er igang fra San Andrés Isl., han er 
hørt på .21350 SSB. Francisco har WA6AHF til at 
klare Qsl arbejdet.

Heard Isl. VK0, vil, ifølge forlydende fra Tasma- 
nien, komme i gang, i én uge, i marts måned, nær
mere info savnes, sri, operator : W7ZFX.

HH9DL Haiti kan findes på 21065 CW, 1500Z. 
Han er let kendelig, idet hans tone er T 7-8. Qsl via 
bureau.

Omkring 1. februar starter »Gus« W4BPD, en 
verdensomfattende expedition. Gus er kendt for, ikke 
at love for meget. Det er ikke sivet ud, hvor han vil 
dukke op. Lyt efter larm fra »pile-upps«, - jeg har 
en begrundet formodning om, at starten sker i Stil
lehavsområdet, og gætter på ZM7!

For at undersøge, hvilke prefix der savnes mest 
blandt DX-ere, indsamler »DX NEWS-SHEET«s re
daktør : Geoff Watts, 62 Belmore Rd. Norwich. NOR. 
72-T. England, oplysninger fra hele verden. Send et 
postkort til ham, og anfør hvilke prefix’er du mangler 
mest, - dog ikke over 25!

Mens dette skrives, blev det til en QSO ved 
VK2APK, Dietmar oplyser, at: W4DQS og W4VPD 
starter til Malpelo Isl., HK0, hvor de regner med, 
at komme i luften den 22. februar. Endelig ventes 
WA6AHF at tage til Serana Bank, call bliver enten 
KS4, eller HK0. Senere besøges HK0, Bajo Nuevo.

Som det vil fremgå af nyhederne ovenfor, er der 
udsigt til, at februar bliver en rigtig DX måned - god 
fornøjelse!

QSO-info: FW8 expeditionen, via VE6AO. - 
PY0SP, via PY7AOA. - PY7DX, via PY7ACQ. 
- VK4ZK/VK9, via VK4 Bureau. - VQ9GA, via 
WA6AHF. - KS6BO, via K4TWF. - VP2ME, via 
W3KAU. - KC4USB, via 5R8BC. - PY0OM og 
PY0OK, via PY2SO.

Båndrapporter :
3,5 Mc. CW: OZ4UN: W2-3-4 - OY1R, omkring 

midnat, gode condx til W0 og W9.
3,8 Mc. SSB : OZ3SK: TI2NA, (07).
7 Mc. SSB : OZ3SK: CM3DC, (06). HV3SJ, (07). 

OY1X, (23). OY7S, (23). HK3AIS, (05). PJ2CB, (07). 
PJ7IC, (23). PY1TX, (21). OA8AM, (06). XE1KB, 
(07). 9H1BL, (01). AP2MR, (18). UD6BR, (19). 
CR6GA, (21).

7 Mc. CW: OZ4UN: TA2E, (19). OY1X, (00).
14 Mc. SSB: OZ-DR1453: VO1HH, (14).

ZS6AYF, (18). 9Y4VT, (10). 9K2AV, (16).
OZ6MI: FM7WV, (18). FB8WW, (17). TN8BK,

(16). FB8XX, (17). VK0KJ, (Maq.) (0,8). KG4AL, 
(18). ZL1DS/C, (09). VR4EL, (0933). VR5AE, (17).

OZ3SK: FH8CD, (18). VK4WF/VK9, (08).
VK0KJ, (Maq.), (10). VR4EL, (12). ZL1DS/C, (11). 
ZL2AFZ/C, (09). 5V4EG, (17). TR8AG, (17).

OZ4ZZ: OX3EL-BX-DJ-LP-TN-HM-FD-SS-WX og 
OX5BA, (16). (Finn, der må være nok til et »wkd 
all OX« certifikat!). EL8J, (18). W2ZXM/mm, (10), 
hils Curt næste gang. ZP5KA, (22). PZ1BG, (18). 
9K2BV, (15). OD5FA, (16). 5A2TS, (18). JX3DH,
(17). VP9K, (20). Desuden VE-W-ZL-ZS og VK. 

OZ3Y: VR5AE, (0740). FB8XX, (16). FH8CD,
(16).

14 Mc. CW: OZ4UN: FP8AP, (12). CT3AS, (17). 
ZL1IL/C, (10). FG7XX, (10). EA8FO, (10). Des
uden : VK-ZL-KG6-W og ZS. (Den busk i enden af 
ant. virker ufb).

21 Mc. SSB : OZ6MI: CR8AH, (13). 7Z3AB, (12). 
JX3P, (14).

OZ-DR1453 : KV4FZ, (15). YA5RG, (14). YA1HT, 
(14). TF5TP, (11).

OZ3SK: HV3SJ, (11). VS6AD, (11). ZL1TU/C,
(09).

28. Mc. SSB: OZ3SK: A2CAQ, (10). EA9AQ,
(10). FG7XT, (13). OX3KM, (13). TF2WKP, (13).

' OZ6MI: CT2AS, (16).
Det var alt denne gang. OZ5KF har vist lavet DX 

på 3,8 SSB, men sri, din rapport ikke modtaget. Tak 
for rapporterne, - og husk at afsende samme, senest 
d. 27. i måneden.

God DX og 73 fra OZ3Y. Hans 
Adressen er: H. Rossen, Halsebyvej 1. 4220 Kor

sør.

Med dette nummer af OZ fratræder OZ7BQ 
redaktionen af DX-spalten. OZ mister derved 
en god og uegennyttig medarbejder. 7BQ redi
gerede DX-stoffetpå en frisk og fornøjelig måde, 
og hans artikler var godt læsestof. Vi vil savne 
Hans Jørgen, som den gode medarbejder han 
var, men det er klart, at hans uddannelse by
der ham store opgaver fremover, så der ikke er 
tid til OZ. Vi vil alle takke 7BQ for hans inter
esse og indsats for bladet, og vi ønsker ham 
held og lykke fremover, idet vi håber på et eller 
andet bidrag af og til.

OQ3Y Hans Rossen, Korsør, redigerer nu 
DX-spalten, som han har omdøbt til OZ-DX. 
Vi kan ikke tænke os en mere kvalificeret mand 
til at overtage 7BQ’s arbejde, så vi venter os 
mange gode DX-artikler fra hans hånd.

OZ6PA.
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FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN

Call: OZ5EDR
Lokaler : Frederikssundsvej 123.

Mandag den 27. januar, havde afdelingen en stor 
aften.

Mange var mødt op for at se på de nye modeller 
af Hallicrafter og Heathkits.

OZ1LQ og OZ1LL viste og demonstrerede Halli- 
crafters modeller. Vi havde forbindelse på 2 m over 
en transceiver af dette mærke. Alle de forskellige 
modtagere og sendere vandrede rundt blandt møde
deltagerne.

OZ7JX havde mange af de nyeste modeller fra 
Heathkit, vi fik lov at se på de indvendige dele af så
vel transceivere som modtagere og sendere.

Der kom mange spørgsmål fra tilhørerne. Ialt 95 
var mødt til denne aften.

