
NYE tider... 
NYE stævneformer

Sidste år viste med al tydelighed, at sommerlejre og 
pinsestævner i deres hidtidige form, er passé.

Hvorfor har nu disse tidligere så udmærkede arran
gementer overlevet sig selv? Der er sikkert flere grun
de, men de vigtigste er nok en ændret indstilling hos 
den øvrige familie i forhold til tidligere, samt vor 
hobby’s mange forskellige interesseområder, der har 
gennemgået en voldsom ekspansion.

De fleste familier idag, vil ikke tilbringe deres hårdt 
tiltrængte ferie i en sommerlejr, hvor der kun snak
kes, tænkes og åndes radio. Nej, de vil have 3 ugers 
»radiotavshed« et eller andet sted i Europa! Ligeledes 
vil de heller ikke ofre en hel pinse på et stævne, hvor 
far helliger sig sin hobby, medens resten af familien 
stoppes i en bus og køres ud i det blå, eller sendes til 
filmsforevisning.

Hvad angår de forskellige interesseområder i vores 
hobby, så kan et stort fællesstævne umuligt tilgodese 
dem alle. Hvad bliver så resultatet for den enkelte 
amatør:

En hel masse og dog ingenting.

Vi vil bryde denne hidtidige form og slå ind på 
en ny, idet

OZ JANUAR 1971

De sønderjyske afdelinger i samarbejde med EDR’s 
VHF manager OZ9AC, Kai Nielsen, indbyder alle 
europæiske VHF og UHF interesserede ham’s til et 
weekend-stævne midt i Europas navle, øen ALS, lør
dag/søndag den 5./6. juni på »Nørreherred Hus«, 
Nordborg.

Den nye form er altså: kun et interesseområde 
VHF-UHF, der beslaglægges kun en almindelig week
end udenfor feriesæsonen, eendags gæster er lige vel
komne, der er ingen separate arrangementer for lille
mor og børnene, men de er selvfølgelig hjertelig vel
komne, Als er en dejlig plet!

Reservér week-enden - alle VHF- og UHF-inter- 
esserede medlemmer forventes at deltage. Husk stæv
net arrangeres for jer.

På gensyn til VHF-stævne Als 1971.

PDSAV. K. Wagner OZ5WK

(Se iøvrigt under afdelingsstof.)
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OZ’s indhold
Da jeg sad og lavede indholdsfortegnelsen 

for 1970 bemærkede jeg, at der ikke i de sidste 
10 år havde været en statistik over, hvad det 
egentlig var, der fyldte OZ’s numre. Det vil 
sige, at alle kunne synes - som den gamle 
redacteur — at alt var bedre for år tilbage. Der 
var flere sider i bladet, og det var fyldt med 
fremragende, meningsskabende stof. Modsat 
nu, hvor der intet teknisk stof var af betydning, 
men hvor bladet blev fyldt af DX-perten og 
referater fra afdelingernes større og mindre 
drukgilder.

For at give et indtryk af, hvor slemt det stod 
til besluttedes det, at samtidig med at indholds
fortegnelsen blev lavet, skulle der fremstilles en 
statistik. Denne skulle vise, for hvert nummer 
i 70, hvor mange sider der blev brugt på de for
skellige områder: 1. Teknisk stof, 2. Traffic 
dpt. - dvs. båndrapporter m. v. 3. Lokalafde
lingsstof, 4. Annoncer og 5. div. Denne sidste 
gruppe indeholder læserbreve af ikke teknisk 
art, foreningsmeddelelser, „Teknisk Horisont", 
„Værkstedsnyt" etc. Denne opdeling er måske 
ret grov, men den angiver dog de vigtigste om
råder. Resultatet ses på fig. 1. Det samlede 
sidetal - incl. forside - var på 584 sider eller
48,6 sider pr. nummer. Heraf udgjorde teknisk 
stof 199 sider eller 34,1 %, Traffic dpt. 119 
sider svarende til 20,4 % af det samlede side
antal. Annoncerne kom på 97 sider (16,6 %). 
Det er det samme som diverserubrikken. Og 
endelig kommer lokalstoffet med 72 sider ialt. 
Det bliver til 12,3 % af sidetallet.

TR havde en trang tid i foråret 70, hvor der 
næsten ikke kom stof ind. Det viser sig også 
her. Bunden blev nået i april-nummeret med 
10 sider. Ganske vist var det samlede nummer 
på 48 sider, men det skyldes at der var flere 
annoncer end normalt. Derefter gik det bedre, 
og sidetallet har for det sidste halve år ligget 
ret konstant omkring 18 sider. Og da der sta
digvæk er en del stof i overskud håber vi, at 
dette kan holdes. Men da den stofmængde der 
er til rest når månedens nummer er sendt af 
sted til trykkeriet ikke når meget over 18 sider, 
vil det sige, at den nuværende situation kan 
ændres til det værre på en enkelt måned. Man 
kan altså roligt sende sit stof ind. Det skal nok 
komme med.

Går man lidt mere i detaljer, vil man se, at

der intet har stået i OZ om TVI og BCI. Mon 
det kan tolkes, at forstyrrelser ikke er noget 
problem mere? Det er dog nok for optimistisk. 
Sandheden er nok snarere, at man har givet op, 
og i stedet ser fjernsyn i fjernsynstiden. Det er 
jo også en måde at klare problemerne på.

Begynderstoffet er som sædvanlig et sort 
kapitel. Ganske vist har der været en del kon
struktioner, der er velegnet for begyndere, men 
egentlig begynderstof, hvor den grundlæggende 
teori bliver skåret ud i pap med en billettang, 
har der ikke været. Heller ikke i år. På denne 
måde er begynderne henvist til udelukkende at

få deres viden fra VTS. Håndbogen er jo også 
uhjælpelig forældet nu, så den kan man næppe 
med god samvittighed anbefale. Vi kan altså 
konstatere, at OZ har et skummelt punkt her.

Antennestoffet har det også i lang tid ligget 
skralt med. Men på det sidste er denne gren 
blevet dækket af den udvidede brevkasse ved 
OZ7CH. Så nu mener vi selv, at her er vi rig
tig godt med.

Det er vi derimod ikke med anmeldelser af 
fabriksfremstillet udstyr. Der har været en an
meldelse af et universalmeter. Det er det hele. 
Vi har prøvet i bladet at rette en appel til for
handlerne - men uden resultat. Nu forsøger 
foreningen - ved direkte henvendelse til for
skellige forhandlere - at få stillet nogle sende
re og modtagere til rådighed. Så får vi se, hvor
dan det går. Men vi undrer os nu lidt over, at 
der slet ingen lyst er til at få udstyret testet. 
Lysten er faktisk så lille, at man ikke kan und
gå at få en mistanke om, at flere forhandlere 
er bange for at få en virkelig afprøvning af 
deres udstyr. Men det er der nu nok ikke nogen
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grund til. Ethvert apparat har sine fortrin og 
ulemper, og kendskab til disse vil betyde, at 
køberen bedre kan vælge et produkt der til
fredsstiller netop hans krav. Men da køberne 
har meget forskellige ønsker skulle der jo være 
kunder til snartsagt ethvert produkt. Det får 
man da også indtryk af ved at se alle disse 
små firmaer, der er dukket op i de sidste år. 
Har man i øvrigt nogen sinde hørt, at bilfor
handlere er gået fallit efter at den bil de sælger 
er blevet anmeldt i FDM’s „Motor“? Selv rus
siske biler bliver da vist solgt stadigvæk!

Skulle der nu være nogle, der har lyst til at 
lade deres udstyr afprøve - forhandlere eller 
andre - kan de rette henvendelse til TR for 
nærmere aftale.

Båndrapporterne fylder en overraskende 
stor del af stoffet. Med sine 119 sider ialt bli
ver det til ca. 10 sider pr. nummer. Dette kan 
sammenholdes med det tekniske stof på ca.
16,6 sider pr. nummer. Forklaringen er til dels, 
at Traffic department omfatter flere under
grupper - DX-Nyt, SWL-spalten, DR-amatø
ren. Endvidere er der til tider diagrammer af 
forskellige modtagere etc.

Lokalafdelingsstoffet er der i gennemsnit 6 
sider af i hvert nummer. Sidetallet er ret sta
bilt. Det varierer fra 5 til 8 sider. I det num
mer, hvor der var 8 sider, var der en enkelt 
afdeling der brugte 1½ side, så på den måde 
kan det jo godt løbe op.

„Diverse“ fylder 8,1 side pr. nummer. Men 
så er der også medregnet forside! Størst sidetal 
var der i nummer 8. Det er årsregnskabet, der 
her gjorde udslaget. I december-nummeret var 
der over 2 sider med referat af HB-mødet 10.- 
10.-70. Det er en radikal ændring i forhold til 
de tidligere referater, der har været yderst kort
fattede - omkring ½ spalte. Mon det er tan
ken forsat at bringe så fyldige referater? 
Umiddelbart synes man ikke, at der på disse 
møder bringes stof frem til et så stort sidetal. 
Men på den anden side er det jo altid rart, at 
se hvem der mener hvad - og omvendt!

I samme nummer var der også optrykt et 
brev fra P & T til foreningen angående nye 
licensbestemmelser. Det virker noget overras
kende at få sådan et „internt'1 brev optrykt på 
denne måde. Og det er da også en meget uhel
dig måde at starte en ny debat - med et „råt" 
udkast uden forklaringer og kommentarer. 
Men vi må håbe, at debatten ikke afspores som 
sidste gang. Nå, det var nu ikke meningen at 
bruge pladsen her til at kritisere andres dispo
sitioner.

Det var i korthed stoffet i 70. Men hvordan 
var så fordelingen de foregående år. For at få 
et indtryk af udviklingen blev der lavet en til
svarende oversigt for 1967, 68 og 69. Denne 
blev lavet på grundlag af numrene 3, 6, 9 og 
12 de pågældende år. Af arbejdsmæssige årsa
ger, (TR er som bekendt dovne), er der ikke 
brugt samtlige måneder. Men disse fire skulle 
også være et ganske repræsentativt udsnit. Re
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sultatet ses på fig. 2. Der er ikke angivet abso
lutte sidetal, men kun hvor stor en del af stof
fet den pågældende gruppe fylder.

Teknisk stof har i disse fire år ligget 
mellem 33,3 % og 36,4 % af det samlede 
sidetal. Da sidetallet samtidig har været ret 
konstant vil det altså sige, at der i disse år har 
været en næsten helt konstant mængde teknisk 
stof. Annoncerne har svunget lidt mere. De er 
faldet fra 21,8 % til 16,6 % af sidetallet. Har 
det mon påvirket økonomien? Traffic depart- 
ment er derimod steget støt fra 12,5 % eller 
6 sider til de nuværende 20,4 % svarende til 
10 sider pr. nummer. Forklaringen på denne 
overordentlig store stigning kan vel findes i 
de føromtalte forhold. Afdelingsstoffet ligger 
derimod bemærkelsesværdigt konstant på 12,3 
% til 14,6 %. Hertil svarer ca. 6 sider pr. 
nummer. Men da antallet af afdelinger er ret 
konstant er det vel også rimeligt at stoffet fra 
dem holder sig på samme niveau.

Diverse-afdelingen varierer fra 11,7 % til
18,7 %. Men da denne del - pr. definition — er 
dårligt specificeret kan det ikke med udbytte 
siges hvori forskellen ligger.

Alt i alt må det siges, at stoffordelingen - 
med undtagelse af et enkelt punkt - er meget 
konstant. Men om denne fordeling så er den 
rigtige - eller den rigtigste - skal der ikke siges 
noget om her. Det må være op til HB at give 
retningslinier. Nu er der givet et grundlag for 
en eventuel debat. NG.

Systematisk TVI-jagt
Såvel i Vejen til Sendetilladelsen (VTS 4. 

udg.) som i OZ juli 1963 har systematisk TVI- 
jagt været beskrevet, men da gamle OZ’er kan 
være svære at støve op, og VTS måske ikke 
ønskes anskaffet udelukkende for at gå på TVI- 
jagt, bringes her en genudsendelse.

Den nødvendige udrustning til jagten består, 
foruden en eller flere forstyrrede TV-modta
gere samt den forstyrrende sender, af følgende:
a) Et lavpasfilter med afskæringsfrekvens ca. 

33 MHz, 50 ohm, coaxialt,
b) En kunstantenne, 50 ohm, coaxialudførelse, 

skal tåle senderens effekt,

c) Et højpasfilter, afskæringsfrekvens ca. 43 
MHz, hvis man ønsker at få kanal 2 med, 
ellers helst højere. De fleste TV-modtagere 
bruger 300 ohms twin-lead, så her skal man 
have et 300 ohms balanceret filter. I nogle 
tilfælde skal man have et 75 ohms coaxialt 
(ubalanceret) filter. Sidstnævnte kan anven
des universelt til samtlige modtagere, når 
man vikler sig et par små balun-transfor- 
mere med impedansomsætning 1:4.

d) En bølgefælde, f. eks. udført som sugekreds, 
afskærmet og forsynet med coax-stik, så 
den kan indsættes i TV-modtagerens anten
nekabel. Skal kunne afstemmes til sendefre
kvensen samt til den forstyrrede TV-kanal, 
Denne bølgefælde kan evt. undværes, når 
der rådes over et højpasfilter.

Ovenstående forudsætter, at sendefrekvensen
er lavere end TV-kanalens frekvens, dvs. at 
man arbejder på HF-bånedene op til 30 MHz, 
herunder på privatradiobåndet 27 MHz. Er 
senderen indrettet til amatørbåndene over 144 
MHz, er forholdene andre. Her gælder natur
ligvis stadig de samme naturlove, men de an
vendte filtre bliver anderledes.

Selve fremgangsmåden ved opsporing og 
nedlægning af det ikke særlig ædle vildt frem
går af skemaet, der gerne skulle være selvfor
klarende. Der er dog nok grund til lige at ud
dybe nogle af punkterne lidt.

Der nævnes senderens afskærmning og filtre
ring. Med en købt, fabriksfremstillet station, 
der vel er det almindelige i dag, er der måske 
ikke så meget at stille op, men stramning af 
skruer og forbedring af stelforbindelser kan nu 
undertiden gøre underværker. Man skal vide, at 
i princippet må HF’en kun kunne komme ud 
ét sted, nemlig via antennekonnektoren. Og det, 
der kommer ud, må kun være sendefrekvensen 
og ikke alle mulige harmoniske eller subhar- 
moniske for set ikke at tale om alle de skumle 
blandingsprodukter, der siver ud af en sender, 
hvor signalet fremkommer ved blanding af flere 
frekvenser.

Der nævnes ikke noget om standbølgeforhol
det på feederen i forbindelse med TVI, heller 
ikke om balanceret eller ubalanceret fødeled- 
ning, antennetype etc. Disse ting kan naturligvis 
have betydning for, hvor megen HF-effekt, der 
udsendes på TV-kanalerne, eller hvor stort sig
nal på selve sendefrekvensen, der står på TV- 
modtagerens indgang. Er man derfor kommet
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frem til det skridt i proceduren, hvor senderen 
kører med antenne og lavpasfilter, altså der, 
hvor årsagen er lokaliseret til at være udenfor 
senderen, er der god grund til at begynde at 
kigge nærmere på antenneanlægget. Både det 
til senderen og det til TV-modtageren. Sender
antennen skal væk fra og vinkelret på alle le
dende genstande og især da TV-antennen. Ofte 
er et stort standbølgeforhold et tegn på HF- 
strømme udenpå en coaxialfeeder, forårsaget af, 
at feederen hænger i antennens nærfelt, eller 
fordi der mangler en balun.

Men det er ikke sikkert, at en balun hjælper 
- det gør den kun, såfremt antenneanlægget i 
øvrigt er symmetrisk opbygget. Kig også på 
TV-antennen - hele antenneanlægget kan være 
i resonans på det bånd, du kører på. Måske 
mangler masten blot jordforbindelse. Se også 
efter korroderede samlinger i antenner og andre 
metalgenstande, der befinder sig nær sender
antennen. Sådan en kan virke ensrettende og

dermed frembringe de harmoniske af sendefre
kvensen, som du lige har fjernet med lavpas- 
filteret.

Der burde ikke være nogen tilfælde, hvor den 
anviste fremgangsmåde ikke giver resultat. Na
turligvis kan de forstyrrede naboer være så 
sure, at de mangler samarbejdsvilje, og så er 
der jo ikke så meget at stille op, sådan rent tek
nisk, før dette probem er løst. Men fremvisning 
af sendetilladelsen samt et passende antal tryk
sager fra P & T med tilhørende forklaring af, 
hvad det hele går ud på, dvs. at man ikke bare 
er en skummel forbryder, men faktisk osse har 
lov at være der, burde kunne få forhandlinger
ne i gang.

Det værste problem i forbindelse med TVI er 
efter min formening, at har naboerne først op
daget, at man er amatør eller overhovedet har 
noget med radio at gøre, bliver samtlige uregel
mæssigheder ved deres TV-modtager henført 
til en. AQ.

Systematisk TVI-jagt 

Start senderen på kunstantenne
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SSB-Exciter, med HF-klipning
Af OZ5KG T. Bay, „Lindtoft” Mejrup, 7500 Holstebro

I „OZ“ september 1964 gennemgik 7AQ en amerikansk artikel der argumenterede for at man 
skulle bruge HF-klipning i SSB-sendere. LF-klipning skulle nærmest være skadelig. I næste num
mer kommenterede 7AQ denne artikel nærmere, og viste, at helt så enkel er sagen nu ikke. Nu 
har OZ5KG lavet en sender med HF-klipning, og hans resultater synes lovende. For at forstå prin
cipperne bag denne konstruktion er det klogt først at finde de to gamle numre af „OZ“ frem.

5KG har fundet, at der kan benyttes ret kraftig klipning uden at modulationen tilsyneladende 
forvrænges alvorligt. Han mener det kan skyldes, at man ved HF-klipning kun får forvrængning i 
form af intermodulationsprodukter - mens man ved LF-klipning også får harmoniske.

Skulle der være læsere, der har kommentarer hertil, hører TR meget gerne om sagen.
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Efter at have gået med forskellige planer om 
en ny exciter snart i flere år, blev en vindstyrke 
9-storm årsag til, at der kom lidt mere skub i 
foretagendet, da quad’en blæste i stykker og 
vejret i den efterfølgende periode ikke indbød 
til antennearbejde. Det er egentlig en temmelig 
stor mundfuld på en gang, hvis man vil have 
det hele med og alle muligt krav tilgodeset. 
Også fordi transistorernes muligheder indbyder 
til en hel masse ekstra julelege, der egentlig

senere hen. I dette tilfælde er hver enhed, und
tagen rene LF kredsløb, loddet ind i en simpel 
blikæske efter at være sat på print. Det giver 
en god sikkerhed imod uønskede koblinger. 
Med hensyn til omtalte „blikdåser" kan tyndt 
hvidblik kraftigt anbefales, det løber ikke an 
og er meget let at bearbejde med simpelt hus
holdningsværktøj.

Printtegning foregår her efter en meget sim
pel tegning på kvadreret papir, hvorefter hul-

Mikrofonforst. _
Tonegen

ikke er strengt nødvendige, men alligevel rare 
at have.

Her, som alle andre steder, er det nødven
digt at indgå en del kompromiser, selv om det 
hjælper at dele projektet op i mindre sektioner, 
som hver for sig forsøges at bringes til at køre 
så godt som muligt. Det med sektionerne er nu 
også en stor fordel med hensyn til den mekani
ske opbygning, også selvfølgelig servicemæssigt

lerne med en kørner overføres til printpladen 
og forbindelserne tegnes med asfaltlak i en rør
pen, meget er forsøgt, men asfaltlakken er fore
løbig nr. 1.

