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LIDT SNAK OM MÅLING AF STØJTAL M.V.
Af OZ2NG, Niels Gundestrup, Kronprinsensgade 22, 2200 Kbhvn. N.

En af de ting en amatør oftest har sværest 
ved at måle, er en modtagers støjtal. Målingen 
er principielt meget simpel, men på grund af 
de meget små spændinger, der er tale om, er 
det alligevel meget vanskeligt. Se OZ feb. 69, 
hvor der på udmærket måde er gennemgået, 
hvordan man kan „måle“ det støjtal, der pas
ser en. Og så er det endog endnu bedre i virke
ligheden, idet der er mange, der har en støjge
nerator - de fleste er henvist til brug af måle
sender m. v. Og hvis man så ikke passer på, vil 
man næsten ikke kunne undgå at „måle“ et 
negativt støjtal!

Mange forfattere klarer da også sagen ved 
blot at sige, at konstruktionen har det og det 
støjtal. Hvordan de er kommet til det fremgår 
ikke af artiklen - det er vel noget, de har set 
for indgangstransistoren i et eller andet data
blad. Men det, der står i databladene refererer 
oftest til en speciel måleopstilling på fabrikken 
- og viser altså blot, hvad der kan opnås, når vi 
tuner, trimmer og vikler spoler tilstrækkelig 
længe - samtidig med at vi har et stort måle
udstyr.

Disse lyssky støjtal har hærget - specielt i en 
mængde artikler om 2m-convertere.

Er man interesseret i at gøre forvirringen

komplet, kan man gøre som i en annonce for en 
transceiver - også i feb. OZ - hvor der står: 
„Modtagerfølsomhed: 0,5 μV S/N ved 14 MHz 
SSB“. Det lyder jo flot - men hvad er menin
gen?

Nå, men begrundelsen for denne artikel er 
også et forsøg på at skærpe opmærksomheden 
overfor den slags „oplysninger".

Se, nu støjer enhver modstand jo. Rådig
hedseffekten af støjen er 144 dBm for 1 kHz 
båndbredde. Det svarer til en støjspænding på 
0,029 μVeff., hvis modstanden er 50 ohm. 
Denne spænding kan betragtes som modstan
dens tomgangsstøjspænding. Nu bruger man jo 
ikke 1 kHz båndbredde ret meget. For en støj
båndbredde på 2 kHz vil støjeffekten være for
doblet - støjspændingen altså sqr(2:0,029) μV = 
0,041 μVeff. Denne båndbredde vil vi bruge 
herefter. Principielt er støjbåndbredde og 3dB 
båndbredde ikke det samme - men forskellen 
vil oftest være så ringe, at det er ligegyldigt.

Har vi nu ikke tomgang, men i stedet tilpas
ning, er det støjspændingen over 25 ohm, der 
vil være af interesse. Denne er sqr(2) gange mindre 
end for 50 ohm, altså 0,029 μV når båndbred
den er 2 kHz.

Se evt. nærmere om støj i Håndbogen.
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Måling af støjtal.
Et typisk indgangstrin ser ud som på fig. 1. 

Ra er antenneimpedansen. Denne støjer. Støj
tallet angiver - løst sagt - hvor meget støj mod
tageren lægger til denne støj. Er modtageren 
støjfri er F = 1 eller 0 dB eller 1 kTo. Den 
sidste enhed er en specielt tyskerne bruger - vi 
andre foretrækker nok dB. kTo er det samme 
som F - blot målt i rent tal - ikke i dB.

Tabel over forbindelsen mellem kTo og dB.
kTo dB

1 0
2 3
4 6
8 9

16 12
32 15

En støjfri modtager (den er ikke sådan at kø
be) kan modtage signaler, der er 3 dB svagere 
end en modtager, der har et støjtal på 3B (sådan 
en kan man selv lave) - det er såmænd hele 
forskellen.

Vi regner her med, at det er støjen, der sæt
ter grænsen for følsomheden og ikke intermo- 
dulation - men det har 6NF jo skrevet en del 
om.

Har man en støjgenerator (det er en særlig 
rørdiode), er det nemt at måle støjtal. Den slut
tes blot til indgangen af modtageren. Fabrikan
tens forskrifter følges - og man har direkte støj
tallet på en skala eller anden facon. Man skal 
sørge for, at AGC’en er afbrudt i modtageren, 
og at der ikke sker klipning i MF’en (sml. igen 
feb. OZ). Denne måling er næsten idiotsikker, 
men man skal dog sørge for, at støjgenerato
rens impedans passer med den impedans, man 
kører med.

En anden måde at måle støjtal på er at bru
ge en målesender med attenuator. Se fig. 2. 
Voltmeteret på udgangen skal principielt måle 
mellemfrekvenssignalet. - Det må kun sættes 
efter en detektor når detektoren er en alminde
lig blander - som ved en produktdetektor. Her 
kan man direkte måle over højtaleren - hvis 
der ikke er for meget brum!

Måleprocedure er som følger:
RF-osc afbrydes - voltmeteret i udgangen af

læses.
RF-osc tilsluttes uden modulation - attenua- 

toren justeres til voltmeteret viser 3 dB mere 
end før. Signal spændingen på indgangen er nu

FIG. 2.

lig støj spændingen for modtageren refereret til 
indgangen. Kender vi spændingen på indgangen 
af attenuatoren og modtagerens indgangsimpe
dans, kender vi spændingen på modtagerens ind
gang - og kan regne F ud. Er der tilpasning ved 
modtageren (50 ohm), får vi følgende tabel over 
støjtal som funktion af den spænding over an
tenneindgangen der giver 3 dB (S + N)/N:

F (dB) ek (/<V)
0 0,029
3 0,041
6 0,058
9 0,082

12 0,116
15 0,16

BW = 2 kHz

Det lyder meget kønt altsammen - men der 
er flere fejlmuligheder.

Voltmeteret over udgangen skal principielt 
måle effektivværdi. Fejl dog næppe større end 
1 dB hvis det måler middelværdi. Et spidsvær
dimålende instrument er absolut uegnet.

Attenuatorens indgangsspænding skal være 
kendt - mange målesendere er meget dårligt ka
libreret.

Værst er det dog med den direkte stråling fra 
målesender til modtager - uden om attenuato- 
ren. Gode målesenderes attenuatorer går derfor 
ofte kun ned til 1 μV udgangsspænding - gik de 
længere ned ville HF-signalet løbe uden om 
attenuatoren. De bedste målesendere går ned til 
0,1 μV. Og det er stadigvæk for meget. Altså 
skal der også bruges en udvendig attenuator. 
Men vi ser klart, at efterhånden er der meget 
stor mulighed for, at målesenderen leger anten
ne, og at vi ikke aner, hvad vi måler på. En mu
lighed for at konstatere om signalet kommer
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CW med SSB-transceiver

Af OZ9NP, Niels Pedersen, Gillesager 226, 

2650 Hvidovre.

Til fundion

Til 2 på mikro
fon indg. eller 
6 på fundion 
switch.

(6EA8)

Fra V1B
(6EA8) CW

trimpot 6 V fra el-bug

FIG. 2.

Fig. 2. Afbrydelsen på printet sker lettest på den 
smalle stribe, der forbinder C18 og C19. 10-20 kohm 

trimpotmeteret indstilles til korrekt katodestrøm - i 
mit tilfælde skulle der indskydes ca. 5 kohm.

gennem attenuatoren er at indskyde ekstra 
dæmpning i attenuatoren og så se, om signalet 
forsvinder helt.

Altså er det meget nemmere og sikrere at må
le støjtal v. h. a. en støjgenerator. Men også her 
skal man passe på, hvad man måler.

Ofte ser man støjtal opgivet meget nøjagtigt 
f. eks. 3,2 dB. Det er rent vrøvl. De bedste 
støjgeneratorer har en nøjagtighed på 0,5 dB - 
mere nøjagtigt kan man ikke måle - og til de 0,5 
kommer så aflæsningsnøjagtighed m. v. Kon
klusionen er, at man med godt måleudstyr kun 
kan måle støjtal med en nøjagtighed på ca. 1 
dB. Det er ganske tankevækkende - prøv at se 
nogle artikler f. eks. om 2 m convertere.

Konklusion: Vær meget skeptisk overfor folk 
og annoncer, der foregiver større nøjagtighed. 
Er der opgivet et minimum forståeligt signal så 
sammenlign med tabellen over F og ek. Et CW 
signal lig støjen kan læses, et SSB signal næp
pe. Et AM signal skal være ca. 10 dB kraftigere 
end et SSB-signal for at kunne læses.

Og endelig. Kan det egentlig ikke være lige
gyldigt om støjtallet er 1 dB større eller mindre?

Heathkit’s SSB-transceiver E1W 12, -22 og 
-32 er ikke indrettet til at køre CW. Dette kan 
ændres uden større indgreb, endda med ret go
de break-in muligheder.

Bærebølge til optuning frembringes i disse 
stationer ved at function-switch i stilling „tune“ 
afbryder stelforbindelsen fra 3 på tune level 
potmetret. Herved tilføres en DC-spænding fra 
spændingsdeleren R1 (100k)-tune level potme
tret (100k) gennem R2 (22k), til den balance
rede modulator. Bruger man en nøgle med bag
kontakt, kan nøglen overtage denne brydefunk
tion samtidig med at den starter senderen. Hele 
ændringen består i at den hvide ledning mellem 
tune level potmetret og function switch afbry
des og føres via en omskifter til nøglens bagkon
takt og der føres en ledning fra 2 på mikrofon
indgangen eller 6 på function switch til nøglens 
forkontakt. Se fig. 1.

Resultatet bliver bedst når der nøgles med 
function switch på VOX. I stilling PTT vil 
transceiverens relæ skifte i takt med nøglingen, 
og det er ikke altid sjovt at høre på! Husk at 
dreje ned for mike gain eller tage mikrofonen 
fra - ellers udsendes der både cw og SSB med 
bærebølge!

Benyttes der elbug uden relæ (OZ7AQ) kan 
følgende metode bruges. Forbindelsen mellem 
V1B og den balancerede modulator afbrydes og 
der indskydes en omskifter som skifter den ba
lancerede modulator mellem LF og fra katode- 
følgeren V1B og DC fra elbuggen (se fig. 2). 
Start af senderen kan f. eks. ske med et LF sig
nal fra elbuggens tonegenerator til vox-forstær- 
keren - ben 1 på V10 = 4 på function switch. 
Omskifteren skal så stå på VOX. Det er også 
muligt at bruge DC-spændingen fra buggen di
rekte til at starte senderen med, men det kræ
ver flere indgreb i printet.

Ved CW (og forresten også SSB) er det en 
fordel at kunne lytte et par kHz omkring egen 
sendefrekvens. Princippet fra SR 400 (se OZ 
november 68 side 365) kan uden videre over
føres til HW-transceivere.

Apropos elbug, så kan der laves en nem og 
billig manipulation af kontaktarrangementet i 
en vibrator. Få fat på en, skil den ad og så 
kommer resten af sig selv. *
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Senderen kræver ingen morseprøve ... . .. og modtageren går med under familielicensen.

DX på 3800 GHz eller trådløs 
samtale via lys...
Af OZ2FT, Flemming Larsen, Nordvang”, Ringeby, 3700 Rønne.

Dette må være den rette årstid at komme 
frem med disse ting på, det er en forbedring af 
forsøget omtalt i OZ nr. 7, juli 1966.

Det er modtageren, der er eksperimenteret 
mest med siden 1966, du må selv sammenligne.

Modtageren
består af en spændingsdeler i indgangen, hvor
af fotomodstanden udgør den ene halvdel. Den 
anden halvdel er faste modstande, på nær en, 
den bliver brugt til korte afstande (under ca. 
50 m). Det er af hensyn til støj i potentiome
teret, at der ikke er brugt sådan et, de faste 
modstande og omskifteren er langt bedre, da 
her er tale om meget stor forstærkning. Af sam
me grund har det været nødvendigt at anvende 
3 uafhængige batterier, uden dette gik det hele 
i sving. Forstærkeren som sådan er der ikke 
meget at sige om, da det er ganske almindelig 
LF-, der er tale om, derfor er der også et frit 
punkt på omskifteren i indgangen (o). I denne 
stilling virker det hele som en almindelig for
stærker, der kan bruges til andre forsøg, hvor 
stor forstærkning kræves.

Omkring fotomodstanden har jeg loddet et 
lille hus af kaffedåse-blik som afskærmning, 
det er kun den lysfølsomme del, der er åben.

Afskærmningen kan i det hele taget ikke laves 
for god.

For at få så meget lys på fotomodstanden 
som muligt, er denne anbragt i brændpunktet 
af et hulspejl (barberspejl), dette spejl er ind
bygget i et paprør af skiltekarton, der er mat
sort på indersiden for at undgå falsk lys på det 
lysfølsomme element. Sollys (dagslys) indehol
der nemlig en masse støj. Rækkevidden stiger 
til ca. det dobbelte i mørke netop fordi støjen 
falder ganske betydeligt.

Der er brugt BC109 i forforstærkeren for at 
få minimum støj. Dette er også udmærket, men 
ikke nødvendigt, da forstærkerens egenstøj 
langt overskrides af fotomodstandens, så OC71 
eller tilsvarende kan bruges med udmærket re
sultat. Det er ligegyldigt, hvordan batteriet ven
des i indgangsspændingsdeleren. Det skal be
mærkes, at BC109 er modsat polariseret, men 
det er uden betydning, da forforstærker og ud
gangsforstærker har hver sit batteri.

Senderen
Forstærkeren er almindelig, bortset fra ud

gangen, hvor 4 pærer lyser ved strømmen igen
nem en AD149. Denne er rigelig stor, jeg tror 
AD 139 også kan klare det.
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FORSTÆRKER FOR LYSGIVER

4-12V Bil afcku.

4 pærer 3,8 V 0,3 A 
OSRAM IMP PR7 
anbragt i hver sin 
reflektor fra billygte

OC 71 OC 71 OC 72 AD U9
RL bestemmer lysets styrke ca. 4Q0fl. event, potmeter 1000-Q-

.Fotomodstand F 24
FORFORSTÆRKER FOR FOTOMODSTAND

+9V(H10)

UDGANGSFORSTÆRKER.

O9V
Forenklet diagram 
af indgangen

Når der puttes LF ind på basis af AD149, 
vil strømmen igennem den variere i samme 
takt, og pærerne vil følge denne takt. Jeg kan 
oplyse, at pærerne gerne må »ryste« så meget i 
lysstyrke, at man lige kan se det på dem, men 
heller ikke mere, da de så er overmoduleret. Man 
kan nemt høre noget i modtageren, længe før 

, man kan se det på lyset. Indstillingen foreta
ges ved, at man ændrer RL, til pærerne lyser 
meget nær helt op uden signal, det vil sige, at 
der så er »bærebølge« på, derefter prøver man 
forsigtigt at skrue op for LF’en, og hvis pærer
ne synes at lyse for meget (lige før de står af, 
er lyset helt hvidt), gøres RL en lille smule stør
re, evt. indsættes et potmeter ved justeringen, 
og man kan måle spændingsfaldet over en en
kelt pære uden LF-signal, det skal ligge om
kring 3,7 volt. Det er også vigtigt, at det er de 
rigtige pærer, da det er den type, der mest 
nærmer sig det ideelle, nemlig en punktformig 
lysgiver, og de er fabrikeret meget ensartet, da 
de er beregnet til lygter med fast indstillet fo- 
cus. Det er spredningen af lysstrålen, det går 
ud over. Til sammenligning har en alm. dyna
mopære, anbragt i en reflektor, en spredning på 
ca. 30 m i en afstand på 300 m, medens de 
omtalte pærer var nede på ca. 6 m på samme 
afstand. De 4 pærer, der er vist på diagrammet, 
er anbragt i hver sin reflektor fra kasserede bil
lygter, disse kan fås gratis på de fleste service

Efter MINIWATT-sættet 40 809, annonce i OZ marts 1965

o-9

O +

stationer, idet vi sagtens kan bruge dem, selv 
om bilen ikke kan komme til syn med dem, de 
skal dog være nogenlunde blanke, med andre 
ord så gode som muligt. Vær opmærksom på, 
om det originale ophæng er med, det letter 
monteringen og justeringen, for på en bil kan 
man jo indstille lygterne.

Jeg har anbragt disse 4 reflektorer på en 
spånplade, hvor jeg har udskåret 4 tilsvarende 
huller og foretaget justeringen i mørke. De 
skulle jo helst lyse parallelt alle 4, ellers har 
man jo ingen fornøjelse af så mange. Først dæk
ker man de 3 reflektorer af; du kan ikke slukke 
dem, for AD149’s belastnings skyld, og focu- 
serer een ad gangen, bedst mod et af disse re
flekterende vejskilte, i en afstand af et par hun
drede meter. Man vil tydeligt kunne se, når 
focus er max. Når dette er foretaget på alle 4,
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PRAKTISK UDFORELSE AF MODTAGERENS LYSFCLSOMME DEL.

dækker man igen de 3 af og retter hele pladen, 
så den åbne lygte rammer vejskiltet, derefter 
afdækker man en ny lygte og dækker den første, 
nu justerer man reflektoren ind på vejskiltet 
uden at dreje pladen, hvor alle 4 sidder. Således 
skulle de kunne justeres parallelt, eller rettere, 
de vil spidse mod vejskiltet, men med 200- 
300 meter og en afstand mellem reflektorerne 
på ca. 30 cm bliver det så godt som parallelt. 
Jo større afstand man har til vejskiltet, jo bed
re. — På afstande op til 500 m kan man udmær
ket nøjes med een reflektor. Der er valgt 12 
volt til senderen for at man kan bruge en bil
akkumulator. Da det hele har et forbrug på en

lille ampere, ville batterier (tørelementer) ikke 
holde længe.

Ved OZ4DL og OZ4YV’s velvillige hjælp 
blev forsøget foretaget på en afstand af 2 km, 
og det gik fint, jeg vil gætte på ca. »5 og 8«. 
Der var i hvert fald mere tilbage endnu, men 
vi havde ikke mulighed for at komme længere 
ud på daværende tidspunkt. Man skal være op
mærksom på, at det vil blænde evt. trafikanter, 
og tage hensyn til det; vor afstand var mest over 
åben mark på tværs af vejene, og selvfølgelig 
skal der være optisk sigt. Forsøget var i mørke. 
Så meget om så lidt! Spørgsmål besvares gerne, 
hvem overskrider de 2 km? Held og lykke! *
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2-METERSENDER FOR BEGYNDEREN
Af OZ7HU, Henry Petersen, 6083 Walldorf/Hessen, Boninstrasse 16.

Der har for nylig været beskrevet en 2-meter 
sender her i OZ. Den, jeg her vil beskrive, er 
mere simpel, hvilket gør, at selv mindre er- 

' farne amatører kan være med. Modellen er des
uden bygget uden andre måleinstrumenter end 
et multimeter og et SWR-meter. Opbygningen 
er normal. Den begynder med et ECC 81, hvor 
den ene halvdel kører som oscillator på 8 MHz, 
den anden halvdel kører som fasevender ved 
FM-modulation. Så følger et EF 89, der tripler 
til 24 MHz, dernæst endnu et EF 89, der tripler 
til 72 MHz, derefter køres ind på et EL 95, der 
dobler til 144 MHz. Som PA anvendes et QQE 
03/12. Spolerne er viklet på PRAHN mellem
frekvensdåser, og hvis de vikles efter anvisnin
gen, ligger de så tæt ved frekvensen, at de kan 
trimmes op uden gitterdykmeter. På fotoerne 
ses opbygningen, der skal have en logisk ræk- 
sender her i OZ. Den, jeg her vil beskrive, er 
uønskede koblinger. Røret ved siden af x-tallet 
let og den efterfølgende dåse er ikke vist på dia
grammet, de er til udbygning, idet jeg vil til
føje det trin, 6FT har beskrevet i OZ marts 67: 
X-tal oscillator eller buffer, idet jeg skal køre 
senderen med Heathkit’s VFO HG 10; af sam

me grund har kassen samme højde og farve 
som denne.

Som det ses i diagrammet, er der i alle git
terledninger indført en modstand på 1 kohm, 
over hvilken man nu kan måle gitterstrømmen 
med et alm. universalmeter, idet man i de lave 
områder måler spændingsfaldet over denne 
modstand, der jo på grund af sin lille værdi 
ikke har nogen indvirkning på opstillingen. 
Man kan også, som jeg har gjort, føre alle 
punkter via en omskifter til et meter på for
pladen, men i så fald skal alle ledningerne af- 
kobles, hvor de forlader røret. løvrigt skal man 
lige huske, at det er negativ spænding, altså 
plusklemmen til stel. På fig. 1 er vist, hvordan 
spolerne er viklet. L2 og L3 på samme form 
og L4 og L5 sammen. Jeg vil anbefale at lægge 
kapaciteten uden for dåsen, da den så, hvis det 
skulle vise sig nødvendigt, kan skiftes ud uden 
at afmontere dåsen, eventuelt kan man jo lægge 
den ind, når man har fundet den rigtige. På 
fotoet har jeg fjernet den ene dåse, så man kan 
kikke ind. L 6-7-8 har jeg viklet om et 8 mm 
bor. L 9 er én vinding isoleret monteringstråd, 
stukket ind midt i L 8.
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½ ECC 81½ ECC 81 EF 89

FiG. 1.