Programmet:
Mandag den 24. februar:

Denne aften bliver en film-aften, hvor vi viser nye 
film om kommunikation. Der vises tre film fra sam
me serie, om opsendelse af en kommunikationssatel
lit imellem Amerika og Europa og omvendt, samt op
nåelse af radioforbindelse med den. DANSK TALE. 
Mandag den 3. marts :

Denne aften har vi klub-aften, hvor vi hygger os 
omkring kaffebordene.
Mandag den 10. marts:

VHF-aften. OZ6I, Knud Hansen fortæller os noget 
om strømforsyning til mobilanlæg til brug også når 
vi er ude i marken, hvor el-forsyningen ikke er lige 
i nærheden.
Mandag den 17. marts :

Denne aften er igen en klub-aften. På klubaftnerne 
kan I også komme og fortælle os noget om jeres 
hjemmebyggede grej. Vi opfordrer medlemmerne til 
at komme med ideer til foredrag eller demonstratio
ner af grej.

På sekretærens vegne, 
OZ5RO, formand. 

PS. Vor sekretær, OZ1SZ Ejnar, ligger for øjeblik
ket på hospitalet. Vi sender ham alle mange hilsner 
med håb om god bedring.

AMAGER

Formand : OZ2XU, H. M. Schou Nielsen, Mjøsens- 
gade 6, 1. tv., tlf. AM 3812 v.
Møde hver torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 17, Kø
benhavn 2300 S. Buslinie 37 til døren.

Program:
Torsdag den 20. februar:

Denne aften kommer OZ6I og forklarer, hvorle
des en rævejagt foregår, samt giver de fremmødte 
rævejægere instruktion i brugen af rævemodtagerne. 
OZ6I har deltaget i rævejagter lige fra de tider, hvor

man cyklede på rævejagt op til den moderne bil-jagt, 
og har da også en stor viden, hvori vi nu får del. 
Torsdag den 27. februar:

Klubmøde.
Torsdag den 6. marts:

Rævejagt for begyndere. Amagerafdelingen afhol
der denne aften sin første rævejagt, der må betrag
tes som en træningsjagt for nybegyndere, både på 
modtager og sendersiden, da det er første gang mate
riellet skal afprøves i felten. Vi mødes som sædvanlig 
i klubhuset, og kl. 20,00 køres til et passende valgt 
startsted. Det tilrådes at medbringe et kort over 
Amager, f. eks. et atlasblad, som kan købes i enhver 
velassorteret boghandel. For de, der ikke har anskaf
fet et kort, vil der på startstedet blive uddelt et lille 
(og ikke særlig godt) kort, så længe oplag haves. Ræ
ven vil sende 5 min. hvert kvarter fra kl. 20,15 frem 
til kl. ca. 21,50 på frekvensen 1825 kc og vil bruge 
kaldesignalet OZ7RÆV.
Torsdag den 13. marts:

Ordinær generalforsamling. Dagsorden efter love
ne. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at for
slag til vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før, d. v. s. torsdag den 27. 
februar. Vy 73, Niels Badstue.

» M O L B O - J A G T «  
lørdag d. 29. marts kl. 19,00 prc.

EDR Århus afdeling indbyder herved alle 
interesserede til en rigtig 2 rævs »Molbo-jagt« i 
de skønne og uberegnelige Mols-bjerge. Denne 
iagt er påtænkt som en forløber for den kom
mende sæsons stor-jagter, så støv ræve-spillen 
af og mød frem!
Mødested og -tid: Parkeringspladsen ved Kalø 

slotsruin kl. 1900 prc. DNT.
Startgebyr: Intet.
Kort: A2216 Kalø.
Udsendelser:
Ræv A: Kl. 1930-1945-2000-2010-2020 og så 

fremdeles med 10 minutters intervaller 
til sidste udsendelse kl. 2200.

Ræv U: Kl. 1931-1946-2001-2011-2021 og så 
fremdeles med 10 minutters intervaller 
til sidste udsendelse kl. 2201.

Seneste melding til rævene kl. 2207.
For at styrke interessen for rævejagt er det 

tilladt at arbejde med flere end 2 observatører 
på hvert hold.

Mød flittigt frem til »Molbo-jagten« og tag 
evt. nye interesserede med.

Århus afdelingens ræveudvalg.,

AARHUS

Call: OZ2EDR.
Adresse: Postbox 212, Århus C, giro 9 19 29. 
Formand : OZ9DA, Jørgen Dam-Johansen, 
Hammershusvej 43, 8210 Århus V.
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Kasserer: OZ7EW, Erik Kragh, Louisevej 20, 8220 
Brabrand.

Sekretær: OZ6EI, Eigil Hovgaard, Solbjerg, 8000 
Århus C, tlf. (06) 18 21 11 - 478.

Torsdag den 18. februar kl. 20,00:
2 rævs træningsjagt i Marselisborg-skovene ved re

misen, Dalgas Avenue. En rigtig fastelavnsjagt. Pas 
på, ræven ikke giver jer en lang næse!

Torsdag den 20. februar kl. 20,00 : 
se nærmere i X-QTC).

Vejrsatellitter og Rude Skov. OZ1CN, som arbej
der i Rude Skov, vil fortælle os lidt om det interes
sante og spændende arbejde, der udfolder sig på satel
litsporingsstationen i Rude Skov. I denne rumfartens 
tidsalder må vi følge denne udvikling, så denne aften 
må vi alle møde frem!

Torsdag den 27. februar kl. 19,00 PRC.
Besøg på bryggeriet »Ceres«, Silkeborgvej, hvor vi 

vil få forevist bryggeriets tekniske installationer for 
derefter at smage på de fremstillede produkter. Tag 
XYL med! Men husk! Ingen adgang uden adgangs
kort, som udleveres til afdelingens arrangementer in
den besøget samt hos formanden, OZ9DA, Jørgen 
Dam-Johansen, Hammershusvej 43.

Tirsdag den 4. marts kl. 20,00 :
2 rævs træningsjagt til fods i Marselisborg-skovene 

ved remisen, Dalgas Avenue. Rævejagtsæsonen nær
mer sig, så nu må du udfor at teste din modtager og 
løbe lidt af de overflødige pund af!

Torsdag den 6. marts kl. 20,00.
(se nærmere i X-QTC).

Rævejagtinstruktion inden sæsonen sætter ind. Jep
pe vil denne aften gøre rede for de lokale point-jagters 
afvikling og point-beregning, som vil komme til at af
vige fra de tidligere. Samtidig vil Jeppe, som er ble
vet indlagt i EDR’s ræveudvalg, gøre rede for dette 
udvalgs arbejde efter deres møde i Odense medio 
februar. Har du problemer med din ræve-RX, tager 
du selvfølgelig den med denne aften. Ny-interesseret 
eller veteran, denne aften møder vi frem!

Torsdag den 13. marts kl. 19,30 prc.
Guldsmedegade 3-9.

Besøg på Regnecentralen, hvor vi vil blive indviet i 
Regnecentralens indviklede og spændende apparatur 
og i regnecentralens omfattende virke. Kan du stille 
elektronhjernen et spørgsmål, som den ikke kan svare 
på, så får du en P35. Den overgår selv OZ7EW i tal
behandling.

Tirsdag den 18. marts kl. 20,00:
2 rævs træningsjagt til fods i Marselisborg-skovene 

ved remisen, Dalgas Avenue. Nu er det umiddelbart 
før vi indleder point-jagterne, så hvis du vil gøre dig 
håb om placering, må du ud af busken!