På grund af ovennævnte forhold, kan dette 
ikke blive en konstruktionsbeskrivelse, print
tegninger eksisterer simpelthen ikke, ejheller 
direkte spoledata. Det behøver nu ikke være 
nogen hindring, for der har ikke været nogen
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kvaler med selve printene undervejs, og hvis 
man tænker sig lidt om med hensyn til specielt 
ikke at blande forskellige trins stelledninger 
sammen, og ellers ofrer et stykke hvidblik som 
skærm hist og her, tror jeg heller ikke, der vil 
blive det.

LF-del
Diagram 1 viser — for at begynde ved begyn

delsen - en mikrofonforstærker af ret ordi
nært tilsnit. Det er egntlig en modificeret gram
mofonforforstærker. Modkoblingskredsløbet er 
ændret, så forstærkeren favoriserer området mel
lem 300 og 3000 Hz. Den viste indgangstrans
formator er ikke strengt nødvendig, men giver

er det da rart at kunne tilslutte RTTY signal 
eller tape-recorder et sted, hvor man ikke først 
skal til at sætte en hel masse dæmpning ind. 
Det kan jo også være at E.D.R. engang foran
lediger, at vi må lave lidt „phone-patch“ f. eks. 
til de afsides boende grønlændere?

VOX-forstærkeren har en højimpedant emit
terfølgerindgang der efterfølges af et forstær
kertrin og en ny emitterfølger. Grunden til den
ne luksus er, at den følgende diodedetektor 
skal fødes fra en lav impedans for at få en kort 
opladetid af ladekondensatoren. Af samme 
grund bør dioderne være af siliciumtypen. Anti- 
tripjorstcerkeren arbejder ud fra samme ret
ningslinier, blot afleverer denne en negativ

et spændingsopsving og en god balancering af 
mikrofonkablet, som ellers kunne tænkes at 
ville opsamle brum eller lignende fra store net
transformatorer.

Tonegeneratoren er lige ud ad landevejen, 
omkring 800 Hz, ligeledes linieindgangstrinet. 
Selv om dette måske kan siges at være luksus,

spænding modsat VOX-dioderne. Disse to 
spændinger kan på sædvanlig vis bringes til at 
ophæve hinanden ved justering af indgangspo
tentiometret i antitrip forstærkeren.

Den resulterende spænding forstærkes i en 
BC 109 og trigger derefter en monostabil mul
tivibrator på en sådan måde at denne tvinges i
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sin „on“ stilling, hvis den ensrettede LF-spæn
ding med mellemrum, der er mindre end multi
vibbens tidskonstant, kommer over triggeni
veauet. Hermed er opnået, at hangtiden er me
get konstant, enten man råber højt eller en af 
ungerne drister sig til at åbne munden. Det er 
jo ikke ensretteren, men „One-Shot“en der be
stemmer tidsforsinkelsen. Multivibratoren sty

res, dette er kun fordi folk normalt klager over 
at min stemme er meget dyb. Basafsk. kan æn
dres efter behov i indg.-komplekset. Forst. kan 
også helt undværes, da Mike-forst. leverer til
strækkeligt niveau til fuld styring.

Efter indgangsomskifteren, der vælger mel
lem de tre mod.-kanaler, passerer signalet de 
to parallelle potentiometre, hvor henholdsvis

Filter Ila Alc

Diagram III.

rer, via en emitterfølger, en 2N3055 der leve
rer strøm til aktivering af diverse trin i resten 
af exciteren samt til antennerelæ og til „muting“ 
af modtageren.

Det bemærkes at alle emitterfølgere enten 
har en parasitstop kondensator mellem basis og 
emitter eller en stopmodstand i basistillednin
gen, dette er ubetinget nødvendigt, da parasit
terne er vanskelige at se direkte uden dyre in
strumenter, hvorimod resultatet af parasitterne 
tit kan se ud som en periodisk forskydning af 
arbejdspunktet eller en fejl i strømforsyningen.

Fra mikrofonforforstærkeren går signalet igen
nem en korrektionsforstærker, hvor frekvens/ 
amplitude-karakteristikken yderligere korrige-

VOX og mod. niveau kan justeres. Sidstnævn
te er mærket „LF-gain“ og styrer direkte den 
balancerede modulator, diagram II, hvis ud
styringsgrad kan kontrolleres med „V.U.“-me
tret. Dette kan godt betragtes som en „impo- 
nator“, men der er en vis idé i at vide, at der 
ikke finder nogen overstyring sted allerede i de 
tidlige trin i exciteren. Der er senere, af hensyn 
til klipperen, også en „HF-gain“ knap, så mu
ligheden for at få forstærkningen for stor, med 
senere overstyring til følge, ville være tilstede 
uden „imponator“. Selve kredsløbet er en sær
deles effektiv spidsspændingsdetektor, begyn
dende med en emitterfølger og et forstærker
trin. Derefter følger en BC109 med 120 k i

OZ JANUAR 1 971 9



emitteren, der er forspændt, så den næsten er 
cut-off. Påtrykkes et signal vil dette i de posi
tive halvperioder åbne transistoren, som gen
nem den næste emitterfølger med den nu meget 
lave udgangsimpedans oplader lμF kondensa
toren til en værdi, der svarer til det påtrykte 
signals spidsværdi. Så gælder det kun om at 
måle kondensatorens ladetilstand - men med 
så stor belastningsværdi som muligt for ikke at 
aflade den for hurtigt. Dette klarer den sidste 
emitterfølger i forbindelse med selve „V.U.“- 
metret. Lineariteten kan med de to trimmepo-

debånd, samt indgang for udvendigt bærebølge
signal (transceiveindstilling). Modulatoren er en 
simpel diode-fyr, seriemodstandene udligner 
delvis forskelle i diodekarakteristikken og skul
le derved sikre en lidt bedre langtids- og varme
stabilitet af bærebølgeundertrykkelsen. Overfø
ringskondensatoren til næste trin bortskærer re
ster af selve LF-signalet, der ellers vil kunne 
modulere det allerede modulerede DSB-signal 
i den følgende transistor. Denne er en fasesplit
ter, som føder det første krystalfilter, dette sy
nes at køre ok. Det er let at have med at gøre,

tentiometre bringes overens med en standard
skala over et område på 10-15 dB. Godt nok 
til dette brug.

HF-del
SSB-generatorens oscillator kræver vist ikke 

yderligere kommentarer, udover at den svinger 
meget villigt, selv med sløve krystaller. Den 
har diodeomskiftning mellem øvre og nedre si

da der kun er én kreds at trimme på. Filtret 
følges af et forstærkertrin, der styres af Vox’en, 
og iøvrigt af endnu et filter der via en emitter
følger fører signalet ud i lavimpedanset coax.

Den efterfølgende blikdåse indeholder blandt 
andet et klipperkredsløb. Det var den del, jeg 
var mest spændt på at komme til at prøve i 
praksis. Efter sigende er princippet blevet me
get rosende omtalt i kommercielle kredse, og
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der har været en artikel i OZ, sept. -64, om
handlende denne form for klipning. I dette til
fælde består kredsløbet af et forstærkertrin 
samt et par klippedioder. Dette arrangement 
kan ved hjælp af fire dioder skydes ind og ud 
af signalvejen. Trimmepotentiometeret efter 
klippedioderne tjener til at fastlægge samme 
niveau med og uden klipper, når ind. „V.U.“- 
metret viser fuld udstyring, derefter er kun for
stærkningen i trinet bestemmende for hvor 
kraftigt man klipper, i dette tilfælde omkring 
15-20 dB. Forstærkningen kan iøvrigt her, 
som i næsten alle forstærkertrin i exciteren, 
både LF og HF, reguleres indenfor ret vide 
grænser ved at ændre de uafkoblede emitter- 
modstande. Erfaringerne med ovennævnte 
kredsløb er endnu ret begrænsede, men til-

me i begge tilfælde!! Den ved klipningen ind
førte forvrængning er rapporteret ikke at være 
særlig fremtrædende, evt. baggrundsstøj kan 
derimod være ubehagelig — den fremhæves jo 
ca. 20 dB.

Det bemærkes at krystallerne i filtrene er 
flyttet i frekvens, idet en kanalafstand mellem 
disse med 8 x-taller i filtret som her resulterer 
i en båndbredde på noget under 2 kHz, og det 
er for lidt.

Klipperen efterfølges af yderligere to krystal
filtre (filter II og IIb), for at bortskære for
vrængningsprodukter uden for sendekanalen. 
Disse trin er mage til de to i SSB-generatoren, 
dog er forstærkertrinet her reguleret af den fra 
det udvendig tilsluttede PA-trin kommende 
ALC-spænding. Denne spænding frembringes

detektor

syneladende alle positive. Rapporterne synes 
at indikere ret voldsom signalforøgelse efter 
„S“-metrene. Det må nu nok nærmere skyl
des mangler ved disses udformning, da mod
tagernes antennespidspænding jo er den sam-

over PA-rørets gitterafleder (kl. AB1) ved git
terstrøm som en negativ impuls. Pulsen ændres 
i kredsløbet ALC-forst., diagram VI, til en va
rierende DC-spænding med „fast attack-slow 
decay“ karakter. Endvidere kan her reguleres
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„HF-gain“. Efter sidste krystalfilter følger en 
ringblander, der ved blanding med V.F.O.-sig- 
nalet bringer 500 kHz SSB-signalet til at kunne 
bestryge området fra 3,5- 4,0 MHz.

V.F.O.-en (diagram VI) er en almindelig 
clapp-osc. bygget op over en gammel permea- 
bilitetsafstemningsenhed, vistnok fra en SMJ- 
station. Ved at vikle spolen med varierende 
spacing mellem vindingerne, er efter noget pil
leri opnået en næsten lineær frekvensvariation. 
Skalaen består af en mekanisk tæller 0-500 
over 20 omgange. Tælleren viser altså kHz, der 
skal adderes til områdeskifterens MHz, undta
gen 40 mtr., hvor man må trække fra. 3,5-4,0 
MHz-forstærkeren, diagram IV. sørger for 
spejldæmpningen og den balancerede blander 
sørger for at undertrykke V.F.O.-signalet, som 
ligger mellem 3,0 og 3,5 MHz.

Båndjilterjorstærkerne, diagram IV, kan ved 
første øjekast se lidt overdimensionerede ud 
hvad komponenter angår. Men hvis man tæn
ker på, hvad der kan blive af problemer med 
en lang omskifter, både af elektrisk og meka
nisk art, tror jeg, det kan betale sig med denne 
løsning, måske endda også økonomisk. Hver 
forstærker er simpel og let at få til at køre, og 
er forstærkningen ikke helt ens på alle bånd 
ændres emittermodstandene i indgangstransi
storen til det hele passer (vist 120 ohm). Det 
er dog ubetinget nødvendigt at skærme bånd
filtrene fra udgangskredsen i hver enkelt for
stærker, da tilbagekoblingen ellers bliver så 
stor, at det vil være umuligt at få en jævn fre
kvens/amplitudekarakteristik. Emitterfølgeren 
i udgangen sørger for lav udgangsimpedans, og 
signalet forstærkes yderligere i udgangsfor
stærkeren. Da denne yderligere giver ca. 20 dB 
forstærkning, er der forskellige steder indskudt 
passende ohmske dæmpeled, der sørger for god 
tilpasning af forbindelseskablerne imellem en
hederne indbyrdes. Samtidig medfører disse 
dæmpeled, at det er meget nemmere at måle på 
enhederne.

Krystaloscillatoren, diagram V, har diode
skift imellem de forskellige krystaller samt en 
indgang for ydre ose. Denne er vist lidt med 
forbehold.

Udgangsforstærkeren, diagram V, er bred
båndet, d.v.s. den er ret indenfor ± 0,5 dB 
fra 1-30 MHz og kan aflevere 100 mW i 75 
ohm ( 50 Q anbefales som standard. TR), til
strækkeligt til at styre et efterfølgende rørtrin.

Det maksimale uforvrængede output ligger om
kring 300 mW på 3,5 og 150 mW på 30 MHz, 
men det er nødvendigt at have en smule i re
serve. Udgangsspændingen kan kontrolleres 
med en spidsspændingsdetektor, diagram V. 
Denne er en smule langsommere end indgangs 
VU-metret, men dog ganske fortræffeligt, me
tret kan faktisk følge med og blive hængende 
på talespidserne. Hvis klipperen er inde, hæn
ger nålen konstant på det indstillede niveau. 
Kredsløbet kan anbefales til f. eks. SWR-metre 
i forbindelse med SSB-sendere. Dioden skal 
være en silicium-HF type, ellers er intet kritisk.

Strømforsyningen stammer fra Danmarks 
største radiofabrik og er genial, idet den har 
udgangstransistorens collektor stelforbundet, så 
denne er meget let at holde kold. Derudover er 
der kortslutningssikring.

Overalt er der brugt billige transistortyper, 
selv om flertallet er benævnt BC 109, betyder 
det kun, at det er noget i den retning, mange 
af de der sidder i har ikke nogen påstempling. 
På grund af den ret kraftige modkobling i alle 
trin må transistortypen blive ret ligegyldig. 
Undtaget er BD 139, som er en ret ny billig 
plastictype med FT 250 MHz (5-6 kr.).

Litt.: OZ sept. -64, klipning i ESB-senderen. 
OZ, okt. -64, do., do.
Wireless World, Apr. -69. Wideband linear 
Amplifier. *
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Kryds- og intermodulation 
i modtagerens HF trin
Af Flemming Struve, OZ7FH, Egevej 8, 7600 Struer

De moderne top-modtagere anvender højt 
udviklede og dyre krystal- og mekaniske filtre 
for at opnå en god naboselektivitet, men end 
ikke den bedste selektivitet kan kompensere for 
dårlige kryds- og intermodulationsegenskaber i 
HF- og blandertrin.

6NF har i en tidligere artikel her i OZ1) om
talt forskellige blandertrins egenskaber, og for
målet med herværende artikel er at foretage en 
relativ sammenligning af forskellige almindeligt 
anvendte HF-trins egenskaber med hensyn til 
kryds- og intermodulation. Men først en kort 
omtale af, hvad kryds- og intermodulation 
egentlig er, og hvorledes det opstår.

KRYDSMODULATION (KM).
Ved krydsmodulation sker der en overføring 

af en uønsket stations modulation til en ønsket 
stations bærebølge, eller, sagt på en anden

måde, man taler om KM, når amplituden af et 
ønsket signal varierer i takt med modulationen 
på et uønsket signal. Som et eksempel antager 
vi, at en modtager er indstillet på et ESB-signal 
på 3,650 MHz, og vi antager, at der foruden det 
ønskede signal kun er ét signal på hele båndet, 
og det er et kraftigt ESB-signal på 3,750 MHz, 
altså 100 kHz borte, og dermed langt udenfor 
mellemfrekvensens gennemgangsområdet. Men 
hvis HF-trinnet har dårlige KM-egenskaber, vil 
det modtagne signal blive forstyrret af 3,750 
MHz-signalet.

Eksemplet er baseret på, at der, foruden det 
ønskede signal, kun er ét signal på båndet, og 
enhver, der har prøvet at lytte på en AM-radio,

Fig. 1. De afprøvede forstærkere. (A) JFET, (B) 
MOSFET, (C) bipolar, (D) emitter koblet og (E) 
kaskode.
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vil nok give mig ret i, at dette aldrig er tilfældet. 
I dag er båndene nærmest overfyldte, og alle 
kraftige, der er til stede, kan krydsmodulere 
samtidigt i varierende grad, også dem udenfor 
amatørbåndene, særlig hvis HF-trinets forse
lektivitet er dårlig. Det samlede resultat af den
ne KM vil lyde som baggrunds-„snadder“ og 
støj, så man faktisk kan tillade sig at sige, at 
selvom modtageren har et fint signal/støj-for
hold målt med målesender, er dens brugbare sig
nal/støj-forhold væsenlig ringere p. g. a. dårlige 
KM-egenskaber, og det samme gælder for dens 
effektive selektivitet, da stationer udenfor MF’- 
ens gennemgangsområde jo vil kunne forstyrre. 
Om KM’s opståen og styrke kan siges følgende:
1. KM opstår p. g. a. ulineariteter af tredie og 

højere orden i HF-forstærkerens overførings
karakteristik.

2. Modulationsprocenten, der overføres til det 
ønskede signal, er proportional med kvadra
tet på det uønskede signals styrke.

3. Modulationsprocenten, der overføres til det 
ønskede signal, er uafhængig af det ønskede 
signals amplitude.

4. Der behøver ikke være nogen forhold m. h. t. 
frekvens o. lign. mellem det ønskede og uøn
skede signal, for at KM kan opstå.

INTERMODULATION (IM)
Når to vilkårlige signaler blandes og der der

ved opstår et nyt signal netop på det ønskede 
signals frekvens, taler man om intermodulation. 
Som et eksempel antages det, at der findes to 
meget kraftige mellembølgestationer, én på 1,4 
MHz og én på 0,9 MHz, og hvis der dannes 
tredieordens IM i HF-trinnet, vil der bl. a. opstå 
et signal på (2 X 1,4) + 0,9 = 3,7 MHz, og 
hvis det ønskede signal ligger netop på 3,7 
MHz, vil man høre dette og et forstyrrende sig
nal, dannet af IM i HF-trinnet. Det forstyrrende 
signal kan selvfølgelig ikke fjernes af selv den 
bedste MF-selektivitet, da det jo netop ligger på 
den aflyttede frekvens. Det skal lige bemærkes, 
at signalet på 3,7 MHz ikke er det eneste, der 
dannes ved IM. Der er andre, nemlig ( 2 X 1 , 4 )  
= 0,9 = 1,9 MHz, (2 X 0,9) + 1,4 = 3,2 
MHz, (2 X 0,9) =1,4 = 0,4 MHz, 3 X 1,4 
= 4,2 MHz og endelig 3 X 0,9 = 2,7 MHz, 
og ud af dette ses det jo let, at man skal være 
meget heldig, med det antal stationer, der fin
des, hvis der ikke er to, der kan lave IM lige 
netop på den frekvens, der aflyttes, særlig når

det pointeres, at de ovennævnte eksempler kun 
er dem, der fremkommer ved tredie ordens
ulineariteterne. Der dannes jo også IM-produk
ter p. g. a. anden-, fjerde-, femte-, og højere 
ordens ulineariteter, og som omtalt under KM 
kan man ligefrem tale om en forringelse af mod
tagerens brugbare signal/støj-forhold og selek
tivitet p. g. a. IM.
Om IM’s opståen og styrke kan siges følgende:
1. IM opstår p. g. a. ulineariteter af anden og 

højere orden i HF-forstærkerens overførings
karakteristik.

2. Et uønsket produkts amplitude, dannet af 
tredie-ordens ulineariteter (som i eks.) er 
proportinal med kvadratet på 1,4 MHz sig
nalets amplitude, og direkte propertional am
plituden af 0,9 MHz signalet.

3. For at der kan dannes et IM-produkt på en 
bestemt frekvens, skal der være et bestemt 
indbyrdes forhold mellem de to frekvenser, 
der danner produktet.

HF-FORSTÆRKERNE.
Fig. 1 viser de typer af almindeligt anvendte 
HF-forstærkere, der blev undersøgt m. h. t. 
KM- og IM-egenskaber. Alle forstærkerne an
vender ens udgangskredse, hvis omsætningsfor
hold bringer udgangsimpedansen ned på 50 
ohm. Både den emitterkoblede og den integre
rede (koblet som kaskode) forstærker krævede 
parasitstopper i udgangskredsen, i den emitter
koblede en 100 ohms modstand, og i kaskoden 
en parasitdrossel.