EF 89 på plads, og meteret flyttes til M3. Jern- 
kernerne i L2 og L3 trimmes nu til fuldt ud
slag. Hvis fuldt udslag ikke er nået, før kernen 
forlader spolen, gøres kapaciteten lidt mindre, 
f. eks. 5-8 pF. Støder kernerne derimod sam
men, gøres C tilsvarende større. Det samme 
gælder, hvis der ikke viser sig noget udslag 
overhovedet, så prøver man først med lidt min
dre kapacitet, og hvis det ikke hjælper med lidt 
større. Men i de fleste tilfælde vil de 10 pF 
være tilpas, hvis man følger de angivne spole
data.

Fremgangsmåden ved næste trin er den sam
me, idet man flytter meteret til M4. Så kom
mer turen til luftspolerne, dertil skal vi bruge 
et lille stykke værktøj, der er velkendt af er
farne amatører, det består af et stykke mon
teringstråd, viklet om en jemkeme i den ene 
ende og en messingskrue i den anden, så man 
kan komme til at stikke dem ind i spolerne

Vind. Form Tråd

L1 2X25 Prahn Kammerform 0,3 mm 2 kamre
L2 17 Prahn MF-Dåse - Tætviklet
L3 17 - - - —
L4 8 _ _ _ —

L5 8 - - _ -

L6 5 Luft 1 mm ca. Space 0,5 mm
L7 4 - - ca. Space 2 mm
L8 5 - - ca. Space 3 mm
L9 1 — — Link on L8

Drossel ½ meter 0,3 CUL på 10K_Ω modstand.

Når senderen er samlet, og man har kon
trolleret, at alt er rigtigt forbundet, kommer 
trimningen. Man starter med at sætte første rør 
samt krystallet på plads, så kobles universal- 
meteret til målepunktet Ml. Hvis oscillatoren 
svinger, vil det vise sig som udslag. Hvis dette

ikke er tilfældet, må man kontrollere spændin
gen og eventuelt jagte kolde lodninger, da denne 
opstilling normalt er villig til at svinge, og me
teret flyttes til M2; så trimmes til max. udslag 
med jernkemen i L 1. Dernæst sættes det andet

EF 69 QQE 03/12EL 95
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FIG. 3.

ANT. INDG

FIG. U. FIG. 6.

220V-

uden at brænde fingrene. PA-røret sættes på 
plads, men før der sættes spænding på, skal rø
ret belastes med antenne eller kunstantenne. 
Man bør iøvrigt, før man begynder på sidste 
trin, prøve om der er selvsving i kassen. Det 
gør man ved at fjerne krystallet et kort øjeblik, 
medens meteret sidder i M4; hvis alt er i orden, 
skal udslaget forsvinde. Når PA-røret er på 
plads, flyttes universalmeteret til M5, og nu 
prøver man med messingskruen stukket ind i 
L6 og L7, om der kommer udslag eller om det 
stiger - i så fald skal spolerne spaces noget 
mere. Hvis omvendt jernkernen stukket ind i 
spolerne giver større udslag, skal de trykkes

Mfilepunkt

sammen. Og nu prøver man på den måde at 
få max. styring til PA-røret, samtidig prøves 
også ved at øge eller formindske afstanden mel
lem spolerne at få bedste resultat, men pas på 
fingrene, husk der står højspænding på L6; man 
bør tage spændingen fra, når man justerer. Un
der operationen skal man iøvrigt holde øje med 
udgangsrøret, det kan ikke tåle at køre ret læn
ge uden resonans. Hvis det begynder at blive 
rødt, må man tage en lille pause, det bedste er 
at reducere spændingen under trimmearbejdet,

eventuelt med en større skærmgittermodstand. 
Når gittersiden er i orden, kommer turen til 
anodekredsen, det foregår på samme måde. Jeg 
har på modellen ført afstemningskondensatoren 
ud til forpladen, dette er ikke nødvendigt, hvis 
man kører krystalstyret og ikke vælger krystal
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Senderen fra bunden, 
sml. tegn. nederst på 
siden, der viser chas
sisets overside. 
Coax-korrektorerne 
giver orienteringen.

ler, der ligger i hver sin ende af båndet, man 
kan så udmærket montere kondensatoren lod
ret ligesom gitterkredsen og derved få spolerne 
under chassiet, hvilket jo forenkler monterin
gen noget. Til sidst er der bare antennelinken, 
den skyder man mere eller mindre ind midt i 
L8, til der viser sig mest output, hvilket man 
bedst kan se på et SWR-meter eller den opstil
ling, som 9AC viste i OZ oktober 68.

Modulatoren kan laves på flere måder, jeg 
har lavet modellen efter diagrammet fig. 3.

Hvis den er monteret rigtigt, kører den med 
det samme, men man skal passe på at få så korte 
ledninger som overhovedet muligt, d. v. s., at 
komponenterne i klipperen skal monteres tæt 
sammen med meget korte tilførselsledninger. 
Potentiometeret på 25 k indstilles én gang for 
alle, bedst efter en modtager med middel bånd
bredde, så kan man læse både de brede og 
de smalle RX’er.

Når modulatoren er monteret, kan man af
prøve den inden den bliver koblet til senderen
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ved hjælp af en hovedtelefon, som vist stiplet 
på diagrammet, men pas på at komme på den 
rigtige side af blokken. Relæet, som ses ved 
modulatoren, er ikke medtaget på diagrammet, 
det skal jeg bruge i forbindelse med AM.

På fig. 4 ses strømforsyningen, den er også 
helt uden ben. Transformatoren er på 250 volt, 
275 mA og 6,3 volt, 3 A. Diagrammet er vist 
med broensretning, i modellen er anvendt dob
beltensretning, da jeg havde en gammel trans
formator med midtpunkt liggende. Strømforsy
ningen i modellen er desuden midlertidig, da 
jeg skal bruge pladsen til AM og derfor laver 
udvendig strømforsyning, af samme grund har 
jeg heller ikke monteret noget stabiliseringsrør, 
men det bør man gøre. Jeg har også på samme 
diagram vist, hvordan jeg tidligere har lavet 
sendeomskiftningen. En sender, jeg har hjulpet 
med til at bygge efter samme diagram, er i 
drift hos 9MF i Brønshøj. Kassen kan fås efter 
mål hos OZ9EQ, måske med huller til rør osv.

Betjeningen på forpladen er fra venstre: LF, 
Mikrofon, X-TALOMSK., AFB., SENDE
TAST og PA-AFSTEMNING. De to knapper

ved siden af meteret er METEROMSK. og 
FUNKTIONOMSK.

Jeg vil til enhver tid holde på, at også ama
tører, der ikke er eksperter, vil kunne bygge 
denne sender og med lidt tålmodighed få den 
til at køre uden en større instrumentpark.

Til sidst lige et par ord om monteringen. 
Som jeg har nævnt, er der visse hensyn at tage. 
Alle loddeflige på rørfatningen, der ikke skal 
bruges, eller lægges til stel, bøjes ind og loddes 
til midten af rørfatningen og forbindes til fæl
les stel, f. eks. med en loddeflig. Undtaget er 
glødeledningen, der lægges til stel for sig selv, 
f. eks. på den anden side af fatningen. På fig. 5 
har jeg skitseret, hvordan man med fordel kan 
montere triplertrinene. Når man vikler spolerne, 
sørger man for, at tilledningerne kommer ud 
som vist, da tilledningerne så automatisk bliver 
korte. Man skal heller ikke spare på støtte
bukke, og i det hele taget sørge for stiv mon
tering. Samtidig sørger man for, at fatningerne 
vender rigtigt. På fig. 6 er vist monteringen af 
L6 og 7. L8 er på skitsen vist, som vel er at 
anbefale begynderen. *

SKAF FLERE MEDLEMMER

Senderen 
set bagfra.
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INTEGRERET ELBUG GATE.

Af OZ2PO, Palle Pedersen,
H. Pinsens Gade 1A, 6400 Sønderborg.

Efterhånden dukker der flere og flere kon
struktionsartikler op i OZ’s spalter, hvori der 
anvendes integrerede kredsløb, og efterhånden 
som amatøren får mere kendskab til anvendel
sen af disse, vil det nok ske i hvert nummer. 
Den store fordel for amatøren, der anvender 
disse kredsløb, må nok siges at være den, at 
han er i stand til hurtigere end tidligere at op
bygge en større konstruktion, eller hvis der skal 
anvendes flere ens kredsløb, kan det måske af
skrække en eller anden, når han ser hvor mange 
komponenter, der skal anvendes, og hvor mange 
lodninger, der skal foretages. Dette lidt mere 
kedelige arbejde slipper man nemt om ved, hvis 
man benytter integrerede kredsløb. Til mange 
opstillinger vil det heller ikke blive dyrere, da de 
efterhånden er langt nede i pris.

De integrerede kredsløb kan groft opdeles i 
2 grupper. Den ene er de lineære. Disse har 
tidligere været beskrevet i OZ. Deres anven- 
sesområde er HF-, MF- og FF-forstærkere og 
lignende, hvilket nok er de kredsløb, amatøren 
normalt beskæftiger sig mest med. Den anden 
type, som jeg vil beskæftige mig med i denne 
artikel, er de logiske kredsløb. Disse er meget 
forskellige fra de lineære i virkemåde. Det er 
nok begrænset, hvad disse kan anvendes til af 
den almindelige amatør. Blader man gamle 
OZ’er igennem, viser det sig dog, at der er en 
del artikler, hvori der med stor fordel kunne 
have været anvendt sådan nogle, der er f. eks. 
elbug, frekvensdelere til frekvensstandard og 
mange andre opstillinger.

Et logisk kredsløb har en eller flere ind
gange, som styrer signalet på udgangsklemmen. 
Her kommer så forskellen på de to typer, idet et 
udgangssignal fra et logisk kredsløb kun kan an
tage 2 værdier, enten ca. 0 V eller også ca. bat
terispændingen, det samme gælder også ind-

Fig. 1.

gangssignalerne. Det vil altså sige, at vi skal ar
bejde med firkantspændinger for at kunne an
vende disse kredsløb.

Først en lille beskrivelse af, hvordan de for
skellige typer kredsløb virker, så de, der har lyst, 
selv kan lege videre med dem. Til de opstillin
ger, jeg vil beskrive her, anvendes der to for
skellige kredsløb, nemlig en gate og en bistabil 
multivibrator. Gaten er den nemmeste at for
klare. Den har 2 indgange og 1 udgang. Er der 
0V på indgangene, er der Vcc på udgangen. 
Sættes der Vcc på en af indgangene eller dem 
begge, vil udgangen falde ned på 0V. Se fig. 1.

Den bistabile multivibrator eller JK flip-flop 
(FF),som den ogsåkaldes, ses i fig. 2. Dennes vir
kemåde er noget mere kompliceret. Den har 4 
indgange og 2 udgange. Udgangene kaldes Q og 
Q og står altid modsat hinanden, d.v.s. når den 
ene er på Vcc, er den anden 0V og omvendt. 
De 4 indgange hedder S, T, C og P og påvirker 
udgangens stilling på hver sin måde. Når Q 
er 0V og Q er Vcc, kaldes dette C-tilstanden, 
og det modsatte, Q er Vcc og Q er 0V, kaldes 
S-tilstand. Er S, C og P på 0V, kan vi sende 
pulser, der går fra Vcc til 0V på mindre end 
100 μs ind på T, og udgangene vil da skifte 
mellem S- og T-tilstanden ved hver puls, d. v. s. 
at vi har en almindelig bistabil multivibrator. 
Sætter vi Vcc på S, vil FF gå til S-tilstanden, 
når der kommer puls på T, og blive stående der. 
Sættes der i stedet Vcc på C, vil den skifte til 
C-tilstanden, når der kommer en puls og blive 
der. Sættes der Vcc på S og C samtidig, låses 
FF, og den bliver stående, hvor den stod, selv 
om der kommer pulser på T. P-indgangen virker 
også, når der sættes Vcc på den, men den er lige 
glad med de andre indgange, da den får FF til 
at gå til C-tilstanden, uanset hvordan de andre 
indgange er, der behøves altså ingen pulser 
på T.

/nd1 ind 2 Udg
0 0 Vcc

Vcc 0 0
0 Vcc 0

Vcc Vcc 0
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JK-FF

Virkemåde.

Fig. 3.

JK-FF μL923

GATE μL914

Det var altså selve virkemåden af de to kreds
løb. I praksis er der 4 gatekredsløb i et lille fir
kantet 14-bens hus og 2 JK-FF i ét hus. Se fig. 
3. Her er der vist nogle andre typer i et rundt 
hus med 8 ben, heri er der kun det halve antal, 
2 gatekredsløb og 1 JK-FF i hvert, men virke
måden er den samme. Ved de firkantede huse 
finder man ben 1 i den ende, hvor der er en lille 
not, der er desuden en lille knop ud for benet på 
oversiden, der hvor typenummeret sidder. På 
den runde type er der en flad kant ud for ben 8, 
og man tæller rundt som på et rør, når man ser 
kredsløbet fra bunden. De firkantede er, så vidt 
jeg har kunnet finde ud af, de billigste, der fås. 
De laves af Motorola og hedder: gate MC724P 
og JK-FF MC790P. Det er muligt, de ikke fås 
mere, men så kan man bruge MC824P og 
MC890P i stedet for, det er samme kredsløb, de 
er blot garanteret over et større temperaturom
råde og koster ca. 2 kr. mere. Den runde type 
laves af SGS-FAIRCHILD og har været annon
ceret her i OZ i nr. 11 1968 og hedder: gate 
μL914 og JK-FF μL923, men de er ca. dobbelt 
så dyre, idet de koster det samme pr. hus, men 
der er kun det halve antal kredsløb i hvert. Pri
sen er ca. 10 kr. for en gate og 20 kr. for en 
JK-FF.

Nu skulle vi sådan set kunne gå i gang med 
at lege med kredsløbene. Vi skal dog have lidt 
spænding til dem. De kræver 3,5-4V, idet der

højst må sættes 4V på en indgang og højst 12V 
på spændingsbenene 4-11. Man vælger så 4V, 
for så slipper man for at lave spændingsdeler
kredsløb, når man skal forbinde en indgang med 
en udgang. Der er nok mange, der har en regu
leret strømforsyning, der kan gå ned til 4V, 
men jeg har dog vist én for dem, der ingen har,

Sokkel forbindelser.

14 13 12 11 10 9 8

GA TE MC 72 4P

Markering af 1. JK-FF MC790P
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Fig.4. El-bug.

eller som ikke kan komme så langt ned med 
den, de har. Der er ikke noget sensationelt ved 
den. Jeg bruger en lille 12 V glødetrådsformer. 
Med den variable modstand 50012 nedsætter jeg 
spændingen, så der lige netop er nok til at 
AD149 kan regulere, men så der ikke ligger 
mere over den end højst nødvendigt, da den el
lers vil blive for varm, hvis der ikke er tilstræk
kelig stor køleplade på den. Modstanden har 
dog også en anden funktion, idet den begrænser 
strømmen, hvis spændingen kortslutter. OC45 
virker som en variabel zenerdiode på omkring 
4V. Med lMΩ-potmetret indstilles udgangs
spændingen til 4V, se fig. 5. Med de anvendte 
transistorer kan man sagtens forsyne elbuggen, 
og skal man kun lave strøm til den, kan nogle 
mindre transistorer gøre det, idet den trækker 
ca. 80 mA i tomgang og ca. 100 mA i stregstil
ling.

Til forsøg anvender jeg små aluminiumspla
der, hvorpå der er anbragt en fatning til kreds
løbene og 14 telefonbøs, så pladerne kan forbin
des indbyrdes. Færdige opstillinger anbringes 
bedst på print.

Nu til selve sagen. Der har før været vist el
bugs i OZ, der virker efter forskellige princip
per. Det princip, jeg benytter, er ikke nyt, idet 
det blev beskrevet af OZ7AQ i nr. 2 og 4 1965. 
Han skrev der, at han havde tænkt sig at benyt
te en blokeringsoscillator til at styre hele bug
gen, men da det kræver en transformer, var 
princippet blevet forkastet til fordel for et an
det, der dog led af den svaghed, at der var en 
modstand, der skulle justeres, så prikkerne og 
mellemrummene blev lige lange. Jeg ville

gerne benytte princippet med pulsen til at styre 
buggen med, da man så er ude over justerings
problemet, og for at slippe for transformeren, 
anvender jeg en relaxationsoscillator som puls
giver. En sådan oscillator anvender OZ7AQ 
som tonegenerator til medhør. Med R1, 47k.Ω, 
indstiller man den ønskede speed, og man tager 
pulser ud over R4, 820Ω. Da oscillatoren skal 
køre på kun 4V, er R3 = 220Ω og R4 ret kri
tiske, så det går ikke at ændre disse værdier til 
nærmeste standardværdi, så bliver pulserne for 
små, men det kører fint med de opgivne værdi
er. Skulle det alligevel knibe, så kan det lade 
sig gøre at hæve R1 og R3 op på 6V, så skulle 
der være nok, men det er lidt uheldigt, da der 
så kræves to spændinger.

Resten af kredsløbet virker nøjagtig som 
OZ7AQ’s, elbug. Når nøglen står i midterstil
ling, er der 0V på GI, og den vil give Vcc ud til 
S og C på FF 1. Som vi tidligere har set, vil det 
spærre denne, Q vil være 0V, det er G3 også, 
den giver så Vcc ud til G4, som så giver 0V til 
Q. Lægges nøglen over til priksiden, sker føl
gende. Der kommer Vcc gennem Dl til GI, der 
så vil give 0V ud. 0V på S og C vil åbne FF1, 
og den vil skifte hver gang, der kommer en puls 
fra R4. Efter 1. puls er FF1 Q på Vcc, dette vil 
gå gennem G3 og G4 til Q, som vil blive Vcc. 
Dette går også til R7 og vi får en tone på MH 
klemmen, der kan bruges til medhør. Tonen 
indstilles med R7. Efter 2. puls skifter FF1 til
bage til C-tilstand, og der vil være 0V på Q og 
ingen tone på MH. Efter 3. puls er der igen Vcc 
på Q og tone. Slippes nøglen midt i en prik, vil 
FF1 Q være Vcc. Dette går foruden til G3 også
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til G1, og det vil virke, som om nøglen stadig 
var i prikstillingen. Når den næste puls kom
mer, går FF1 Q til 0 V, og S og C springer op 
på Vcc, og FF1 låses i C-tilstanden. Buggen la
ver altså selv prikkerne færdig.

Skal der laves streger, sker der følgende. 
Gennem G3 kommer der Vcc fra nøglen til GI,

Q er ført gennem dioden D2 til GI og holder 
FF1 S og C på 0 V til stregen er færdig. Det 
var en indviklet historie, så vær glad for, at 
buggen selv finder ud af det hele, selv ved max. 
speed, blot nøglen betjenes rigtigt.

De to udgange Q og Q fra G4 og G3 skal 
have en lille forklaring. Hvilken der skal an-

og der sker det samme som ved prikkerne. Des
uden sendes der Vcc til G2 og den åbner FF2, 
0 V på S og C. Når første puls er kommet, skif
ter FF1 Q til Vcc, Q går fra Vcc til 0 V og får 
FF1 til at skifte, så Q på denne bliver Vcc. Der 
kommer nu Vcc fra Q på FF1 og FF2 til G3 
og G4, der giver Vcc på Q og tone på MH. Ef
ter 2. puls skifter FF1 Q til 0 V, men FF2 bliver 
stående og giver Vcc på Q og tone. Efter 3. 
puls skifter FF1, så Q bliver 0 V. Vcc fra FF1 
Q går nu til G3 og C4, Q er Vcc, og der er sta
dig tone. Efter 4. puls skifter FF1 Q til 0 V og 
der kommer 0 V til G4 Q, altså ingen tone. Ef
ter 5. puls begynder det hele forfra. Vi har alt
så streger, der er 3 prikker lange og mellemrum, 
der er 1 prik lange. Slippes nøglen, før en streg 
er færdig, laves stregen færdig af buggen selv, 
idet FF1 og G1 virker som ved prikken og FF2

vendes, afhænger af relætrinet, den skal styre. 
På Q er der normalt Vcc, og når der skal laves 
en prik eller streg, er der 0 V. Q er lige modsat. 
Her er der normalt 0 V, og når der skal laves 
et tegn, er der Vcc. Hvis der anvendes det af 
OZ7AQ i nr. 4 1965 beskrevne relætrin, skal 
Q anvendes.