Afdelingens medlemmer gøres herved opmærksom 
på, at den ordinære generalforsamling afholdes tors
dag d. 17. april, hvor vi gerne skulle finde frem til en 
HB-kandidat fra Arhus-området. Og hvis du har tan
ker om ting, der skal behandles på generalforsamlin
gen, kan du godt begynde at lægge de små celler i 
blød.

FÆLLES SØNDERJYSKE NYHEDER 
OZ ERD’s EA

Mallorca-rejse 
1969.

Ja, dette er så sidste gang, OZ udkommer, 
inden Mallorcarejsen løber af stabelen. Der er 
fra OZ8AJ udsendt et brev til hver enkelt del
tager angående forsikring, bagage, lufthavnsskat 
m. m., så alle formaliteter skulle være klaret. 
Skulle der være deltagere, der ikke har modta
get brev fra 8AJ, så kontakt ham på tlf. 046 
62121. Så er der faktisk kun at sige på gensyn 
i Billund lufthavn

søndag den 2. marts kl. 10,15 
med højt humør, så det bliver en tur, der siger 
spar to til alt.

AABENRAA

Torsdagsmøderne:
Alle medlemmerne siges hermed tak fra bestyrel

sen, for jeres indsats ved torsdagsmøderne. Det bi
drager I yder hver især, til gavn for os alle, er uvur
derlig. Prøv at bemærke, den mødetræthed der før
hen kunne være, er som blæst væk, alle er blevet an- 
gageret i et arbejde for afdelingen, stort eller lille, 
det er af mindre betydning, for som bekendt, »man
ge bække små, gør en stor å«. De sidste bidragsydere 
til møderne, var 6TQ, Gitte, med et fantastisk fore
drag fra atomernes overdrev, det hele endte med 
fremstilling af en atombombe ved hjælp af sofafjed
re! Og Karl Carstensen med himmelrummets belys
ning, stjernerne og deres betydning for os radioama
tører. Det var nogen aftner med »go« i, men hvad 
bliver det næste, det bliver vel nok spændende! 
Byggeaftnerne
hver tirsdag skrider stadig med fuld besætning, støt 
og roligt fremad. Vi er nu nået til blanderprintet, der 
er opstået et par problemer med nogen kedelige uno
der, modtageren er i besiddelse af, men de bliver nok 
løst inden vi afslutter byggeriet.
Generalforsamling
i afdelingen afholdes torsdag den 13. marts kl. 19,30 
i klubhuset. Vi opfordrer alle afdelingens medlem
mer til at møde, så vi kan få alle ting vedrørende af
delingens drift gennemdiskuteret denne aften, og ikke 
flere måneder bagefter på kanalen!

Dagsordenen er ifølge lovene, og eventuelle forslag 
skal sendes til bestyrelsen senest 14 dage før general
forsamlingen.

På gensyn i klubhuset, og i Billund lufthavn til en 
ferie i Sydens sol.

Adios amigos de 5WK, Kalle.

Bliv medlem af EDR
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SÅ KOM DEN MEGET OMTALTE

MOBILTEST 
DANMARK-TYSKLAND 
1969

Tidspunkt:
Søndag d. 20. april 1969.

Frekvens :
2 meter og 80 meter båndet.

Start af test :
Kl. 10,00.

Startsteder :
I Danmark, Holdbi kro ca. 5 km nord for grænsen 

ved hovedvej 10.
I Tyskland, »Hotel an der Grenze«, lige syd for 

grænseovergangen Kruså.
Begge startsteder kan benyttes efter ønske, og åbnes 

kl. 9,00.
Deltagerbetingelser:

Alle danske 2 og 80 m mobilstationer kan deltage. 
Der betales i n g e n  startgebyr.
For at kunne passere grænsen, må der ansøges om 

tysk licens, dette foretages kollektivt af testudvalget, 
hvorfor tilmelding må ske senest den 

17. marts 1969.
Tilmelding : 
til testudvalget.
Testudvalget :
v/ OZ2TV, Bent Johansen, Ribevej 80, Haderslev. 
Telefon 045 22 00 08.
Testområde:

Den dansk-tyske grænse, imellem grænseovergan
gene Kruså og Padborg.
Regler:

Udleveres på startstedet, sammen med en speciel 
log, der skal anvendes. Der køres efter et point sy
stem, således at man har fire muligheder for at kon
takte samme station. Der anvendes ingen landkort. 
Point :

Fra OZ til OZ samt DL til DL giver 1 point.
Fra OZ til DL samt DL til OZ giver 3 points. 

Lederstation:
På såvel 2 som 80 meter, udsender 2 kodeord, der 

hver især giver 6 points.
Diskvalifikation:

ved overtrædelse af båndgrænserne, der er bånd
kontrol!
ved sending under kørsel!
ved kontakt med faste stationer!
ved sending fra kl. 12,00 til 13,30, hvor der skal
være radiotavshed!
ved overtrædelse af reglerne.

Test af slutning : 
kl. 12,00.

Logaflevering:
Senest kl. 13,30 på »»Hotel an der Grenze«. 

Spisning :
Kl. 13,00 på »Hotel an der Grenze«, hvor følgende 

3 retter serveres: efter ønske:
1. Schnitzel med gemyse DM 8,10.
2. Ungarsk gullasch DM 7,10.
3. Tysk bøf DM 4,10.
Incl. i priserne er moms og betjening.

Testresultater :
foreligger kl. 16,00, hvor een til arrangementet stiftet 
pokal og diplomer vil blive overrakt.
Officiel afslutning:

Kl. 16,30.
Bemærk :

Idet hele eftermiddagsprogrammet afvikles i Tysk
land, er der rig mulighed for diverse indkøb, billige 
drinks, sejlture med spritbådene m. m.

HUSK først og fremmest tilmelding inden den 17. 
marts hos testudvalget, hvor i øvrigt alle oplysninger 
angående arrangementet fås, og sidst, men ikke mindst 
PAS, der er nødvendig for deltagelsen.

JA, SÅ Æ DE ALLERE
SØNDEJYSK AWDEN

IGEN!

Denne gang byder vi på et meget aktuelt 
tema, som har bud til alle, såvel unge som 
gamle, HF-VHF eller UHF amatører, kort sagt 
er dette også noget for DIG!

Det er lykkedes os at overtale en virkelig 
ekspert,

amatørastronom 
Tage Fink Isaksen 

til at give os et indblik i hele universet, stjer
nerne m. m. Dette er altså også noget for dem 
der stadig tror, vores moder Jord er en flad 
pandekage!

Foredraget afholdes på restaurant Viking, Ru
tebilstationen, Åbenrå,

Onsdag den 19. februar kl. 19,30.
Foredraget slutter kl. ca. 21,00, fordi mange 

amatører gerne vil have mulighed for at sludre 
med hinanden, og hygge sig over en kop kaffe 
og en øl, inden de forlader etablissementet. Et 
lille resumé fra hovedbestyrelsesmødet den 16. 
februar vil 5WK, når det ønskes fremføre.

Altså på gensyn den 19. februar kl. 19,30, 
sæt kryds på kalenderen dette er nemlig sidste 
varsel!

Vy 73 de 5WK, Kalle.