AFPRØVNING AF KM-EGENSKABER.
Måleopstillingen til afprøvning af forstærkerens 
KM-egenskaber ses på fig. 2. Set fra forstærke
ren danner de tre 16-ohms modstande en impe
dans på ca. 50 ohm, begge signalgeneratorer 
moduleres med 30 %, 1 kHz.

FIG. 2.

Ved denne afprøvning indstilles generator 1 
til at producere et ønsket signal på 3,550 MHz, 
og det uønskede signal produceres af generator 
2 på 1,550 MHz. Kredsløbet, der skal afprøves,
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Først fjernes det uønskede signal, og et mo
duleret signal på 5 mV tilsluttes som ønsket sig
nal. Dette signal findes på modtageren, og volu
menkontrollen justeres til en aflæsning på 100 
på det selektive voltmeter. Derefter fjernes mo
dulationen fra det ønskede signal, og det modu
lerede uønskede signal forøges, indtil der fås et 
udslag på 5 på det selektive voltmeter. Ved 
dette niveau sker der 5/100 eller 5 % KM, og 
det uønskede signals styrke noteres.

Nu reduceres HF-trinnets forstærkning 5 dB, 
og attenuatoren reduceres med 5 dB, så inputtet 
til modtageren stadig er det samme, og målin
gen gentages, og dette sker over hele HF-for- 
stærkerens AGC-område i 5 dB spring.

Resultaterne af KM-afprøvningen ses i fig. 3. 
Af kredsløbene er dual-gate MOS-FET-forstær- 
keren bedst, selvom et par af de andre forstær
kere er bedre ved nogle ganske bestemte AGC- 
niveauer.
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indsættes og justeres til max. forstærkning (in
gen AGC). Den variable attenuator reducerer 
udgangssignalet til et niveau, der let behandles 
af modtageren, og outputtet fra denne måles 
med et selektivt voltmeter indstillet på 1 kHz.

Målingen skal vise, hvor stort et uønsket sig
nal, der skal til, før det ønskede signal er kryds
moduleret 5 %, og målingen foretages med trin
net indstillet til forskellig forstærkning (svarende 
til, at der er AGC på trinnet).

FIG. 3.

Fig. 3. Resultatet af KM-testen. Den vandrette ind
deling angiver styrken af det uønskede signal i milli
volt, mens den lodrette inddeling angiver HF-trin
nets forstærkningsreduktion i dB (svarende til, at der 
AGC-reguleres på trinnet). Bogstaverne ved kur
verne refererer til de afprøvede forstærkere.

Et typisk og interessant udseende for en KM- 
kurve har den bipolare forstærker. Bemærk, at 
det nødvendige uønskede signal for 5 % KM, 
ved en forstærkningsreduktion på 10 dB, er 20



millivolt, ved 15 dB reduktion 105 mV, og ved 
25 dB reduceres 20 mV. Denne spids i KM 
egenskaberne fremkommer ved, at arbejdspunk- 
tet for transistoren varieres, og i et bestemt 
punkt er trejde ordens ulineariteterne i over
føringskarakteristikken minimale, og KM-egen- 
skaberne er meget fine. Alle kurverne har mere 
eller mindre dette typiske udseende, og hvis der 
var brugt ideelt måleudstyr, ville man se, at 
disse var meget spidsere og havde en større 
spidsværdi.

AFPRØVNING AF IM-EGENSKABER
Måleopstillingen for IM-afprøvningen ses på 

fig. 4. Bemærk, at der er tilføjet en attenuator 
mellem signalgeneratorerne og det afprøvede 
kredsløb. Ved denne afprøvning er generatorer
ne ikke modulerede, men modtagerens beat-os
cillator og produktdetektor detekterer et enkelt 
CW-signal, der er frembragt ved IM i HF-for- 
stærkeren. Generatorfrekvenserne er 1,550 
MHz og 1,000 MHz, og det frembragte IM pro
dukt, som modtageren indstilles på, er (2 X 1,0) 
+ 1,550 = 3,550 MHz. Bemærk, at dette er 
trejde-ordens IM, og skal virke som kontrol af 
KM-afprøvningen, da KM hovedsagelig frem
bringes af trejde ordens ulineariteter.

Formålet er at bestemme amplituden af to 
ens signaler på 1,550 og 1,000 MHz, der giver 
et signal på 250 μV (5 % af 5 mV) på 3,550 
MHz. Først tilsluttes et 250 μV signal på 3,550 
MHz for at få en reference på LF-voltmeteret. 
Derefter justeres de to generatorer til lige stort 
output på 1,000 og 1,550 MHz, og den variable 
attenuator lige efter generatorerne justeres til 
maximum dæmpning. Dæmpningen reduceres 
derefter, til der opnås 250 μV IM, og signaler
nes størrelse noteres. HF-trinnets forstærkning 
reduceres med 5 dB, og attenuatoren efter trin
net reduceres også 5 dB, så modtageren stadig 
får samme input, hvorefter testen gentages, og 
dette gøres i 5 dB spring over hele HF-trinnets 
AGC-område. De resulterende kurver vises i 
fig. 5. Teoretisk skulle IM-kurverne være paral
lelle med KM-kurverne for de tilsvarende kreds
løb, og dette synes i store træk også at være 
tilfældet, undtagen i tilfældet med den spidse

top i KM-kurven for den bipolare forstærker. 
Denne forskel kan skyldes en eller måske begge, 
af følgende grunde: 1) der opstår nogen IM i de 
to signalgeneratorers udgangskredsløb. 2) Top
pen er så spids, at den falder mellem to trin på 
5 dB.

MÅLEFEJL
Nu må man endelig ikke tro, at disse målin

ger er fejlfrie, for det er næppe tilfældet, og de 
er under ingen omstændigheder absolutte, da 
transistorerne, der er anvendt, er typiske; for
stået på den måde, at de er valgt ud af en tilfæl
dig gruppe på 25-50 stk. og CA 3028 ud af 6 
stk., og kurverne er derfor ikke et gennemsnit af 
et stort antal målinger på hver type transistor, 
som det kræves for at resultaterne kan være ab
solutte. Andre kilder til eventuelle fejl er: 1) 
KM eller IM i modtageren. 2) Kalibreringsfejl 
af måleudstyret.

Formålet med denne afprøvning var imidler
tid heller ikke at opnå et sæt absolutte værdier, 
men at sammenligne de forskellige kredsløb 
relativt. Alle kredsløbene blev afprøvet under 
samme forhold og der er opnået brugbare re
sultater. Disse resultater viser, at dobbelgate 
MOSFET’en har de bedste KM- og IM-egenska- 
ber (over hele AGC-området) af de afprøvede 
kredsløb. Hver enkelt kredsløb har imidlertid 
sine egne karakteristiske egenskaber på andre 
områder, og dette kan i nogle tilfælde være vig
tigere end KM- og IM-egenskaber. F. eks. har 
kaskode-kredsløbet høj forstærkning, stort 
AGC-område og lavt støjtal. Hvis et HF-trin 
konstrueres, så der ikke skal AGC-reguleres på 
det, er junction-FET’en det bedste valg.

Fig. 6 viser forstærkningen for de enkelte 
trin, uden AGC, og det bemærkes at de to 
kredsløb med de bedste KM- og IM-egenskaber 
også har den laveste forstærkning. Grunden er, 
at både J-FET og MOS-FET har høj indgangs
impedans, og impedansen, de fødes med under 
afprøvningen er kun 25 ohm (belastningsmod
standen parallelt med generatormodstanden) og 
denne lave fødeimpedans er skyld i den lave 
forstærkning. Kolonne 3 i fig. 6 viser hvilken 
impedans, de to kredsløb skal fødes med for at
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give 15 dB forstærkning, og disse værdier opnås 
sædvanligvis let ved at føde dem fra et udtag på 
antennespolen. Denne spoles Q skal være så 
stort som muligt, set fra det synspunkt, at et 
uønsket signal indenfor kredsens gennemgangs
område vil få samme opsving som det ønskede 
signal. Husk, at KM-procenten er proportional 
med kvadratet af det uønskede signals amplitude, 
og det er ikke nogen hjælp, at det ønskede signal 
bliver kraftigere, da KM er uafhængig af det 
ønskede signals amplitude. Dette vil sige, at en 
opsving på 12 dB vil medføre, at det uønskede 
signal kan blive 24 dB svagere og give samme 
KM-procent, hvorimod signaler udenfor anten
nekredsens gennemgangsområde ikke får noget 
opsving, og derfor ikke volder de samme pro
blemer.

For at få bedst udbytte af at anvende FET’s 
skal man altså føde dem med så lav impedans, 
som praktisk muligt, Fra en antennekreds med 
høj selektivitet.

Ved at føde fra en lav impedans forringes 
støjtallet, hvilket har stor betydning på VHF og 
UHF, mens antennestøjen er så dominerende på 
frekvenser under 50 MHz, at en forringelse af 
støjtallet ikke har nogen praktisk betydning, så
længe det ikke bliver dårligere end 1 dB dårli
gere end den ideelle modtager.

KONKLUSION
Selvfølgelig er alle muligheder for HF-for

stærkere ikke afprøvet her, og der er måske mu
ligheder for at lave kredsløb med endnu bedre 
egenskaber. Den lave fødeimpedans antyder jo, 
at en jordet-gate-forstærker måske er bedre*, og 
en uafkoblet emittermodstand i den bipolare 
forstærker vil måske også forbedre denne. De 
afprøvede kredsløb må dog siges at være de 
mest almindeligt anvendte, og afprøvningen 
giver et overblik over deres relative KM- og IM- 
egenskaber.

d B

Kredsløb
Forstærkn.

dB

Føde
impedans 
for 15 dB 
forstærkn. 

ohm

Forringelse 
af KM- 

egenskaber, 
dB

JFET 3 395 24

MOSFET 7 158 16

Bipolar 30

Emitter- 17
koblet

Kaskode ’ 31

Fig. 6

dB

mV
FfG.5.

* At indgangsimpedansen er lav er na
turligvis ikke ensbetydende med at KM 
og IM er gode. Så kunne man jo blot 
shunte forstærkerindgangen med en lav 
modstand. Men noget er der alligevel om 
snakken - på mere indirekte vis. Det er 
noget med støj, modkobling og andet 
skummelt. TR.

Fig 5. Samme som ovenfor 
blot IM i stedet for KM.
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Virkelig simpel LF-forstærker
Af OZ5HU, Henry Nielsen, Jerlev pr., 7100 Vejle

Hvor tit står man ikke lige og har brug for en 
lille LF-forstærker? - Her er en, og da den vist 
ikke er set før her i OZ, må den vel mærkvær
digvis ikke være kendt.

Forstærkeren (fig. 1) består af 3 transistorer 
- ikke andet, så det er vel nok noget af det 
mindste, man kan lave, men den fungerer skam 
godt nok.

Fig.l

En lille strømændring - et signal fra en gram
mofon, en tonegenerator, en radio eller andet - 
på basis på Q1 giver anledning til en større 
strømændring gennem emitter, hvilket bevirker 
en strømændring i basis på Q2. Også her giver 
dette anledning til en større strømændring gen
nem emitter. Samme forhold gør sig gældende 
tredie gang ved Q3, og en lille vekselstrøm på 
basis af første transistor vil nu være forstærket 
op så mange gange, at den kan høres i en højt
taler.

Den her beskrevne opstilling er naturligvis 
ikke nogen Hi-Fi-forstærker, men den lyder 
pænt - nogenlunde lige så pænt som en almin
delig BCL-spille, og styrken er med en krystal 
pick-up i grammofonen rigeligt god nok til stue
brug.

Om opbygningen følgende: Transistorerne 
kan f. eks. være 2 stk. AC126 og i udgangen en 
AD 149, men tilfældige 16 øres transistorer kan 
lige så godt anvendes. I alle tilfælde må man 
prøve sig en lille smule frem, indtil man finder

en indgangstransistor med netop den tomgangs
strøm, der betinger en emitterstrøm på 25-75 
mA i Q3. Man kan også, og det er måske nem
mere, opnå en rimelig tomgangsstrøm ved at for
binde en modstand mellem basis og kollektor 
på første transistor. Eventuelt kan man anvende 
en eller anden silicumtransistor, som man bare 
vender om, og prøve med nogle forskellige ba
sismodstande R, til man finder den rigtige, (fig.
2.) Nogen værdi for R kan jeg ikke opgive, men 
i lighed med den tidligere nævnte modstand skal 
den nok ligge i området 100 k — 5 M. Det 
plejer den .

Opbygningen har jeg foretaget på en almin
delig kronemuffeklemrække, og må jeg forresten 
ved denne lejlighed slå et lille slag for anvendel
sen af dem i små eksperimentopstillinger som 
denne. Jeg har brugt dem ved mange forsøg og 
er vældig glad for dem. De er billige og yderst 
anvendelige, og man er fri for den evindelige 
lodden f. eks. transistorer på og af, en proces, 
disse jo ikke er videre glade for.

Bemærk, at der er DC-spænding på indgan
gen, og at opstillingen er temperaturfølsom. 
Hvis der er et rimeligt spændingsfald (> 1 V) 
over belastningen er temperaturafhængigheden 
dog ikke så slem.

Spændingsforstærkningen er ca. 1.
Da der går DC-strøm gennem højttaleren 

kan man ikke anvende en af de moderne bas
højttalere - membranen er for blødt ophængt.
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HF - impedansmeter
Af OZ6EI, Eigil Hougaard, 8355 Ny Solbjerg

Det har ved flere lejligheder været et savn 
for mig ikke at kunne måle impedans, og jeg 
har flere gange lovet mig selv, at jeg skulle ha
ve et instrument bygget til dette formål, men 
hver gang jeg har været i forlegenhed, har jeg 
klaret mig på anden vis.

Fornylig skulle jeg tilpasse en stærkt forkor
tet dipol til 15 m båndet, og det viste sig gan-

relse (ca. 150 pF), så jeg har anvendt en idé, 
OZ1HM (nu OX3HM) gav mig for et par år 
siden — en ganske simpel broopstilling. Det er 
vist svært at lave et måleinstrument med færre 
komponentér end dette. Som følge deraf er det 
billigt at fremstille og burde derfor være i en
hver „eksperimenterende" amatørs skuffe.

Diagram og konstruktion ser sådan ud:

HF-impedansmeter

ske håbløst, da antennen er meget skarp i re
sonans.

Jeg gik derfor i gang med HF-impedansme- 
teret. De fleste konstruktioner man har set af 
den slags er med to ens kondensatorer, der kan 
køre sammen efter differensprincippet, men det 
kan være svært at finde et par af passende stør-

Som det fremgår af tegningen anbringes de 
to coaxfatninger over for hinanden, og poten
tiometeret imellem dem. Det gælder nemlig om 
at gøre tilledningerne så korte som muligt.

Den nødvendige HF skaffer man sig lettest 
fra et gitterdykmeter. Det er jo et instrument, 
alle amatører har i forvejen - man kan sim
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pelthen ikke eksperimentere uden. Man frem
stiller en link på 4 vindinger. Jeg brugte her en 
stump pertinaxrør, der lige kunne gå ind over 
spolerne på mit gitterdykmeter, til at vikle lin
ken på. Forbindelsen til impedansmeteret skal 
være coaxkabel. Som coaxfatninger er brugt 
SO-239. På målesiden indebærer det nemlig 
den fordel, at et almindeligt bananstik passer. 
Det kan somme tider være praktisk.

Om diagrammet er vist ikke meget mere at 
sige, blot, at HF-droslen kan være en tilfældig 
fra rodekassen, og dioden stilles der heller ikke 
store krav til. Du bruger, hvad du har f. eks.

idet jeg går ud fra, at du er klar over dette. 
Skulle du trænge til genopfriskning af det, så 
læs „Vejen til sendetilladelsen", kapitel 7, må
leteknik. Når broen er i balance, går der ingen 
strøm.

Anvendelse: HF fra gitterdykmeteret til im
pedansmeteret via link. Impedans, der skal må
les, sættes på impedansmeterets anden indgang. 
Broen drejes til minimum.

HF-impedansmeteret kan bruges til bestem
melse af en antennes resonansfrekvens og im
pedans ved denne, når man bruger det som an-

OA 81-85-91-95, som sikkert er en af dem, du 
har liggende.

Kalibrering: Når instrumentet er færdigbyg
get, skal det kalibreres. Det gøres ved at sætte 
forskellige modstande på måleindgangen, dreje 
til minimum og lave en skala efter dette. Det 
er absolut nødvendigt til kalibreringen at bruge 
modstande, der ikke er trådviklede, da vi ellers 
får indført reaktanser, og så kan broen ikke 
stilles til 0. Vitrohm Vi watt modstande, type 
SBT kan anvendes. Når der kalibreres bør man 
køre gitterdykmeteret på så lav en frekvens 
som muligt.

Der vil med broen kunne måles impedanser 
op til ca. 1 kohm.

Hvordan broen virker, skal jeg ikke omtale,

vist. Det letter i høj grad justeringen af en van
skelig antenne. Det har jeg i hvert fald op
daget.

Det er naturligvis også muligt at måle f. eks. 
indgangsimpedansen af en forstærker.

Nu må man naturligvis ikke tro, at man har 
fået en fuldstændig erstatning for et dyrt kom
mercielt måleinstrument. Instrumentet er sim
pelt og billigt og er derfor kun et ret groft 
hjælpemiddel, men det er alligevel et godt hjæl
pemiddel, så det betaler sig at ofre både tid og 
penge på at bygge det.

P.S. Der står lidt om anvendelsen af det i 
„Radio Communication Handbook“ (udgivet 
af RSGB) under afsnittet „Målinger".

Mængden af teknisk stof på lager er stadig unormalt stor, hvorfor gennemløbstiden 
i øjeblikket er større end sædvanlig. Vi forsøger at køre med udvidet sidetal indtil 
puklen er gravet af, men hav venligst tålmodighed, og hold ikke stof tilbage, for 
bøtten kan vende meget pludseligt — det er sket før!

Godt nytår ønskes af TR, 2NG og 7AQ.
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Privat-radio.
DR TR

Her i Rungsted-Hørsholm florerer 27 MHz-radio
terne, som nogle så smagfuldt kalder os. Og fra denne 
samling er foreløbig rekrutteret to medlemmer til 
EDR, heraf nu en med licens. Flere synes interesse
rede. Men et problem er ved at få nogle til at for
tvivle og tildels til at tabe interessen for at gå videre. 
Jeg behøver næppe nævne det: TVI. At nogle også går 
direkte i stereoforstærkere etc. er jo nærmest et nabo
problem, men TV’er er jo et farligt område at for
styrre.

Jeg er klar over, at der bør foreslås enten et lavpas
filter eller måske snarere et båndpasfilter, men så 
standser vi, idet jeg ikke mener mig kapabel til at 
dimensionere sådanne.

Har der i OZ været beskrivelse heraf, som man 
kan omsætte til privatradio? Jeg mindes ikke at have 
set noget brugbart, og — med det slagsmål, vi har på 
biblioteket for at få fat i OZ - kan det drøje lange 
tider, før vi kan finde frem til noget.

Er det muligt, du kunne vejlede os lidt, helst såle
des, at det kan bruges til at bygge noget efter? Mon
teringen på print og i kasse klarer vi selv, når blot vi 
véd, hvad vi skal bruge, og hvordan.

I håb om hjælp til alle Alaska-folkene her, de spæn
der lige fra civilingeniører til skoledrenge, fra hus
mødre til invalider, og iblandt os er der også nogle 
»uartige« drenge, der sender med 5 watt!

Vy 73 de OZ8RY - Alaska 21.

DR OM 8RY
Tak for dit brev. Jeg vil da gerne hjælpe, men jeg 

kender ikke ret meget til PR-folkets udstyr og adfærd. 
Sådan nogle pirat-radioer er såvidt jeg ved, typegod
kendt, når de altså er lovlige, og godkendelsen falder 
bort, hvis man piller i dem - måske også blot man 
sætter en anden antenne på eller indskyder et filter?