I fig. 6 er der vist, hvorledes man laver en 
frekvensdeler med den samme type kredsløb, 
som i el-buggen. Dette kredsløb kan f. eks. an
vendes i forbindelse med den af OZ1BP i nr. 
12 1968 beskrevne frekvensstandard eller lig
nende opstillinger. Husk, der må højst komme 
4 V-signaler på indgangen. Kredsløbet er også 
prøvet ved højere frekvenser og den virkede 
korrekt op til 16 MHz, så den kan også bruges 
til andre formål. De enkelte JK-FF har vist sig 
at køre korrekt til over 20 MHz.

Frekvensdeler.
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TI. 12. T 3 .  TA. T5 .

ELEKTRONISK VOX
Af OZ1RK. Hans Jønsson, Strandlystvej 27, 5330 Munkebo.

Direkte op af en rodekasse at køre vox uden 
relæ, det må da være sagen!

Det ses jo tydeligt, at når forskellige hams 
kører vox, er der som regel temmelig lang hang
tid på vox’en, hvilket jo skyldes, at det er ret 
irriterende, hvis relæet klapper ustandseligt. Der
for skal den jo selvfølgelig indstilles, så den kun 
klapper imellem sætningerne. Det kan jo også 
være godt nok, men er det nu helt tilfredsstil
lende, når man så ustandselig hører OM’s doble, 
selv i en to mands QSO? Det kan det da ikke 
være. Kan man slippe af med relæerne i en vox, 
bliver det faktisk noget nær det samme som at 
tale i telefon eller som duplex-QSO. Selv om 
modtageren kommer ind noget tiere, er det langt 
fra nogen ulempe, da den jo kommer blødt og 
behageligt ind igen efter sendingen. Så man kan 
faktisk lytte hele den periode, hvor man ikke 
siger noget til miken.

Konstruktionen er bygget over den relæløse 
elbug. Eller i forbindelse med det nøglesystem, 
jeg beskrev i OZ nr. 12, 1968. Spændingen ta
ges direkte fra nøglesystemet, minus på stel, og 
plus til + 6 volt. i elbuggen, eller plus 6 volt på 
nøglen, hvis denne benyttes. Kontakt nr. 2 fig. 
3, skal så forbindes til Q på elbuggen eller til 
A i nøglesystemet. Ved fone-CW-omskiftningen 
skal man så også kunne afbryde for medhøret 
ved fone. Man kan f. eks. have tre stillinger på 
omsk. 1 A og 1 B, fig. 5 og 6, side 415, nr. 12. 
Så har man

1. CW. 2. Tune. 3. Vox.

Kontakt nr. 3 er til mike-indgang i TX. 4 og 
5 er fælles stel. 6. Mikrofon 7 - 8 og 9 er for
bundet til et potentiometer som således er ført 
frem, så man med dette kan regulere vox-føl- 
somheden udefra.

T1 fig. 1 er forforstærker, hvor signalet til 
senderens indgang tages over et trimmepoten
tiometer, som kan indstilles én gang for alle; 
dennes indstilling fungerer kun i forbindelse 
med mikrofonindgangen i TX og er således uden 
betydning for vox-følsomheden. Fra kollekto- 
ren går signalet så via 3,2 μF til potentiometeret 
for vox-følsomheden. Fra kollektoren i T2, gen
nem 30 μF ind på basis af T3. Det bemærkes 
her, at basis er svævende, dette skyldes ikke en 
forglemmelse, men jeg bemærkede større varia
tion på kollektoren, når denne var koblet med 
svævende basis. Den forholdsvis store elektro
lyt vil jo nok virke noget stabiliserende på basis, 
så T3 ikke løber løbsk, selv med en spændings
variation på op til 100 %.

Derfra går signalet fra kollektoren via 1μF 
gennem dioderne, som ensretter LF-signalet og 
laver dette om til jævnspænding, som så filtreres 
over de 10 μF. Derfor opstår der, når der tales 
til mikrofonen, en positiv spænding på basis af 
T4, hvilket vil bevirke, at denne kortsluttes, og 
hvis man måler fra minus til kollektor, vil spæn
dingen her falde til nul volt. Dette vil så igen 
bevirke, at T5 kortsluttes totalt, og der vil om
gående opstå positiv spænding på kollektoren. 
Elektrolytten på 30 μF vil så blive ladet op, og 
dennes størrelse vil så bestemme hangtiden. Ef
ter min mening er denne lige tilpas med de 
30 μF, men man kan jo også med en omskifter 
lægge flere elektrolytter parallelt og på denne 
måde regulere hangtiden, hvilket jo nok kan 
være en stor fordel.

Da samtlige komponenter jo er hentet op af 
rodekassen, kan disse jo nok være lidt tilfældigt 
valgt (transistorerne). Transistorerne er den her 
så „rosende“ omtalte 17 øres-type, som jeg dog 
har haft megen glæde af; jeg fik 100 stk., og har
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nu anvendt de ca. firs med godt resultat, så jeg 
har ikke noget at klage over i den retning. Når 
du monterer vox’en, kan du som jeg vente med 
at montere R1 og i stedet sætte et potentio
meter ind, regulere dette, til der kommer max. 
ud fra kollektoren (evt. med oscilloskop) ufor- 
vrænget. Måles modstanden i den optimale stil
ling, så har man størrelsen på R1. Med den 
fremgangsmåde spares man for en masse roderi 
i blinde og finder hurtigt den korrekte indstil
ling af en ukendt transistor. Ovenstående me
tode har sparet mig for meget unødigt besvær 
med ukendte transistorer. Resten af kredsløbet 
er meget ukritisk, jeg vil tro enhver LF-tran- 
sistor kan anvendes. Det er jo ligegyldigt med 
afvigelser og data m. m. på de forskellige dim
ser, når de sidder i en opstilling, der kører. Man 
må lige huske, at T4 er af NPN-typen. Dioderne 
kan også være en hvilken som helst germanium- 
type.

Monteringen skulle fremgå af tegninger og 
fotos, så der skulle jo ikke være nogen proble
mer med det.

Printet er heller ikke så slemt, det er bare 
det, at så længe man ikke har prøvet at lave

print selv, kan man godt være lidt betænkelig. 
Men det er også kun indtil man har prøvet en 
gang. Det koster jo heller ingen formue at gøre 
forsøget.

Jeg har til min opstilling lavet et foto-print og 
er i besiddelse af det fornødne grej, så hvis no
gen skulle have interesse, kan jeg lave nogle 
stykker. I så fald, send mig et kort.

Volt

Fig. 2 viser spændingen over kontakt 1 og 2, 
set med skop indstillet på ca. 20 Hz. Som det 
ses, har vox’en en ret hurtig reaktionstid, hvor
for den i praksis ikke vil klippe noget af talen 
af — det kan i hvert fald ikke høres. Faldetiden 
vil dog afhænge af størrelsen på C7.

Ovenstående skulle jo være lige godt til AM 
som til ESB. Blot VFO’en er stabil, men det er 
den jo, hvis du kører BK-CW, hi. *
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LITTERATUR-NYT

The Radio Communication Handbook
(fjerde udgave), udgivet af The Radio Society 
of Great Britain (RSGB). Eneforhandling i 
Danmark: Ahrend Flensborgs Boghandel, Ring
sted (ved OZ1D). 25 x 19 x 4 cm. Vægt: 2 
kg. Stift lærredsbind, trykt på fint, glittet papir. 
832 sider, kr. 79,35.

Når man har fået gnavet sig igennem Vejen 
til Sendetilladelsen (4. udg.), kan det være 
svært at finde passende litteratur til at komme 
videre på. EDR’s Kortbølgeamatørens Hånd
bog fra 1960 er jo ikke helt moderne længere 
og vil næppe heller blive genoptrykt, så hvis 
man ikke er stiv i det germanske og nyder at 
finde verbet sidst på siden, er man stort set hen
vist til at søge sin læsning i det engelsksprogede. 
Dette vil under alle omstændigheder være klogt, 
såfremt man stiler lidt længere end det mest pri
mitive og ikke ønsker at blive kørt ind på et 
åndeligt sidespor - for det er ubestrideligt på 
den engelske sprog, det foregår.

Nået så langt i overvejelserne, har man stort 
set valget mellem to „håndbøger", den ameri
kanske The Radio Amateur Handbook udgivet 
af ARRL, tidligere anmeldt her i OZ, og den 
engelske „Communication Handbook" til hen
holdsvis 67 og 79 kr. indbundet. Sammenligner 
man med danske eller skandinaviske bøger, der 
behandler emner af interesse for radioamatører, 
må man erkende, at man i de engelsksprogede 
bøger får en væsentlig større viden pr. krone - 
hvilket naturligvis skyldes det større oplag. For
skellen dækker i virkeligheden rigelig udgiften 
til en engelsk-dansk ordbog!

Sammenlignet med ARRL’s bog er RSGB’s 
væsentlig grundigere, har et fyldigere illustra
tionsmateriale, omend tegnemåden er lidt vel 
outreret efter anmelderens smag og i hæslighed 
kun overgås af det hjemlige tidsskrift „Elektro
nik"s. I modsætning til sidstnævntes er de dog 
let læselige, og der er iøvrigt et væld af udmær
kede fotos.

En egentlig anmeldelse med gennemgang af 
bogens kapitler skulle næppe være nødvendig, 
men nogle almene betragtninger kan være på 
sin plads. Som lærebog vil jeg foretrække den
ne bog fra RSGB, men til at konstruere efter
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vil jeg afgjort anbefale at fortrække den ameri
kanske. Dette til trods for den tilsyneladende 
større lighed mellem de i RSGB-bogen anvend
te og de herhjemme gængse komponenter.

The Radio Communication Handbook er et 
kæmpeværk. Det er fantastisk, at en amatøror
ganisation kan frembringe det, men den engel
ske EDR har jo også væsentlig flere medlem
mer og større resourcer end vi. Blot er det synd, 
at bogen er forældet allerede, idet hovedvægten 
er lagt på konstruktioner med rør. I mangel af 
bedre skal denne bog dog alligevel anbefales 
som det bedste tilbud på markedet for tiden (og 
sikkert lang tid fremover). De moderne kon
struktioner må vi stadigvæk kigge i OZ efter - 
forhåbentlig svigter læserne ikke!

7AQ.

RETTELSE

OZ nr. 2 pg. 49-50.
I ovennævnte artikel er der vist et print og 

to fotografier, hvis oprindelse jeg ikke har kend
skab til og som ikke har et spor med det viste 
diagram at gøre.

Jeg forventer, at der kommer en rettelse i 
OZ nr. 3.

Venligst.
B. Strandtoft.

Dr. OM. 7AQ.
Jeg vil for en ordens skyld gøre opmærksom 

på, at sætternissen har været på spil i OZ febr. 
vedr. min artikel. Relæløs Vox, hvor billederne 
var i, men teksten var faldet ud. — Jeg håber, 
dette bliver rettet i næste nr.

Vy 73, OZ1RK, Hans Jønsson 
Strandlystvej 27, 5330 Munkebo.

Vi beklager fejltagelsen, der faktisk ikke 
lader sig bortforklare — TR har trådt ordent
lig i spinaten! Fotos og printtegning på pag. 49 
-50 forestiller 1RK’s elektroniske VOX. Vi 
bringer på foregående side OZ’s tegners ud
gave af samme print samt den tilhørende mon
tagetegning. De anførte numre betyder: 1: -r 
6 V, 2: relæsp. 0-6V, 3: mike out, 4 minus og 
stel, 5: som 4, 6: mike input, 7-8-9, potmeter, 
10: + 6V. 7AQ.



Spørgsmål: Jeg har fået interesse for aflytning af 
satellitter i 136—137 MHz båndet, og er faldet for 
spiralantennen, beskrevet af OZ2TE i OZ marts 66. 
Nogle spørgsmål: 1) 2TE skriver, at spiralantennen er 
meget bredbåndet. Hvor meget? Jeg er interesseret i 
at dække FM- og 2 m båndene med samme antenne. 
Kan det lade sig gøre, hvis antennen er afstemt til fx 
130 MHz? SWR i EM-båndet? Hvor mange dB er 
antennens forstærkning faldet i FM-båndet? På 2 m?
2) På side 80, første spalte, 8 linier fra neden står 
en formel for antennens impedans. Den virker ikke 
tilforladelig, for det kan ikke passe, at impedansen er 
frekvensafhængig? 3) Nederst anden spalte på side 8 
står der, at antennen er symmetrisk. 1 mine øjne er 
den meget usymmetrisk??? 4) Øverst anden spalte, side 
81, står, at spiralen skal føres ud midt i reflektoren. 
Er det nødvendigt? Så vidt jeg ved, undlader Rohde og 
Schwarz dette. 5) Samme firmas antenne er bygget 
op omkring et midterrør. Jeg kunne tænke mig at gøre 
det samme. Kan dette rør være af metal? 6) Indfang
ningsarealet må blive større, jo flere vindinger spira
len har. Det vil, så vidt jeg kan se, medføre, at af
standen mellem to stackede antenner skal forøges med 
antallet af vindinger, jfr. Yagi-antenner. Hvor meget?
7) Er reflektorens mindste diameter (D) afhængig af 
antallet af vindinger? 8) Kan du give mig litteratur
henvisninger?

Svar: 1) Når man snakker om båndbredde for en 
antenne, må man først fastlægge, hvor mange dB gain 
må være faldet ved båndgrænserne, eller hvor meget 
SWR må være steget. På VHF, hvor en rimelig mat- 
ching er nødvendig, er det SWR som gælder, og da 
vil jeg tro, at en 8 tørns spiral er ca. 10 pct. i bånd
bredde, måske op til 20 pct. ved særlige udformnin
ger. Du skal med andre ord ikke regne med at kunne 
bruge den både til FM og til satellitter, men måske til 
136-146 MHz. 2) Du har ret, en / må være faldet ud 
lige før lambda, d. v. s. der skal divideres med lamb
da, ikke ganges. 3) Du har ret igen, meget! 4) Nej, det 
er ikke nødvendigt, men - ved en sammensat antenne
struktur er det altid problemet at få tilført energi i 
fødepunktet til den øvrige struktur på en sådan måde, 
at udstrålingen fokuseres i en bestemt retning. Det 
kan ikke lade sig gøre kun at udstråle i kun een ret
ning, lidt af energien vil altid undslippe lidt ud til si
derne; man siger, at udstrålingsdiagrammet har »side
løbes«. Nu er det sådan, at man stort set har valget 
(når man er en genial feltteoretiker med medarbejder
stab og mange kubikmeter udstyr) mellem maksimal 
forstærkning og minimum sidelobes. Den store for
stærkning kommer af en lille bredde af hovedstrålen, 
men har samtidig betydelige sidelobes. Minimum side
lobes kan opnås ved at gøre hovedstrålen lidt bredere, 
hvad der altså koster forstærkning. Oven i alt dette

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.

kommer så spørgsmålet om antennens frekvensbredde! 
Ved en Yagi-antenne sker energiudstrålingen fra det 
fødede element til de andre på en måde, der elektrisk 
set kan sammenlignes med et båndfilter bestående af 
et antal koblede resonanskredse, og den enkelte kreds 
(element’s) resonansfrekvens og koblingsgradeil (af
standen) til omverdenen bestemmer virkningen. Ved 
en spiralantenne hælder man energien ind gennem re
flektorskærmen ad tråden, og man må betragte det 
som en transmissionslinie bestående af en leder over 
en ledende flade. Impedansen er lavere, jo nærmere 
lederen er ved fladen, så der sker en impedanstrans
formation, jo længere vi fjerner os fra fødepunktet. 
På det første stykke vej er hele historien frekvensuaf
hængig, for så vidt at skærmen altså har en vis stør
relse, men et sted mellem en kvart og en halv tørn 
oppe begynder der at blive en vis forkærlighed for at 
lade de signaler få fortrinsret, som har samme fase på 
den nærmeste tråd, altså næste vinding, d. v. s. for de 
frekvenser, hvor bølgelængden er ca. længden af en 
vinding. Så har skærmen udspillet sin rolle, hvorved 
jeg kan besvare 7) med, at hvis der er mere end nog
le få vindinger i spiralen, spiller D ingen kritisk rolle. 
- Om man fører tråden ind midt i reflektoren, eller 
ved det naturlige fodpunkt for spiralen, har indflydel
se på dannelsen af sidelobs og bredbåndethed, men 
hvordan kan jeg ikke hjælpe dig med. Nu er det jo 
nok sådan, at du ikke har brug for det yderst opnåeli
ge, så du kan klare dig med simple forsøg. Men netop 
fordi denne matching fundamentalt set, er frekvens
uafhængig, bliver det hele ikke nær så kritisk som man 
kender det fra Yagierne. 5) P. g. a. den cirkulære po
larisation har feltets E-vektor en komposant i aksens 
retning, som, i tilfælde af anvendelse af metalrør, vil 
blive delvis kortsluttet. Jeg ville ikke gøre det. 6) Så 
meget, at antennernes indfangningsarealer ikke over
lapper hinanden. 8) Nej, ikke umiddelbart. Men J. D. 
Krauss, som har opfundet antennetypen, har skrevet 
et digert værk: »Antennas«, og jeg ville tro, at der 
står noget om den deri. Jeg ville gå på Danmarks 
Tekniske Bibliotek og slå op i deres emneregister og 
søge under Spiral antennas, helical antennas, Krauss- 
antenna.

Spørgsmål: Jeg har en transformer, som giver 24 
V/l A. Jeg vil gerne have lavet en stabiliseret strøm
forsyning, som kan give fig. spændinger: Ca. 4,5 V, 
9 V, 12 V, og måske 30 V.

Svar: På fig. ser du mit forslag. De fire dioder er 
koblet som en broensretter, og sådanne kan købes. En 
egnet type hedder B30C2200. Den anden diode er helt 
ukritisk, blot skal den kunne holde til 75 Vdc, fx 
BA100, BAY38, 1N914, OA200. 2N3055 skal monte
res på en køleflade på mindst 10x10 cm, men det
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kan jo fx være kassens bagside. Over udgangsklem
merne bør der muligvis monteres en blok, fx 1 mF/30 
V„ især hvis dyret skal trække nogen form for LF- 
forstærker. Den nederste stilling af omskifteren kan 
bruges til at »slukke« for apparatet med. Udgangs
strømmen bliver nul, og resten tager ingen skade af 
spændingen og bruger ikke nævneværdig strøm.

Spørgsmål: Jeg har tænkt mig at bygge den antenne, 
som F7FE haar beskrevet i Radio Communication 
Handbook (6NF: en flerelement dipol bestående af 
dipoler for 10, 40 og 80 m forbundet sammen i føde
punktet til et fælles kabel). Mit spørgsmål er følgende : 
Kan man uden videre bytte om på 10 og 80 m dipo
lerne, så 80 m dipolen kommer øverst? Der står i tek
sten, at man får antennelængden ved at dividere fre
kvensen op i 468, så bliver resultatet i fod. Vil det 
bevirke store tab, hvis man halverer målene? Vil det 
give bedre resultat med separat indføring fra liver 
dipol?

Svar:. Ja. Når 80 m dipolen kommer øverst, virker 
den lidt bedre. Hvis du halverer målene, stiger reso
nansfrekvenserne til det dobbelte. Så er dipolerne altså 
ikke i resonans på de frekvenser, hvor det var hensig
ten, og så falder effektiviteten brat, hvis man ikke gør 
noget for at hindre det. I dette tilfælde er det 80 m, 
det vill gå ud over. - De fire dipoler kan ikke undgå 
at påvirke hinanden lidt, selv om kun én af dem har 
lav strålingsimpedans ad gangen. Det hele er nok lidt 
mere regulært, hvis de fødes hver for sig, men til 
modtagning spiller det nok ingen rolle.

Spørgsmål: Som BC-lytter og lejlighedsbeboer har 
jeg et stort problem med hensyn til anbringelsen af en 
god antenne til min modtager. Jeg er ude efter en an
tenne, som kan benyttes på 60 m båndet med godt 
resultat, og som altså nødvendigvis må anbringes 
indendørs. Jeg har spekuleret på at lave en dipol, 
hvor man opspolede de to trådlængder i spiral af 
pladshensyn. Udregnes længden på samme måde som 
ved normal opsætning? Hvilket materiale? Vil du an
befale denne antennetype, eller har du et bedre for
slag?

Svar : Det er så heldigt, at den kosmiske støj på 60 
m er så stor, at en antenne med en nyttevirkning på
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kun 10 % vil kunne overdøve en gennemsnitsmodtager 
med himmelstøj. Så du behøver altså ikke en „full- 
size“ dipol for at kunne høre alle signaler over støj
grænsen. Jeg gætter på, at hvis du laver en dipol så 
stor, som den nu kan være i stuen, og afstemmer den 
i fødepunktet til resonans, så er du så godt kørende, 
som du kan blive. En udendørs antenne i samme høj

de i fuld størrelse ville ikke være blot få dB bedre, 
men du ville få brug for en attenuator i antennekab
let! Heraf følger også, ata det ikke er nødvendigt at 
„coile“ antennetråden, men det er muligvis en måde 
at få antennen i resonans på på en billig måde.