Resultatliste for 2 meter mobiltest.
Testen er åben for alle interesserede, dermed me

nes alle danske amatører! Testen afholdes den første 
tirsdag i hver måned, altså samme dag som aktivitets
testen! Al henvendelse angående arrangementet rettes 
til OZ2TV, tlf. 045 22008.
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resultaterne: Januar Total
1. OZ3M 310 p. 960 p.
2. OZ2TV 320 p. 945 p.
3. OZ8BX 220 p. 730 p.
4. OZ4FD 275 p. 275 p.
5. OZ8IN 160 p. 355 p.
6. OZ8VF 70 p.

Det bør på dette tidspunkt bemærkes, at deltagerne 
nu er ved at finde den rette teknik til at køre disse mo
biltester. QSO’erne afvikles med en lynhurtig stations
betjening, hvilket også ses af denne gangs max. point’s 
320. Dette opnåedes ved 6 standpladser a 5 point samt 
29 QSO’er å 10 point inden for een time. Til sammen
ligning kan nævnes, at der i sidste års Kristi himmel
fartsdags mobiltest inden for een time og 40 minutter 
kørtes 34 QSO’er.

HADERSLEV

Onsdag den 22. holdt OZ2TV foredrag om mobil
stationer. Det blev et virkeligt fint foredrag (med 
2TY’s kendte sprogblomster og pænt anbragte meta
forer samt hentydninger til alle med både ris og ros), 
hvor hovedvægten var lagt på antenner, støjdæmpning 
og »mobil-kørsel - og QSO-teknik«. Har du proble
mer med din mobilstation, så henvend dig til »man
den i centrum«, Ribevej 80 i Haderslev.

For vore begyndere kan vi meddele, at der hver 
onsdag aften fra 19,00 til 20,00 i vort klubhus af
holdes morsekursus ved OZ8BZ.
Program :
Onsdag den 19. februar :

Sønderjysk awten i Åbenrå.
Onsdag den 26. februar:

Byggeaften.
Onsdag den 5. marts :

Byggeaften.
Onsdag den 12. marts :

OZ8BZ holder foredrag om modtagerproblemer 
(for DR-amatøren og andre OMs), herunder nemt 
byggede begynderantenner.

Onsdag den 19. marts:
Byggeaften.
Det var sidste nyt. Vi minder om vor mobiltest på 

2 m den første tirsdag i hver måned. Næste gang den
4. marts. Hvis der ellers er andre end dig, dr. OM, 
og sekretæren, der læser dette afsnit i OZ, så vil vi 
gerne opfordre alle til at deltage i denne mobiltest. 
På gensyn den 4. marts ved »Thomashus Kro« kl. 
19,30, hvor også du er mobil QRV på 2 m.

Vy 73 Valdemar.

SVENSTRUP, NORDALS________________

Formand: OZ1AR, Axel Nissen, Guderup, 
tlf. 5 86 16.
Kasserer : OZ6AK, Axel Jørgensen, Svenstrup. 
Sekretær : H. M. Nielsen, Svenstrup, tlf. 5 62 00. 
Klubhus: Østerlund.
Klubstation: OZ1ALS.
Klubaften: Hver onsdag aften kl. 19,30.

Næste medlemsmøde bliver onsdag den 26. febru
ar kl. 19,30. Da vil OZ2GJ fortælle om ESB på 2 m 
og hvordan man laver det. 2GJ vil tage sin station 
med, så der skulle være god mulighed for at høre 
den.

Sidste møde var OZ5WK og fortalte om begynder
modtager til 80 m. Vi fik den også demonstreret. Ef
ter kaffen viste OZ9NS lysbilleder fra sommerud
flugten til Fyn, og julefrokosten i klubben.

Vy 73 Martin.

ØSTBORNHOLM

Call: OZ4-HAM.

Som det første i det nye år, vil bestyrelsen ønske 
alle vore medlemmer »Godt Nytår« i håbet om mas
ser af aktivitet i 1969.

Onsdag den 22. januar havde vi ordinær generalfor
samling med dagsorden ifølge lovene.

Til dirigent blev Viggo Pihi valgt. Efter at have 
konstateret at generalforsamlingen var lovligt ind
varslet overgav dirigenten ordet til formanden 
OZ4-CG, som derefter aflagde beretning om 1968. 
Under beretningen kom formanden blandt andet ind 
på kurset for begyndere, hvoraf 5 har været til prø
ve hos Post- og Telegrafvæsenet, 3 bestod prøven med 
glans og disse 3 lykønskede han med bestået prøve. 
Formanden sagde også, at der havde været alt for 
lidt aktivitet på klub- og byggeaftnerne, men han hå
bede der ville blive mere krudt i alle medlemmerne 
i det kommende år. Herefter overgav OZ4-CG ordet 
til vor kasserer OZ8-TV. Han strålede som en sol, og 
indledte med at bekendtgøre en kassebeholdning på 
næsten 800 kr., og at vi ingen udestående gæld havde, 
sidste afdrag på huset var også betalt. Regnskabet 
blev godkendt af alle.

Efter beretningerne gik vi så over til valg.
Vi fik en ny mand i bestyrelsen og ny formand. 

Som formand blev OZ4RA valgt i stedet for OZ4CG, 
som ikke ønskede sig genvalgt til denne post, på 
grund af for lidt tid, i bestyrelsen blev Viggo Pihi 
valgt ind i stedet for OZ4MD, som ikke ønskede sig 
genvalgt, resten af bestyrelsen blev genvalgt, så den 
ser nu således ud:

Formand blev OZ4RA og bestyrelsen således: Vig
go Pihi OZ8TV, OZ4CG og John Jacobsen; til revi
sor blev OZ4PK Kurt Holm valgt i stedet for OZ4TR 
Thorbjørn, revisorsuppleant blev OZ4EG genvalgt, 
som bestyrelsessuppleant blev OZ4LO valgt. Medens 
dette skrives, har bestyrelsen endnu ikke konstitueret 
sig, men det sker meget snart.

Under eventuelt kom 8TV ind på kassebeholdnin
gen, han syntes, at når der nu var penge i kassen skul
le vi se at få en længe ønsket terrasse inddraget i 
selve klubhuset, tillige med et andet varmesystem, da 
el-forbruget er alt for stort; dette blev vedtaget og 
samtidig fik bestyrelsen bemyndigelse til at ordne det 
fornødne.

Programmet for februar ser således ud:
Hver tirsdag: Begynderkursus.
Hver onsdag: Klub-, bygge- og undervisningsaften.

Vy 73 John Jacobsen.
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ESBJERG HJØRRING

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.

Program:
Onsdag den 26. februar:

Matematik for radioamatøren. OZ1EM vil i aften 
fortsætte sin foredragsrække. Mød op - du har godt 
af at få det opfrisket.
Onsdag den 5. marts:

VHF-antenner ved OZ1LN. Vor VHF-specialist 
1LN, Lasse har lovet at ryste ærmet en lille smule 
så vi får del i han viden om dette emne.
Onsdag den 12. marts :

Klubaften.
Onsdag den 19. marts :

OZ6SB står for denne aften. Endnu er det uvist, 
hvad Svend har på programmet. Det kan blive spæn
dende, for han har erfaring på en masse områder.

Vy 73 OZ9FW, Frede.