For at fjerne forstyrrelserne skal der sikkert gøres 
tre ting. Nr. 1 er et lavpasfilter mellem PR-spillen og 
antennen. Der er vel nok ikke frekvenser under 27 
MHz i spillen (?), så et LP-filter er tilstrækkeligt. Det 
er bedst at undgå et båndpasfilter, for sådan et er 
meget mere kritisk i komponentværdier og kræver 
omhyggelig justering. Lavpasfilteret skulle kunne re
produceres uden individuel trimning. Alle de filtre, 
jeg har set beskrevet, har været beregnet til indsæt
ning i en 50 ohms coax-linie, men sådan en 27 MHz 
teleskopantenne på en bærbar snakke-børge er jo vel
nok nærmere en ottendedel end en kvart bølge lang. 
og så er der problemer.

Det er så spørgsmålet, om filteret er nødvendigt, og 
i bekræftende fald om det får den tilsigtede virkning. 
Det afhænger af, om den harmoniske udstråling sker 
via antennen eller direkte fra PR'ens indmad. Det

kan sagtens være tilfældet, hvis kabinettet er af pla
stic, dvs. ikke er en tæt metalkasse.

Nr. 2 ting at gøre er at indskyde et højpasfilter i 
den forstyrrede TV-modtagers antennekabel. Det er 
meget lidt morsomt at skulle forklare en masse nabo
er, at deres TV-kasser er for dårlige til at holde uved
kommende, men lovlige signaler ude, og det kan blive 
dyrt, hvis ikke et ferritrør om netledningen eller et 
højpasfilter udenfor modtageren er nok. Den gode 
nabo vil højst sandsynligt finde det i overensstem
melse med almindelig retsopfattelse, at indgreb i hans 
spille sker uden udgift eller ulempe for ham. Den 
lidt mere skrappe nabo vil med fuld ret kunne kræve, 
at en »rigtig« radiomand, dvs. en autoriseret service
tekniker, udfører det kirurgiske indgreb, for PR-man
dens regning selvfølgelig. Og man kan nok uden at 
fornærme nogen sige, at dette problem nok falder en 
del udenfor det stof, en TV-servicemand normalt har 
tilegnet sig.

Den 3. ting er haj-fidelajti-kasserne. Problemet er 
næsten altid HF, der kommer ind via højttalerlednin
gerne, når frem til småsignaltrinene via modkoblings
kredsløbet, og ensrettes i en ubeskyttet transistor. Der 
skal en 10 nF keramisk skivekondensator på alle HT- 
ledninger direkte ved stikket. Begge ledere til en HT 
skal afkobles til stel, med mindre den ene leder er 
stellet umiddelbart ved stikket.

Da der er så meget uoplyst i sagen, kan mit svar 
kun blive sådan noget løs snak, som ovenfor. Skal 
jeg hjælpe, må jeg have nogle facts (tekniske) om 
PR-spillerne og brugsforholdene. Vy 73 de 7AQ.

DR TR.
Tak for brevet. Jeg er beæret over at blive anmodet 

om at »belære« TR vedr. de såkaldte Piratradioer, 
hvilket navn nok ikke helt dækker, idet anvendelsen 
af visse walkie-talkies jo vitterlig er lovlig. Kun må 
det hastigt tilføjes, at de lovliges antal formentlig er 
væsentlig lavere end de ulovlige. Hvilken WT kan 
næsten undgå at blive genstand for indgreb for at 
kunne stå sig i konkurrencen?

De fleste større W-T (også de lovlige) er forsynet 
med stik for tilslutning af udvendig antenne, og denne 
er oftest ground-plane med en impedans på 50 ohm, 
idet de er fabriksfremstillet til kabler med 50 ohm — 
siges det da ... Min egen GP er hjemmelavet for kr. 
10,- med fire vandrette radialer og tilpasning gennem 
kablets (50 ohm) længde. Derfor skulle det ikke volde 
kvaler at tilslutte et filter mellem W-T og antenne. De 
færreste sender hjemmefra på pisken. Antennestikkerne 
er på de lovlige et fonostik, der passer til kablet, altså 
med inderkore og skærm. På de ulovlige er der 
coaxialstik. Alt dette betyder altså, at W-T hovedsage
lig anvendes på fast QTH og kun undtagelsesvis mo-
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bilt, men da med mobilantenne, altså også her med 
skærmet forbindelseskabel til antennen.

Du foreslår at prøve, om W-T’en også giver ud
stråling uden antenne. Ja, det kan vi jo, når der er 
teleskoppisk at holde på, men for de andre risikerer 
vi da ballade, når der ingen belastning er på, og der 
tastes.

Jeg vil gerne forfølge denne TVI-affære, dels fordi 
det vil opmuntre de unge, så nogle af dem måske går 
videre (ind i EDR), dels fordi det jo er rart at stå sig 
godt med de omkringboende, og så også fordi mange 
af de unge skal jævnt tidlig i seng og derfor aldrig har 
rigtig lejlighed til at bruge spillen om aftenen. I øv
rigt er det vor område-forenings ønske, at vi skal stå 
os godt med andre og gerne respekteres.

Vore medlemmer har ofte medvirket til hjælpeak
tioner, og vor tone og indstilling roses rundt omkring 
og siges at danne forbillede. Det lyder jo såre skønt, 
og noget er der også om snakken.

Til slut kan jeg nævne, at disse W-T’s giver mange 
megen fornøjelse og adskillige en vis tryghed. En nat
teravn her hørte f. eks. fornylig klokken 3,30 AM en 
dame kalde og bede om hjælp. Han svarede, det var 
en ældre dame, der havde hjerteanfald og bad om at 
få sin læge, der havde nøglen til hendes lejlighed 
deponeret, tilkaldt. Dette skete, og lægen ringede da
gen efter til vor mand og takkede, damen havde næp
pe klaret sig uden den hjælp.

Endnu en solstråle: En sen aften hørte jeg fra Kø
benhavn et kald om hjælp, »han kunne ikke mere«. 
Jeg fik fat i ham, fik hans adresse og lavede nødop
kald til København, fik en anden til at rydde kanalen, 
og ti minutter efter var der dødsstille og kun den nød
vendige trafik til at forklare, hvor gaden lå. 10 mi
nutter efter var den første mand inde i lejlgheden og 
kunne rekvirere natlæge. Depression, et glas sovepiller, 
en tømt spritflaske.

Endnu en, før glorien hæver sig til skyerne: En fi
sker 3-4 sømil ude i Faxe Bugt kaldte og kaldte uty
deligt pr. W-T. Hans båd var sprunget læk, motoren 
var standset, der var kraftig sø og tiltagende vesten
vind. Første stop ville være Litauen, hvis han da kom 
så langt. Jeg forstod endelig, hvad det var, og fik en 
stor hurtigbåd ud efter ham, han sad i vand til knæ
ene.

Jo, det var piratradioer og legetøj, forstyrrelser osv., 
men alligevel - ikke sandt? Vy 73, 8RY.

DR OM.
Tak for dit brev. Jeg tror, mange licenserede kort

bølgeamatører og medlemmer af EDR har det, som 
jeg har haft det: en indstilling til PR-folkene baseret 
på den antagelse, at det er nogle, der ikke har gidet 
lære at morse og/eller ikke har tålmodighed eller for
stand til at tilegne sig den smule teknisk viden, der 
kræves til den mundtlige, tekniske prøve. Og som så 
alligevel har haft den frækhed at »efterligne« de »rig
tige« amatører med fabriksfremstillet grej (ulovligt 
modificeret, naturligvis) eller måske endda med noget 
sammenklampet stads fra et af de efterhånden talrige 
og teknisk set ret skumle elektronik-tidsskrifter, vi ef
terhånden oversvømmes med.

Jeg tror, tiden er inde for EDR’s medlemmer til at 
anlægge et noget mere nuanceret syn på privatradio-

folkene. Jeg skal gerne her lægge for ved ikke mere at 
bruge den spøgefuldt-nedladende glose »piratradio«. 
Det er jo korrekt, at disse stationer i princippet er 
fuldt lovlige, og at de udfylder et behov for kommu
nikation på en uformel og økonomisk overkommelig 
måde. Ligesom knallerten er det i den rullende trafik, 
er privatradioen en fornuftig løsning på problemet at 
tilfredsstille et naturligt behov.

Det er naturligt for PR-folkene at have deres egen 
forening og evt. også foreningsblad, for deres inter
esseområde afviger på mange punkter fra EDR's. Men 
der er også overlappende områder, hovedsagelig af tek
nisk natur. Det må da være en naturlig ting for OZ at 
imødekomme behovet for teknisk oplysning, hvor det 
falder sammen med de licenserede amatørers behov. 
Et oplagt emne til behandling i OZ er netop - TVI.

I denne forbindelse kan jeg fortælle, at vor svenske 
kollega QTC (SSA’s foreningsblad) har gjort regne
brættet op ogi en leder i december 1970 meddeler, at 
man af økonomiske grunde nu vil køre kommercielt. 
Man vil bl. a. henvende sig til privatradiofolket, hvil
ket skulle medføre en forøgelse af antallet af poten
tielle læsere fra de nuværende omkring 4000 til noget 
i retning af det 25-dobbelte. Det bliver interessant at 
se, hvorledes det spænder af!

Men tilbage til de tekniske problemer! Vi må jo se 
at få gjort noget ved den TVI, og her står vi os ved 
at følge en systematisk fremgangsmåde i hvert til
fælde. Den er beskrevet i VTS (Vejen til Sendetilla
delsen), 4. udg. kap. 14, side 134 ff, og lidt mere ud
førligt måske, i OZ juli 1963, p. 211: Systematisk 
TVI-jagt. Men da emnet er lidt for omfattende til 
denne brevform, bringer vi en særskilt artikel her i 
OZ.

De konstruktioner af lavpasfiltre med afskæring ved 
ca. 30 MHz, der har været i OZ, har været beregnet 
for sendere med effekter på mange hundrede watt, 
hvorfor det nok er mere rimeligt at lave en særlig 
konstruktion til PR-brug. Jeg vil nødig bare stikke 
dig nogle komponentværdier og et diagram ud, for om 
filteret kommer til at virke godt eller dårligt afhænger 
af mange ting, der ikke fremgår af diagrammet. Jeg 
vil gerne - hvis ikke andre allerede har en færdig løs
ning - lave en prototype til sådan et filter, hvis du så 
til gengæld vil afprøve det i praksis. Måske er denne 
løsning for langsom, men så må du have fat i OZ 
januar 1968, hvor OZ7CF har beskrevet et effektivt 
filter og i øvrigt har skrevet en virkelig god artikel om 
emnet. Det er jo en af fordelene ved vor forening, at 
vi kan få de virkelige kapaciteter til at skrive i OZ, de, 
der ikke ville drømme om at skrive til de kommerci
elle blade p. gr. af disses lave tekniske niveau.

Til TVI-jagten skal du bruge en kunstantenne 
(»dummy load«), der blot består af et stik, passende 
til spillens antennekonnektor, med en påloddet mod
stand. De små PR-spiller, der vel max. afgiver en halv 
watt, kræver bare to 100 ohms kulmodstande (endelig 
ikke trådviklede) i parallel. 5 watts typerne kræver no
get i retning af 5 stk. 250 ohm, 1 W i parallel, og 
vælger man blot alm. kulmodstande (Philips, Bey- 
schlag eller Vilrohm) og bruger kortest mulige tilled
ninger, får man en udmærket kunstig belastning.

Godt nytår og vy 73 de OZ7AQ, Bent.
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TEKNISK HORISONT
ved OZ7LX

Transistoriseret SSB-filterexciter med 
surplus 8 MHz krystaller
(Radio Amatööri nr. 10, 1970, p. 236-237).

OH2CD’s meget korte artikel viser diagram, 
printtegning (negativ) og komponentskitse for 
en lille opstilling med 5 transistorer. Tomgangs
spændingen på udgangen er angivet til 0,6 volt 
p-p. Filteret er med fire FT243-krystaller. 
Transistorerne er alle npn-Si typer, f. eks. 
BC107 eller lignende. Forsyningsspænding plus 
12 volt. Se fig. 1.

300 mW, hvilket er tilstrækkeligt til at udstyre 
et PA-trin med QQE03/12. Filteret er KVG 
type XF9B, som giver bedre sidebåndsdæmp
ning og større undertrykkelse af splatter end 
den noget billigere type XF9A. Dette har nor
malt kun betydning, hvor der bor flere 2-meter 
amatører tæt sammen, eller hvis man vil køre 
med stor effekt og være sikker på, at man ikke 
generer sine naboamatører.

Senderen er opbygget med to integrerede 
kredsløb RCA type CA 3028 og 4 transistorer. 
Se diagrammerne fig. 2 og fig. 3. Transistor T4 
i den lineære forstærker er en dual-gate FET 
type 3N140 eller 40673 (RCA), og det efter
følgende PA-trin er med en 40290 (RCA) eller 
en 2N3866. Artiklen mangler printtegning, men 
har vikledata for alle spoler.

TYI-test af farve-TV-modtagere
(QTCnr. 11, 1970).

SSA’s tekniske sekretær, SMØDLL, omtaler 
en interessant afprøvning af 15 forskellige chas
sistyper, som repræsenterer 25 forskellige fabri
kater og modeller af farve-TV-modtagere på 
det svenske marked. Afprøvningen foregik med 
en 14 MHz sender (HW-100) plus lavpasfilter 
(-65 dB ved TV-kanal 4) og en 2 x 5 meter 
dipol anbragt 2 meter fra kanal-4 antennen. Af 
de 15 forskellige TV-chassistyper var de 4 for
styrret af effekter under 5 watt (ITT Schaub- 
Lorenz Weltspiegel, Graetz Burggraf Color, 
Tandberg CTV 1-91 og ITT-Luma LF22G04). 
Derimod var 3 apparater helt uforstyrret ved

Fig. 2. Diagram over 9 MHz SSB-generator og blan
dertrin med 144 MHz output.
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Fig. 1. Diagram over filterexciter med surpluskrystal
ler.

2-meter SSB-styresender med 
integrerede kredsløb
(DL-QTC nr. 12, 1970).

DL8ZX har lavet en 144 MHz sender som 
ved forsyning fra plus 12 volt kan afgive ca.



Fig. 3. Diagram over 144 MHz linerer forstærker.

100 watt udgangseffekt (Blaupunkt CTV 600S, 
Telefunken Palcolor 740T og Radionette Co- 
lormatic 70).

Den nævnte prøves formål var udelukkende 
at påvise, at nogle apparater meget let forstyr
res, hvad andre enten slet ikke gør eller even
tuelt kun i ringe grad.

Afprøvninger af denne art skal naturligvis 
foretages under ensartede, helst standardise
rede målebetingelser, og resultaterne forelæg
ges for fabrikanterne. Mon ikke de danske fa
brikanter kunne tænke sig at se deres produk
ter stå øverst på kortbølgeamatørernes hit-liste 
over TVI-sikrede fjernsynsmodtagere?

Spørgsmål sendes til OZ’s tekniske redaktion (se 
adressen bag i OZ) med opgivelse af EDR-medlems- 
nummer og evt. kaldesignal. Spørgernes anonymitet 
respekteres, og navn og adresse når således ikke læn
gere end til Teknisk Redaktion.

Speech Processing på SSB
Min SSB-TX (FL500) er forsynet med dy

namisk kompression (ALC), men taleeffektivi- 
teten af mit signal er vist alligevel beskeden. 
Anodemeternålen når ikke over 175 mA (fuld 
udstyring 420 mA) ved almindelig tale, uden 
at ALC-indikatoren viser overstyring. Jeg vil 
derfor bygge en eller anden form for „speech 
processing device“ (hørt på 20 m), der giver 
den optimale effektivitet under DX-arbejde, 
helt uden henyn til Hi-Fi-kvaliteten. Men hvor
dan laver man det? a) En gammeldags klipper 
med Si- eller Ge-dioder? b) Eller en dynamisk 
kompressor med meget kort tidskonstant? c) 
Eller noget helt tredie? Mange af de konstruk
tioner, man hører på båndene, virker bestemt 
ikke i retning af at øge forståeligheden. Jeg vil
le gerne have anbefalet et bestemt princip, som 
jeg så selv evt. kunne udforme i praksis.

Det faktum, at fabrikanterne af SSB-sendere

ikke allesammen indbygger en eller anden type 
speech processer i deres produkter, kunne tyde 
på, at sådan nogle enten ikke er effektive nok 
til at retfærdiggøre merprisen, eller at en effek
tiv indretning er alt for dyr - det er vel sådan 
set det samme! Men derfor kan det jo godt 
være, at amatørerne selv kan bygge noget, der 
ad denne vej kan øge signalernes DX-effekt. 
Lad være at vente mirakler - dem kommer du 
faktisk lettere til ved hjælp af et 30 meter højt 
tårn og en 4-element yagi. Første skridt for dig 
og andre interesserede synes jeg imidlertid må 
være at læse noget om problemerne, og det 
kan du gøre i bogen „Single Sideband for the 
Radio Amateur“, udgivet af ARRL, annonce
ret i OZ fra A. Flensborgs boghandel og an
meldt her i bladet i november 1970 side 406. 
Her kan du f. eks. p. 158 læse om. hvad betyd
ning anodemeterets udslag kan tillægges, og du 
vil se, at det dog alligevel ikke er så helt dår
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ligt, hvis du kan få vrikket det op på halvdelen 
af PEP-udslaget, svarende til CW. Vil du dyk
ke ned i de her sager, bør du have adgang til 
et oscilloskop, der formentlig så vil vise, at 
netop din stemme giver nogle høje, smalle 
spidser, der ikke rigtig får DC-strømmen op i 
PA, men som giver fuld udstyring og derfor 
får ALC’en til at råbe alarm. Andre stemmer 
kan måske få samme sender til at indicere høj
ere meterudslag, men om stemmens indehaver 
derfor får flere DX’er i logbogen, er vel et 
åbent spørgsmål. Derefter kan du læse side 
217 i bogen (eller i januar 1969 QST) om 
netop det, du spørger om. Her må lige indsky
des, at ALC (Automatic Level Control = aut. 
niveauregulering) er det samme i senderen, 
som AGC eller AVC (hvad man så foretræk
ker at kalde det) er i modtageren, nemlig en 
form for tilbagekobling, hvorved forstærknin
gen i et eller andet trin reguleres ned, når ud
gangssignalet når en vis værdi, således at over
styring undgås. ALC har ikke noget med 
speech processing at gøre, idet det ikke ændrer 
på forholdet mellem spids- og middelværdi af 
signalet. - Klipning af HL-signalet kan man 
få i PA-trinet, hvis man sætter ALC’en ud af 
kraft, og ens signal vil så lyde kraftigere, men 
noget forvrænget. De intermodulationsproduk- 
ter, der dannes ved klipningen vil imidlertid for 
en stor dels vedkommende være ensbetydende 
med nye sidefrekvenser udenfor den ønskede 
båndbredde, det er det, man betegner som 
splatter, og som får de andre amatører på bån
det til at ønske grimme ting. - Vil vi have for
delene ved klipning, og det vil sige en forøgelse 
af ens „gennemtrængningsevne" på op til en 
S-grad, er man nødt til at udføre klipningen 
sådan, at man kan fjerne de frembragte fre
kvenser udenfor de 3 kHz båndbredde, man 
kan tillade sig at beslaglægge. Det er lettest at 
bruge LF-klipning plus 3 kHz lavpasfilter (fil
teret er ikke nødvendigt i en „filtersender"), 
men bedst at klippe selve SSB-signalet. Dette 
er også den dyreste løsning, idet man da må 
anvende et krystalfilter ekstra for at fjerne in- 
termodulationsprodukterne. - En kompressor 
er en mere eller mindre blød mellemting mel
lem en simpel AGC og en klipper. Jo kortere 
tidskonstanter, jo nærmere kommer vi klip
peren. Alle løsninger er omtalt i ARRL-bogen 
og har også været beskrevet i OZ for nogle år 
siden.