Spørgsmål: Jeg har bygget OZ9JC’s modtager, dog 
med et enkelt krystalfilter i stedet. Om aftenen går der 
til tider en engelsk station ind, der ligger på ca. 1,3 
MHz, og 49 m båndet kan jeg også somme tider høre 
med stor styrke. En kvinde, der læser tal på tysk, og et 
instrument, vist nok et klaver. Disse to stationer ligger 
på ca. 3,85 MHz, er der sjældent, og høres kun svagt 
i baggrunden. Af og til kan alle stationerne høres, 
næsten helt ned til CW-båndet. Ant. er 17 m og ca. 12 
m nedføring. Vil en MPF102 eller 105 forbedre mod
tageren væsentligt?

Svar : Det lyder for mig som om, at der er syndet 
alvorligt med stelforbindelserne i HF-delen, idet HF- 
kredsene helt øjensynligt slet ikke virker selektivt. Har 
du fulgt anvisningerne for HF-printet slavisk? Har du 
en solid, bred forbindelse fra printets stel til dreje- 
kondensatorens stelflige? Prøv, det kan måske hjæl
pe. Det samme gælder for oscillatorprintet, idet vild
farende osc.signal på en halv volt kan lave mange 
ulykker. Før du har reddet noget af miseren på den
ne måde, nytter det nok ikke at sætte en FET i HF, 
den kan kun give prikken over i’et, når resten er i 
orden. Det kan man eksperimentere med, når resten 
er helt regulært. Så skal du huske at bruge to koblet 
i kaskode, eller en dobbelt-gate FET, fx RCA 40604 
eller 3N141. Ellers bliver der enten for lidt for
stærkning eller selvsving.

Vy 73 de OZ6NF.



Han er nu sød, ham 3FM.
SRC/bro.

ET HB-MEDLEM SKRIVER -
Foranlediget af et læserbrev i februar OZ angående 

E.D.R.s generalforsamling i Aarhus 1968, ser jeg mig 
nødsaget til at fremkomme med et par kommentarer.

Der skrives: »Dirigenten blev gang på gang fejet 
til side af OZ3RC«. Sagen var den, at jeg under af
stemningssagerne anså det for nødvendigt at have juri
disk bistand, og derfor anmodede jeg i to tilfælde, fra 
talerstolen, OZ3RC om hjælp.

OZ3RC var så venlig at yde os denne hjælp, og det 
vil jeg gerne sige mange tak for.

Senere i det pågældende læserbrev skrives der: »Men 
det blev os nægtet at komme til orde«. Denne påstand 
må jeg tilbagevise. I n g e n  har bedt om ordet, uden at 
få det - i den rækkefølge indtegningen var sket - og 
generalforsamlingen sluttede først efter, at der var 
spurgt, om flere ønskede at tale - og det var der ikke.

Derfor finder jeg det ikke korrekt, at der 5 måne
der efter GF sættes et ? ved en afstemnings rigtighed.

Med hensyn tid muligheden af, at E.D.R.s HB skulle 
annullere en beslutning, som forelå på generalforsam
lingen, vil jeg da gerne understrege, at det har E.D.R.s 
hovedbestyrelse ingen kompetance til, idet generalfor
samlingen, iflg, vore vedtægter, er foreningens højeste 
myndighed.

Efter et HB-møde den 15/2 må sagen anses for ud
debatteret, og jeg beklager, at der skulle bruges spalte
plads i OZ i den anledning.

73 OZ3Y.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
Teknisk afdeling, Farvergade 17, 1, 1007 København K 
25. februar 1969.

Udlændinges brug af mobil amatør-radiostation 
i Danmark

Det meddeles herved til underretning, at man d. d. 
har tilskrevet E.D.R.s Haderslev afdeling således:

»Med henvisning til afdelingens brev af 16. d. m. 
skal man herved meddele, at der vil kunne gives uden
landske licenserede radioamatører, der deltager i de 
af afdelingen arrangerede mobiltests den 20. april og 
den 15. maj d. å., tilladelse til brug af mobil station 
her i landet de omhandlede dage på frekvensbåndene 
3500-3800 kHz og 144-146 MHz.

Ansøgninger fra de udenlandske radioamatører må 
indsendes til nærværende generaldirektorat så vidt 
mulig 4 uger før tidspunktet for anvendelsen og må 
være ledsaget af en af en offentlig myndighed eller den 
pågældende ansøger bekræftet fotokopi af den i hjem
landet gældende sendetilladelse, eller af en af den 
kompetente myndighed i ansøgerens hjemland ud
stedt erklæring om, at den pågældende har gyldig sen
detilladelse. Ansøgningerne må indeholde oplysning 
om ind- og udrejsedato.

De for danske amatør-radiostationer gældende be
stemmelser vil også være gældende for de pågældende 
udenlandske radioamatører. Maksimalt tilladt effekt 
vil blive 100 watt for Al, F1 og F3, og 50 watt for A3 
og A3A, og, for så vidt angår VHF-området, A2.

Under brag af stationerne skal de udenlandske ra
dioamatører benytte det i hjemlandet tildelte kaldesig- 
nal efterfulgt af /OZ .

Der vil ikke blive opkrævet afgift for tilladelserne, og 
disse vil som telefonisk aftalt blive fremsendt samlet 
til E.D.R.’s Haderslev afdeling til udlevering til de på
gældende.«

Man skal samtidig meddele, at den siden E.D.R.’s 
stævne på hotel »Nyborg Strand« i 1966 fulgte praksis 
med hensyn til udstedelse af kortvarige sendetilladel
ser til udlændinge vil blive fortsat.

Af hensyn til underretning til andre myndigheder ud
beder man sig meddelelse om planlagte stævner m. v.,

Generaldirektoratet for April måned 1969
post- og telegrafvæsenet Solplettal 101

Oversigt over de forventede bedst anvendelige 
frekvensbånd for amatør-radioforbindelser 

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

Japan 7 7 14 14 14 14 14 14 14 7 7 7
New Zealand 7 7 14 14 21 14 14 14 14 14 7 7
Melbourne 7 14 14 21 21 21 14 14 14 14 7 7
Singapore 7 14 21 21 21 21 21 21 21 14 7 7
Indien 7 14 21 21 21 21 21 21 21 14 14 14
Sydafrika 7 7 14 21 21 28 28 28 21 21 14 14
Middelhavet 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 7 7
Argentina 14 7 7 14 14 21 21 21 21 21 14 14
Peru 7 7 7 7 14 14 14 21 21 21 14 14
Vest Grønland 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 7
New York 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 7
Vestindien 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 7
San Francisco 7 7 7 7 7 7 7 7 14 14 14 7
Polynesien 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 7
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hvori der ventes deltagelse af udenlandske radioama
tører, i god tid inden stævnerne afholdes, ligesom an
søgninger fra deltagende udenlandske amatører må 
indsendes hertil i rimelig tid inden stævnet.

E. B.
Børge Nielsen/B. Christensen.

Prøver for radioamatører.
Til underretnnig meddeles, at der vil blive afholdt 

prøver for radioamatører i maj måned d. å.
Sidste frist for tilmelding til disse prøver er den 25. 

april d. å. for ansøgere øst for Storebælt og den 21. 
april d. å. for ansøgere fra den øvrige del af landet.

Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet »An
søgning om sendetilladelse« i udfyldt og underskrevet 
stand; ansøgere, der har været indstillet til en tidligere 
prøve, må indsende fornyet anmodning på et brevkort.

Tilmeldinger, der indkommer efter ovennævnte da
toer, vil blive henført til de næstfølgende priøver.

EB.
B. Wedervang, ig./B. Christensen, oass.

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. yy 73 de OZ4SJ, Svend Age Jensen.

Nu er sæsonen ved at være slut og sidste udsen
delse kommer søndag d. 30. marts. Vi har atter i år 
fået mange rapporter og takkeskrivelser fra nær og 
fjern. Disse kort og breve bekræfter, at der er behov 
for disse træningsudsendelser, og det har været en stor 
opmuntring for os at vide, at udsendelserne er blevet 
så flittigt aflyttede.

Det var på mit initiativ, at udsendelserne startede 
for 4 år siden, og da jeg nu har besluttet at fratræde 
som morselærer i den københavnske afdeling, vil jeg 
opfordre bestyrelsen til at finde en mand, der vil på
tage sig at køre disse træningsudsendelser videre til 
glæde og gavn for vordende radioamatører i tiden, 
er kommer.

Vi kan oplyse, at der vil blive afholdt prøver i høre- 
modtagning og aftelegrafering for medlemmer af Kø
benhavns lokalafdeling fredag d. 28. marts kl. 18,30 i 
klublokalerne Frederikssundsvej 123. Tilmelding be
des meddelt 4SJ.

Nu tak for i år.
Vy 73 de OZ4SJ, Svend Åge Jensen.

Bliv medlem af EDR

v/ OZ3RC, H. Bro-Nielsen, Rahbeksvej 1, 
5000 Odense, tlf. (09) 12 77 33.

Der er pudsigt nok nogen der tror, at udadvendt 
stilhed nødvendigvis også betyder indadvendt stilhed. 
Nogen brokker sig derover imod muligt bedre viden
de, nogen brokker sig bare. Ingen gider at spørge. Se 
dog nedenfor 11).

Foredragsudvalget lever i bedste velgående.
Nye arrangementer er lavet, nye folk sendes ud og 

de gamle tager endnu et nap for EDR.
Andre gider ikke læse denne spalte, lad mig derfor 

endnu engang rekapitulere betingelser og fremgangs
måde for at benytte foredragsudvalgets hjælp. Det 
kunne jo være, der slap en mus i fælden.

1) Henvendelse skriftligt til 3RC, evt. efter forudgå
ende tlf.forhandling, hvis I ikke ved hvad I vil have 
eller

2) kontakt selv en foredragsholder I gerne vil have, 
og som dur, og giv mig skriftlig orientering om resul
taterne med hvem, hvad, hvornår, alt under betingel
se af, at jeres forening ikke har trukket mere end 2 
foredrag i sidste 1/7-30/6 periode.

3) skriv om hvem, hvad, hvornår, hvis I er i 1) 
situationen og oplys gerne om eventuelle alternativer. 
Skriv senest 14 dage før foredragets afholdelse.

4) Foredragsudvalget (det lyder fint) kontakter i si
tuation 1) en eller flere foredragsholdere og forsøger 
at arrangere noget.

5) Efter 2) eller 4) bekræftes aftalen overfor fore
dragsholderen og afdelingen får samtidig genpart til 
orientering.

6) Nærmere aftale om mødetid og sted ordnes di
rekte mellem forening og foredragsholder. Foredraget 
holdes.

7) Efter foredraget påtegner foreningen foredrags
holderens taler-rekvisition og foredragsholderen ord
ner så selv økonomien med EDR. Videre burde for
eningen både for skams skyld og for at hjælpe såvel 
foredragsholder som foredragsudvalget, efter foredra
get skrive et epistel til foredragsudvalget med ris og 
ros om foredraget. Der er bare indtil nu ingen, der har 
gidet det, på nær Bornholm.

8) Foredrag ved foredragsholdere der bor inden for 
en „jernbaneafstand" af 35 km fra „afholdelsesstedet" 
er lokalarrangement, der kan arrangeres gennem fore
dragsudvalget, men ikke financieres af dette.

8) Skriv altid navn og fuldstændig postadresse på 
„hovedet" af brevet. Der er stadig en hel del der tror, 
at jeg er „helsags frimærkesamler". Det er jeg ikke, 
hvorfor den, der lukker min daglige post op, lader en
hver form for konvolutter gå direkte i papirkurven. 
Og så er de væk. Det er adressen også engang imellem.
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10) Hvorfor er der aldrig nogen „nye“ foreninger 
der bestiller foredrag?

11) Hvorfor skal f. eks. Esbjerg, Holstebro, Ribe, 
Fredericia, Silkeborg, Thisted, Svendborg, Frederiks
værk, Holbæk, Korsør, Næstved eller Roskilde næsten 
aldrig bruge en foredragsholder? Sker der ingenting 
eller kan de selv?

12) Hvis din lokalafdeling er gået i stampe, hjælper 
foredragsudvalget jer gerne igang igen, hvis blot der 
er en frisk mand i byen, der gider være med.

13) Ring, hvis I vil have et tip.
a) til næste måneds program, selv om det allerede 

burde være lavet eller
b) til at få en sløv forening vækket.
14) Læs lige 11) igen. Vy 73 de 0Z3RC/bro.

Sygdom blandt vore medarbejdere.
OZ2NU, lederen af vort Traffic Department, er 

desværre kommet på hospitalet, hvorfor det kan for
ventes, at arbejdsaktiviteten, der altid har været ko
lossal, vil dale betydeligt.

Det samme gælder også vor flittige QSL-speditør 
Harry Sørensen 6HS Ingstrup. Efter en hårdnakket 
influenza måtte han give helt op, og QSL-arbejdet gik 
i stå.

Harry er så småt begyndt at arbejde igen, men det 
siger sig selv, at der er meget, der skal rettes op, og 
ingen gør sig vist begreb om, hvor vanskeligt arbejdet 
falder, når først der er kommet pukkel på.

Om 2NU gælder det, at han har budt sig selv alt 
for meget, så han har haft visse hjertevanskeligheder.

Nu er det blot op til vor medlemsskare, at man 
viser en lille smule overbærenhed. Læserne er jo for
vænt med »stof« både fra QSL-central og Traffic De
partment, og de har altid været tilfredse med, at tin
gene klappede. Hvordan skal de nu tage det, hvis deres 
kære QSL-kort udebliver, eller testresultaterne ikke 
indløber præcist?

Jeg synes, de skal tage det med godt humør og der
igennem vise de sygdomsramte, at de er taknemme
lige for den service, de har fundet hidindtil.

Taknemmelighed eller opmuntring er jo ellers en 
mangelvare i EDR. Mange tror, at fordi de har betalt 
deres medlemskontingent, så ejer de medarbejderne 
med hud og hår og derfor kan tillade sig at være ube
hagelige, ja, ligefrem grove, hvis tingene ikke klapper 
på minuttet. Nå, det er jo kun de færreste, men der
imod er dem, der påskønner og opmuntrer, ikke syn
derlig mange, så alt i alt skal der et godt bryst til at 
arbejde for EDR.

Vi ønsker vore to medarbejdere god bedring, og selv 
om vi savner dem, gælder det først og fremmest om, 
at de bliver helt raske. God bedring til jer begge.

OZ6PA, Poul Andersen.

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

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 

vedrørende Traffic Department

Contest-manager.
Grundet på den stadigt stigende belastning på Traf

fic Department, ser man sig nødsaget til at gennem
føre en opdeling af arbejdet og som et første led heri 
separeres Contestarbejdet fra det øvrige arbejde inden 
for Tr. Dept. Tr. Dept. retter derfor gennem denne 
henvendelse en anmodning til enhver, der kunne tænke 
sig at påtage sig dette arbejde - med den støtte, som 
Tr. Dept. i øvrigt kan give — at melde sig til Tr. Dept. 
Box 335 - Aalborg 9100.

Det er ingen betingelse - men ville kunne gavne ar
bejdet i Tr. Dept. ganske betydeligt, såfremt den øn
skede assistance kunne findes inden for Nordjylland - 
til og med måske i Aalborg området.

Henvendelser i denne sag ønskes gerne inden 1. 
april 1969.

OZ2NU, Traffic Manager.

18. »OZ-CCA« contest 1969.
Næste »OZ-CCA« contest afholdes

Lørdag d. 3. maj 1969 kl. 1200 GMT til 
søndag d. 4. maj 1969 kl. 24,00 GMT.

Reklamer for denne test i alle jeres internationale 
qso’s - og rekvirer trykt indbydelse hos Tr. Dept. som 
bilag til jeres korrespondance med amatørkammerater 
i andre lande.

Mobiltesten Danmark-Tyskland 1969.
Vi finder anledning til at erindre om mobiltesten 

Danmark-Tyskland, der finder sted i grænseområdet 
søndag d. 20. april 1969.

Erindringen herom skyldes bl. a. fordi der i Tr. 
Dept.s omtale af arrangementet i sidste »OZ« stod an
ført søndag d. 29. april.

Det er altså søndag d. 20. april 1969 det foregår.
Da EDR’s hovedbestyrelse afholder hb-møde i om

rådet lørdag d. 19. april, må det påregnes, at største
parten af hb’s medlemmer vil overvære dette arrange
ment.

WLC - Worked Latin Countries.
Det gælder om at have kontaktet stationer i lande 

med latinske sprog.
Grunddiplomet opnås ved kontakt med 70 af disse, 

der er gengivet i nedenstående liste. Stickers tildeles 
for hver 10 nye lande udover grunddiplomet.

CE - CE9 - CEØ (3) - CO - CN - CP - CR3 - 
CR4 - CR5 - CR6 - CR7 - CR8 - CR9 - CT1 - CT2 
- CT3 - CX - DU - EA - EA6 - EA8 - EA9 (3) - 
EEAØ - F - FAØ - 7X - FB8 (3) - FC - FG7 - 
FH8 - FK8 - FL8 - FM7 - F08 (3) - FP8 - FR7 (4) 
FS7 - FU8 - FW8 - FY7 - HB9 - HC - HC8 (2) - 
HH - HI - HKØ - (3) - HP - HR - HV - I - IP -
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IS - IT - LU - M1/9A1 - OA - OD5 - ON - PX - 
PYØ (3) - TG - TI - TI9 - TL - TN - TR - TT - 
TU - TY - TZ - VE2 (only) LU - Z (4) - XE - ½ F4 
XT - YN - YO - YS - YV - YVØ - ZP - 3Z - XW 
- 5A - 5R8 - 5U - 60 - 6W8 - 9Q5 - 9U5.

Tallene i paranteserne angiver, at der findes flere 
lande med dette prefix.

Diplomafgiften er 10 IRCs, sendes til K1RCD - 
Anacleto Reslini - Via Rimini - 13 - 20142 Milano - 
Italia.

EDR’s rævejagtsudvalg
afholdt sit første møde lørdag den 15. februar 1969 på 
»Park Hotel« i Odense og gennemgik her det forslag, 
der i forbindelse med sidste ordinære GF i EDR blev 
fremsendt fra EDR’s Århus afdeling.

Udvalget, der har repræsentanter fra Helsingør-Kø- 
benhavn - Nyborg - Aabenraa - Tønder — Herning 
og Århus samt fra Traffic Department, var mødt fuld
talligt. Forhåbentlig vil det være muligt allerede fra 
sommersæsonen at kunne anvende nye regler. Vi skal 
senere komme med en vurdering af reglerne, men skal 
i øvrigt anføre, at det pågældende udvalg er af perma
nent karakter, hvorfor man altid fra de rævejagts
arrangerende afdelinger eller fra de aktive rævejægeres 
side kan indsende kommentarer eller ændringsforslag 
til udvalget gennem Tr. Dept.

Worked European Regions.
Det svenske CHC Chapter 64 har udsendt reglerne 

for deres første diplom, der har fået ovenstående be
tegnelse.

Til hjælp for opnåelsen af dette diplom, har Chap
ter 64 udarbejdet en duplikeret bog på 15 sider over 
alle de forskellige distrikter, hvori amatørradio er op
delt her i Europa, samtidig er der plads til angivelse 
af call på station kontakter fra det pågældende om
råde.

Diplomet er delt i tre klasser:
Klasse III: (Bronze) Kontakt 500 forskellige distrik

ter i 25 europæiske lande.
Klasse II: (Sølv) Kontakt 1000 forskellige distrik

ter i 40 europæiske lande.
Klasse I: (Guld) Kontakt 1547 distrikter i 57 euro

pæiske lande.
WER-brochuren, der koster 3 IRCs, rekvireres fra 

Award Manager SM5W1,
Harry Åkeson,
Vitmaragatan 2, S - 722 26 Våsterås. 
Sverige.

Ansøgning om diplom for en af de anførte klasser 
fremsendes ledsaget af WER-brochuren i udfyldt stand 
samt 10 IRCs til ovennævnte adresse eller til det dan
ske CHC Chapters nr. 69 Awards Manager:

N. C. Enevoldsen - OZ3KE,
Nordvangsvej 16 - 8900 - Randers.

Alle CHC-diplomer udgår i øvrigt fremtidigt af 
Traffic Departments arbejdsområde og varetages af 
OZ CHC Chapter 69 via ovennævnte adresse.

Helvetia XXII Contest.
Der er altid en del danske amatørstationer, der del

tager i den årlige Helvetia XXII Contest, sikkert ikke

mindst for at søge opnåelsen af Helvetia XXII diplo
met - som udover at være et meget smukt diplom sam
tidig er ret vanskeligt at opnå, da der er nogle af de 
svejtsiske kantons, der er meget tyndt befolket med 
amatørstationer - samt nogle, der kun er repræsente
ret ved udstationerede stationer under testene.