HELSINGØR

Helsingør afdelingens store drøm om egne lokaler 
er endelig gået i opfyldelse. Ved den ekstraordinære 
generalforsamling den 25. januar, blev det vedtaget 
at påbegynde opførelsen af lokalet. Byggeudvalget 
viste tegninger og gennemgik økonomien, og det ene
ste problem var, at det var nødvendigt at låne et be
løb på ca. 2000 kr. Generalforsamlingen diskuterede 
problemet og enedes om at det nok kunne lade sig 
gøre ved at tegne en form for obligationer blandt 
medlemmerne. De fremmødte viste så stor interesse 
for lokalet, at der på stedet blev tegnet »obligationer« 
for ca. 1600 kr. Er du interesseret i at støtte sagen, 
kan der købes »obligationer« hos kassereren for 10 
kr. pr. stk. Dette beløb vil blive tilbageholdt i løbet 
af en kort årrække ved udtrækning af så mange obli
gationer som overskuddet kan bære.

Da det nu kan er et stykke arbejde der skal gøres, 
før vi kan flytte ind i egne lokaler, håber vi at så 
mange som muligt vil være med. Interesserede kan 
henvende sig til bestyrelsen, eller til byggeudvalget, 
repræsenteret ved OZ8PK, Per Kreilberg.

Er der nogen der ikke har fulgt sagen så meget 
at de ved hvor lokalet er beliggende, kan det oplyses, 
at det er på 1. salen i den gamle golfklub på GI. 
Hellebækvej. De resterende lokaler i huset bebos af 
henholdsvis Orienteringsklubben, Bokseklubben og 
HAK.

På gensyn med hammer og sav —
OZ8OM Ole.

Klublokale:
Pensionistboligens kælder, Nørrebro.

Bestyrelse :
2EU, 6UU, 6WN, 9FI, 1TN.

Program :
Onsdag 19,30-20,30: Morsekursus. 20,30-21,30: 

Teknisk kursus.
Vi er netop ved at hænge antenner op, så når dette 

her læses, skulle vi forlængst have haft mange for
bindelser med vor 2-m station. Antennen til HF- 
båndene har vi bl. a. tænkt at ville benytte ved tester 
med 2EU’s station, som han så vil medbringe i klub
ben evt. en søndag. Der er nok ikke mange af os, der 
har prøvet at deltage i en test, så det skal nok blive en 
oplevelse for nogle af os.

4SX har også lovet, at ville demonstrere sin nye 
transceiver på antennen.

Jeg gør endvidere opmærksom på, at OZ9MO kom
mer i klubben onsdag den 26. februar. Vi har kaldt 
hans foredrag »Avanceret VHF«, så hvis det holder 
hvad det lover, og det gør det, skal der nok blive 
mange guldkorn at hente i klubben den aften.

Vy 73, OZ1TN.

HOLBÆK

Klubmødet i februar måned afholdes torsdag den
20. kl. 20 hos OZ8LJ. Aftenens emne bliver kapitel 
12 fra VTS »Antenner og fødeledninger«.

Der vil som sædvanligt være kørelejlighed fra Hol
bæk kl. 19,30 fra parkeringspladsen på Lindevej.

Vel mødt og på gensyn her i det nye år.
OZ5FP.

HERNING

Formand OZ9PZ. Sekretær OZ5HF. Kasserer OZ2CV.

Nybegynder undervisning kører hver tirsdag aften i 
lokalerne Ribisvej 11 og ledes af O2ND, samme aften 
teknisk diskussion for viderekomne.

I det forløbne år har afd. kørt 15 turneringsjagter, 
dog ikke helt uden diskussion, så vi skal stadigvæk 
ændre regler. De 10 bedste jagter udtages til placering, 
som blev følgende:

Nr. 1. OZ5HF/Kriller 954 P
Nr. 2. OZ9SW/Dafi 936 P
Nr. 3. OZ2CV / OZ9PZ 865 P
Nr. 4. B. Dahl/Ole 846 P
Nr. 5. H. Olsen/xyl 835 P
Nr. 6. Chris/Buller 815 P
Nr. 7. F. Lorentsen/B. Korsgård 808 P
Nr. 8. OZ2ND / OZ5TX 800 P
Nr. 9. Frej Holm/E. Jensen 751 P
Nr. 10. E. Deichmann/xyl 641 P
Nr. 11. Robert Madsen 642 P
Nr. 12. OZ3RB/xyl 641 P
Nr. 13. B. Meldgård/Leif 465 P
Nr. 14. Verner Bach 436 P
Nr. 15. Jonny Mikkelsen 266 P
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C. Q. FORÅRSFEST de OZ8H.

EDR Herning afd. afholder stor forårsfest på 
Restaurant Skærgården, 5 km syd for Herning, 
lørdag d. 8. marts. Festen begynder kl. 17,30 
med spisning, koldt bord, pris 16,00 kr. pr. ku
vert excl. betjening. Tænk nu på alle de aftener 
I har brugt på jeres hobby, så mon ikke XYL 
og YL har en glad aften til gode. Vi håber at 
se jer alle og så mange som muligt fra vore 
nabobyer til denne aften. Vi kan desværre ikke 
tilbyde en afkøling i søen derude, da vandet er 
lukket af, Hi, Så lad bare badetøjet blive hjem
me. Der vil blive arrangeret transport fra Her
ning, nærmere ved tilmelding, som må ske 
senest lørdag d. 1. marts.

Tilmelding ved OZ9PZ, telf. 07 - 12 42 02, 
eller OZ5HF, 07 - 12 00 91.

VEL MØDT.
Vy 73 Herning afd.

HADSUND_____________________________

19. februar:
Beregning og vikling af transformatoren ved 3RG. 

26. februar:
Klubaften (morse + teori - planlægning af klub
modtager).

5. marts:
Foredrag (emne senere).

12. marts:
Klubaften.

19. marts:
Klubaften.

26. marts:
Filmfremvisning.

Desuden kan det meddeles at vort klublokale er 
blevet udvidet til et endnu større, således at alle kan 
få en plads ved et bord og stikkontakt.

Angående klubmodtager, kan nævnes at en sådan 
er under planlægning, så hvis du har en eller anden 
idé angående denne så frem af busken med fidusen, 
for meningen med konstruktion og bygning af denne 
var at alle skulle være med dertil på en eller anden 
måde.

Endvidere skal fortælles, at vi har fået et klub
blad som udkommer hver måned. De tre første skul
le være sendt ud til alle når dette nr. af OZ udkom
mer, hvis ikke så sig lige et par ord derom til besty
relsen.

Klublokale: Skolegade 13 i kælderen.
Mødetider: Hver onsdag kl. 19,30.
Formand: OZ3RG, Robert Givskov.
Kasserer: OZ2OE, Ole Nykjær.
Sekretær: OZ6DN, Dolan Sund Nielsen.
Best.medl.: OZ3GW, Hans Jungdal.
Best.medl. OZ4GT, Gunnar Thomasen.

Vy 73 og på gensyn i klubben de OZ6DN.