Modtageantenne og HW100
Kan du give mig et tip om, hvordan jeg skal 

få monteret en indendørsantenne (forbud mod 
udendørsantenner) i en lejlighed på 5. sal 
(øverst) med relativt fri beliggenhed, den 
skal bruges til modtagning på følgende bånd: 
160 m, 80 m, 40 m, 20 m, 15 m, 10 m og 
6 m? Opgiv venligst trådlængde, tråddiameter, 
trådmateriale, nedføring etc. - Har Heath’s 
HW100, evt. HW101 været testet i OZ? Kan 
du evt. give mig resultatet?

Din skitse, som ikke er medtaget her, viser 
et rum på 2,75 x 4,60 m. Er ejendommen mu
ret og ikke jernbeton, skulle der slet ingen pro
blemer være, så længe antennen kun skal bru
ges til at modtage med. Så længe din modtager 
har et rimeligt godt støjtal, og det har alle 
moderne modtagere, vil en dipol afstemt til 
modtagefrekvensen og ophængt højt og frit fak
tisk afgive så meget signal, at den indstrålede 
støj langt overgår modtagerens støj. Når vi 
ser bort fra ganske særlige tilfælde, vil man 
med sådan en antenne normalt kunne indskyde 
et dæmningsled på 10-20 dB før modtageren 
og alligevel stadig kunne høre de svageste sig
naler, der kun lige kan hæve sig over bånd
støjen. Men skal vi til at sende, er forholdet et 
andet, så skal vi nemlig konkurrere på signal
styrke i Langtbortistan, og her giver hver dB 
forbedring af antennen også en dB i den anden 
ende i forhold til konkurrenterne. Som mod
tagerantenne ville jeg tro, du kan nøjes med en 
stump PVC-isoleret monteringstråd ophængt 
langs vinduesvæggen under loftet. Det bliver til 
en slags L-antenne, og jordforbindelsen skal 
gå til radiatoren. På de lavfrekvente bånd er 
det muligt, tråden med fordel kan forlænges 
langs væggen indad i huset, men det vil et 
forsøg hurtigt vise. - Nej, importører og for
handlere tør normalt ikke sende os deres varer 
til testning og omtale i OZ. De vil åbenbart ik
ke være deres varer bekendt, og da EDR’s 
medlemmer tilsyneladende er ligeglade, bliver 
der nok aldrig noget ud af det. Da vi ikke har 
mulighed for at foretage en objektiv vurdering 
af det grej, der sælges, har vi kun mulighed for 
at danne os en mening på basis af, hvad vi kan 
læse. Rent umiddelbart vil jeg tro, at de japan
ske apparater er bedst i „performance per dol
lar". Det er muligt, Heath kan være med som 
kit, de færdige amerikanere kan vist ikke. Men, 
som sagt, det er kun „von horensagen".

Vy 73, 7AQ.
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Formanden skriver:
Må jeg på HB’s og ikke mindst på egne vegne brin

ge en hjertelig nytårshilsen til alle medlemmer af 
EDR. Jeg forbinder denne hilsen med ønsket om, at 
hvor vi end henvender os i medlemskredsen om støtte 
til et eller andet der skal gennemføres, må møde vel
villighed og forståelse for en personlig deltagelse og 
aktivitet.

Målet vi arbejder hen mod - og som står som devi
se for året 1971 - er, at alle medlemer skal aktiveres 
i arbejdet for EDR - og dermed for hele den danske 
amatør-bevægelse.

Vi skal gøre hver dag til en EDR-dag - hvilket ik
ke kun skal være den dag OZ udkommer.

Børge Petersen, OZ2NU 
Formand for EDR.

PR-arbejdet i EDR.
Som anført andetsteds er undertegnede tiltrådt som 

EDR’s PR-mand. Jeg ser det som min opgave indtil 
videre at koordinere oplysningsarbejdet på en sådan 
måde, at videst mulige kredse får en korrekt opfat
telse af, hvad en licenseret kortbølgeamatør står for.

En af de vigtigste muligheder for at kunne oplyse 
om amatørradioens mange facetter er gennem den lo
kale udstilling i forbindelse med hobbyarrangementer
o. lign. Desværre har EDR i mange år ikke haft seri
øst udstillingsmateriale til brug ved sådanne aktivite
ter. Fornyligt er fremkommet en oplysningsbrochure 
som et skridt på vejen. Det næste skridt vil være at 
fremstille oplysende plancher og andet billedmateriale, 
der sammen med prefix-kort, qsl-kort, diplomer o. 
lign. kan danne stammen i nogle udstillingssæt, som 
lokalafdelingerne kan låne hos EDR.

For at få sagen ført effektivt ud i livet tænker jeg 
mig et aktivt samarbejde mellem interesserede lokal
afdelinger og enkeltmedlemmer, således at vi gennem 
at udnytte disse folks erfaring, interesse og eventuelle 
faglige baggrund kan få fremstillet et oplysningsmate
riale, som vi kan have glæde af i nogen tid fremover. 
Der tænkes fremstillet forskellige sæt, dels med et 
generelt indhold, dels med vægten lagt på specielle 
aktiviteter. Interesserede bedes henvende sig til mig.

Som et næste trin skal jeg dernæst bede medlem
mer, som modtager qsl-kort, men som ikke ønsker at 
beholde dem, om at sende kortene til mig. De vil der
efter kunne indgå i udstillingsmaterialet.

Sideløbende med bestræbelserne for at få fremstil
let et tidssvarende propagandamateriale optages der 
en personlig kontakt fra undertegnede med forskellige 
organisationer og institutioner, men også DU kan 
være med ved at fortælle om vores aktiviteter til så 
mange som muligt.

Godt nytår fra OZ7DX,
Vøgg H. Jacobsen, 

Gustav Adolfsgade 5, 2100 Kh. Ø.
Tlf. 01-92 (ØB) 81-70.

Hr. redaktør.
I OZ, december 1970, findes på side 454 bl. a. en 

oversigt over P & T’s forslag til nye effektbestemmel
ser for amatørradiostationer.

Man bemærker heri, at SSB-telefoni nu har fået 
sine egne regler, mens alle andre sendetyper er blevet 
samlet i en klasse.

Jeg har en formodning om, at EDR’s ønske om at 
få nye effekt-bestemmelser skyldes et ønske om at 
legalisere visse 1 kW SSB stationer, men således som 
forslaget er udformet, kan det let komme til at give 
anledning til mere uklarhed end klarhed.

Uklarheden ligger i den forskellige måde, hvorpå 
sendeeffekten ifølge forslaget skal bestemmes. For 
SSB-telefoni skal effektmålingen ske på grundlag af 
en tabsberegning, hvorimod effektmålingen ved de 
øvrige sendetyper skal ske ved en bestemmelse af dc 
input til udgangstrinnet.

Der findes forodentligt kun ganske få amatører, der 
er i stand til at bestemme tabene i udgangstrinnet af 
en sender, med blot nogenlunde nøjagtighed, idet ano
de (kollektor) tabet skal bestemmes som differencen 
mellem det til enhver tid værende dc input og sum
men af hf output og kredstab.

Det må være i alles interesse, at effektbestemmel
serne udformes således, at der er mindst muligt tvivl 
om, hvorledes de skal fortolkes.

Det vil sige, at de dels skal være ensartede, dels 
skal de være så operationelle og simple, at man bliver 
i stand til at udføre effektmålingen uden et urimeligt 
opbud af måleudstyr.

Bestemmelse af dc- eller enkelt tone input kan så
ledes udføres med et voltmeter og et amperemeter, 
effekten findes ved at multiplicere spænding og strøm 
med hinanden.

OZ7BQ, Hans Jørgen Rasmussen

Vanfore radioamatorer
LA5LG’s hjælpefond i dansk version.

Det var med glæde jeg læste 2NU’s leder i nov.- 
nummeret vedrørende vore handicappede amatører.

Spørgsmålet om en dansk version af LA5LG’s 
hjælpefond har igennem nogen tid været drøftet mand 
og mand imellem blandt foreningens medlemmer, og 
jeg mener, det vil være dejligt, om der nu kunne kom
me lidt mere skub i sagen.

OZ1CZ og undertegnede (1TD) fik interesse for sa
gen, da vi for ca. et halvt år siden tilfældigvis på 
svensk fjernsyns program 2 så en udsendelse om den 
norske hjælpefond. Vi skrev derefter til Norge, bad 
om nærmere oplysninger og har modtaget en masse 
materiale deroppe fra, bl. a. en 11 sider lang rede
gørelse for baggrunden for hjælpefonden og for en 
række problemer der har været ved etableringen af 
hele ordningen.
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Blandt det modtagne materiale kan bl. a. nævnes:
1. Retningslinier for udformning af ansøgning for 

funktionshæmmede.
2. Udkast til kompendium.
3. Retningslinier fra socialdepartementet.
4. En række avisudklip.
5. Et konferencedokument (Amateur Radio and the 

Handicapped).
Den store redegørelse for hjælpefonden samt bro

churen og en række af de avisartikler som er bragt 
om sagen i Norge, er fremsendt til 2NU og til OZ's 
redaktion, og jeg foreslår at dette materiale succes
sivt gengives i kommende numre af OZ.

Jeg tror, at det første skridt på vejen må være at 
skabe debat om sagen, og jeg kan nævne, at jeg har 
været i forbindelse med Berlingske Tidende, som sik
kert vil være interesseret i at bringe en omtale om 
spørgsmålet.

På det nuværende tidspunkt har jeg iøvrigt drøftet 
sagen med følgende hams: 3WP, 6PA, 5RO og 1CZ. 
og jeg tror, at der hersker nogenlunde enighed om 
følgende synspunkter.
1. Der må skabes interesse om sagen. Efter aftale 

med 3WP har jeg forfattet en artikel, som sand
synligvis vil blive bragt i et af de kommende num
re af Vanførebladet.

2. Man må sikre sig, at de nødvendige midler kan 
skaffes til veje. 3WP har ført indledende forhand
linger med Vanførefonden og Samfundet og Hjem
met for vanføre. Begge institutioner stiller sig po
sitivt overfor sagen.

3. Vi må appellere til radioamatørernes hjælpsomhed, 
således at en række hams i givet fald vil optræde 
som faddere for potentielle vanføre radioamatører 
og hjælpe dem med teknisk optræning og monte
ring af station, evt. med særligt hjælpeudstyr.

4. Der bør føres forhandlinger med P & T, således 
at der kan gives faste retningslinier for på hvilke 
betingelser man vil kunne give vanføre sendetilla
delse. Det må formodes at P & T vil kunne accep
tere en ordning, svarende til den den norske tele
styrelse har etableret.

5. Hele sagen bør organiseres fast og effektivt, og jeg 
synes det er imponerende så godt sagen er løst i 
Norge. Det første skridt bør være som 2NU fore
slog, at de interesserede samles til et møde, hvor 
alle sagens problemer nærmere kan drøftes.
1CZ og undertegnede modtager gerne 2NU’s invi

tation i lederen i nov.-nummeret, og jeg er sikker på 
at mange andre vil gøre ligeså.

OZ1TD, Trygve Tøn.

En kryds- og tværsopgave for radioamatører.
OZ8IX, skoleinspektør Henry Pedersen, Hals, har 

slidt godt i det for at kunne glæde amatører med fa
milier med denne lille nytårsspøg.

Opgaven er morsom og fuld af sjove amatørudtryk. 
Vi synes, vi godt kan tillade os for en gangs skyld at 
gå lidt uden for det ordinære stof.

8IX foreslog en præmieuddeling, men i betragtning 
af, at radioamatører betragter det som helligbrøde at 
klippe i deres blad, må vi lade denne idé ligge. God 
arbejdslyst og tak til 8IX. HR.

Ordforklaring.
Amatørforkortelser er ikke anført som forkortelser, 

men kun med betydning.

Vandret:
1. Helligdagsaktivist

13. Fire snese
14. Mange
15. Sælges halv
16. Rolle
17. Modstand
18. Uplettet
19. Gøre
20. Tidsrum
21. Æske
23. Er piratsending
24. Formode
25. Lavfrekvens (ty)
26. Spanien
28. Langsom fyr
29. Potmetre
35. Grundstof
36. Silent keys
37. Flod
38. Træ
39. Begynd
40. Solenoide
41. Belgien
42. Tjærerest
45. Tvivlsom
46. Eksisterer
47. Amatørgrej
49. Etui
50. Bæst
51. Tag plads
52. Rigtig
53. Telegrambureau
54. Drengenavn
55. Telegrafi el. karakter
56. Våben 
59. Nødsignal
61. GI. navn for rør
62. Varemærke
63. Moderne grej 
65. Raket
67. Blade
68. Eks-radiofabrik
69. Gik
70. Opsynsmand
72. Kan foneamatøren ikke
74. Ventes den 15.
75. Eks-radioblad
76. Genindspillet
77. XYL's

Lodret:
1. Trafodel
2. Afstemningsdel
3. XYL-grej
4. Lehar operette
5. Tralle
6. Dengang
7. Flod
8. Redskabet
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9. Arsag til nabovrede 32. Gibsart 52. Er der sjældent på 80 m
10. Slangudtryk 33. Til 56. Er BC1 ofte årsag til
11. Lever 34. Bindeord 57. XYL's store juleønske
12. Mål på lønningsdagen 37. Græsk bogstav 58. Eks-kasserer
20. Radiobølgernes tumleplads 38. Fagfolk, der er i stødet! 60. Skib
22. Forskellige blade 41. Grøn plet 61. Impedanstilpasning
24. Grundstof 43. I overensstemmelse 64. Romersk statsmand
27. Kæler 44. Det glæder mig 66. Uønsket på båndene
30. To ens vokaler 45. Risiko for duksedrengen! 71. Jern
31. OM’s dagbog (eller natbog?) 47. Opnås hos nogle firmaer 73. Kobberforbindelse

48. Istemmer 74. Libanon
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Traffic manager:

OZ2NU P. O. BOX 335, 9100 Aalborg

Postgiro nr. 43746 - (EDRs Traffic Department)

Telefon: (08) 13 53 50 efter kl. 17,30.

Contest Manager: OZ4FF
P. O. Box 121 - 3700 Rønne 
Tit.: (03) 95 31 11 

Diplom-manager: OZ5KD
Golfparken 111,
DK-9000 - Alborg 
Tit.: (08) 12 10 74 

Red. DX-stof: OZ3Y
Halsebyvej 1, 4220 Korsør 
Telf.: (03) 58 01 02 

Red. VHF-stof: OZ9AC
Kai Lippmanns Allé 6, 2791 Dragør 
Telf.: 53 12 89 

Red. DR-stof: OZ-DR 1453
Torben Jensen - Sandalsvej 7 
Sandal - 7000 Fredericia 

Red. Mobil-stof: OZ8IS
Abenråvej 35, 6100 Haderslev 
Telf.: (045) 2 55 0 

Red. Ræve-stof: OZ5WK
K. Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå 

Red. RTTY-stof: OZ7OF
Jørgen Hansen
P. O. Box 526 - 8600 Silkeborg

Traffic Manager og øvrige medarbejdere ved Traffic 
Department sender alle EDR-medlemmer de bedste 
ønsker om, at 1971 må stå i gennembruddets tegn 
for fremgang og aktivitet i vor forening.

Børge Petersen, OZ2NU 
Traffic manager.

Aktivitetstesten december 1970 

CW:
1 OZ1W 8 X 51 = 408
2 OZ4H 8 X 39 = 312
3 OZ4HW 8 X 37 = 296
4 OZ2LW 6 X 30 = 180
5 OZ2KI 6 X 24 144
6 OZ8E 5 X 21 105
7 OZ3FYN 6 X 16 - 96
8 OZ2TW 5 X 11 : 55

Phone:
1 OZ5JR
2 OZ5KD

23 X 125 = 2875 
23 x 113 = 2599

3 OZ6EO 23 x 111 = 2553
4 OZ5EV 22 X 109 = 2398
5 OZ3EDR 21 X 110 = 2310
6 OZ4JC 21 X 109 = 2289
7 OZ4YH 21 X 107 = 2247
8 OZ4IA 22 X 101 = 2222
9 OZ3CE 20 X 103 = 2060

10 OZ2LW 1 9 x 1 1 3  = 2147
11 OZ9MD 18 X 107 = 1926
12 OZ2KI 17 X 68 = 1156
13 OZ3PO 2 x 3 =  6
14 OZ8MG

Hvis der skal være aktivitetstest igen, når denne 
udløber, ønskes venligst færdigudarbejdede forslag 
fremsendt.

V4Y.
Diplom-tjenesten.

Arbejdet med diplomer har, som det sikkert vil væ
re alle bekendt, altid været en omfattende del af Tr.- 
Dept.s arbejde. En lettelse heri har i de senere år væ
ret den assistance, som har været ydet af OZ3PG og 
OZ9FM henholdsvis for nogle af de mest søgte tyske 
og amerikanske diplomers vedkommende. Tak til dem.

Tidspunktet er nu inde, hvor en generel ændring må 
finde sted.

Af den grund er der nedsat et specielt udvalg be
stående af OZ5KD - OZ2EU - OZ2LW - OZ3PG - 
OZ6SM og OZ9FM.

Af dette udvalg vil OZ3PG og 9FM fortsætte med 
deres hidtidige arbejde, medens de øvrige fire: OZ5KD 
OZ2EU - OZ2LW og OZ6SM i den kommende tid 
vil arbejde videre med fremstillingen af de diplomer, 
der skal træde i stedet for det gamle OZCCA-diplom, 
der på grund af amtsændringerne ikke længere er ak
tuelt. Desuden udarbejdes der såkaldte »grund-diplo
mer«, der med tilsvarende tekst kan anvendes til flere 
forskellige formål. Endvidere kommer der også diplo
mer til anvendelse i forbindelse med VHF-tester o..s.v. 
- Når alt dette arbejde er færdigt - foreløbigt bereg
net til omkring 1 marts 1971 - vil eventuelle nye op
gaver blive pålagt udvalget, idet hver især af de på
gældende assistenter vil få til opgave at varetage hjem
tagningen af forskellige aktuelle diplomer.

Ligeledes vil der blive fremstillet et mere righoldigt 
antal ansøgningsskemaer, der vil bidrage til at gøre 
ansøgningsprocessen lettere.

Ansøgningsprocessen vil for sit vedkommende bli
ve beskrevet i et hæfte, der efter nærmere meddelelse 
her i rubrikken kan rekvireres fra Tr.Dept.

Men der vil fremkomme mere nyt om ovenstående 
i næste OZ.

Traffic Department beretter.
WAB/HAB — Worked all Brilain/Heard all Britain

Til dette diplom har man 4182 distrikter og 98 UK 
grevskaber at slås om.

Krav: Der kræves 300 distrikter og 30 counties for 
opnåelse af grund-diplom, men flere klasser findes.

QSL’s nødvendige for QSO’s mellem 1. jan. 46 og 
31. dec. 69.

Nyere QSO’s kræver ikke QSL.
Fra 1. jan. 1975 tæller kun QSO’s efter 1. jan.

1970.
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Alle bånd og sendetyper må benyttes. Danmark
WAB manager er: John Morris. G3ABG 1. OZ1LO 2.440.848 p.
24 Walhouse Street 2. OZ1W 1.327.664 p.
Cannock-Staffs. England. 3. OZ3PO 236.115 p.