Den næste Helvetia XXII contest finder sted:
Lørdag den 19. april 1969 kl. 15,00 GMT til
søndag den 20. april 1969 kl. 17,00 GMT.
Reglerne for testen:
Fremmede amatører skal kontakte så mange HB- 

stationer som muligt i flest mulige forskellige kantons.
Alle amatørbånd må benyttes, ligesom cw og fone 

må benyttes efter behag, dog således at begge stationer 
i en qso skal benytte samme bånd og samme transmis
sionstype.

Der skal udveksles en kontrolgruppe for hver QSO 
bestående af RS(T) og løbende QSO nr. De svejtsiske 
stationer tilføjer desuden et bogstav, der angiver hvil
ken kanton de arbejder fra. Når båndskift finder sted, 
skal nummereringen af QSO’s fortsætte kontinuerligt.

Kontakt med svejtsiske stationer giver 3 points, me
dens hver kanton kontaktet på alle bånd giver et points 
til multiplikatoren.

Logs skal føres separat for hvert bånd, og der må 
kun skrives på den ene side af logbladet.

Loggen sendes senest 30 dage efter kontesten til: 
Marius ROSCHY - HB9SR 
Chemin Grenadieres 8 
1700 Fribourg, Switzerland.

Aktivitetstesten i februar 1969.
Telegrafi: 1 OZ7GI 9x77 = 693

2. OZ4UN 9X70=630
3. OZ4FF 9x63 = 567
4. OZ4CF 9x60=540
5. OZ3PO 8X58=464
6. OZ1RK 6x66=396
7. OZ3EVA 8x43 = 344
8. OZ1SY 7x47 = 329
9. OZ4TR 7x34 = 328

10. OZ4OA 6x34=204
11. OZ2LW 5x40 = 200
12. OZ4QX 6x33 = 198
13. OZ7OG 5X38 = 190
14. OZ8E 7x22 = 154
15. OZ4H 5x38 = 100
16. OZ7XG 3x 9= 27

Telefoni: 1. OZ9KZ
2. OZNM
3. OZ6RT
4. OZ4JC
5. OZ5IR
6. OZ3KE
7. OZ3FT
8. OZ5EV
9. OZ5PD

10. OZ5JK
11. OZ7OG
12. OZ4FF
13. OZ8CV
14. OZ6IB

13X136 = 
13X117 = 
13x117 = 
13x116 = 
13X114 = 
13x113 = 
13X110 = 
13X109 = 
13x109 = 
13X106 = 
13X102 = 
13X101 = 
10 v 112 =

= 1768 
= 1521 
= 1521 
= 1508 
= 1482 
= 1469 
= 1430 
= 1417 
= 1417 
= 1378 
= 1326 
= 1313 
= 1120 
= 1120
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15. OZ3VO lix 90= 990
16. OZ3EVA 13 X 69= 897
17. OZ4XP 10X 81= 810
18. OZ6BF 9 X 84= 756
19. OZ4H 9 X 62= 558
20. OZ2LW 10X 46= 460
21. OZ4CF 5 X 11= 55

OZ5JRs pointstal fra januar er rettet fra 1610 til 
1725.

Da jeg trods alt mener, at aktivitetstesten har haft 
en indflydelse på de over 50 deltagende OZ’s i NRAU- 
testen, vil jeg gerne så stærkt som muligt endnu en
gang opfordre alle de nye amatører, som der høres 
mange af på 80 m cw - om at prøve at deltage bare 
en gang i en aktivitetstest. Selvfølgelig vil jeg håbe at 
alle de nye vil komme med i testen, men vi mangler 
især følgende amter B-C-D-E-H-L-S-T-U-V-Y-Æ-Ø.

Selv med C-licensens 10 watts og eventuel lav ha
stikhed skal det nok gå. Altså pust støvet af morse- 
nøglen og fat den med højre hånd, venner.

SAC - 1968
fortsat fra forrige nummer.

SWEDEN 
CW, SINGLE OPERATOR 

(Number Groups after Call: QSOs, Points, 
Multipliers and Final Score)

1. SM7BKZ 661 1.490 136 202.640
2. SM5CEU 631 1.383 130 179.790
3. SM5CMP 515 1.053 104 109.512
4. SM5DUL 520 1.050 98 102.900
5. SM7CCU 468 992 103 102.176
6. SM3CXS 506 1.058 89 94.162
7. SM7BLI 435 898 97 87.106
8. SM5BNX 462 965 85 82.025
9. SM4CAN 422 898 90 80.820

10. SM5AD 355 750 101 75.750
11. SM5API 400 831 86 71.466
12. SM7ID 327 699 84 58.716
13. SM5CAE 382 780 73 56.940
14. SM6AOQ 268 554 76 42.104
15. SM5BDY 252 526 80 42.080
16. SM0AHQ 286 616 68 41.888
17. SM5CVH 269 504 82 41.328
18. SM5ETE 286 573 67 38.391
19. SM3ARE 293 616 55 33.880
20. SM5BZH 242 482 69 33.258
21. SM0OS 219 444 62 27.528
22. SM2AGR 245 470 51 23.970
23. SM7DBD 167 393 57 22.401
24. SM2BYD 228 460 46 21.160
25. SM2ME 319 625 29 18.125
26. SM3ALW 175 341 41 13.981
27. SM5BBC 202 389 32 12.448
28. SM5UU 111 235 52 12.220
29. SM7CRJ 147 301 39 11.739
30. SM6EOC 126 268 41 10.988
31. SM3EWB 162 328 36 10.808
32. SM5DQG 116 232 45 10.440
33. SM2CAA 121 241 38 9.158

34. SM6AVD 118 249 31 7.719
35. SM4CJY 106 124 44 7.062
36. SM2RI 100 207 32 6.624
37. SM0CBH 89 190 33 6.270
38. SM2BJQ 113 220 27 5.940
39. SM7CMV 100 201 28 5.628
40. SM5BNZ 83 169 31 5.239
41. SM5EUF 104 192 27 5.184
42. SM7TV 88 184 28 5.152
43. SM5BXP 104 210 23 4.830
44. SM7DUZ 81 162 29 4.698
45. SM0FT 81 170 26 4.420
46. SM0EIE 100 202 21 4.242
47. SM0DHH 73 146 29 4.234
48. SM7DMT 75 158 22 3.476
49. SM6ADW 89 183 17 3.111
50. SM5BKI 75 153 20 3.060
51. SM7TQ 47 102 26 2.652
52. SM5CAK 44 91 25 2.275
53. SM5AR 34 75 27 2.025
54. SM7TE 46 91 20 1.820
55. SM5ADN 50 150 17 1.785
56. SM0DZL 43 87 15 1.305
57. SM3DBU 42 84 13 1.092
58. SM4AZD 25 50 16 800
59. SM6EFE 26 53 15 795
60. SM7QY 35 72 11 792
61. SM7AYB 27 55 12 660
62. SM7BBV 15 36 13 468
63. SM5CLW 18 39 9 351
64. SM0BDS 12 29 11 319
65. SM0OY 10 20 6 120
66. SM6IY 12 12 6 72
67. SM6DOA 12 18 4 72

CW, MULTI OPERATOR
1. SK1AQ 679 1.539 115 176.985
2. SK3BP 653 1.346 111 149.406
3. SM6DQO 523 1.103 98 108.094
4. SK5AI 330 675 78 52.650
5. SL7AC 307 635 77 48.895
6. SM7CFR 290 619 48 29.712
7. SL4CM 124 248 29 7.192
8. SL6BM 111 230 28 6.440
9. SK0AC 41 86 18 1.548

SAC 1968 
SWEDEN 

FONE, SINGLE OPERATOR
1. SM5CEU 1.071 2.860 143 408.980
2. SM4CMG 916 2.443 141 344.463
3. SM7TE 934 2.566 134 343.844
4. SM5EAC 583 1.592 111 176.712
5. SM5API 675 1.733 95 164.635
6. SM6CKS 425 1.078 130 140.140
7. SM7AZL 532 1.460 91 132.860
8. SM6AEK 375 962 116 111.592
9. SM7CBZ 452 1.274 63 80.262

10. SM3WB 336 688 64 44.032
11. SM0AHQ 224 541 79 42.739
12. SM5BKA 251 528 66 34.848
13. SM7ID 236 528 64 33.792
14. SM7AXP 185 432 71 30.672
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15. SM2ME 255 509 55 27.955
16. SM7ALA 200 537 52 27.924
17. SM2BJQ 259 561 49 27.489
18. SM5BFJ 202 487 46 22.402
19. SM7CXI 153 326 51 16.626
20. SM5DLS 160 367 45 16.515
21. SM7CUU 146 304 46 13.984
22. SM7AMI 138 132 44 13.728
23. SM4IH 149 359 32 11.488
24. SM6BD 136 387 29 11.223
25. SM5BBC 182 369 30 11.070
26. SM7CRJ 150 293 33 9.669
27. SM0DHH 100 213 44 9.372
28. SM5DUI 109 238 34 8.092
29. SM1EZB 124 347 21 7.287
30. SM5AJR 94 195 30 5.850
31. SM5BNX 100 211 25 5.275
32. SM5ARR 81 169 25 4.225
33. SM0BPZ 61 139 28 3.892
34. SM5CDY 82 170 20 3.400
35. SM5DQG 63 125 19 2.375
36. SM5AZU 48 130 16 2.080
37. SM6AOQ 43 97 16 1.552
38. SM4DPB/5 70 72 19 1.368
39. SM5BOH 20 44 11 484
40. SM3VE 26 73 6 438
41. SM0BDS 17 32 10 320
42. SM5CAK 9 19 6 114

FONE, MULTI OPERATOR
1. SK6AB 1.122 3.085 127 391.795
2. SM7CFR 626 1.688 71 119.848
3. SK7BK 349 740 88 65.120
4. SM7DK/1 321 694 83 57.602
5. SK5BE 302 727 74 53.798
6. SL7AC 280 669 75 50.175
7. SL4CM 236 465 48 22.320
8. SM1CIO 211 435 35 15.225
9. SK2AU 105 233 42 9.786

10. SM5TU 66 169 24 4.056
11. SK1AQ 53 116 26 3.016
12. SK1AC 22 44 12 528

Check logs : SM3AF, SM7TQ, SM5UU, SM5RK, 
SM6ANU, SM0BYG, SM5BZH, SM5BXT, SM7BAU, 
SM7BEX, SM6CUK, SM2COR, SM7CKZ, and 
SM6DUI.

SAC 1968 
NORWAY 

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

Multipliers and Final Score)
1. LA8SI 311 642 88 52.644
2. LA7TH 252 511 78 39.858
3. LA7QI 217 435 72 31.320
4. LA5RJ 215 439 50 21.950
5. LA2Q 202 406 34 13.804
6. LA2KD 104 210 46 9.660
7. LA9ID 81 161 29 4.669
8. LA6U 68 141 27 3.807
9. LA1P 56 117 29 3.393

10. LA2OH 51 104 16 1.664
11. LA9M 42 84 19 1.596

12. LA8UL 31 66 12 792
13. LA4LG 14 28 12 336

CW, MULTI OPERATORS
1. LA27 164 335 44 14.740
2. LA1H 100 206 20 4.120

FONE, SINGLE OPERATORS
1. LA5KG 1.030 2.567 148 379.916
2. LA7VE 600 1.563 116 181.308
3. LA4AF 452 973 85 82.705
4. LA7AI 303 732 71 51.972
5. LA4RI 376 755 57 43.035
6. LA4VG 267 622 59 36.698
7. JX2BH 344 661 47 31.067
8. LA9VK 226 492 62 30.504
9. LA2HC 251 545 47 25.615

10. LA2WL 208 477 42 20.034
11. LA8QI 180 378 46 17.388
12. LA7QI 133 290 54 15.660
13. LA3UF 192 392 31 12.152
14. LA2ML 165 346 34 11.764
15. LA6XI 164 341 32 10.912
16. LA8WF 125 251 42 10.542
17. LA9DL 146 307 34 10.438
18. LA1WL 141 290 33 9.570
19. LA5RI 131 263 36 9.468
20. LA6XI 101 201 32 6.432
21. LA9QJ 101 206 30 6.180
22. LA5KB 155 310 18 5.580
23. LA4YF 89 181 28 5.068
24. LA8RI 91 188 24 4.512
25. LA2DD 91 182 22 4.004
26. LA8NI 80 160 23 3.680
27. LA1EL 116 233 14 3.262
28. LA4SK 70 134 20 2.680
29. LA9UI 36 88 16 1.408
30. LA5ID 35 99 6 594
31. LA3RC 25 50 11 550
32. LA4LG 18 42 11 462
33. LA6U 1 3 1 3

FONE, MULTI OPERATORS
1. LA8Z 488 1.021 90 91.890
2. LA1H 399 891 66 58.806
3. LA2AB 273 527 43 22.661
4. LA3T 160 321 44 14.124
5. LA5M 119 233 20 4.660

SAC 1968
DENMARK

CW, SINGLE OPERATOR
1. OZ1LO 553 1.214 103 125.042
2. OZ5DX 463 994 109 108.346
3. OZ1QW 360 746 98 73.108
4. OZ5WQ 238 493 59 29.087
5. OY5NS 210 427 48 20.496
6. OZ4MD 183 373 51 19.023
7. OZ2UA 131 272 38 10.336
8. OZ2LW 179 364 21 7.644
9. OZ6RT 168 343 22 7.546

10. OZ8SW 75 150 27 4.050
11. OZ5DP 64 141 23 3.243
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12. OZ4FF 55 112 21 2.352
13. OZ4H 35 74 21 1.554
14. OZ4TR 44 91 17 1.547
15. OZ3LW 38 79 18 1.422
16. OZ7BG 36 80 17 1.360

FONE, SINGLE OPERATORS
1. OZ1LO 667 1.841 97 178.577
2. OZ1RH 550 1.486 95 141.170
3. OZ9DX 458 1.163 92 106.996
4. OZ8BZ 416 913 79 71.127
5. OY5NS 427 846 69 58.374
6. OY9IM 330 680 65 44.200
7. OZ4LX 215 431 54 23.274
8. OZ7XJ 209 441 46 20.286
9. OZ7NQ 234 578 35 20.230

10. OZ5EN 222 483 38 18.354
11. OZ3KE 181 486 34 16.524
12. OZ1AJ 197 416 37 15.392
13. OZ5EY 119 239 51 12.189

14. OZ4CG 150 318 30 9.540
15. OZ5JR 139 290 29 8.410
16. OZ7DX 81 200 40 8.000
17. OZ4KY 156 402 19 7.638
18. OZ4IA 120 278 26 7.228
19. OZ7SS 99 258 28 7.224
20. OZ9DP 114 235 25 5.875
21. OZ2TE 112 225 19 4.275
22. OZ9MV 138 279 15 4.185
23. OZ2CJ 73 148 23 3.404
24. OZ2CE 66 139 24 3.336
25. OZ8PG 91 183 16 2.928
26. OZ5KF 44 88 15 1.320
27. OZ4MD 30 64 16 1.024
28. OZ9NP 30 61 13 793
29. OZ2FF 25 50 13 650
30. OZ5GJ 21 46 8 368
31. OZ7BG 30 90 3 270
32. OZ5IH 8 16 6 96

Check logs : OY2H and OZ3EDR.

UDSENDELSER TIL EUROPA PÅ TYSK
LAND Sendetid Frekvens i kHz
Afghanistan 18,30-19,00 11.775 15.265
Argentina 21,00-22,00 6.090 11.710
Bulgarien 21,00-22,00 6.070 9.660
Canada 18,45-19,15 15.325 17.820 21.592
Ceylon 08,30-08,45 17.815 (21.525)
Ecuador 07,00-07,30 6.130 9.645 11.910 15.325
England 05,30-06,15 6.010 7.260 11.905 15.180

- 06,45-07,15 6.010 7.260 11.905 15.180
- 12,45-13,00 9.510 11.945 15.180
- 17,30-18,00 7.135 9.600 11.945 15.310
- 19,30-20,00 6.195 7.230
- 20,00-22,00 3.925

Irak 21,30-22,10 6.030 6.095
Japan 8,00- 8,30 11.965 15.235 17.825 21.535

- 21,00-21,30 11.965 15.200 15.235
Nederl. Antiller 21,30-22,00 11.815
Polen 12,30-12,45 5,995 7.125 9.525 11.840

- 18,00-18,30 5.995 7.285 9.540 11.815
- 19,30-20,00 5.995 7.145 7.285 9.540
- 20,30-21,00 7.145 9.540
- 22,00-22,30 9.570 9.540 11.815

Sydafrika 21,00-21,50 5.990 17.790
Sverige 11,30-12,00 9.625 (6.065)

_ 20,45-21,15 6.065
Schweiz 06,45- 7,00 3.985 6.165 9.535
Tyrkiet 19,30-20,00 15.160
Var 21,30-22,45 9.475 12.005
Vatican 13,45-14,00 9.645 11.740 15.120

_ 15,45-16,00 6.190 7.520 9.645
_ 20,45-21,00 11.740

Ungarn 18,30-19.00 6.234 7.100 9.833 11.910
— 20,45-21,00 5.902 6.234 7.100 17.795
— onsdag 14,30 9.833 11.910 15.160
_ 14,30-15,00 6.234 7.100 9.755

Rumænien 13,00-13,30 15.250 17.850 11.920
_ 20,30-21,00 9.590 11.725
- 23,00-23,30 7.175 9.590 6.190

Meddelt ved Ivan Stensgård.
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SWL-spa l t en

MELLEMBØLGE - DX
Alle ved, at man på mellembølge kan høre en 

mængde europæiske stationer, ofte med god kvalitet. 
Hvem har ikke lyttet til Radio Luxembourg (eller til 
pirat-radioerne Radio Caroline, Radio London o. s. v., 
da disse eksisterede?) Men de færreste er klar over, at 
man under særligt gunstige omstændigheder kan ople
ve modtagning fra mange andre verdensdele, f. eks. 
Nordamerika, Sydamerika, Afrika og Asien, på dette 
bølgeområde.

Først en lille repetition af, hvordan radiobølgerne 
i dette frekvensområde (540 kHz-166 kHz) udbreder 
sig: De radiobølger, der når modtagerantennen, kan 
nå denne ad to principielt forskellige veje. Enten når 
de frem parallelt med jordoverfladen („jordbølgen"), 
eller også når de frem efter en refleksion på et af de 
ioniserede lag i atmosfæren. I denne forbindelse er to 
lag af interesse for modtagningen : D-laget i ca. 50 
km’s højde og E-laget i 100 km’s højde (dette benæv
nes også Keneily-Heaviside-laget). Om dagen foregår 
modtagningen udelukkende ved hjælp af jordbølgen. 
Dette medfører, at god modtagning kun opnås over 
forholdsvis korte distancer, da jordbølgens energi hur
tigt absorberes. Den del af senderantennens udstråling, 
der er rettet opad, absorberes i D-laget. Men om nat
ten ændres dette forhold drastisk, idet D-laget forsvin
der, og radiobølgerne kan nå frem til E-laget, som er 
i stand til at reflektere dem tilbage til jorden. Det er 
klart at man derved får mulighed for modtagning over 
større distancer.

Af ovenstående fremgår, at vil man modtage mel
lembølgestationer fra andre verdensdele, må man lyt
te om natten. Heldigt nok gælder, at en del europæ
iske stationer lukker ned i dette tidsrum, så mange 
frekvenser bliver „frie“. I øvrigt behøver man blot en 
hæderlig modtager, en god antenne (f. eks. 2-30 m 
Longwire eller en loop-antenne) og en portion tålmo
dighed. For det er langtfra sikkert, at man har heldet 
med sig første gang man prøver. Mange faktorer har 
inflydelse på, om modtagning er mulig, bl. a. E-lagets 
ioniseringsgrad, der igen afhænger af årstiden og sol
plettallet) og det atmosfæriske støjniveau.

For dem, der har lyst at prøve, bringes her en kort 
oversigt over, hvad man lettest hører :

Nordamerika: Bedste årstider er efterår og vinter, 
men åbninger forekommer også på andre årstider. En 
del (måske 40) kan høres i løbet af en sæson. Prøv f. 
eks. USA-stationerne WABC på 770 kHz, WCBS på 
880 kHz, VBZ på 1030 kHz og WNEW på 1130 kHz 
eller Canada-stationerne CBN på 640 kHz, CHER på 
950 kHz og CBA på 1070 kHz. Også Grønlands Ra
dio på 650 kHz er af og til hørbar.

Sydamerika: Bedste årstid regnes normalt at være 
vinteren, men de sidste par år har man oplevet kraf
tige åbninger i juli-august. Prøv f. eks. Argentina-sta- 
tionerne Radio El Mundo på 1070 kHz og Radio Bel- 
grano på 950 kHz, eller Brasilien-stationerne Radio 
Mundial på 860 kHz, Radio Globo på 1180 kHz og 
Radio Tupi på 1280 kHz.