HORSENS

Call: OZ6HR.
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ2VK, Vagn Jørgensen, Mimersgade 
6a, 8700 Horsens.
Næstformand: OZ9NK, Jørgen Nielsen, Strandpro
menaden 46, 8700 Horsens, tlf. 62 47 01.
Kasserer: OZ1GO, Klint Jørgensen, Havnealle 101, 
8700 Horsen.
Sekretær : Søren Chr. Jensen, Aaboulevarden 1051, 

8700 Horsens.
OZ1RT, Reiner Schwaen, Skolesvinget 84, Thor
sted, 8700 Horsens.

Søndag kl. 8,30 :
Rævejagt.

Mandag kl. 19,00:
Byggeaften.

Torsdag kl. 20,00 :
Alm. klubaften.

Februar måneds arrangement:
Torsdag den 20. februar kl. 20,00.

Heathkit kommer med deres amatørprogram, må
leinstrumenter og et ordentligt gasværk af en trans- 
ceiver. Her er noget for den kræsne amatør, så mød 
op denne aften og lad os få at se, hvor mange med
lemmer der er i afdelingen. Naboafdelinger er selv
følgelig også velkommen.
Marts måneds arrangement:
Torsdag den 20. marts kl. 20,00:

Taxa-anlæg og dets anvendelse.
2 VHF og UHF modtager.
3 Måling af frekvenssving.
Er der nogen der vil vide noget om dette emne, så 

er det med at møde op denne aften, OZ9AC har lo
vt at komme og stoppe noget i hovedet på os denne 
aften, for dem der kender 9AC kan bekræfte, at han 
ikke er kedelig at høre på.

Og alle naboafdelinger er naturligvis velkommen 
til at møde op denne aften, så vi kan få en god aften 
ud af det.

Så må vi indskyde, at der ikke var noget i januar 
OZ, men her er det julenissen som har været på spil. 
Så I får til gengæld det mere den her gang.

Vy 73 Søren.

HURUP

Formand: OZ6PP, Per K. Pedersen, tlf. 318. 
Kasserer: Ove A. Fredriksen, Vestergade 7, tlf. 121. 
Der er ikke meget nyt at skrive om denne gang. 

Foreningsarbejdet går stadig støt med en i forhold til 
vort medlemstal stor mødeprocent.

Vy 73 de Finn.

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

Formand: OZ5CH, Vestervang 4, 6091 Bjært. 
Kasserer : OZ9OF, Ørnevej 15, 7000 Fredericia. 
Sekretær : OZ6CP, Kaj Munks Vej 14,
6000 Kolding.
6000 Kolding, telefon 52 56 18.
Januarmødet blev afholdt den 6. februar med 

OZ6HW som foredragsholder. Emnet var Quad-an- 
tenner.

Den 27. februar er der filmsaften.
Den 27. marts er der foredrag.
Program vil blive udsendt.

Vy 73 OZ6CP.

KORSØR

Formand : OZ7UD, Knud, tlf. (03) 57 17 62. 
Lokale: Gl. Jernbanestation, Svenstrup, Korsør. 
Mødeaften: Hver torsdag 19,30.

Mange tak til 7US for rævejagtsforedraget! tors
dag den 20. februar taler vi sammen om rævemod
tager. Tag venligst diagrammer og gode ideer med.

Vy 73 Hans.

LOLLAND-FALSTER

Så er vi her igen, langt om længe, jeg beklager 
mget det manglende referat i januar OZ, men alle 
hernede har fået besked om mødet med 6OL pr. brev, 
telefon eller mundtligt.

Julemødet i Casino blev en stor succes, Noer, Ulla 
og Sahra havde kræset ekstra godt op for os med 
det store kolde bord med alt »tilbehør«.

Efter spisningen fik vi en svingom, og havde det 
vældig hyggeligt under Ulla og Sahra’s kærlige pleje. 
Tak til jer alle tre for en god aften.

Januar mødet med OZ6OL. Forskelligt om 2-m 
blev til en masse godt nyt og mange gode fiduser om 
antenner, FET-modtager, samt senderen. Sidstnævnte 
er 6OL ved at bygge op og havde taget de færdige 
enheder med til nærmere beskuelse. Tak til 6OL 
for en interessant aften.
Februar.
Onsdag den 19. kl. 20,00, 

mødes vi på Ebsens Hotel i Maribo. Det bliver 
OZ8CR der kommer og fortæller om en lille god 
sender til 80 m båndet, så vi kan komme igang for 
alvor hernede med nye amatører.

Vy 73, Erik Elmer.

NYBORG

Formand: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms 
Allé 17, tlf. (09) 31 31 18.
Lokale: Tårnvej 4 (over gården).
Call: OZ2NYB.

Torsdag den 27. februar kl. 20 :
Snak om rævejagt.

Torsdag den 6. marts kl. 20 :
Klubaften.

Torsdag den 13. marts kl. 20 :
Filmsaften.

Vy 73 de OZ4WR, John.

NÆSTVED

Formand: OZ8BO, tlf. (751) 284.
Kasserer: OZ1MM, tlf. (751) 081.
Lokale : Præstø remisen, Skyttemarksvej.

Siden sidste OZ har vi i 8NST fået anskaffet oscil- 
lograf og signalgenerator som sammen med vor rør
voltmeter står til medlemmernes disposition, da der 
fra flere sider har lydt røster om, at man ikke kend
te reglerne for lån af afdelingens målegrej har vi nu 
opslået reglerne i afd.lokalet. Jeg skal dog lige her 
oplyse, at det koster ikke noget at låne grejet. Grejet 
er medlemmernes ejendom og står som følge deraf 
til fri disposition efter fastsatte regler.

Hvis der endnu er nogen, det ikke er gået op for, 
at sjællandske amatører mødes i Rønnebæk forsam
lingshus til fastelavnsfest den 1. marts, henviser vi 
her til omstående annonce og afventer din tilmelding.

I marts måned har vi som omtalt i sidste OZ tran
sistorkursus med OZ6OL tirsdagene den 18. marts,

25. marts, 1. april, så reserver disse tre klubaftner.
Vi har to gode arrangementer til på hånden, men 

de er ikke fastlagt endnu, så de kommer i efterføl
gende OZ.

Vy 73 OZ9NB.

OZ8 Fælles sjællandsk NST
arrangement 

Fastelavnsfest

EDB Næstved afdeling kalder til fastelavns
fest lørdag den 1. marts 1969 kl. 18,30 prc. 
i Rønnebæk forsamlingshus (Rønnebæk for
samlingshus ligger ved Næstved-Præstø lande
vej 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 aftnen bliver der afholdt auktion 
over en bunke godt grej (har du noget, du vil 
af med, så kom med det).

Og så slår vi »katten af tønden«. 01 og spi
ritus sælges til snusfornuftige priser.

Dette arrangement har bud til alle amatører 
på Sjælland, Lolland-Falster og Møn, kom nu 
frem i rampelyset med YL og XYL, og lad os 
få en rigtigt amatørkomsammen.

Af hensyn til borddækning bedes du tilmel
de dig til OZ8BO, tlf. Herlufmagle (03-751) 
284.

På gensyn den 1. marts.
OZ8BO.

Program :
Torsdag den 20. februar kl. 20 : 

Klubaften.
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ODENSE

Formand : Erling Hansen, OZ7GX,
Sophus Bauditsvej 14, Odense. Tlf 11 31 09.