En særlig oplysningsbog kan købes hos G3ABG for 4. OZ4H 174.447 p.
15 IRCs. Heri står de komplette regler samt forteg 5. OZ7G 85.488 p.
nelse over alle 4182 distrikter med detaljer om alle 6. OZ5CI 80.676 p.

byer og landsbyer. Efter 1. marts 1971 koster bogen 7. OZ7ON 69.231 p.
12½ shilling eller 20 IRC - så køb den under janu 8. OZ7XG 19.624 p.

arudsalget. Bogen er på 120 store sider. 9. OZ4HW 6.570 p.
OZ4FF. 10. OZ6HS 6.120 p.

11. OZ2CE 1.014 p.

(3.376 QSOs) 
(2.192 - )

SAC-testen 1970.
For de, der har interesse deraf, skal det meddeles, 

at vi i SAC-testen nåede op på over 1100 indgåede 
logs. Der er således et stykke vej endnu til de 2822 
logs, der indgik i ARRL-testen, men til gengæld er 
denne test også mere end dobbelt så lang som den 
skandinaviske test. Vort resultat må derfor betragtes 
som fint.

1970 REF-testen.
Vi har resultaterne fra REF-testen 1970, hvor 

OZ1LQ ret overraskende blev 7’ende bedste station i 
Verden på telefoni:

1. 3Z8AJK 270.276 404 5
2. UV3GM 156.948 319 5
3. GD5APJ 139.968 324 4
4. UK6LAZ 136.710 310 3
5. CR6GA 102.114 256 4
6. PAØMIR 100.497 241 4
7. OZ1LQ 83.160 231 5

Afdelings-diplomer.
På given foranledning, og for at der ikke fremtidig 

skal være nogen misforståelse, når en afdeling beslut
ter sig til udstedelsen af et diplom, skal forslag til ud
seende samt regler for opnåelse af diplomet i forvejen 
godkendes af EDRs Tr.Department.

Dette vil på sin side udnytte sine forbindelser til at 
publicere dette diplom overalt i verden, når godken
delse har fundet sted.

OZ2NU

36th ARRE Int. DX. Conipetition.
Udover vor foranstående meddelelse om OX3WQ’s 

præstation i den nævnte contest, kan vi meddele, at 
der indløb 2822 logs, og nedenfor følger nogle af 
resultaterne:

TOP TEN CW
1. PJ2VD
2. KH6IJ
3. LA0AD
4. YV5KL
5. OZ1LO
6. DL4QQ
7. OH5SE
8. G3FXB
9. G2RO 

10. GD5APJ

udenfor USA
3.160.524 p. (3.921 QSOs 
3.127.884 p. (3.764 -
2.786.616 p. (3.689 -
2.493.702 p. (3.379 -
2.440.848 p. (3.376 -
2.399.358 p.
2.397.600 p.
2.174.730 p.
2.144.730 p.
2.084.358 p.

TOP TEN PHONE udenfor USA
1. KP4AST 6.779.598 P (7.483 QSOs
2. HU1P 5.615.313 P (7.117 -
3. HC1TH 4.058.940 P (5.545 -
4. KH6IJ 3.964.350 P (5.350 -
5. XE1KS 3.529.170 P (4.357 -
6. KZ5NR 3.321.675 P
7. XE1LLS 3.262.239 P
8. YV4UA 2.701.327 P
9. VK2FU 2.319.840 P

10. WA9 RAT/HR 2.296.575 P

Danmark
1. OZ1LO 883.788 P
2. OZ4IA 16.500 P
3. OZ6RT 16.023 P
4. OZ7HM 3.042 P
5. OZ5VT 2.325 P
6. OZ3CE 1.539 P
7. OZ4H 1.344 P
8. OZ2CE 750 P
9. OZ6EI 60 P

10. OZ7RD 134.688 P

Nye kaldesignaler.
Fremtidigt vil fremmede militær-stationer i Tysk

land blive tildelt et kaldesignal med DA-prefix. 
G3XIN opererer fra RAF Gatow som DA1RAF. End
videre får amerikanere på Island tilsyneladende ikke 
længere tildelt TF-kaldesignaler, men beholder deres 
hjemlige kaldesignal med /TF.

The Bay of Plenty Award.
Custodian ZL1AH, Welcome Bay. RD5, Tauranga, 

N. Zealand.
Tildeles for forbindelse med fem stationer i the Bay 

of Plenty området - Opotiki, Rotorua, Tauranga og 
Whakatane.

Ansøgningen skal indeholde en liste over forbin
delserne med de nødvendige data samt 8 IRCs. QSL 
kræves ikke.

The Pretoria Award.
Custodian: SARL, Pretoria Branch. P.O. Box 1259, 

Pretoria, Republik of South Africa. Der kræves fem 
forbindelser med stationer beliggende i Pretoria-Lyt- 
telton-Verwordburg. Irene-Silverton-Bapsfontain eller 
Bronkhorstpruit.

Et loguddrag bekræftet af to andre radioamatører
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eller af en officielt anerkendt amatørorganisation 
samt 7 IRCs sendes til ovenstående adresse eller Tr. 
Dept.

OK DX Club.
Vi har tidligere her i »OZ« bragt meddelelsen om 

oprettelsen af en OK-DX Club, som vitterlig også har 
været etableret, men allerede nu er ophørt med at ek
sistere, Sandsynligvis var oprettelsen af klubben ikke 
udelukkende baseret på DX-tanken, men havde vel i 
sig ønsket om at skabe en sammenslutning af amatø
rer - udelukkende baseret på det at være radioamatør.

Dette ser sikkert helt forkert ud for de fleste - og 
læst med danske øjne Men årsagen hertil er, at det 
utvivlsomt er de færreste, der har været helt klar 
over, C.R.C. Praha, er en halvmilitær klub.

Vi skal ikke komme nærmere ind på, hvad dette 
indebærer, men kun anføre, at der i dette efterår er 
nogle OK-amatører, der skal have mistet deres sende
tilladelse p. g. a. deres interesse i og arbejde for den 
forannævnte DX-klub.

Disse forhold afspejler sig også på anden måde, 
idet overdragelsen af arrangementet af det næste Re
gion I-møde til C.R.C. Praha på Conferencen i Brux
elles sidste år, nu er blevet ændret og overført til 
VERON, Holland - som følge af reorganisation in
denfor CRC.

Hvad dette så vil sige, må hver især tænke sig til.
OZ2NU

OZ3WQ
Vi fik for en tid siden en skrivelse, der meddelte, 

at OZ3WQ i A R R L  DX Competition 1970 var blevet 
den bedste nordamerikanske station på telegrafi. 
(Grønland hører geografisk til N.A.). ARRL ville i 
den anledning lade fremstille en plaquette, som man 
ville bede EDR ved passende lejlighed at overrække 
OX3WQ, samt lade dette højtidelige øjeblik fotogra-

Den tyske diplombog.
Man har sikkert bemærket, at der i de senere numre 

af »OZ« har været en opstilling over forskellige ef
fekter til vort brug, der kan købes gennem EDR.

I denne forbindelse skal jeg oplyse om, at det også 
er muligt at bestille den af DL1CU fremstillede di
plombog - eller rettere, de indtil nu trykte afsnit. 
OZ5WK, der er manden bag denne aktivitet fortæller, 
at der foreligger
1. udgave. Selvstændigt hefte med

EUROPA diplomer kr. 7,00
2. udgave. 72 løse sider kr. 9,00
3. udgave. 72 løse sider kr. 7,00

Udgave 1 - altså det heftede - kan også adskilles
til løse blade og alle 3 og fremtidige udgaver - eller 
skal vi ikke hellere sige: tillæg kan indsættes i et spe
cielt ringbind (kr. 8,00). Lad mig lige nævne, at de 
anførte priser er retningsgivende - ikke de endelige -. 
Vil man have reglerne ordnet efter et register findes 
dette også (kr. 3,00). Stoffet er trykt på tysk.

Interesserede bedes henvende sig til 5WK, også kal
det »Kalle« - der alt efter interessen vil tage disse 
bøger hjem fra Tyskland.

fere eller filme, så det kunne blive offentliggjort i 
»QST«.

Efter en del besværligheder lykkedes det sluttelig at 
finde en metode, hvorpå prisen kunne blive bragt til 
Grønland, hvilket antageligt nu er sket gennem OZ5GF 
og OZ5DX. Den højtidelige overrækkelse kunne vi 
således ikke gennemføre, men vi har dog en fotogra
fisk gengivelse af plaquetten.

OX3WQ blev bedste USA-station med 671,520 po
ints på cw og opnåede endvidere 76.590 points på 
fone. Cw-resultatet var opnået ved 1399 qso’s.

Vi bringer OX3WQ vor hjerteligste lykønskning.

ARRL International DX Competition 1971
Formålet er som sædvanligt at kontakte flest mu

lige af de 48 continentale US-stater samt Canada 
(V0, VE1 til 8), hvilket giver et samlet antal på 57.

Skriv til ARRL 225 Main Street, Newington, Con
necticut, USA 06111 efter checkblad specielt for ud
regning af points samt checkning af stater på de for
skellige bånd.

Frq. DATE/TIME
GMT

STATION
EXHANGE New multiplirs 

pr båndSendt Modtaget
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Testen løber:
Telefoni: 6.-7. febr. og 6.-7. marts.
Telegrafi: 20.-21. febr. og 20.-21. marts.

Der startes i samtlige perioder lørdag kl. 00.01 
G MT og slutter søndag kl. 24,00 GMT.

Hver QSO, der gennemføres, giver 3 points, me
dens ukomplette giver 2 points Koden er RS/RST + 
input f. eks. 599100. W/VE-stationerne sender RS/ 
RST + stat f. eks. 599NY-599 Ohio.

Logs sendes til ARRL og skal være udformet så
ledes:

Loggen skal være modtaget hos ARRL senest den
2. mandag i maj 1971 for at kunne godkendes til 
QST-lister og diplomer.

Fotografier af station og antenner er sammen med 
kommentarer til og beretning over testen meget vel
komne og bedes vedlagt.

OZ4FF.

Test info fra „CQ“-magasinet
Da EDR ikke modtager CQ-magasinet, beder jeg 

venligst læsere supplere mig med testindbydelser og 
testresultater for offentliggørelse i OZ.

OZ4FF.

L971 IARC Propagation Research Competition
Tidspunkt:
CW/RTTY afdelingen fra 00.01 GMT, 20. febr. til

24.00 GMT, d. 28. febr.
Fone afdelingen fra 00.01 GMT, 3. april til 24.00 

GMT, d. 11. april.
Klasser:
Der er klasser for enkelt bånd eller alle bånd. 
Mobile vil blive bedømt, såfremt der indgår 3 eller 

flere logs.
SWLs indbydes til deltagelse.
Det er formålet at kontakte så mange CPR zoner 

og prefix’er som muligt. LARC zonelisten skal benyt
tes. ITU listen benyttes til prefix’er.

Points:
Fast stn. til fast stn. i forskellige zoner = 1 point 
Fast stn. til mobil stn. i samme zone = 1 point
Fast stn. til mobil stn. i anden zone = 4 point
Mobile stn. til fast stn. i samme zone = 2 point
Mobile stn. til fast stn. i anden zone = 4 point
Mobil til mobil = 4 points
(Bemærkning: Ingen kontakt-point for QSO inden

for egen zone undtagen for kontakt med eller mellem 
mobile stns.).

Multiplikator: En multiplikator på 1 for hver ny 
zone og 1 for hvert nyt prefix på hvert bånd og sen
detype.

Scoring: Den samme station må kontaktes flere 
gange og så ofte det ønskes.
b) Forbindelser, der varer over seks minutter med 

den samme station må tælles som separat QSO, 
for hver påbegyndt periode. Hver periode må ind
føres i loggen.

c) Multiplir kredit kan kun opnås én gang for hver 
zone eller ovenstående undtagelse.

d) Kontaktpoints er ikke tilladt for QSO indenfor 
egen zone med ovenstående undtagelse.

e) Slutsum opnås ved multiplikation af et samlede 
pointstal med summen af zoner -f- prefix’er.

f) Kontakter med stationer, der ikke deltager i kon- 
testen eller kontaktet gennemført under deltagelse 
i en anden kontest må medregnes, når det korrekte 
IARC zone nr. anføres.

Logs: Benyt de officielle IARC logblade eller en 
faksimile med 40 QSO’s pr. side. Anvend hver linie. 
Angiv eget zone nr. kun 1 gang. Angiv de andre stns. 
zone nr. hver dang og opfør det i den pågældende 
kolonne, når de kontaktes første gang og for hvert 
bånd og type. Benyt separat logblad for hvert bånd 
og sendetype. Tid opgives kun i GMT.

Diplom: Certifikat tildeles vinderne i hver zone. 
Logs indsendes til: L. M. Rundlett, 2001 Eys St. 

N. W. Washington D.C. 20006 - USA.

S.A.C. resultater fra 1969
Fra Norge har vi modtaget resultaterne fra SAC- 

testen 1969. Herfra bringer vi de danske placeringer, 
der i øvrigt sammenlagt bragte os »fin« sidsteplads, 
men herom nedenfor.

CW Single operator
1. OZ1LO 869
2. OZ5DX 699
3. OZ4CF 588
4. OY2J 500
5. OZ5WQ 375
6. OZ9NW 330
7. OZ4FW 239
8. OY3B 271
9. OZ4OY 174

10. OZ2UA 147
11. OZ1RK 127
12. OZ7GI 122
13. OZ1QW 100
14. OZ2LW 94
15. OZ4H 66
16. OZ8BN 71
17. OZ2NU 50
18. OZ2TW 70
19. OZ3Q 34
20. OZ7NB 43
21. OZ8LG 40
22. OZ8GW 32
23. OZ9MM 13
24. OZ7XG 5

CW Multiopr.
1. OY6NRA 235
2. OZ4HAM 11

Fone Single operator
1. OZ1LO 754
2. OZ4FA 292
3. OZ6RT 290
4. OZ3KE 247
5. OY7S 154
6. OZ4IA 104
7. OZ2LW 192
8. OZ7DX 104
9. OZ3Q 52

2157 122 263.154
1688 102 172.176
1300 81 105.000
1139 77 87.703
897 69 61.693
710 77 54.670
530 51 20.942
566 37 20.942
405 36 14.580
314 31 9.734
285 30 8.550
247 29 7.163
206 28 5.768
196 24 4.704
167 28 4.676
166 17 2.822
100 24 2.400
141 17 2.397

85 20 1.700
92 18 1.656
80 13 1.040
64 8 512
26 4 104
15 2 30

495 20 9.900
22 6 132

2070 134 277.380
793 81 64.233
635 69 43.815
680 47 31.960
314 34 10.676
251 41 10.291
214 38 8.132
103 24 7.272
142 36 5.112
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10. PZ8LG 63 126 24 3.024
11. OZ4LX 36 73 26 1.898
12. OZ4DP 31 87 9 783
13. OZ1CZ 7 14 5 70
14. OZ1TD 3 7 3 21
15. OZ7AC 1 3 1 3

Fone, Multiopr.
1. OZ7RD 438 1203 71 85.413
2. OZ4EDR 149 363 58 21.054
3. OZ4HAM 111 224 19 4.256
4. OY6NRA 5 10 4 40
Checklogs: OZ3SK-OZ1LG-OZ6SM-OZ9MV.

Den nordiske landskamp, der udkæmpedes i forbin
delse med SAC testen blev resultatet nedenstående, 
hvor vi med en sejghed der er iøjnefaldende med 
stort held forsvarer vor sædvanlige sidsteplads.

1. SRAL, Finland
CW 98 logs 5.008.174 p.
FONE 59 logs 5.787.635 p.
Logs 148 10.795.809 p.

2. SSA, Sverige
CW 106 logs 4.364.171 p. 
FONE 70 logs 4.827.643 p. 
Logs 176 9.191.814 p.

3. NRRL, Norge
CW 26 logs 1.074.964 p. 
FONE 48 logs 2.546.277 p. 
Logs 74 3.621.241 p.

4. EDR, Danmark
CW 26 logs 870.536 p. 
FONE 19 logs 575.433 p. 
Logs 45 1.445.969 p.

REF-testen 1971
Vi erindrer om REF-testen, der har følgende test

perioder:
CW Januar d. 30. kl. 14.00 GMT til 31. jan. kl.

22.00 GMT.
FONE Febr. d. 27. kl. 14.00 GMT til 28. jan. kl.

22.00 GMT.
Kode: RS/RST + QSO nr.
Points: 3 points for QSO med F stns. eller DTJF- 

lande.
Multiplier: 1 point for hver forskellig department 

og hver forskellig DUF-land - og det gælder alt sam
men pr. bånd.

Slutsum: Totale QSO-points X totale multipliers 
for alle bånd.

Loggene sendes til: REF Bvd. de Bercy 60 - 74. 
Paris 12. Frankrig.

NB: Det skal tilføjes, at forbindelser indenfor kon- 
test-perioderne med stationer fra FlB-4Ui-LX, ON 
(og 9Q-9U og 9X) tæller i kontesten.

Points og multiplir som ovenfor.

DR-aktivitet:
Når dette læses er julestegen forhåbentlig velover- 

stået. Jeg håber, at der har været mange dr-amatører 
qrv. Hvor mange dr-amatører er i grunden aktive? 
Efter QTH-listen skulle 22 være aktive, men når man 
ser at dr-numrene, der er nået op til 1600, og for ba
re 3 år siden lå dr-numrene på 1400, så bliver det en 
difference på 200. Derfra må man selvfølgelig tage 
dem, der i mellemtiden er blevet sendeamatører, hvor 
mange det er, vides ikke, men det kan da ikke være 
178???

Da jeg kun er gået tre år tilbage, skyldes det for 
at mindske tallet (svind), men det nøjagtige frafald 
kendes jo heller ikke, så jeg vil hermed kraftigt op
fordre alle aktive dr-amatører at give sig til kende.

En af grundene dertil er at live lidt op i SWL-spal- 
ten, der jo tit virker ensidig, den anden grund er, at 
hvis alle aktive står sammen kunne vi jo sikkert kom
me med i den månedlige aktivitetstest, så fat pen og 
papir og SKRIV til mig inden den 22.

Til lykke til DR 1463, 1449, 1550 og 1453 med 
sendelicensen.

QSL-WANTED var der engang en rubrik der hed, 
sidst var der kun OZ6PP der ønskede QSL fra dr- 
amatører, er der virkelig ikke andre sendeamatører, 
der ønsker DR-QSL???

DR-DX:
3,7 MHz SSB:

OZ-DR 1482: VE1IE 23, VE2ACP 23, V O I N P  
22, ZC4JW 23, ZS1MH 22, 4X4KT 23.

OZ-DR 1446: VS6DO, TJ1AW, VE1ZZ alle 22, 
OX3WX 07.

7 MHz SSB:
OZ-DR 1482: Il ABC 23, CT1JH 23.
OZ-DR 1446: EA8HA 21, I1ESG 16.

14 MHz SSB.
OZ-DR 1446: PY6AT, 7APO, 1CAD, 2EVZ alle 

19-21, ZS6YQ, 2FA 20, 5Z4LR 20, CN8MD 20, 
CX2AY 21, 6W8CQ 19, HV3SJ 09, VE3NO 18.

21 MHz SSB:
OZ-DR 1446: 4X4FQ, lO, GW, QH, TB, YL, 

4Z4IB, EF, JT, HF, VK2FU, 5FM, 3LI, 2DM, 41, 
AX2TX, 2AK, 6BQ, 2KK, 3ABC alle 12-13, PJ2HT 
13, UF6CA 13, K2LQQ/TF 13, KG4EV 13, EL2BA 
13, ZB2CB 13, ET3USA 12, 9Q5MG 19, KP4DCR
12, HS4ABL 12, ZS60Y 12, VU2JM 12, UW9WR
13, 7X2HS 16, VS6BS 09, JA4BJO 09, PZlcu, 2AB 
13, YV2ENI 13, KZ5EK 14. KR6JU 10 + VE, W.
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28 MHz SS B:
OZ-DR: 1446: 4X4NY 12.