Afrika: Bedste årstider er vinter og forår. Prøv 
Radio Såhara på 656 kHz, Radio Angola på 1088 
kHz og Radio Conakry på 1403 kHz.

Asien: Bedste årstid er vinteren. Prøv f. eks. All 
India Radio/Rajkot på 1070 kHz. En del arabisk-ta
lende Asien-stationer er hørbare det meste af året, 
men det er sikkert af mindre interesse. Det samme 
gælder nogle nordafrikanske stationer.

Det var en lille introduktion til mellembølge-DX; et 
område, der på sin vis er lige så facinerende som de 
korte bølger. Mange amatører interesserer sig i disse 
år for de ultra-korte bølger, men også den anden ende 
af frekvensspektret kan byde på interessante oplevel
ser. Ivan Stensgaard.

Så er Wrth 69 udkommet, og den indeholder bl. a. 
en liste over engelske udsendelser (engelsk sprogede), 
men ikke over franske eller tyske udsendelser, derfor 
ovenstående liste. Jeg gør opmærksom på, at den 
langtfra er fuldkommen.

Tnx til Ivan for hans udmærkede artikler.
Til sidst et spørgsmål til 7DX. Jeg har fået QSL kort 

fra Sverige og USA. Forbogstaverne er henholdsvis PR 
og KNJ. Mit spørgsmål lyder, er det SWL’s?

OZ-DR 1446. Medl. 73 1593 
Uwe Brodersen, Lærkevej 25 6270 Tønder.

QSL-kort fra en amerikansk mellembølgestation : 
WBZ, Boston, USA på 1030 kHz.
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Endnu en gang må jeg melde pas og håbe på, at 
læserne vil være behjælpelige med at finde en løsning 
på mysteriet. I det hele taget er det nødvendigt at høre 
mere fra læserne. Kom nu frem af busken og sig jeres 
mening!

Anmodnnig om DR-nummer sendes til underteg
nede med angivelse af medlemsnummer. Stof til næ
ste »OZ« sendes inden d. 20 marts til Vøgg H. Jacob
sen, Gustav Adolfsgade 5, DK-2100 Kh. 0.

73 de OZ7DX, DR-leder.

Tak for alle de modtagne rapporter som vidner om, 
at aktiviteten, og det vi kan kalde »dx-ånden«, stadig 
trives i bedste velgående.

Må jeg starte med at oplyse, at påfaldende mange 
klager over, at QSL fra OZ stationer udebliver. Lad 
det være en æressag, at man i hvert fald besvarer et 
QSL, dermed har man gjort sin pligt, og samtidig 
holdt QSL forsendelsen nede på et minimum.

Dx-peditionen til Wallis Isl. FW8DY var mindre 
vellykket, idet Dons Qrk, her i OZ-Land, var meget 
lille. Med sikkerhed vides, at i hvert fald OZ6MI fik 
ham - men der var vist mange flere, der troede, de 
fik ham, og nu er Don rejst til Samoa, 5W1, hvor han 
bliver, indtil vejrforhholdene bedres så meget over den 
del af Stillehavet, at rejsen kan fortsættes til målet: 
ZM7. Formentlig sker det engang i april måned.

ZL1AKI flyver i maj jorden rundt i en lille en- 
motors maskine. Han har en transistoriseret transceiver 
med, og vil være i luften - i dobbelt betydning - på 
flere bånd. Han er informeret om, at 3795 SSB anven
des til EU-DX. Ruten er : via Nordpolen og Grønland 
til Island, hvor der mellemlandes, derfra til Scotland 
o. s. v.

PY0DX (CW) og PY0SP (SSB) vil i år gentage de
res dx-pedition til St. Peter og St. Pauls øerne. Tids
punktet er ikke fastsat, nærmere info følger i næste 
OZ. Ti stationer vil være aktive i 48 timer, og alle 
bånd kan ventes benyttet. OZ stationer har bedre mu
lighed for QSL på 21 og 28 Mc, fremfor 14 Mc, hvor 
trængselen er meget stor. Expeditionen koster den net
te sum af 16.000 d. Kr. (!), måske derfor anmoder 
man om 6 (seks) IRC’s ved QSL direkte. Som forrige 
gang sendes QSL for PY0DX via PY7ACQ, og for 
PY0SP via PY7AOA, eller for begges vedkommende : 
via bureau.

PY0OK og PY0OM var aktive fra Santa Barbara 
Isl. i nogle dage. Øerne tæller ikke separat til DXCC, 
QSL sendes via PY2SO.

Prefixed 914 benyttedes en kort tid af 912 stationer, 
anledningen var Zambias 4 årige selvstændighed.

ZS2MI Marion Isl., er rapporteret aktiv på ca. 21245 
med AM, ofte mellem 1500 og 1700 Z. QSL via 
ZS6OB, Box 838, Germinston, Syd Africa.

CT2AK Azores, er aktiv på ca. 21250 SSB. Joao 
ønsker QSL til Box 143 Ponta Delgada, San Miguel, 
Azores.

FG7XX er ligeledes aktiv på 21 Mc SSB, han er 
wkdpå 21215 ca. 1600 Z.

6W4BPD er ingen bedre end Gus, han forlod, som 
omtalt i forrige OZ, U.S.A. 1. februar. Fra Senegal 
rejser han videre til forskellige afrikanske stater, inden 
han slutter sig til Steve, VQ8CC. I første halvdel af 
april kan de formentlig høres fra Rodrigues Isl., med 
call VQ8CCR. SSB freq.: 3795 - 7095 - 14195 - 21245 
- 28495. CW freq.: 25 kc fra den lave ende i cw bån
det, i samtlige HF bånd. Der lyttes 10 kc upp.

TL8GL er aktiv på 14 Mc SSB. han er wkd på 
14170. QSL via V02DCY.

CR5SP findes omkring freq. 1800, - anmoder om 
QSL via W2GHK.

VP2LA St. Lucia, wkd. 14171 SSB, 2200. QSL via 
VE3EUU, som ofte hjælper ham.

VP8HO S. Georgia er aktiv på CW ca. 14067. 20. 
QSL via R.S.G.B.

VR6TC Picairn Isl. kan ventes også på 28 Mc SSB. 
W50LG har sendt et nyt mixertal til Tom, man mener 
dét var årsagen til hans RX’s tavshed.

HK0TU Dx-peditionen blev en stor succes. Blandt 
de tusinder der fik et nyt land, hørtes mange OZ stn. 
Fik dem selv, på 28 - 21 og 14 Mc, men det står jo 
lidt i skyggen, når OZ5KF rapporterer QSO på 3,795 
Mc SSB! QSL går via HK3RQ: William Elasmar B. 
APTO. AERO 4468. BOGOTA. COLUMBIA.

ZK2AE Niue, bygger en SB-line. Han kan ventes 
aktiv på dx om kort tid.

VK0J og VKØJY er igang fra Maquarie Isl. på 14 
Mc SSB, ca. 14175. ca. 0930 LP, QSL for ØYJ, kan 
sendes til hans hjemmecall VK7JY.

VK0 Heard Isl. Opr. W7ZFX ventes at komme 
igang dér, på 14 Mc SSB og CW, den 8. marts, og vil 
vare et par uger, lyt efter pile-upps!

PY0EP Trinidade, findes på ca. 14050 CW, 0730. 
QSL via PY1MB.

FR7ZL/T og FR7ZQ/G er muligvis i luften når 
dette læses, nærmere info savnes.

Båndrapporter:
3,5 Mc CW: OZ4PM: 9J2MX 21, XW8CS 22.
3,7 Mc SSB: OZ3SK: HV3SJ 21, OD5BA 22. 

OZ5KF: U05BZ 06, PX1AA 19, OD5BA 23, 
CN8AW 23, FP8CY 04, KG4GO 06, 6Y5RX 08, 
TI2NA 07, KV4FZ 03, HP1JC 05, ZF1GC 05, 
TG9EP 06, KP4CL 01, ZL3RB 08, HK3AIS 06, 
HKØTU 05, ZL3ABJ/C 07, ZD8Z 22, XE1KB 07, 
TI2PAS 07, VOIFX 06, 4X4UF 22, EL8D 23, (det 
er ikke om natten Kristian sover!) OZ-DR 1453: 
XE1KB 07.

7 Mc SSB: OZ3SK: FP8CY 05, HP1JC 07,
JA2BTV 20, OY5NS 19, TR8AG 23, 5H3KL 18,
8J2VX 20, + YV og W stn., en masse.

14 Mc CW: OZ4PM: HK0TU 23. OZ7BQ: 
VK3SR-4RF + W stn. 08.

14 Mc SSB: OZ1RH: TU2BD 15, 6W8 19, 
TN8BK 19, 7P8YL 19, 7XØVP 19, 9X5AV 20,
TR8AG 20, 5R8AM 17, TJ8AG 18, FY7YR 20.
OZ-DR1453 : 9N1MM 15, JX3DH 14, VK5HS 15,
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KG6ART 14, OY5S 17, 4X4BL 21, 9U5CR 18. 
OZ3SK: HKØTU 22, TL8GL 22, TN8BK 21, 
VP2AL 21, FP8YL 21.

21 Mc CW: OZ7BQ: HK0TU 16, UM3DSI 21, 
VP2DAP 16, FG7TG 17, 7X0AP 16, ZS3AW 16, + 
mange flere. - Nej, en 3 elm. beam er ikke nødvendig, 
(- men det er nu rart med 2 S grader mere, ved mod
tagning, og mindre QRM) hi. OZ4PM: VS6AF 12, 
VK3AZY 13.

21 Mc SSB: OZ3SK: AP2MR 11, EA8EC 10, 
EA9AQ 12, FH8CE 18, TN8BK 15, VQ9GA 09, 
6W8DY 17, OZ-DR1453 : HC1MG 11. MP4BGY 15, 
CT2AP 10. OZ1RH: YSWPO 12, FG7XX 17, FH8CE 
18, 6W8 17, TU2BJ 18, FL8DG 09, TN8BK 10, 
TJ1AG 11, TR8AG 16, 7XØVP 16.

28 Mc CW: OZ7BQ : 6W4BPD 12, PY5BAZ 16, 
ZS3AU 12, VP2MK 16, + W og VE. OZ4PM: 
ZL3GQ 13.

28Mc SSB: OZ3SK: FH8CD 10, F08BS 11, 
HS3AL 09, HK0TU 18, KR6KN 10, PJ2CB 17, 
TR8AG 10, VP8HZ 12, ZS3HF 09, 5V4EG 09, 
8P6CT 12. - På lørdage sender OZ3SK - OZ1LO og 
OZ7FG de sidste dx-nyheder, på frekvensen 3680 
SSB. Kl. 13,00 GMT. I sommertiden, ændres sende
tidspunktet til fredage, kl. 20,00 GMT.

Der har været ønske fremme om, at få frekvens
forudsigelserne arrangeret på samme måde, som i 
DL-QTC. Vi håber P og T læser dette, og venter på, 
at man måske kan efterkomme ønsket.

Må jeg til afslutning fremhæve, at det ikke alene er 
båndrapporter der er velkomne, - også dx-nyheder
PSE! 73 OZ3Y.

Stof til OZ-DX, modtages med tak, senest den 27. 
Adressen: H. Rossen, OZ3Y, Halsebyvej 1, 4220 
Korsør.

Frekvenskontrol af VHF sendere.
Krystalstyring er stadig det foretrukne, men interes

sen for selv at kunne bestemme sin sendefrekvens bli
ver stadig større. Der er flere måder dette kan udføres 
på: VFO - VFX - faselåsnings princippet og VXO. 
Det bedste princip er med en faselåst oscillator - har 
af OZ9MO været omtalt her i »OZ«; VFX systemet 
er svært at have med at gøre, fordi det er vanskeligt 
at undertrykke de uønskede frekvenser, der fremkom
mer ved blandingsprocessen; en VFO på 8 MHz be
nyttes med godt resultat af mange, men der skal gøres 
et stort mekanisk arbejde for at opnå en rimelig fre
kvensstabilitet. I februar nummeret af det svenske 
amatørblad »QTC« har SM7AED beskrevet en VXO 
(variabel krystaloscillator), der anvender 9 MHz kry
staller - til at dække området 144-145 MHz bruges 
der 5 krystaller. Nu skal dette ikke være en teknisk 
artikel, men kun en orientering om en VXO, så jeg 
vil indskrænke mig til at bringe diagrammet.

VXO diagram fra »QTC«.

M. h. t. spoledata må man på god amatørvis prøve 
sig frem, VXO princippet kan anvendes på alle fre
kvenser, hvortil man har parallelresonnans krystaller - 
til 2 mtr. f. eks. 4-6-8-9-12 MHz. Frekvensstabili
teten er faldende, hvis krystallerne trækkes for langt i 
frekvens. Indførelse af fasemodulation af VXO’en er 
der gode muligheder for - nogen har eksperimenteret 
med at indføre LF på basis af 2. transistor BC108B, 
men husk at spærre for HF’en, så den ikke bliver 
kortsluttet af modulatoren!
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Nyt fra Sverige:
VHF-MØTE I SKÅNE

I likhet med i fjor kommer ett möte att anordnas 
»någonstans i Skåne«. För att om möjligt undvika 
snöväder har vi bestämt oss för søndagen den 1. juni.

Närmare upplysningar kommer senare i QTC och 
OZ, men vi vill redan nu upmana Dig som tänker 
komma, att ordna utrustningen på 2 meter, så att Du 
kan pejla och evt. prata Dig fram till rätt plats. OZ- 
amatörer, som vill använda sin 2 meters sändare i 
Sverige under denna søndag, ombedes senast den 1. 
april insända fullständigt namn, adress, födelsedatum 
och anropssignal til SM7AED, Trumslagaregatan 3, 
321 00 TRELLEBORG.

(VASM 144.
Diplom nr. 94 har tilsänts LA9TH John Kroknes 

och nr. 95 LA8NE Tor Tranaas. Båda stationerna är 
från Trondheimsområdet och samtliga QSO körda via 
aurora. Yi gratulerar!

Eftersom det var en stund sedan reglerna publice
rades återges de nedan.

WASM 144

Certifikatet kan efter ansøkan tildelas den amatør, 
som med QSL-kort eller andra verifikationer styrker, 
att vederbörande haft dubbbelsidig kontakt med minst 
en station inom varje SM-distrikt (SMØ-SM7) på 144 
MHz-bandet.

Kontakter får raknas fårn och med år 1949 då 144 
Mc-bandet tilldelades svenska amatörer. De trafiksätt, 
som gäller för 144 MHz-bandet, får användas. S k 
krossbandkontakter mellan 144 MHz och annat ama
törband räknas inte.

Alla QSO för WASM 144 skall som regel ha ägt 
rum från samma QTH. Det är dock tillåtet att köra 
från exempelvis någon högt belågen punkt, om denna 
ligger inom eget distrikt och på mindre avstand än 50 
km från ordinaire QTH.

Station som kört portabel från annat distrikt än det 
egna äger rätt att ansöka om WASM 144 under för
utsättning samtliga genomförts från ett och samma 
distrikt och att en eventuell förflyttning inom distriktet 
ej överstigit 50 km. WASM 144 utdelas i numrerade 
exemplar i den ordning, de erövras.

WASM 432.

För detta diplom gäller samma bestämmelser som 
för WASM 144, dock skall kontakterna vara uppnådda 
på 432-MHz-båndet efter den 1.1.1969.

Skriftlig ansökan sändes till Arne Nilsson, SM7AED, 
Trumslagaregatan 3, 321 00 TRELLEBORG. Kostna
den för diplomet 3:- Skr. insattes på SSA postgiro
nummer 5 22 77 eller bifogas ansökan i frimärken.

Aktivitetstesten:
Rettelse: I december aktivitetstesten fik OZ9EVA 

4581 points og ikke 4158 points, som der p. gr. af 
trykfejl står i januar

144 MHz: OZ9OT - 1025 points.
8UX - 776 points
8MX- 711 points
9PZ - 701 points

4BK/p - 527 points
2GM - 469 points
1PD - 391 points
8JQ - 160 points

9EVA - 104 points
6JM - 85 points
9TS - 40 points

Checklog: OZ5VT og OZ9CR.
432 MHz: OZ1MK - 10 points.
144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl. 

1900-2359 DNT.
432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl. 

2200-2359 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 20. i respek

tive måned.
HUSK: 432 MHz aktivitetstime hver søndag mellem 

kl. 1100 og 1200 DNT.

Testkalenderen:
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.

VHF nyt:
OZ-DR 1421 skriver »Under auroraåbningen den

11. februar har jeg bl. a. hørt: G3UUT - G3GJY - 
G3LTF - SP1JX - SP2RO - UR2BU - UR2IU - 
OH3AZW - OH5NW - OH5SF, SM, LA, DL, PA, og 
hørte G3LQR kalde UR2BU. QRB ca. 1800 km.«

OZ9OT skriver: »Den 11. februar havde jeg aurora 
QSO med SM4KL - SM4COK - SM4ANK - 
SM5DWF - SM5FJ - SM5BEN - SM5AGM og 
LA8WF.«

OZ4CT skriver: »På bagsiden af et QSL kort fra 
DC7AL i Berlin står, at han hver dag på et hvilket 
som helst tidspunkt kan høre OZ7IGY - ved meget 
dårlige conds er det med QSB - derfor anmoder han 
om, at vi lidt oftere vender antennen mod syd.

DC7AL’s station er:
TX: QQE 03/12 - output 10 watt.
RX: SSH FET BF245.
ANT: 2 gange 10 element (gain 16 dB) 40 meter 

over havet«.

Fra OZ3GW har jeg modtaget kopi af aurora obser
vationer, som Hans sender til DJ1SB. D. 2. februar 
wrk LA5MK - LA8WF - DL1SN - DL2CI - DL6SS 
- DL6EH - DK2ZF - DJ5BV - SP1JX - G3NE - 
UQ2AO (land nr. 19), samt hørt SM - GW - GM - 
PA0 og OZ.

Henk, NL-314 skriver: »Følgende er specielt inter
esserede i 2 meter aurora forbindelser: OHøAA
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(144.034 MHz) - OH2NI - OH9NV (MA39d) - 
UR2CQ - UR2BU - UR2QB.«. FRA AFDELINGERNE
Moonbounce:

D. 1. og 3. februar havde SM7BAE og K6MYC igen 
2 meter CW moonbounce QSO - signalstyrkerne var 
gode på begge sider - senere prøvede K6MYC med 
ESB, og dette modtog SM7BAE uden vanskelighed!

SM7BAE anvender en 16x10 elements antenne og 
2X4CX250B i senderen med 1300 watts input!

Nyt VHF blad:
Nu er det første nummer af »VHF-Communica- 

tions« udkommet. Det indeholder artikler, på engelsk, 
fra »UKW-Berichte« - af indholdet kan nævnes: 2 
meter converter med FET - faselåst oscillator til VHF 
sendere og modtagere - HB9CV antenne for VHF - 
144/432 MHz QRP transverter - transistorconverter 
til 1296 MHz - 144 MHz transverter til brug sammen 
med en 10 meter ESB transceiver. Bladet fremtræder i 
et ualmindeligt pænt tryk med overskuelige diagram
mer og konstruktionstegninger. M. h. t. abonnement 
henvises til »OZ« januar 1969.

Kanaldrift:
Jeg vil foreslå at en eventuel kanaldrift i området 

432-438 MHz henlægges til området 436-437,9 MHz 
bl. a. fordi den ende af området sjældent benyttes. På 
genhør på 70 cm!

OVERHOLD REGION 1 BÅNDPLANEN 
FOR 144-146 MHZ OMRÅDET.

Vy 73 de OZ9AC

2-Meter Klubben
holder møde torsdag den 27. marts kl. 20,00 hos 
OZ5AB, Toftegårdsvej 23, Lille Værløse (3 min. fra 
stationen). Vi fortsætter vor drøftelse af VFX, denne 
gang med henblik på anvendelse i 2-meter senderen. 
Hvis tiden tillader det, vil også faselåste oscillatorer 
komme i søgelyset.

OZ5MK.

AMAGER

Formand: OZ2XU, H. M. Schau Nielsen, Mjøsens- 
gade 161, 2300 København S. Am 3812 v. 
Møde hver torsdag kl. 19,30 Strandlodsvej 17. Bus 

37 til Lergravsvej.

20. marts: Klubaften.
28. marts: Bemærk, at det er fredag, da afholder vi 
den 19-årige stiftelsesfest.

Tænk, 19 år, og hvor er I henne, alle I, der var med 
dengang, nogle er jo gået bort, det ved vi, men I, der 
lever i bedste velgående, er meget velkomne til en af 
de rigtige gode Amageraftener. Smør madpakken, tag 
en lille en med til maden og kaffen, tag xyl og yl med, 
og få en glad aften.
3. april: Skærtorsdag. Intet møde.
10. april: Program for denne aften er ikke fastligt, 
men vil blive opslået i lokalet.
17. april: Klubaften.
24. april: Besøg i Civilforsvarets nye kommandocen
tral. Vi mødes ved skolen på Gerbrandsvej, kl. 19,15. 
Der er mange interessante ting at se, også radiomæs
sigt set.