Afdelingsarbejdet er godt igang igen, det gælder 
både mødeaftner og kursusvirksomhed. Det er altid 
spændende hvor mange kursusdeltagere der fortsæt
ter i det nye år, for erfaringsmæssigt er det døde 
punkt omkring årsskiftet. Praktisk taget alle fra før 
juleferien er atter mødt, så det tegner godt, og er en 
vis tilfredsstillelse for de mennesker, der underviser i 
stoffet. I grunden er det sært at kun nogle få af li
censtagerne bliver aktive. Der kan være mange årsa
ger, men vigtigt er det at gøre en særlig indsats lige 
efter erhvervelse af licens, for på det tidspunkt er 
både teknik og telegrafi i frisk erindring. Vi har en 
vis idé med vor klubstation i denne forbindelse, nem
lig at give begynderne blod på tanden og samtidig 
lade dem have kyndig bistand ved afvikling af QSO’er.

Mandag den 13. januar havde Arne Jensen fra Ny
borg ordet med radiobølgernes udbredelse som emne. 
Vi fik her lidt mere at vide om de forhold der spiller 
så stor rolle for forbindelser over større afstande, 
end vore almindelige lærebøger normalt giver. Arne 
Jensen belyste indgående solens store betydning for 
ioniseringen og teorierne om solpletaktiviteten samt 
forholdene på og omkring jorden med meteorscatter, 
black-out, flutter, fading, nordlys og meget mere. 
Der måtte svares på mange spørgsmål inden mødet 
blev hævet.
Programmet for februar-marts:
17. februar:

Klub aften.
24. februar:

Hvorledes starter man som VHF-amatør (OZ9OT).
3. marts:

Klubaften.
10. marts :

En vippeantenne til 2-meter (OZ7VS).
17. marts:

Klubaften.
24. marts:

Hvorledes starter man som HF-amatør (OZ2RH). 
31. marts :

Klubaften.
Vy 73 de 2RH, Rune.

ROSKILDE

Formand: Ernst Olesen, OZ2UD, Lejre Maskin
fabrik, telefon (03) 38 00 53.
Klublokale: Lejre Maskinfabrik.
Klubaften: Hver torsdag kl. 19,30.

Efter overstået jule- og nytårsferie afholdtes første 
mødeaften torsdag den 9. januar, hvor vi drøftede og 
tilrettelagde programmet for årets første kvartal. 
Blandt andet var der stor tilslutning til bygning af et 
TVI-filter, ca. 20 medlemmer ønskede at deltage i 
dette byggeprojekt.

Torsdag den 16. januar påbegyndte vi træning i 
CW for de medlemmer, der ønsker at indstille sig til 
morseprøve i løbet af forsommeren. Fremover vil 
denne træning i CW foregå sideløbende med under
visning i teori med sendetilladelsen for øje.

Torsdag den 23. januar afholdt OZ3PO et foredrag 
om dB. Han forklarede grundigt hvad dB var, hvad 
det kunne bruges til, - og ikke mindst hvordan man 
udregnede dB. Der kom gang i logaritmerne, og for 
alle de tilhørere, der i forgangen tid havde lært at 
regne med logaritmer, fik en opfriskning i de fire 
logaritmesætninger.

Torsdag den 30. januar demonstrerede formanden 
OZ2UD fremstilling af chassiser ved hjælp af de ret
te tekniske midler, herunder sølvlodning, punktsvejs
ning m. m.

Klubstationen OZ9EDR er snart køreklar på 80 - 
40 - og 20 meter båndene.

Programmet for den kommende måned ser såle
des ud :
Torsdag den 20. februar:

CW-træning og teorikursus.
Torsdag den 27. februar:

Filmsaften (Emne: Jordrell-Bank Radioteleskop). 
Torsdag den 6. marts:

CW-træning og teori.
Torsdag den 13. marts :

Heathkit demonstration ved OZ7JX.
73, OZ2BO.

SLAGELSE

Formand: OZ2RI, J. Bechmann, Klostergade 34, 
tlf. (03) 52 06 60.

VEJLE

Formand : OZ2EN, Gormsgade 23, Vejle. 
Næstformand: OZ3KB, Kiddesvej 19, Vejle. 
Kasserer: OZ1SX, Spinderigade 7, Vejle. 
Bestyrelsesmedlem: Rolf Lindholm, Valløsgade 27, 
Vejle.
Sekretær: OZ9GS, Rørsangervej 9, Knabberup, 
Vejle.

Den 3. marts:
Vi forsøger at få OZ3Y til at holde foredrag om 

antenner.
Lørdag den 12. april:

Vi aflægger Billund lufthavn et besøg. Vi får bl. a. 
lejlighed til at se kontroltårn, radioanlæg, blindlan- 
dingssystemet o. m. a. Vi har her chancen for at se 
en lufthavn i funktion.

Tilmelding til en af bestyrelsesmedlemmerne eller 
OZ9WN, Radiohuset, Vejle. Telefon 82 41 21 - må 
indgå senest lørdag den 29. marts.

Vi starter kl. 14 fra Volmers plads. Angående 
transport til Billund: Spørg ved tilmelding.

P. S. Mandag den 7. april udgår på grund af på
sken.
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Mandag den 5. maj:
Generalforsamling. Dagsorden iflg. lovene. Forslag 

til næstformand, kasserer og sekretær udbedes og skal 
ligesom »indkomne forslag« være formanden i hæn
de senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vy 73 OZ9GS.

VIBORG

Efter overstået generalforsamling ser den nuvæ
rende bestyrelse således ud:

Formand: OZ6AI, Hans Asbjørn Jørgensen. 
Næstformand: OZ1QB, Poul Busk Sørensen. 
Sekretær: OZ1TC, Thorkild Mark Christensen. 
Suppleant: OZ5JR, Jan Lind Christensen.
Kasserer: OZ1MD, Knud Munk Jensen.
Suppleant: OZ5LD, Leo Dam.
Ovenstående er gældende til ordinær generalfor

samling den 15. april 1969.

Kursusplanen fremover ser således ud :
19. februar: Kursus.
25. februar: Møde.
26. februar: Kursus.
5. marts: Kursus.
11. marts: Foredrag: Hvordan virker TV-modtage- 

ren?
12. marts: Kursus.
19. marts: Kursus.
25. marts: Diskussion om rævejagt.
26. marts: Kursus.
Kursus den 2. april og møde den 8. april er aflyst.
9. april: Kursus.
15. april: Generalforsamling.
16. april: Kursus.
22. april: Foredrag : Hvor er du, når du er på ræve

jagt. (ORIENTERINGSLÆRE).
23. april: Kursus.
30. april: Kursus.

6. maj: Auktion.
7. maj: Kursus.
13. maj: Møde.
14. maj: Kursus.
21. maj: Kursus-afslutning.
27. maj: Foredrag om »logic kredsløb«.

Alle møde- og kursustider er kl. 19,30.
Under generalforsamlingen indgik forslag om evt. 

revidering af lovene i afdelingen. Hvis du har noget 
på hjertet desangående, skal forslag indsendes til 
OZ5LD, Leo Dam senest den 10. marts.

De nuværende love vil blive udsendt til alle med
lemmer i afdelingen snarest muligt.

Vy 73 de OZ1TC.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.

Nye tilladelser:
OX3AA, Arne Agergård Kristensen,
3911 Holsteinsborg.
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OX3BK, Benny Hågen Kristensen,
3952 Jakobshavn.