QSL info:
KG4EV: 2 IRC via KG4AA.
9H1CD: via W2LGU.

DX info:
UA9VA/JT1 skal være QRV på CW - CR4AK er 

QRV på 21235 hver torsdag.
Til denne spalte var planlagt et skema over udbre

delsesforhold, men da jeg så OZ7CH’s liste i sidste 
OZ, syntes jeg den også var fb til swl’s, så prøv at 
kigge på side 445.

Vidste I, at der findes over 66 diplomer opnåelig 
for dr-amatører. Ved at blade de sidste 3 årgange af 
OZ igennem er dette tal fundet. Hvor mange con- 
tests der er åben for SWL’s vides ikke (mindst 5), 
men hvad med en nordisk landskamp for SWL’s i for
bindelse med sendeamatørernes. Hvad mener I. Stof 
til SWL-spalten er hjertelig velkommen, 73 OZDR 
1446, UWE Brodersen, Lærkevej 25, 6270 Tønder.

- 8 Jørgen Nielsen-H. Lohmann,
Kolding - 268,32

- 9 Møller Mundbjerg-Søn, Tønder - 283,11
- 10 OZ9SW-H. Jensen, Herning (meldt afbud)

Den individuelle konkurrence:
Nr. 1 Åge Holst-XYL, Tønder Tiden: 185,16
- 2 Egon Hansen-Martin Poulsen,

Tønder - 194,28
K. G. Johannsen-Bent Gerlach,
Tønder - 197,39
OZ5WK-XYL, Åbenrå - 230,06
OZ2RD-Karl Nielsen, Kolding - 232,08
OZ6RI-Peter Skov, Tønder 5 ræve
P. Christiansen-H. E. Jensen,
Tønder 5 ræve
Fin Lorentzen-John Skov, Herning 5 ræve
Karen Ahrenkiel-Karen Møller,
Tønder 5 ræve

10 Kurt Bøge-Ove Dinesen, Åbenrå 4 ræve

- 3

- 4
- 5
- 6 
- 7

- 9

Danmarksmesterskabet blev kørt i Sønderjylland, 
og blev arrangeret af Tønder-afdelingens rævejægere. 
Vi takker for den forbilledlige måde dette arrange
ment blev afviklet på!

Alle landets afdelinger skulle nu have modtaget et 
eksemplar af det nye reglement, der er gældende fra
1. januar 1971. Yderligere eksemplarer kan vederlags
frit rekvireres hos kasserersken.

Sluttelig vil jeg en sidste gang anmode alle afdelin
ger, der ønsker at arrangere en kvalifikationsjagt til 
DM om at sende mig DATOEN inden 20. januar.

Listen over alle fremsendte datoer vil blive offent
liggjort i februar OZ.

73 de OZ5WK, Kalle

QSL fra en af jordens nordligste ham’s.

Bedre sent end aldrig - hermed følger resultatlisten 
fra DM i rævejagt 1970:
Danmarksmester og nr. 1:
Hans Dam og Viggo Petersen, Åbenrå. Tiden: 183,89

Nr. 2 Erik Lind-Geo Leick, Tønder - 195,35
- 3 Gerhardt Christensen-A. Nissen,

Tønder - 196,34
- 4 Helmut Christensen-Ove Møller,

Tønder - 203,38
- 5 Axel Lykkeborg-Egon, Tønder - 203,53
- 6 Anders Andersen-Søgge, Tønder - 253,02
- 7 Børge Meldgård-H. Olsen, Herning - 259,19

Det var ventet, at vinteren ville bringe sporadisk 
gode forhold for DX, på »LF«-båndene 80 og 40 me
ter. Den sidste måned i 1970 var da heller ikke dår
lig, f. eks. var JA stationer, på CW, omkring 3500 
Kc, ved at blive en almindelighed! Imidlertid ser det 
ud til, at det er på SSB der dukker størst antal for
skellige DX stn’s op. Følgende prefix har været hør
bar: TI2 - UW9 - ZC4 - ZM3 - ZS - 6W8 - KP4 etc., 
forudsat en god antenne på en god modtager. Og hvad 
er så en god antenne? Ja, vi kender jo alle de popu
lære drejelige retningsantenner, en sådan ville være 
en herlig, men uhåndterlig ting til 80 mtr. - 40 meter 
lange elementer i en Yagi, hi.

Dipol, eller vertical 1/4 bølge? Begge typer er i 
brug her, og det er min erfaring, at den højt og frit 
anbragte dipol er bedst til modtagning, og - som re
gel - giver bedst rapport på senderen. I dipolens dår
lige retninger (trådens længderetninger), klarer den 
vertikale sagen, når condx ellers er ok - og vore 
hjemlige DXere har haft wkd DXen, hi.
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P.S. En bredbåndet dipol kan fremstilles af Zepp 
feedere, sådan at forstå, at begge halvdele i dipolen 
består af dobbelte tråde, kortsluttet i enderne.

DX-PEDITIONER
Der er stadig intet fastlagt med hensyn til ZL2AFZs 

DX-pedition til ZM7 (Tokelau).
Aktiviteten fra Juan Fernandez og San Felix Is. er 

i fare, eftersom sponsor for turen befinder sig i Eu
ropa, på rejse, og intet har ladet høre fra sig i måne
der, oplyser W4BPD. Elan har imidlertid fået licens 
til at køre fra AC5 (Bhutan), hvorfra det første CQ 
skulle komme ca. 15. marts. Yderligere er der mulig
hed for aktivitet fra omliggende lande. - Peter I. Is. 
der ligger på 91° V, 68° N, nær Antarctica, har mu
lighed for DXCC status, hvis og når, der skulle kom
me aktivitet derfra. -

DX-NYT
BV2A (Taiwan) er ofte igäng på fredage 1500-1600 

GMT, med CW. Hans xtalfrekvens er 14022 Kc. - 
WA3HUP har sked med M1B, (San Marino),' på lør
dage, evt. søndage på 21,380 kHz SSB. - VP8JV, 
(S. Georgia) er Qrv 14,105-14,125 kHz SSB, også på 
CW på sidstnævnte frekvens, i tiden 1700-1930 GMT. 
Qsl-manager er W3DJZ. - FP8CS og FP8CW er me
get aktive på 14,128 kHz SSB, ca. 2200 GMT. Qsl 
via R.E.F. bureau.

QSL INK)
YS1AG har log med til England, Qth: Dr. A. Goens 

c/o EFTH IMIOU, 26 Carrington St. Glasgow, C4, 
England. - C21AA Radio Technician, Radio Stn. 
Nauru Isl. Central Pacific. - KH6GLU, (Net control
ler i Pacific DX net) er Qsl-manager for: ZK1AJ - 
FW8DY - VR3DY - KR6AP - ZK1MN - KX6BX - 
og 5W1AF, ny adresse er: Ed de Young, 95213 Wai- 
meli Place, Waipio, Hawaii. 96786. - FB8YY via 
F9MS - 7Q7AA via W2CTN - ZB2BV via G3RSJ - 
9X5AA via W1YRC - 3V8AH Box 780 Tunis.

Commercielt amatørgrej anmeldes i OZ

På et forretningsudvalgsmøde i E.D.R., den
12. dec. 1970 i Horsens, blev det pålagt P &T- 
udvalget (teknisk udvalg), at foranledige, at der 
fremkom anmeldelser af commercielt fremstil
let materiel i OZ.

I de følgende numre af OZ håber man at 
kunne bringe de nævnte anmeldelser, og der
med give EDR’s medlemmer teknisk saglige 
oplysninger om det materiel der udbydes til 
salg fra importører og forhandlere.

Hver enkelt importør (forhandler), vil efter
hånden modtage en direkte opfordring fra 
EDR’s TU om at stille materiel og information 
til rådighed for OZs tekniske redaktører.

BÅNDRAPPORTER
SSB og CW 
3,5 MHz.
0700: TI2CMF. 3A2EE. 0800: ZM3GS. 2100: 6W8DY. 
ZS1MH. KL7DTH/KG6. 2100: JA2GQO. JA3KZO. 
2200: UL7BB. 2300: UM8FG. JA4BJO. ZC4JW.
7 MHz.
0000: EP2FB. 6000: EL2CB. HC2GG. OY7FRA. 
8000: ZL2AAK. W.JA1OHV. OA4MS. 5N2ABT. 
2300: HK2DP. UA1KAEI1. PZ1AH.
14 MHz.
0700: C21AA. GC2FMV. UG6AW. 1200: VS6CW. 
1800: FP8CS. SU1MA. 2200: KV4AA. TU2CX. 
VP2LO. 2300: CT2AC. OA3Y. 1600: VQ9SM, Cha
gos.
21 MHz
0800: EA8AT. SU1IM. 1200: AX0KW. 1600:
9J2WR. CP5CY. FY0ZO. 2000: 9U5CR.
28 MHz.
1100: TU2BW. 1200: HZ1AB. ET3USA. PJ0FC 
UL7XI. 1300: ZD5X. 5R8AM. UM8MAA. AX3AIH. 
UI8MF. FH8CG. 1400: 5N2AAU. CN8BF. 7Q7AA. 
ZB2BV. ZS1JS.

Foto med relation til DX er velkomne, også egen 
station! OBS! Uden jeres medvirken til spalten, får 
det en brat slutning!

Bidrag i form af foto og/eller båndrapporter senest
25. januar til OZ3Y. Halsebyvej 1, 4220 Korsør, - på 
forhånd TAK.

N.B. Denne måneds »OZ-DX« hjalp OZ7JZ og 
OZ4PM med til! Manne tak.

73 Hans.

OZ7XG. Erling Hansen, Odense. Et kendt ansigt i
E.D.R. - også fra forsiden af foreningens nye bro
chure.
Erling er »rigtig« amatør, sådan at forstå, at han 
bygger det hele selv. Dertil kommer, at han vistnok 
udelukkende kører med CW. Som tidligere formand 
for Odense afd., og næstformand i E.D.R., har han 
gjort en stor indsats for amatørsagen.
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3. OH2NX - 1308 points
4. OZ7LX - 1170 points
5. SM5EFP - 507 points
6. OZ2JY - 210 points
7. SM5UU - 102 points

AMSAT - OSCAR - B:
A-O-B vil efter en forhåbentlig vellykket opsen

delse i midten af 1972 blive benævnt OSCAR 6. 
A-O-B er en mindre kommunikationssatellit, som kan 
benyttes af VHF-amatører med et rimeligt opbud af 
radioudstyr. Satelitten kommer til at indeholde to 
repeater systemer, et flerkanals kommandosystem og 
et telemetriudstyr. Strømforsyningen sker fra solcel
ler, og den beregnede levetid er 1 år.

De to repeater systemer består af:
1. En 4 kanals FM repeater med 1 watts output pr. 

kanal. Indgangsfrekvensen bliver ca. 145.9 MHz, 
og udgangsfrekvensen ca. 432.1 MHz. Denne re
peater er under konstruktion af Projekt AUSTRA- 
LIS gruppen i Melbourne.

2. En bredbånds repeater med 50 kHz båndbredde 
og 10 watt P.E.P. output. Indgangsfrekvensen bli
ver ca. 432.1 MHz, og udgangsfrekvensen ca. 145.9 
MHz. Repeateren er under konstruktion af EURO- 
OSCAR gruppen i Marbach, Tyskland.

Kun én repeater vil være i drift ad gangen. 
Kommandosystemet og telemetristyret fremstilles 

ligeledes af Projekt AUSTRALIS, Melbourne.
De VHF amatører, der måtte være interesseret i at 

deltage i eksperimenter med A-O-B, samt i at få til
sendt de informationer om A-O-B, der kommer fra 
AMSAT, bedes skrive til undertegnede. Informatio
nerne vil fortrinsvis være på engelsk og tysk, men 
dette vil forhåbentlig ikke holde nogen interesseret til
bage.

Testresultater.
EDR’s CW test:

EDR’s CW VHF test d. 7. og 8. november 1970:
1. SK6DK - 2462 points
2. SM7CYZ/7 - 1667 points

Antennefarmen hos OZ9FR - øverst 4x10 elementer 
til 432 MHz, derunder en 48 element gruppeantenne 
til 1296 MHz og nederst den klassiske 10 element 
yagi antenne til 144 MHz.

48 element 144 MHz gruppeantenne hos OZ6OL. 
Billedet er taget efter at en efterårsstorm havde drejet 
den ene gruppe ud af stilling.

Aktivitetstesten:
Placeringerne i december testen: 
144 MHz:

OZ4GI - 1765 points
4BK/p - 1155 points

3IA - 400 points
8MX - 280 points
8QD - 224 points

8QRV - 159 points
8KU - 60 points

OZ7LX - 35 points
4HX - 21 points
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Resultatet fra aktivitetstesten 1969/1970:
144 MHz:

1. OZ5DD - 16708 points
2. 4BK/p - 13289 points
3. 9EVA - 9074 points
4. 6BT - 8425 points
5. 8QD - 7808 points
6. 8UX - 7235 points
7. 8MX - 5835 points
8. 8MV - 5085 points
9. 5NM - 4732 points

10. 2JY - 3933 points
11. 6EZ - 3356 points
12. 8KU - 3297 points
13. 3TG - 3187 points
14. 4LE - 2748 points
15. 9RU - 2422 points
16. 4GI - 2323 points
17. 1US - 1701 points
18. 1BI - 962 points
19. 5TDR - 790 points
20. 3IN - 680 points
21. 8JV - 670 points
22. 8QRV - 581 points
23. 1GE/p - 548 points
25. 8WQ - 13 points

Checklog: OZ7OMR og OZ9FF

432 MHz:
1. OZ9AC - 202 points
2. 4HX - 144 points
3. 7LX - 121 points
4. 1MK - 41 points

144 MHz aktivitetstesten den 1. tirsdag i måneden 
kl. 19,00-23,59 DNT.

432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl. 
22,00-23,59 DNT.

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

HUSK: 432 MHz aktivitetstime hver søndag mel
lem kl. 11,00 og 12,00 DNT.

(I Sverige er der nu 432 MHz aktivitetstime på 
samme tidspunkt).

VHF nyt:
De sønderjyske afdelinger afholder et VHF stævne 

på Als lørdag d. 5. juni og søndag d. 6. juni 1971 - 
nærmere oplysninger kommer bl. a. i »Fra afdelin
gerne«.

D. 24. november var der gode forhold - på 432 
MHz har OZ7LK wkd: DC9HJ, DL1LB (DN67h), 
DL1YE (DN47f), DC6BU, DK1IH, DL6SS, PAøBYL 
(DN63, Groningen, 5 watt), samt DK1GJ (F046e, 
100 mW ESB). OZ9FR har wkd: PAøMSH, PAøBYL, 
DK1IH, DJ8ZF, DL6SS, DL1YE og DC8CF.

På 144 MHz har OZ4GI wkd: 19 DC stn, 2 DK 
stn, 3 DJ stn, DM2BPA, PAøCSL, PAøHGL, 
PAøRIF. PAøBWX, SM7COS, SM6CYZ/7, 
SM7DEZ, SM7DKF, SM7DSE - følgende beacon 
stationer blev hørt: LA1VHF (R5 S5), SK1VHF 
(R5 S6), OZ7IGY (R5 S9) og DLøPR (R5 S9 +<°); 
d. 27. november blev LA9DI, LA1PG, SM7BMU/7

og SM/DIZ wkd. Via omsætteren DJ4IA i Goslar 
har —4GI wkd: DJ2XW, DL6TO, DJ4JI, DK1NI, 
DC9IC, DKlGA/m (mobil i Hannover), DJ4NW, 
DC6VE, DC0OL, DJ9XR/m, DL1AM og DK1WB.

Den af OZ4GI omtalte omsætter DJ4JIA er et 
ombygget BOSCH KFT 160 taxaanlæg og QTH er 
Steinberg ved Goslar i Harzen. Sender- og modtager
antennerne er vertikalpolariserede HB9CV antenner, 
der er rettet mod NNW. For at åbne omsætteren 
skal der i ca. 1 sekund sendes en tone på 1750 ± 
100 Hz. Modtagefrekvensen er 144.15 MHz og sen
defrekvensen er 145.85 MHz - udgangseffekten er ca. 
12 watt.

ESB aktiviteten på 144 MHz forøges stadig - 
OZ8VL er nu også QRV med ESB.

FM omsættere:
For bl. a. danske mobil VHF amatører, der f. eks. 

til sommer kommer til Tyskland har følgende forteg
nelse over omsættere interesse:

Sted: Kaldesignal Ind-/udg.frekv. Toneopk.:
Bayreuth DL0JMA 144.15/145.85 MHz

1700 Hz
Cham DL0CH 144.15/145.85 MHz
Coburg DL0UCA 144.15/145.85 MHz
Cuxhafen DJ9CRA 144.15/145.85 MHz

1750 Hz
Darmstadt 144.20/145.80 MHz

1750 Hz
Frankfurt DL0XW 144.15/145.85 MHz

1750 Hz
Goslar DJ4JIA 144.15/145.85 MHz

1750 Hz
Heidelberg 144.15/145.85 MHz
Kaiserslautern DC8CYA 144.15/145.85 MHz

1700 Hz
Kaiserslautern DL4UC 145.70/145.90 MHz

1750 Hz
Königslutter DL0BGA 144.80/145.895 MHz

1750 Hz
Lindau DJ3JWA 144.15/145.85 MHz

1750 Hz
Ludwigsburg DL0LB 144.85/145.30 MHz

1750 Hz
Nurnberg DL0NFA 144.15/145.85 MHz

1700 Hz
Schwabach DL0WZ 144.15/145.85 MHz

1400 Hz
Schwerte DL0ZR 145.15/145.90 MHz
Wiirtzburg 144.15/145.85 MHz

1750 Hz
Zugspitze DL0ZU 144.15/145.85 MHz

Alle ønskes et godt nytår
Vy 73 de OZ9AC.

2-meter klubben_______
2-meter klubben
holder møde torsdag den 28. januar kl. 19.30 hos 
OZ5AB, Toftegårdsvej 23, Lille Værløse.

OZ5MK
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AMAGER_______________________________
Formand: OZ2XU, H. M. Schou Nielsen, 

Mjøsensgade 6 1., 2300 København S, tlf. AM 3812v.
Mødelokale: Strandlodsvej 17, 2300 København S. 

Buslinie 37 til Lergravsvej.
Mødetid: Hver torsdag kl. 19,30.

Programmet:
Torsdag d. 21. januar: 2-meteraften. Vi håber, at vi 

til denne aften har fået opsat vores nye 12-meter 
mast, så vi får mulighed for nogle længere forbindel
ser, end vi hidtil har haft mulighed for, ellers vil 
masten blive rejst denne aften.

Torsdag d. 28. januar: Vi imødeser med glæde, at 
OZ3WP vil komme på besøg for at fortælle om de 
mange muligheder, der findes for at erhverve diplo
mer og certifikater. Vi vil naturligvis fejre aftenen 
med et amagerkaffebord.

Torsdag d. 4. februar: Klubaften. Programmet over
lades helt og fuldt til medlemmerne.

Torsdag d. 11. februar: Programmet er ikke fastsat 
endnu, men vil senere blive offentliggjort ved opslag 
i klublokalet.

Rævejagter:
Følgende dage er afsat til træningsrævejagter på 

Amager:
Fredag d. 22. januar.
Fredag d. 5. februar.
Mødetid og sted som angivet i »OZ« oktober 1970.