Af den sidste QTH liste fremgår det, at der på 
Amager, hele øen indbefattet, er 124 licenserede ama
tører. Til dem vil jeg gerne sige, at I er særdeles vel
kommen til at besøge os en aften uden forpligtelse 
til medlemsskab, kig ned en aften og få en hyggelig 
radiosludder. Vy 73 de OZ2XU.

ØSTBORNHOLM

Call: OZ4 - HAM

Der har i den sidste tid været en masse aktivitet i 
klubhuset, det skyldes bl. andet de få stykker, som 
bygger modtager, de har været i huset næsten hver 
dag, og det er jo rart, at der hele tiden er nogen 
i »CQ«.

Onsdag den 19. marts vil der blive afholdt en auk
tion i »CQ«, og alle der har brugeligt radiogrej eller 
værktøj, som de vil yde, er velkommen med deres 
sager, som vi tager imod hele tiden. Desuden er der 
jo som sædvanlig byggeaften i »CQ« hver onsdag.

Vy 73, John.

ESBJERG______________________________

Program :
Onsdag den 26. marts :

OT’eren OZ7BE fortæller om gamle dage. 
Onsdag den 2. april:

Orientering om »Den store Påskejagt«.
Lørdag den 5. april:

»Den store Påskejagt«. - Sædvanligt kort - normal 
tid - ingen startpenge - 2 ræve - En flaske grøn ild
vand til vinderen - Husk tilmelding.
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Onsdag den 9. april:
Generalforsamling. På valg i år er OZ8LL, OZ7BE 

og OZNE. Husk eventuelle forslag må være besty
relsen i hænde senest 8 dage før. I øvrigt dagsorden 
ifølge lovene.
Onsdag den 16. april: Klubaften.

Det hjalp en smule på pengekassen, at vi fik afholdt 
andespil. Godt 150 kr. i overskud med 18 fremmødte 
synes vi var fint. Selv om alle ikke fik and med hjem, 
var humøret dog ufb.

HUSK PÅSKEJAGTEN.
Vy 73 OZ9FW, Frede.

FREDERIKSHAVN

Afdelingen, OZ6EVA.
Formand: Henrik Jakobsen, 6PN.
Kasserer: Jan Slottved, 5YK.
Sekretær: Svend Hinrichsen, 1SY.

Undskyld det noget sene referat, det skyldes fejl i 
postgangen. Der vil i den kommende tid blive arran
geret forskellige foredragsaftner, der allerede er be
stilt, hygge-klubaftener samt testaftener. Derfor er det 
nu tid for alle hams at dukke op på Høgstedvej 7. Pro
gram for nærmeste tid modtager du snart, så på gen
syn og

Vy 73 de OZ1SY.

FÆLLES SØNDERJYSKE NYHEDER

MOBILTEST
DANMARK-TYSKLAND

1969.

Dette arrangement er udførligt beskrevet i 
sidste nr. af OZ, side 68.

MEN der er to væsentlige tilføjelser:

1) Licenskontoret hos »Deutsche Bundespost« 
vil være til stede på startstedet for at ud
stede licens til de danske testdeltagere! Vi 
håber, de tyske deltagere vil få samme gode 
service hos vores P og T!

2) EDR’s hovedbestyrelse vil overvære testen, 
og deltage i dagens program, for at få ind
blik i denne interessante gren af vores hob
by, der efterhånden bliver mere og mere 
populær!

RÆVEJAGT 
2 METER MOBILTEST 

KRISTI HIMMELFARTSDAG

Haderslev og Tønder afd.

inviterer igen i år alle landets 2 meter mobil
hams og rævejægere til en dyst på Kristi Him
melfartsdag.

Arrangementerne er uafhængige af hinanden, 
på den måde, at man kan deltage i et af dem 
eller i dem begge. Nærmere om regler for mo
biltest og rævejagten (der i år køres efter EDR’s 
nye rævejagtsregler) i næste OZ.

Forhåndstilmelding og kortbestilling hos 
OZ8XB, tlf. 045 2 60 58.

Der anvendes samme kort som tidligere år, 
nemlig
Atlasblad 1:40000, særkort Haderslev,
til både rævejagt og mobiltest.

Det anbefales at sikre sig kortene i god tid 
ved at indsende

8 kr. + 1,50 i porto 
på giro 34014.

Vi beder om tilmelding snarest af hensyn til 
vore dispositioner vedrørende præmier og deres 
»kaliber«.

Resultatliste fra Sønderjysk mobiltest

Placering Call Februar Total
1. OZ3M 325 1285
2. OZ2TV 335 1280
3. OZ8BX 175 905
4. OZ4FD 310 890
5. OZ8IN 225 580
6. OZ8VF 0 70

Man skulle undre sig over, hvad der kan nås 
inden for én time under en mobiltest. Buen er 
nu ved at være spændt til bristepunktet, og alle 
stationer er ved at være i topform. Slagene af
gøres nu ikke længere af hinandens stations
defekter, men af en rap stationsbetjening.

De 335 points, der er max. i februar testen, 
nåedes med 9 standpladser og 29 QSO’er.

Onsdag den 19. februar havde vi igen en ge
mytlig

Sønderjysk awten.
Amatørastronom T. F. Isaksen holdt et ual

mindelig interessant foredrag om hele universet, 
ledsaget af lysbilleder. Foredraget fik et velfor
tjent bifald, og vi siger endnu engang tak til 
foredragsholderen.

5WK fremførte, under kaffebordet, hi, et me
get »kortfattet« referat fra det sidste HB møde. 
Sluttelig var der tid til amatørsnak over en 
»kop« øl, inden vi skiltes efter endnu en vel
lykket sdj. awten i affenrå.

FOREDRAG i den 
FÆLLES SØNDERJYSKE MØDERÆKKE

Onsdag den 26. marts i Nordals afd.
Onsdag den 16. april i Tønder afd.
Se nærmere under de resp. afdeliger.

Vy 73 de 5WK, Kalle.

109



HADERSLEV Yi ses i pinsen
EDR PINSESTÆVNE I HOLSTEBRO.

Onsdag den 19. marts: Byggeaften.
NB! Der arrangeres transport for de old timers, der 

ønsker at deltage i ALS afd.s foredrag ved OZ2GJ om 
transistormodtagere. Husk at give OZ2TV besked, 
inden vi skal af sted. (045) 22008.
Onsdag den 26. marts: Byggeaften.
Tirsdag den 1. april: Mobiltest ved „Thomashus“ kl. 

19,30.
Onsdag den 2. april: Byggeaften.
Onsdag den 9. april :

OZ2TV snakker og viser lidt om DSB modulation 
og forskellige narrestreger i forbindelse hermed. 
Onsdag den 16. april: Byggeaften.

Der arrangeres transport for de old timers, der øn
sker at deltage i Tønder afd.’s arrangement, som må
nedens værtafdeling.

Vy 73. Valdemar.

HELSINGØR

Formand: OZOM, Ole Mayman Hansen,
Set. Knudsvej 6, 3000 Helsingør, tlf. 31 67 22.

Næstformand: OZ8KB, Keld W. Børgesen,
Stengade 12, 3000 Helsingør, tlf. 21 06 40.

Kasserer: OZ8OP, Ole H. Lützhøft,
Set. Olaigade 49, 3000 Helsingør.

Best.medl.: OZ7FI, Ole Koefoed Olsen, 
Søndermarken 72, 1., 3060 Espergærde.

Vi er nu i fuld gang med lokalet. Vi har fået 
revet den gamle skorsten ned og fået sat nogle nye 
plader op i taget.

Gulvene er blevet brækket op, og vi skal til at lægge 
isolering under det. Desværre viste det sig, at gulvet, 
som vi havde regnet med at skulle bruge igen, var 
råddent flere steder, så vi skal antagelig have nye 
gulvbrædder, det bliver en pæn udgift, som vi ikke 
havde kalkuleret med.

Når dette læses, skal vi nok til at lægge de nye 
bjælker op, og da dette kræver nogle stærke mænd, 
håber vi, at der kommer nogle ud og hjælper os.

Ligeledes håber vi, at flere vil hjælpe os økonomisk, 
vi har jo fået nogle uforudsete udgifter, se sidste OZ 
vedr. obligationer.

QSL-manageren (8OP) vil gøre opmærksom på, at 
når der kommer QSL, vil der blive givet besked med 
den førstkommende meddelelse fra afdelingen.

Vi arbejder på klublokalet hver week-end, lørdag 
fra kl. 13,00, og søndag fra kl. 10,00. Adressen er: 
det gamle golf-klubhus, G1. Hellebæksvej 63, 1.

73 og på gensyn 
ole

Den 24. - 25. - 26. maj 1969 på Majdal Camping. 
Alle radioamatører og interesserede indbydes til 

stævne i Holstebro i pinsen. Programmet indeholder 
noget fra alle grene af radioamatørernes virkefelt.

80 m og 2 m mobil test, 
mobilt løb med poster og opgaver, 
rævejagt-instruktion og begynderjagter (gå- og mo

biljagter),
rævejagter der giver points til DM,
skægjagt,
foredrag og film,
testning af mobilstationer, hvor vi måler effekt, 

standbølger, antenneresonans og udstrålingsdiagram 
for de, som måtte ønske dette,

demonstration og udstilling af grej, 
bustur til bl. a. Hjerl Hede for alle interesserede, 

XYL og børn,
besøg på Holstebros berømte kulturcenter og kunst

museum,
samt en amatøraften med underholdning, musik og 

konkurrencer, hvor nogle af deltagerne forhåbentlig 
kommer med indslag.

INDLOGERING:
Stævnet holdes på en pragtfuld campingplads i Hol

stebros østlige udkant, grænsende op til Holstebro sø 
og overfor roklubberne.

Her har vi en isoleret afdeling til stævnet. Der er 
masser af teltplads samt nogle weekendhytter (bestilles 
snarest hos 4PY).

Også hotelplads har vi sikret os, fra 17 kr. pr. nat. 
Camping 4,50 kr. pr. nat. Der kan købes pølser, smør
rebrød, varm mad og drikkevarer i campingpladsens 
restaurant.

PRISER:
Stævnekort: 15,- kr.

H 7- stævnekort
Startkort til rævejagterne (points til DM).

2 jagter å 3 ræve: 10,- kr. 20,- kr.
Startkort til mobiltest 5,- kr. 10,- kr.
Startkort til løb 5,- kr. 10,- kr.

TILMELDING:
Til OZ4PY, Roger L. Pennerup, Helgolandsgade 46. 

7500 Holstebro.
Tilmeldinger efter 1. maj garanteres ingen plads på 

stævnets område, og stævnekortet koster da 20,- kr., 
hvis du trods alt får en plads. Der er plads til mange, 
men der kommer også mange. Ønsker du yderligere 
oplysninger så kontakt 4PY skriv, ring (07) 42 46 73 
mellem 12,00-14,00 mellem 17,00-19,00, eller kald 
ham på 80 m, når du hører ham der. Ved tilmelding 
meddel: Familiens størrelse, vil du bo i telt, camping
vogn, hytte eller hotel og din adresse, call, EDR nr., 
telefon nr.

Vil du ikke deltage i stævnet, så aflæg det i hvert 
fald et besøg. Uanmeldte gæster er meget velkomne, 
men vi kan ikke love overnatning på stævneområdet, 
men så er der vel plads ved siden af.

Vy 73 de OZ1CN.
Bliv medlem af EDR
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HORSENS KØBENHAVN

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, Havneallé 101, 
8700 Horsens.
Sekretær: Søren Chr. Jensen, Aaboulevarden 1051, 
8700 Horsens.

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

Søndag kl. 8,30 : Rævejagt.
Torsdag kl. 20,00 : Alm. Klubaften.
Som I vil kunne se af ovenstående er vort byggepro

gram afviklet, det jo en transistortester, den er nu fær
dig og virker tilfredsstillende. OZ1GO har ledet dette 
program, det skal 1GO have tak for.

Marts måneds arrangement:
Torsdag den 20. marts kl. 20 :

Så er der VHF på programmet. OZ9AC kommer og 
fortæller lidt om det emne. Se i øvrigt OZ for februar.

I april måned har vi en auktion, den er fastsat til 
den 17. april kl. 20,00, så har I noget, der kan om
sættes, så kom med det den aften. Det kunne jo ske, 
at der var noget, der specielt havde den interesse.

Naboafdelinger er velkomne.
Siden sidst.

Torsdag den 30. januar havde vi OZ1MH til at 
holde et foredrag om transistorer.

Det får du herigennem tak for, OZ71MH.
Inden dette blad går i trykken, har vi torsdag den

20. febr. haft besøg af Heathkit med deres amatørpro
gram.

Til slut en hilsen fra OZ5GM, der oplyser, at ræ
vene er begyndt at afholde rævejagter til fods. 5GM 
siger, at menneskene har det ligesom hundene - de 
trænger til at blive luftet. Altså ud i den kolde sne 
søndag morgen. Se i øvrigt dit lokalprogram.

Vy 73, Søren.

KORSØR

Formand: OZ7UD, Knud, tlf. (03) 57 17 62.
Lokale: GI. Jernbanestation, Svenstrup, Korsør.

Tirsdag den 25. marts
afholdes genefalforsamling kl. 20,00.

Dagsorden:
1. valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Valg af kasserer.
5. Indkomne forslag. Bestyrelsen har ønske om at 

flytte mødeaftenen til en anden ugedag, og evt. 
reducere antallet af mødeaftner!

6. Eventuelt.
Forslag til GF bedes tilsendt OZ7UD senest den 20. 

marts.
73 OZ3Y.

Call: OZ5EDR.
Lokaler: Frederikssundsvej 123.
Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen hol

der møde hver mandag kl. 20,00. QSL-centralen 
(OZ6MK) åben kl. 1930-2000. Lokalerne desuden 
åbne efter aftale lørdag kl. 14—17.

Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
2920 Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.

Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej 
9, 2. sal, 2000 København F. Tlf. GOthåb 1902 v. 
Giro 59755.

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

Auktionen i februar havde - som det er sædvanligt 
ved auktionerne - samlet ca. 100 medlemmer. Som 
kuriosum kan nævnes, at vor dygtige og altid velop
lagte auktionarius 8KN/Knud fik hammerslag på 5,50 
kr. for en 47 kOhm kvart watts modstand! Nu er det 
jo ikke sådan at forstå, at det er vejledende pris for 
små modstande i fremtiden. Tværtimod redder med
lemmerne sig her en mængde gode ting til en meget 
billig penge. Vi tager derfor ikke i betænkning allerede 
i nedenstående program at bekendtgøre afholdelse af 
en ny auktion.

Programmet:
Mandag den 17. marts :

Klubaften med en hyggelig sludder, kaffe og oste
mad.

Mandag den 24. marts :
OZ5OE Jens Østergaard vil fortælle om sit ophold 

på Grønland og om forholdene deroppe (med farve- 
lysbilleder).

Mandag den 31. marts :
Auktion. Sælgere bedes hurtigst muligt melde sig til 

OZ5RO.
Mandag den 7. april:

Påske. Intet møde.
Mandag den 14. april :

Afslutningsaften for eleverne på vore kursus med 
udlevering af morseattester. Alle elever fra denne sæ
sons kursus inviteres til denne aften med hyggeligt 
kaffebord.
Mandag den 21. april:

Klubaften.
P.b.v. OZ1SZ, sekretær.

L.OLLAND-FALSTER

Gode stabile oscillatortyper, spoleberegning, en fær
digbygget 80 m sender og et gitterdykmeter, det er 
hvod mange newcomers går og drømmer om, og det 
var, hvad 8CR serverede for os i Maribo.

Senderen 8CR viste os, var bygget af en af afdelin
gens yngre amatører i særdeles stabil udførelse og til
talende design. Gitterdykmeteret var 8CR’s egen kon
struktion, og den viden og erfaring, 8CR har om disse 
ting, høstede vi godt af på en god amatøraften. Vi
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siger dig tak, 8CR, og håber at få dig at høre igen en 
anden gang.
Marts :

Onsdag den 19. kl. 20,00.
Mødested: I og H skolen, Nykøbing F.
Program: Sådan bygges en station på print. 
Foredragsholder: OZ5DA.

April:
Onsdag den 16. kl. 20,00.
Mødested: Ebsens Hotel i Maribo.
Program: Sådan virker et moderne oscilloskop. 
Foredragsholder: Undertegnede.

Vy 73 Erik Elmer.

NORDBORG ALS

Formand: OZ1AR Axel Nissen, Guderup, tlf. 58616.
Kasserer: O56AK Axel Jørgensen, Svenstrup.
Sekretær: OZ6AK, H. M. Nielsen, Sevnstrup,
tlf. 56200.
Klubhus: Østelund, call OZ1ALS.
Nordals afd. indbyder hermed alle sønderjyske ra

dioamatører til foredrag om VHF modtager med sær
lig omtale af de nyeste halvleder FeT onsdag den 26. 
marts kl. 20,00 på Hotel Nørherredhus i Nordborg. 
Som foredragsholder kommer OZ9MO Jarl Risum. En 
aften for alle, som er med på noderne. Vi har masser 
af pladser, så vær nu lidt vaks, der bliver trængsel.

Vel mødt alle.
Vy 73, bestyrelsen.

NÆSTVED

Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO, tlf. (751) 284.
Kasserer: OZ1MM, tlf. (751) 81.
Lokale: Præstøremisen, Skyttemarks vej.

I samarbejde med OZ6OL har 8NST arrangeret et 
transistorkursus på tirsdagene den 18/3-25/3 og den 
1/4. OZ6OL vil på dette kursus genopfriske gamle og 
nye principper og hvorledes man beregner og bygger 
med transistorer i dag. Det er et tilbud til både licen- 
sede og nybegyndere.

I forbindelse til ovennævnte kursus kan vi fortælle 
at OZ7NU har ombygget en Sommerkamp modtager 
på den måde, at den er fuldtransistoriseret. OZ7NU 
har tilbudt at demonstrere modtageren og fortælle om 
problemer under ombygnnigen. Datoen for denne aften 
er ikke fastlagt endnu.

I sidste nummer af »OZ« oplyste vi, at 8NST har 
anskaffet et oscilloskop og en signalgenerator, og disse 
er nu sammen med vores rørvoltmeter til medlemmer
nes rådighed. OZ9HU vil på en klubaften fortælle om 
og demonstrere brugen af disse måleinstrumenter.

Så, vel mødt!
Vy 73 de OZ9NB, Henning.

NYBORG

Formand: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé 
17, tlf. (09) 31 31 18.

Lokale: Tårnvej 4 (over gården).
Call: OZ2NYB.

Program :
Torsdag den 20. marts kl. 20 : Klubaften.
Torsdag den 27. marts kl. 20 :

Pakkefest. Alle medbringer en pakke til en værdi af 
mindst 3,00 kr.
Torsdag den 3. april: Lukket.
Torsdag den 10. april kl. 20 : Klubaften.

VY73 de OZ4WR, John.

ODENSE

Formand: Erling Hansen, OZ7XG.
Sophus Bauditzvej 14, 5000 Odense. Tlf. 11 31 09.
Lokaler: Sdr. Boulevard 60.

Den 27. januar causerede OZ1W om gamle dage. 
1W er en rigtig old-timer og en fornøjelig fortæller 
at høre på, så det blev en morsom aften. Vi fik radio
ens tidligste barndom helt ind på livet, hvor forholdene 
for amatørerne var meget spændende og på sin vis lov
løse. 20 watt i PA-trinet var det store sus og ingen 
billig fornøjelse, selv om man kunne få glødetråden 
udskiftet, hvis det kneb. Forbindelser skortede det ikke 
på, selv om man efter et CQ-kald kunne blive udsat for 
at lede det halve af kortbølgebåndet igennem. Der var 
stille og roligt, for KB kunne jo ikke bruges til noget, 
sagde myndighederne, og det lukrerede amatørerne på. 
Først mange år senere blev amatørlicensen indført og 
en båndplan tildelt. Så var det efterhånden sket med 
de frie forhold, og andre tjenester havde også fundet 
fidusen, hvorefter kortbølgebåndet begyndte at ligne 
det, vi kender i dag. Man bliver aldrig træt af at høre 
1W’s beretning om gamle dage, og selv om vor tid er 
uhyre spændende, så var der en speciel pionerstem
ning over datidens amatørradio.

Auktionen den 10. januar blev som tidligere en suc
ces med fuldt hus. 9OT var aftenens auktionarius og 
ledes udbuddet med sikker hånd og stemme. Der var 
mange rare sager, som blev solgt til fanstastisk billige 
priser.