11242 OX3GK, Knut Gudbrandsen, Angissoq, 
3922 Nanortalik.
OX3HON, Ionosfærelaboratoriet,
3971 Thule.

11209 OX3TN, M. T. Nielsen, 3982 Mesters Vig.
C OY1ND, Nicolas Johan i Lon Danielsen,

Lervig, 3800 Torshavn.
B OZ1EG, Eric Waldemar Gilsfort,

Munkeparken 11, 8250 Egå.
C 10912 OZ1IR, Leif Bjarne Riedel, Ørbækvej 9,

7330 Brande.
C 10884 OZ2II, Asger Søndergård, Søndervænget 36, 

7330 Brande.
C 11125 OZ2XS, Keld Allan Skov, Brorsonsvej 13, 

8260 Viby J.
C 10567 OZ3RX, Oskar Rasmussen, Højbjergparken 

2, 3., 8270 Højbjerg).
C 10565 OZ3WZ Jørgen Dahm Larsen,

9950 Vesterø Havn.
C 11215 OZ4OY, Bo Christiansen, Lundsvej 11,

3751 Øster Marie.
B 5118 OZ4PX, Hans Peder Hansen, Æblehaven 15, 

2500 Valby.
C11211 OZ4XA, Poul Andersen, Christen Købkes 

Gade 15, st„ 8000 Århus C.
C 11183 OZ5YP, Jytte Pedersen, Banevolden 3,

8340 Malling.
C 10471 OZ6CN, Carsten Pedersen, Peder Skrams 

Gade 6, 8200 Århus N.
C 10775 OZ7JZ, Jan Hansen, Fr. Nansens Vej 40, 

8200 Århus N.
A 7839 OZ8PF, Erik Nielsen, Bjarkesvej 9,

3000 Helsingør.
B 11106 OZ8UH, Per Hansen, Hospitalsgade 38,

7323 Give.
C 11208 OZ9TZ, Torsten Johannes Backlund, 

Møllergade 91, 5700 Svendborg.
C 0753 OZ9VI, Jørn Birch Sørensen, Tretommervej 

47, 8240 Risskov.

Inddragelser:
OX3PF, Erik Nielsen, 3971 Thule.
OX3PX, Hans Peder Hansen, 3971 Thule.

B OZ8AR, Arne Agergård Kristensen,
Baldersgade 53 st., tv., 2200 København N.

NYE MEDLEMMER
11205 Frank Brade Jørgensen, Hasselvænget 11, 

Fiskop, Svendborg.
11227 Erik Hydeskov, Christiansdalsvej 144, Nak

skov.
11228 Karl Peter Jensen, Bakkebo 11, Nibe.
11229 Erik Gerhard Johansen, Offenbachvej 12, 

København SV (A).
11230 Bjarne Fehderau, Haslevej 108, Rønne.
11231 Lars Bo Nielsen, Vilh. Becksvej 19, Århus C.
11232 Ivan Stensgaard, Mårslet.
11233 Henning Vilhelmsen, Sundhøj, Svendborg.
11234 Søren Seitzberg, Ravennavej 6, København S 

(A).



11235 Karl Lytzen, Havretoften 13, Sønderborg.
11236 Knud Sørensen, Grønlandsgade 8, Odense.
11237 OY3HP - Hedin Poulsen, Skopun, Færøerne.
11238 Per Buch, Magnoliavej 1, 2., Glostrup (A).
11239 Svend Holbøl Jensen, Klokkehøjen 6, st. th., 

København NV (A).
11240 Bjørn Nielsen, Sønderskov, Try, Øster-Vrå.
11241 Jørgen Fink Elbæk, Det grundvigske Soldater

hjem, FSN Ålborg, Vadum.
11243 OX3GK-Knut Gudbrandsen, Angissoq Loran- 

station, Nanortalik, Grønland.
11243 Henning Christensen, Nygade 8, Brønderslev.
11244 Kresten Kirkegaard, »Kirkegaard«, Måbjerg, 

Holstebro.
11245 Martin H. Zeuthen, Roasvej 60, Ballerup.
11246 Jørgen Koed, Rørkærsgade 93, 1., Esbjerg.
11247 Jørgen Kristiansen, Baggesensvej 34, 2., Silke

borg.
11248 Rasmus Callø Thomsen, Tagkjær, Christians

feld.
11249 Erik Poulsen, Stengårdsvej 94, 2., Esbjerg.
11250 Søren Hansen, Kærgade 73, Randers.
11251 Sven Aage Hansen, Sigynsvej 49-51, Rønne.
11252 Hans Thorhauge, Lærkevej 4, Tjæreborg.
11253 KS Ra 4/67, 567 Jørn O. Hansen, SKS, 

MGH, Refshalevej, København K.
11254 C. Normann, Bovlstrup.
11255 Brian Pinnerup Sørensen, Krimpendam 31, 

Holstebro.
11256 Kenneth Christensen, Engvej 2, Tommerup.
11257 Bent Høeg, Hvedebjergvej 92, Brabrand.
11258 Bruno Bach c/o fru Kalstrup, Ravnkilde, Ar

den.
11259 Per Munk Kristensen, Uggelhuse, Randers.
11260 Niels Jørgen Vase Pedersen, F 104 Simulato

ren, ESN Aalborg, Nørresundby.
11261 Walther Arnkov, Brønshøj Kirkevej 18, 

Brønshøj (A).
11262 Niles Nørgård Gravesen, Næbersvej 6, Ros

kilde.
11263 Kaj Hansen, Kærgade 14, Randers.
11264 Steen Gulstorff, Lucernestien 37, Rødovre.
11265 Sv. Thomsen, Kongevej 26, Skjern.
11266 Viggo S. Iversen, Slotsgade 27, Varde.
11267 Leif Larsen, Herninggade 12, 3., København 

0 (A).

Atter medlem:
6532 Kristian Nielsen, Grenåvej 463, Egå.
6966 Erik Knudsen, Flintebjergallé 7, Randers.
7719 Cornelius Nielsen, Tjørnevej 5, Åbybro.
3223 Gunnar Andersen, Vestergade 32 A, Svend

borg.
4912 OZ6CK-Chr. Krogh, Nederby, Fur.
5094 OZ3HW-Knud Stage, Paludan Miillersvej 1, 

København V.
2011 OZ3ET-E. Thure, Rosenvænget 37, Haslev. 
4823 Helge H. Pedersen, Kastrupvej 158 C, 2. tv., 

Kastrup.
7359 OZ1UL-P. E. Sørensen, Elisabeths Vej 10, 

Skørping.
7435 Günther Hansen, Gåbense, Nørre-Alslev.

O Z
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.

☆

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.

☆

Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO Svend Åge Olsen, Folkvarsvej 9, 2000 Kbhvn. F. 
Tlf. (01) 36 - Godthåb 1902v.
OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 2920 Charlottenlund. 
Tlf. (01) 66 - Ordrup 7425.
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.
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, Ærholm 9, 6200 Aabenraa. Telf. 
(046) 21 31 11.
OZ4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 58, 8700 Horsens. 
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 Sørensen, Ingstrup 
pr. 9480 Løkken.
Tlf. Ingstrup 6. Kaldenummer (088) 8 41 11.

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

Annoncer:
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. 

☆

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