90T måtte igen holde for den 24. januar med emnet: 
Hvorledes starter man som VHF-amatør. Ole hører 
ikke til de ældste VHF-amatører, men han ved, hvad 
det drejer sig om. 90T gennemgik de krav, der stilles 
som begynder, og med hvilke forholdsvis simple mid
ler, det kunne lade sig gøre at blive aktiv. I øvrigt blev 
det gennemgået, hvilke aktiviteter, der er på VHF, f. 
eks. tester, ballonforsøg, satellitforsøg m. m.

Flere af kursusdeltagerne havde benyttet lejligheden 
til at få et indblik i, hvad VHF kan bruges til.

Programmet for marts/april:
17. marts : Klubaften :
24. marts: Hvorledes man starter som HF-amatør.

(OZ2RH).
31. marts: Klubaften.

7. april: /ntet møde.
14. april: Optakt til sommerens rævejagter.
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21. april: Klubaften.
28. april: Strømforsyninger m. v. (OZ8JD).

Vy 73 de 2RH Rune.

RANDERS

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 16. 
april kl. 20 i klublokalerne på Hobrovej. Dagsorden 
iflg. lovene.

Eventuelle forslag skal sendes til bestyrelsen senest 
14 dage før.

Vis din interesse for klubben, mød op og lad os få 
en saglig diskussion om klubbens problemer.

Vy 73, OZ3RR Egon.

ROSKILDE

Formand: OZ2UD, Ernst Olesen.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Afdelingen holder møde hver torsdag kl. 19,30.

Program:
Torsdag den 20. marts: kursus i telegrafi og teknik.

Torsdag den 27. marts: Krydsild. EDR’s formand, 
OZ6PA, samt 3 HP-medlemmer, OZ4AO, OZ3Y og 
OZ7AO kommer og lader sig beskyde af os.

Tænk i god tid på, hvad I kunne tænke jer at vide 
mere om, angående amatørarbejde og vor organisa
tion. Skriv spørgsmålene ned, så I ikke glemmer dem. 
Husk at tage sedlen med.

Torsdag den 3. april - ingen møde på grund af på
sken.

Torsdag den 10. april: Telegrafi og teknik.
73 de OZ2BO.

VEJLE

Husk turen til Billund, hvor vi skal se lufthavnen i 
funkdon. Vi får mange ting at se, som er af interesse 
for os. Se OZ febr. Tilmelding til en af bestyrelsesmed
lemmerne eller OZ9WN, Radiohuset, Vejle, tlf. 824121 
— må indgå senest lørdag den 29. marts.

Vi starter kl. 14 fra Volmers plads.
Mandag den 7. april udgår på grund af påsken.
Den 5. maj er der generalforsamling. Dagsorden 

iflg. lovene. Forslag til næstformand, kasserer og 
sekretær skal ligesom eventuelle »indkomne forslag« 
være formanden i hænde 8 dage før generalforsam
lingen.

Vy 73, OZ9GS.

AARHUS

Call: OZ2EDR.
Adresse: Postbox 212, Århus C, giro 9 19 29. 
Formand: OZ9DA, Jørgen Dam-Johansen, 

Hammershusvej 43, 8210 Århus V.
Kasserer: OZ7EW, Erik Kragh, Louisevej 20, 8220 

Brabrand.
Sekretær: OZ6EI, Eigil Hovgaard, Solbjerg, 8000 

Århus C, tlf. (06) 18 21 11 - 478.

PROGRAM FOR ÅRHUS AFDELING 
TIL »OZ« MARTS 1969.
Tirsdag d. 18. marts kl. 20,00:

Træningsjagt i Marselisborgskovene. Vi mødes ved 
remisen, Dalgas Avenue. Her har DU en sidste chance 
til at prøve dig selv og dit grej inden sæsonens forskel
lige point- og stor-jagter sætter ind. Ræven har klædt 
sig varm på og forventer, at samtlige afdelingens ræ
vejægere møder frem ved hulen.

Torsdag d. 20. marts kl. 19,15 prc. 
ved »Agnete og Havmanden«.

Vi besøger SCANELECTRIC i Odder. Her vil VF 
Emil Jensen gennemgå en moderne arbejdende trans
former-fabrik fra spolevinding gennem de mange for
skellige processer til den endelige montering. Her vil 
du sikkert falde over forskellige ideer til din strøm
forsyning. Transporten til og fra Odder foregår i pri- 
vat-vogne, hvorfor du venligst bedes tilmelde dig til 
OZ6RK, Regnar, tlf.: 16 73 15. (Se i øvrigt X-QTC).

Torsdag d. 27. marts kl. 20,00. Ungdomsgården, 
Skovvangsvej.

ESB - HVORFOR OG HVORDAN! OZ2BB mø
der frem med 15 års erfaring indenfor ESB. OZ2BB 
hører til blandt de eksperimenterende radio-amatører, 
så her har du mulighed for at komme til bunds i dine 
ESB-problemer. Alle vore nabo-afdelinger er indbudt 
til denne aften, så du har ligeledes mulighed for at ud
veksle erfaringer. Denne aften må du ikke gå glip af! 
se indbydelsen andetsteds).

Lørdag d. 29. marts kl. 19,00 prc.
Parkeringspladsen, Kalø.

»MOLBO-JAGT«. 2 rævs jagt på kort A2216 KA
LØ. Denne aften kan du blive udsat for lidt af hvert, 
idet landskabet er fuldstændig uberegneligt. Denne 
jagt vil være en udmærket forløber for den kommen
de sæsons stor-jagter, så her møder vi alle frem sam
men med kammerater fra vore nabo-afdelinger til en 
rask lille dyst.

Tirsdag d. 1. april kl. 20,00.
Træningsjagt på hele Århus-kortet (A2414). Nu skal 

vi igang for alvor, sæsonen står for døren, og du må 
ikke miste træningen. Men husk det er 1. april!

Tirsdag d. 8. april kl. 20,00.
1. Århus-jagt på kort: A2414 ÅRHUS. Så er vi 

igang med sæsonens første lokale point-jagt om År- 
hus-pokalen. Lad os så se, hvem der har fulgt træ
ningsjagterne i vinter. Husk startkort til hele sæsonen 
koster 10,00 kr., og kan indløses hos: Henning Jeppe
sen, »Ydun Vask«, Odensegade 12, 8000 Århus.

Torsdag d. 10. april kl. 20,00. Ungdomsgården, 
Skovvangsvej.

HVAD ER INTEGREREDE KREDSLØB (I. C.), 
HVAD FINDES DER PÅ MARKEDET, OG HVOR 
KAN MAN MED FORDEL ANVENDE I. C.! Den
ne aften kommer OZ9MO, som er velkendt her i af
delingen og fra OZ’s spalter og fortæller os om disse 
nye komponenter, som efterhånden vinder indpas over
alt i elektronikken. Også denne aften har vi inviteret 
alle vore nabo-afdelinger til en aften som vil blive 
husket.
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Tirsdag d. 15. april kl. 20,00.
2. Århus-jagt på kort: A2414 Århus. Hvordan gik 

det med den første jagt? Har du ikke noget du skal 
have indhentet? Stor-jagterne nærmer sig, så nu må 
vi gøre noget alvorligt ved det.

RANDERS

Ungdomsgårdens beliggenhed.

Torsdag d. 17. april kl. 19,30 prc. Ungdomsgården, 
Skovvangsvej.

Afdelingen afholder sin årlige ordinære generalfor
samling med følgende dagsorden:

1: Valg af dirigent.
2: Formandens beretning.
3: Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
4: Indkomne forslag.
5: Valg af sekretær.
6: Valg af kasserer.
7: Valg af suppleant for revisor.
8: Eventuelt.
Ifølge afdelingens love § 8 er generalforsamlingen 

herved lovmæssigt indvarslet, og eventuelle forslag, 
som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde senest 8 dage før generalfor
samlingens afholdelse. Samme aften skal vi finde frem 
til en HB-kandidat for Århus-området. Har du et em
ne, så lad os høre fra dig.

ÅRHUS AFDELING KALDER!
EDR Århus afdeling inviterer herved alle in

teresserede radio-amatører til et par virkelig 
gode og i teknisk henseende absolut UFB aftner. 
TORSDAG D. 27. MARTS KL. 20,00. 
Ungdomsgården, Skovvangsvej.

ESB - HVORFOR OG HVORDAN! OZ2BB, 
som har 15 års erfaring med ESB-eksperimen- 
ter, vil denne aften gøre alle vore ESB-proble- 
mer til skamme. Mød flittigt frem - du fortry
der det ikke!
TORSDAG D. 10. APRIL KL. 20,00.
Ungdomsgården, Skovvangsvej.

HVAD ER INTEGREREDE KREDSLØB 
(I. C.), HVAD FINDES DER PÅ MARKE
DET, OG HVOR KAN I. C. MED FORDEL 
ANVENDES.

OZ9MO, som vi alle kender fra OZ’s spalter 
kommer denne aften og fortæller os om disse 
nye komponenter. Det bliver absolut ikke no
gen kedelig aften, så her må vi alle ud af bu
sken.

På gensyn i Århus den 27. marts og den 10. 
april! EDR Århus afdeling.

»MOLBO-JAGT«
LØRDAG D. 29. MARTS KL. 19,00 PRC.

EDR Århus afdeling indbyder herved alle in
teresserede til en rigtig 2 rævs »Molbo-jagt« i 
de skønne og uberegnelige Molsbjerge.

Denne jagt er påtænkt som en forløber for 
den kommende sæsons stor-jagt, så støv ræve- 
spillen af og mød frem!

Mødested og -tid: Parkeringspladsen ved Ka
lø slotsruin kl. 19,00 prc.

Startgebyr: Intet.
Kort: A2216 KALØ.
Udsendelser:
Ræv A: Kl. 19,30 - 19,45 - 20,00 - 20,10 -

20.20 og så fremdeles med 10 minutters inter
valler til sidste udsendelse kl. 22,00.

Ræv U: Kl. 19,31 - 19,46 - 20,01 - 20,11 -
20.21 og så fremdeles med 10 minutters inter
valler til sidste udsendelse kl. 22,01.

Seneste melding til rævene er kl. 22,07.
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!

Århusafdelingens ræveudvalg.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse:

Nye tilladelser:
B 11224 OZ1FE, Flemming Elager Hansen, Oldfuxvej 

1, 2400 København NV.
C 11087 OZ1GR, Gunnar Bjarna Lyhne, Ellevang 10, 

7100 Vejle.
B 8847 OZ1TO,Torben Skytte, Vestervang 6, 2. tv., 

6500 Vojens.
C 10300 OZ2MQ, Max Lyreskov, Teglværksvej 1, 

7100 Vejle.
C 3223 OZ2QA, Hans Gunnar Niels Andersen, Ve

stergade 32, A, 5700 Svendborg.
C 10869 OZ2RL, Rolf Johs. Lindholm, Valløesgade 

27, 7100 Vejle.
C 10793 OZ2UK, Bent Højlund Kristensen, Fjord

glimt 12, 7100 Vejle.
B OZ3GH, Ernst Gunther Hansen, Gåbense,

4840 Nørre-Alslev.
C 10878 OZ3QL, Bent Elmer Larsen, Flegborg 8, 2, 

7100 Vejle.
A 10562 OZ3TQ, Robin Nicholas Plutte, Elmevej 2, 

5300 Kerteminde.
A OZ4VBG, EDR Viborg og omegns afdeling,

Reberbanen 12, 8800 Viborg. 
(Ansvarshavende: OZ6AI Hans Asbjørn Jør
gensen, Stationsvej 12, Tapdrup, 8800 Viborg)

A OZ5CE, Carl-Erik Eriksen, Poppelvej 6,
Havnbjerg, 6430 Nordborg.
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C 10968 OZ5XU, Egon Therkelsen, Odinsgade 19, 3., 
7100 Vejle.

C 10192 OZ6UC, Jørgen Christensen, Finlandsvej 57, 
4., 7100 Vejle.

B OZ6XB, Shalom Attas, Stellavej 23, 1. tv.,
2610 Rødovre.

C 11092 OZ6XL, Jørgen Larsen, Holger Danskes Vej 
8, st. tv., 2000 København F.

C 11212 OZ6XM, Bjarne Reinholt Madsen, Flø, 7330 
Brande.

C 10940 OZ8DT, Børge Kristensen, Thirsgård, Frede
rik V’s Vej 9, A, 2100 København 0.

C 11205 OZ8UB, Frank Bråde Jørgensen, Hassel
vænget 11, Fiskop, 5700 Svendborg.

C 10999 OZ8VL, Ole Mikkel Brandt, Edelsmindevej 
4, 2750 Ballerup.

B 10453 OZ9CG, Carl Børge Jensen, Bakkedraget 20, 
2850 Søborg.

C11222 0Z9IF, Bernt Peter Fries, Margrethevej 7, 
2900 Hellerup.

B 11219 OZ9TV, Tom Venov, Hans Tausens Vej 4, 
8800 Viborg.

Rettelse:
OX3GK, Knut Gudbrandsen, Angissoq, 3922 
Nanortalik, rettes til:
OX3KG, Knut Gudbrandsen, Angissoq, 3922 
Nanortalik.

Inddragelser:
B OZ1DE, Niels Frederik Christiansen, Strand

parksvej 5, 2660 Brøndby Strand.
B OZ1HP, Henning Planck, Lystrupvej 13,

2700 Brønshøj.
B OZ1R, Åge Herman Petersen, Hovedgaden

17, 3250 Gilleleje.
B OZ1RW, Palle Hellmann Nielsen, Almegårds

Kaserne, 3700 Rønne.
B OZ2HC, Holger Christensen, Stationsvej,

9900 Frederikshavn.
B OZ4BO, Eigil Bohn, Mosevej 61, 2860 Sø

borg.
B Erik Jakobsen, Nørregade 36, 9351

Flauenskjold.
B OZ4VB, EDR, Viborg afdeling, Reberbanen

12, 8800 Viborg.
B OZ5H, Alfred Harry Wolfgang Herder,

Vestermarskvej 21, A, 6880 Tarm.
A OZ6F, Frank Otto Fordsmand,

Halfdansgade 55, 3., 2300 København S.
A OZ6FD, Finn Hellan Larsen, Hvidkløvervej

7, 5000 Odense.
B OZ6MM, Leif Steenberg Larsen, Paris

Boulevard 42, 2650 Hvidovre.
A OZ6NK, Niels Kristian Kristiansen,

Ediths vej 11, Glostrup.
B OZ7OM, Laurits Olesen, Sønderhå, 7753

Hørdum.
B OZ8WB, Clifford F. Brunk, Nøkkerosevej

37, 2400 København NV.
B OZ9IH, Peder Johs. Henriksen, Sdr.

Ringvej 54, 2. th., 4000 Roskilde.

C OZ9WQ, Paul Werner Andra, Studsbøl Allé
76, Kastrup.

Nye medlemmer:
11268 Ole Johannessen, Genvej, Strandvej, Farsø.
11269 Søren Nielsen, Kong Oscarsgade 6., th., 

København Ø. (A).
11270 Arne Møller Christensen, Solnegårdsholmsvej 

72, Ålborg.
11271 Bjarne Finn Knudsen, Helmer Søgårdsalle 19,

2. (A), Kastrup.
11272 Karsten Pilested, Holsteinsgade 61, 1. 

København Ø.
11273 Finn Harte, Møllebakken 39, Kalundborg.
11274 Hans Jensen-Fangel, Kærhaven 7 c, 

Sønderborg.
11275 Kaj Kaalund, Vestergade 31, Lemvig.
11276 Niels Ole Holgersen, Hedestien 25, Varde.
11277 Harry Nielsen Kristensen, Finsensvej 94, 3., 

th., København F.
11278 Bent Sehested, Orionvænget 10, Pårup, 

Odense.
11279 Erik Augustesen, Heimdalsvænget 2, 

Nordborg.
11280 Erling Poulsen, Munkevej 21, Strandby.
11281 Svend C. M. Christensen, Jerrigsvej 21, 

Sædding, Esbjerg.
11282 Victor H. Jansen, Blågårdsgade 31, b, 1., th., 

København N.
11283 Ib Petersen Rasmussen, Radioværkstedet, 

Almegaards kaserne, Rønne.
11284 Peder Svenningsen, Tømrergade 2, Esbjerg.
11285 Erik Vinding Kristensen, Parkvej 21, 1., 

Roskilde.
11286 P. Thomsen, Genuavej 31, 2300 

København S.
11287 N. A. Henriksen, Ny Munkegade 66, 8000 

Århus C.

Atter medlem
3747 OZ2QJ, J. V. Pedersen, Frøslev Mark,

St. Heddinge.
624 OZ1A, S. P. Skibsted Svendsen, Ryesgade 40, 

a, 4 København Ø.
7304 T. Boel Jensen, Odinsgade 11, d Aalborg.

271 OZ7BK, Knud Bjørnø, Frederikssundsvej 30, 
Stenløse.

7312 OZ4DK, Kristia Davidsen, Bjergby, Vinderup.

CQ! CQ! CQ!
EDR har nu udgivet et lille hæfte, som vi har 

kaldt »QSO-instruktion for radioamatører« indehol
dende QSO-teknik, Q-koden, RST-skala, morsealfabet, 
amatørforkortelser samt Nato-alfabetet (navnebogsta
vering). Hæftet koster 3 kr. (ind. moms og porto) 
og fremsendes ved indbetaling af forannævnte beløb 
til foreningens postgirokonto 2 21 16 (Eksperimente
rende Danske Radioamatører, postboks 79, Køben
havn K.) Husk på indbetalingskortet at anføre: »QSO- 
instruktionshæfte «.

73 Hovedbestyrelsen.
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OZ
Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.

Adr.: Postb.: 79, 100 Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig). 
Giro-konto: 22116.

*

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 Adolf gade 5, 
2100 Kbhvn. 0. 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, Ordrup vej 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.

' 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.

FABRIKSNYE TRANSFORMATORER
Så længe lager haves: 
primær 220 V. sek.:

30 V./0,6A kr. 14,00.
4,6 V./l, 1A + 15 V./50 mA. kr. 9,00. 

6,3 V./3A + 35 V./0,5A. kr. 18,00.

Fa. V. GRØN MADSEN
Skolegade 6. 8300 Odder, 

tlf. (06) 54 04 99.

OZ4WR har det hele!
LOGBØGER
LG 1: En moderne logbog i et praktisk format, A5 
(210 X 148 mm), med plads til 1080 QSO’er. Pæn
udførelse med spiralryg. Pris incl. moms .. 8,00 kr.
LG 2: Samme som LG 1 men i format A4 (297 X
210 mm). Pris incl. moms   8,00 kr.
LG 3: Samme som LG 2 men i stedet for spiralryg er 
bladene limet, så de kan afrives.
Pris incl. moms.................................................... 8,00 kr.

CONTEST LOG
Denne contest log har det hele med, således at den 
kan anvendes til alle contester. Kopi og carbonpapir 
så man er fri for at skrive QSO’erne ind i logbogen. 
Rubrikker for QSL-regnskab. Internationalt anerkendt. 
Format A4. Pris incl. moms  8,00 kr.

SUMMARY LOG
Sammentællingsblade med kopi og carbonpapir i blok
ke (A4). Næsten alle contester kræver, at man med
sender et sammentællingsblad med sluttallene samt 
forskellige oplysninger, der er nødvendige. Disse sam
mentællingsblade dækker alt, og sparer deltageren for 
mange problemer. Pris incl. moms  8,00 kr.

SÆRTILBUD
1 skriveblok A4 (med eller uden linier) inde
holdende 100 blade samt 100 stk. aflange selv
klæbende kuverter, begge dele med påtrykning 
af navn, call og adresse, alt dette kan vi levere 
for kun (incl. moms) .....................................  24,75 kr.

100 stk. LUFTPOSTKUVERTER
(110 X 155 mm) selvklæbende
kun (incl. moms) .......................................................... 5,85 kr.

GUMMISTEMPLER
F. eks. 5 cm bred med 2 linier (incl. moms) 16,45 kr.
Med 3 linier (incl. moms) .......................................... 21,55 kr.

STEMPELPUDER
Meget fin kvalitet, føres i 2 størrelser:
Nr. 1-5 X 9,5 cm (incl moms).....................................  4,50 kr.
Nr. 2-7 X 11.5 cm (incl. moms)...................................  5,65 kr.

QSL-KORT
Vore QSL-kort er blevet en stor artikel, ikke mindst 
vor eksport til Norge og Sverige. Kort sagt, vi frem
stiller QSL-kort i massevis lige fra de helt billige til 
de mere eksklusive. Vi sender gerne prøver og pris
liste.

TRYKSAGER
Vi fremstiller alt indenfor tryksager, bl. a. brochurer, 
prislister, formularsæt, programmer, fakturaer, brev
papir, kuverter, visitkort o. s. v. Hurtig levering, rime
lige priser.

JOHN HANSEN 
BOGTRYKKERI

Strandvejen 9 - 5800 Nyborg - Tlf. (09) 31 04 58

Til Grønland, Færøerne samt udlandet leverer vi va
rerne uden moms.