Vy 73 de Niels.

ESBJERG
Call: OZ5ESB. klublokale Finsensgade 23. 2. sal. 
Formand: OZ1LN, H. P. Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15. 
Kasserer. OZ8LL, Lise Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15. 
Sekretær: OZ1EM, E. Brydsø, tlf. (05) 26 90 80. 
Best.medl.: OZ2ZJ. B. Jakobsen, Skoleparken 17. 
Best.medl.: OZ7LZ, F. Højgård, tlf. (05) 17 50 95.

PROGRAM:
Medens dette skrives har vi endnu ikke fået endelig 

besked fra foredragsudvalget med hensyn til foredra
get den 20. el. 27. januar. Emnet bliver: Hvordan 
man læser et transistorkatalog. Yderligere oplysnin
ger vil hurtigst muligt blive udsendt til lokale med
lemmer samt naboafdelingerne.
Onsdag den 3. februar:

Der vil nu foreligge et færdigt byggeprogram med 
priser og diagrammer for den i efteråret omtalte må
lebro. Komponentbestilling modtages.

Onsdag den 10. februar: Mødeaften.
Onsdag den 17. februar: RC-målebro komponent

uddeling og byggeinstruktion.
Vy de 73 OZ1EM, Erland.

HORSENS
Call: OZ6HR.
Klublokale: Østergade 108.

Bestyrelse:
Formand: OZ2VK, Vagn Jørgensen, Mimersgade 

6a, 8700 Horsens.
Næstformand: OZ3WB, Børge Winum, Voldgade 

18, 8700 Horsens.
Kasserer: OZ1JX, Jens Schoubo Sørensen, Berings- 

vej 62, Bækkelund, 870 Horsens.
Sekretær: Søren Chr. Jensen, Slotsgade 1, 1., 8700 

Horsens.
OZ1RT, Reiner Schwaen, Skolesvinget 84, 8700 

Horsens.
Søndag kl. 8,30: Rævejagt.
Mandag kl. 20,00: Teknisk kursus. 
Torsdag kl. 20,00: Klubaften.
Ingen arrangementer i januar måned.

Vy 73 Søren.

HURUP
Lokale: Thygstrup GI. Skole ved Vestervig.
Formand: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Krik, 

tlf. Krik 85.
Kasserer: Ove A. Frederiksen, Vestergade 7, tlf. 

Hurup 121.
Torsdag den 17. december blev vort nye lokale i 

Thygstrup GI. Skole indviet. Omegnens amatører var 
i den anledning inviteret med til at deltage heri, så 
vi var ialt ca. 40 deltagere.

Vi takker hermed dem, der efterkom invitationen, 
og håber vi ses noget mere i det nye år - dette gæl
der selvfølgelig også dem, der af en eller anden grund 
ikke var i stand til at deltage.

Under festen blev der holdt taler af flere amatører, 
og af formanden for kulturudvalget i kommunen, 
hvem vi kan takke for den positive behandling af vo
res ansøgning om lokale. Han udtrykte da også glæde 
over at se, hvordan det før så forsømte lokale nu var 
blevet forvandlet til et hyggeligt sted, hvor vi kan få 
mange fornøjelige timer til at gå.

Festen sluttede først sent ud på aftenen efter at 
snakken havde gået livligt om alt lige fra jul og til 
avanceret 2 m grej.

Nu her i det nye år er det meningen, at vi skal 
have byggeaftener med 2 m sendere og modtagere 
(convertere) på hovedprogrammet.

P. b. v. Vy 73 de Finn.

Bidrag til OZ, herunder afdelingsmeddelelser, 
sendes direkte til HR. OZ6PA, Poul Andersen, 
Peder Lykkes vej 15, 2300 København S, se
n e s t  den 25. i måneden.

Teknisk stof sendes direkte til teknisk redak
tør OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 
28, 3520, Farum.

OZ JANUAR 1971 39



KØBENHAVN___________________________
Call: OZ5EDR.
Lokaler: Frederikssundsvej 123.

Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen holder 
møde hver mandag kl. 20,00. QSL-centralen (OZ6MK 
og 9NP) åben kl. 19,30-20,00. Lokalerne desuden 
åbne lørdag 14-17 efter aftale.

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

Næstformand. OZ5IH, Iwan Wahlgren, September
vej 223, 2730 Herlev. Tlf. 91 38 86.

Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej 
9, 2. sal, 2000 Kbh. F. Tlf. GO 1902 v. Giro 59775.

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

PROGRAMMET:
Mandag den 18. januar:

Drøftelse af de i OZ for december trykte forslag 
til nye licensbestemmelser. Vi vil give vor mening til 
kende i en skrivelse til EDR's hovedbestyrelse ved næ
ste HB-møde sidst i januar.

Vi regner med, at vore hovedbestyrelsesmedlemmer 
fra kreds 1, evt. også fra kreds 2, vil komme til stede, 
så vi kan informere dem ordentligt.

Mandag den 25. januar:
I en serie tekniske film, der fortsætter en senere 

mødeaften, vil vi koncentrere os om transistorer. 5IH 
viser i aften 3 film, dels om transistorers opbygning 
og dels om virkemåden, illustreret ved forsøg og dia
grammer. 60H vil bagefter kommentere filmene.

Mandag den 1. februar.
Auktion. Ingen tilmelding før den 25. januar (for at 

stille alle lige). Tilmelding sker til OZ5RO.

Mandag den 8. februar:
Klubaften.

Mandag den 15. februar:
VHF-aften.

73 - p. b. v. OZ1SZ, sekr.

Rævejagter.
Vi starter nu med en serie rævejagter, hvor vi som 

tidligere kører ca. hveranden onsdag aften.
Af hensyn til de mange nye rævejægere i Hillerød 

afdeling som sikkert gerne vil deltage i vore jagter, 
for øjeblikket er der bygget 6-7 modtagere og flere er 
begyndt at bygge, har vi vedtaget at starte fra Lynge 
Kro på kort A 2828 Hillerød. Vort gamle Ballerup- 
kort er jo også blevet ret bebygget og trænger til af
løsning. Det går noget bedre på Hillerødkortet.

Alle jagter foregår onsdag aften, med start fra Lyn
ge Kro kl. 19,30. Der vil i begyndelsen blive to sen
dere, som kan findes i vilkårlig rækkefølge.

Kortområde: A 2828 Hillerød 1 : 40000.
Frekvens: 1825 kc.
Sendetid: 1 min. pr. gang fra hver sender.
Call: OZ7RÆV / A eller U.

Sendetider: Ræv A: kl. 20.05, 20.15, 20.25 o.s.v.,
sidste sending kl. 22.05.

Ræv U: kl. 20.06, 20.16, 20.26 o.s.v., 
sidste sending kl. 22.06.

Eventuel samling efter jagten aftales på startstedet. 
Følgende jagter er planlagt:

Onsdag d. 13. januar kl. 19.30:
OZ5FR lægger ræven ud.

Onsdag d. 27. januar kl. 19.30:
Frandsen lægger ræven ud.

Onsdag d. 10. februar kl. 19.30:
Denne gang er det OZ8MX.

Onsdag d. 24. februar kl. 19.30:
OZ9HS slapper af fra sit byggeri i Stenløse og ta
ger senderen denne gang.

Onsdag d. 10. marts kl. 19.30:
Så er det Tom og Ingers tur.

Onsdag d. 24. marts kl. 19.30:
Peter har fundet et par gode steder, han kan gå i 
hi, og det bliver nok svært.

Onsdag d. 31. marts kl. 19.30:
OZ7HC har lagt barberkniven for en aften og skal 
nok finde nogle gode steder.
Næste Rævejagtsmøde er fastsat til d. 3. april kl. 

14.30 i afdelingens lokaler, Frederikssundsvej 123.
Interesserede i Rævejagt indbydes til at deltage sam

men med eet af holdene, men kan bare møde op på 
startstedet.

Vel mødt på jagterne, dette er en god supplement 
til den populære konditionstræning nu i disse stres
sede tider.

På udvalgets vegne 
OZ4AO, Svend Aage.

LOLLAND-FALSTER_____________________
Call: OZ1LFA.
Formand: OZ5GF, Leif Olsen, Gedservej 137,

4800 Nykøbing F. Tlf. (03) 8 52 22.
Kasserer: OZ3GH, Gunther Hansen, Gåbense 4840 

Nr. Alslev. Tlf. Orehoved 204.

På grund af julen var der ikke noget møde i decem
ber, dog var jeg inviteret til Næstved for at deltage i 
Næstved afd. besøg på TV stationen. En meget inter
essant aften. Jeg benyttede lejligheden til at forespør
ge, om ikke vi her fra sydhavsøerne kunne komme og 
kigge indenfor. Jeg fik ja og aftalte at vi skulle besø
ge stationen en gang i marts eller april, men nærmere 
vil komme i OZ.

Næste møde bliver onsdag den 20. januar kl. 20 på 
I og H skolen. Der har Elmer lovet at finde noget 
spændende frem til denne aften, og vi der kender 
ham ved, at vi ikke kommer til at kede os. Endvidere 
har vi planlagt et møde i Maribo den 24. februar og 
vi vil forsøge at fremskaffe en foredragsholder, til 
denne aften, men nærmere herom i næste OZ.

Til sidst vil afdelingen ønske alle et godt nytår, og 
vi håber at se mange flere til vores arrangementer. 
Ligeledes vil vi byde velkommen til de nye licencerede 
hernede. Vy 73 Leif/5GF.
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NORD ALS_____________________________
Call: OZ1ALS.
Klubhus: Østerlund (vi skal flytte ud inden længe).
Normale mødeaftener: hver torsdag.
Formand: OZ9ND, Bernt Damkjær, Hvedemarken 

15, Nordborg, tlf. 5 01 33.
Sekretær: OZ9NS, Nis C. H. Karlson, Oksbøl mark, 

pr. Nordborg, tlf. 5 17 83.
Kasserer: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Svenstrup.
Suppleant: OZ6HY. Martin Nielsen, Kløvertoften 3, 

Svenstrup.
Ved sidste medlemsmøde var vi forsamlet på tek

nikum, OZ8DS gennemgik fremstilling af print efter 
Photometoden, som faktisk er en ret langsommelig 
måde for at fremstille kun ét print på.

OZ2BN fik også sin sidste 2 m converter afprøvet, 
d.v.s. HF-kredsene fik en sidste afpudsning, bånd-pas 
kurven sås tydelig på en såkaldt panorama-modtager.

Næste medlemsmøde bliver torsdag den 21. januar
1971. Det står desværre ikke i øjeblikket helt klart, 
hvor vi skal mødes denne aften, da vi efter godt 5 
års forløb (25.8.1965), skal flytte ud af vort kære 
klubhus, så i egen interesse ring til et af bestyrelses
medlemmerne.

Vy 73 de OZ9NS, Nis.

NÆSTVED_____________________________
Call: OZ8NST.
Formand OZ5FZ, tlf. 72 59 44.
Kasserer: OZ4NW, tlf. 769, Kostræde 267.
Mødedeltagelsen om tirsdagen har i efteråret væ

ret meget ringe, og vi sløjfer derfor denne aften fore
løbig til marts måned.

Vi har haft juleafslutning på Herlufmagle Kro 11. 
december. 5FZ bød velkommen.

Derefter tog vi os af retterne, og der blev skænket 
rigelig med snapse, og Palle sørgede hele tiden for 
at holde dampen oppe, både med harmonikaen og 
ind imellem med nogle »skrappe« viser.

3HQ har ordnet et firmabesøg på Glasværket den
10. februar 1971. Vi starter fra klubben kl. 19,00. Det 
skal nok blive en interessant tur, for der bliver meget 
at se på. Husk tilmelding til 5FZ.

Så skal vi have et foredrag en gang i marts måned, 
men derom senere.

Vi har også holdt juleafslutning på aftenskolen. 
Det foregik under festlige former, hvor Tage Wolff 
viste film fra en af hans rejser til Sydafrika.

Byggeaftenerne starter torsdag den 5. januar 1971, 
hvor vi gerne skal lave MF-forstærkeren færdig.

OZ3HZ, Hans Jørgen Nielsen.

NYBORG_____________________
Call: OZ2NYB.
Formand: OZ1LD, Leon Johannessen, 

Holms Allé 17, tlf. 31 31 18.
Lokale: Holms Allé 17.

Program: Se december OZ.
Så har vi »taget hul« på et nyt år, og vi håber det 

må blive godt, også afd.-mæssigt set. Ungdom har vi 
ikke mangel på, men old timerne ser vi desværre ikke 
meget til. Måske er det programlægningen der er 
skyld i det, og det har bestyrelsen prøvet at råde bod 
på ved at lave en diskussionsaften, hvor medlemmer
ne selv skal komme med forslag til aktiviteten inden 
for klubben. Denne aften er imidlertid ovre, når dette 
fremkommer, men mød frein hvis I har særlige øn
sker. Bestyrelsen vil prøve at efterkomme dem så 
godt vi kan.

Vort 25 års jubilæum den 5. december blev ganske 
vellykket. 20 gæster mødte op, og jeg tror nok de fle
ste fik en god aften. Masser af sildemadder, smørre
brød og hvad dertil hører af små klare og P35, + 
ost og kaffe, blev sat til livs.

Ind imellem blev der holdt taler. OZ8JD, Hen
ning overrakte fra Odense afd. et keramikaskebæger. 
OZ4WR, John kom med et fint tinaskebæger, og lyk
ønskede på HB’s vegne.

Endelig havde OZ5KE, Kurt sammensat et erin- 
drings»billede« fra årene der er gået, som han fortalte 
på en udmærket måde. Først ved midnatstid brød de 
sidste op.

Vy 73 Inge.

ODENSE_______________________________
Formand: OZ8JD, Henning Boel, Toftevej 11, 5000 

Odense. Tlf. 12 87 67.
Lokale: Sdr. Boulevard 60. Mandag kl. 19,30.

Mandag den 7/12 demonstrerede 8JD, Henning, et 
hjemmebygget oscilloskop. Dette instrument er jo næ
sten helt uundværligt for nutidens eksperimenterende 
radioamatør. Henning gennemgik apparatets funktio
ner og opbygning såvel i teori som i praksis og tryl
lede forskellige kurver frem, vistnok til at bevise at 
alt virkede tilfredsstillende. Den 14/12 havde vi den 
traditionelle juleafslutning, hvor årets arbejde afslut
tedes med en hyggelig og festlig aften. Denne gang 
var så mange medlemmer mødt op, at der dårlig var 
plads til flere i kælderen.

Aftenens arrangementer bød på kaffebord, amer. 
lotteri, tallotteri med gevinster, der denne gang var 
skænket af Victory og I.C. Radio. Til slut havde vi et 
pølsegilde. Der blev fortalt mange gode historier i 
aftenens løb, og atmosfæren var meget hyggelig og 
festlig hele aftenen.

Nu skal vi snart tage hul på det nye år, og pro
grammet for jan./feb. ser således ud:

11. j anuar: Klub aften.
18. januar: Skal OZ3FYN have testhold? v/OZ3IC.
25. januar: Klubaften.
1. februar: Stationsbetjening v/ OZ5CI.
8. februar Klubaften.
15. februar: Lidt om HB v/ OZ4WR.

Vy 73 og godt uytår, OZ9OZ, Reynir.
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STRUER_______________________________
Call: OZ3EDR.
Formand: OZ9KZ, Allan Frøsig, Søndergade 25.
Klublokale: »Frugtkælderen«, Bryggergade.
Klubaften: Hver torsdag kl. 19,00.

Så er fridagene forbi i denne omgang og vi er langt 
henne i det nye år.

Julefrokosten blev denne gang om muligt en endnu 
større succes. Derfor tak til festudvalget.

Lørdag den 5. december var vi 10 mand fra afde
lingen på besøg hos Achim Stiehler, Eskjær i Salling. 
Achim er tysk radioamatør og leder af en af Max 
Planck-inslituttet drevet ionosfærestation.

Vi fik forklaret baggrunden for arbejdet og så 
stationen i drift, så det var en udbytterig tur.

I øvrigt kan oplyses at projekt RÆV går planmæs
sigt.

P. b. v. OZ3ZJ, Hjalmar.

SØNDERBORG_________________________
Da der i Sønderborg og omegn er brug for et 

mødested for EDR-medlemmer, fik 65 licenserede 
amatører skriftlig indbydelse til et indledende møde 
på »Strandpavillonen«. Dette foregik den 10. decem
ber, og 24 mand mødte op.

Der blev livligt drøftet formålet med klubben. Nog
le mente, at der skulle være et månedligt foredrag af 
en eller anden kompetent person. Andre mente, at 
møderne skulle være hyggeaftner, hvor man bl. a. 
kunne få en løsning på tekniske problemer, man hav
de tumlet med eller tage noget grej med, der kunne 
have interesse for andre.

Sønderborg afdelingen har været startet mange 
gange, første gang 1947, men er hver gang gået i stå 
igen, hvad grunden så end kunne være; men vi er nu 
friske til at begynde forfra.

Der indbydes herved til stiftende generalforsamling 
torsdag den 28. januar 1971 kl. 1930 på »Strand
pavillonen«.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Vedtagning af love.
3. Valg af bestyrelse.
4. Fastsættelse af medlemskontingent.
5. Eventuelt.

73, OZ6AQ.

ÅBENRÅ_______________________________
Formand: OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9,

6200 Åbenrå, tlf. 2 13 11.
Mødelokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Call: OZ6ARC.

Den 24. november havde vi fornøjelsen af at høre 
OZ8DS med sit foredrag om RTTY. En virkelig in
teressant aften, der tiltrak gæster helt fra Kolding. Vi 
fik demonstreret, hvordan man med relativt simpelt

udstyr kunne blive QRV med RTTY. Foredraget ud
løste en sådan interesse i afdelingen, at vi har anskaf
fet os en maskine til OZ6ARC, og OZ6TG strikker 
en converter, så nu er det kun et tidsspørgsmål inden 
afdelingen er RTTY QRV!

Den 18. december havde vi traditionen tro julemik 
i afdelingen. Vi hyggede os med små julelege, små
kager og gløgg. En hyggelig aften afsluttede afdelings
arbejdet 1970.

Afdelingsprogrcmmet for januar-februar:
Tirsdag den 19. januar kl. 19,30:
Transverter aften, OZ6AQ, Hans Verner kommer 

og demonstrerer sin »home made« 2 meter transver
ter, som bruges i forbindelse med sin commercielle 
transceiver. En transverter i forbindelse med en HF 
transceiver, er nok den billigste måde at blive »vfo 
styret ESB QRV« på 2 meter!

Tirsdag den 26. januar samt 2., 9. og 16. februar 
kl. 19,00:

BYGGEAFTEN og old timer hyggeaften.
Torsdag den 21. og 28. januar samt 4. og 11. fe

bruar kl. 19,00:
MORSE og TEKNISK kursus.
For at klubaftenerne kan udnyttes lidt mere effek

tivt, til gavn for alle har bestyrelsen besluttet at be
lønne de „morgenfriske« HI. Se opslagstavlen i klub
huset!

Som sidste punkt på årets første smørrebrødsseddel, 
vil jeg på kassererens opfordring anmode alle, der 
endnu skylder afdelingskontingent, om at få dette 
bragt i orden. Busk er i klubhuset hver tidsdag og 
torsdag!

På gensyn i klubhuset
vy 73 de 5WK, Kalle.

Fælles sønderjyske 
arrangementer

Så sker der igen noget i Sønderjylland! Nærmere 
betegnet, der er

SØNDERJYSK AWTEN 
den 19. februar.

Emnet er Antenner
Altså en aften der har bud til alle kortbølgeamatø

rer, for hvad er en kortbølgeamatør uden antenne! 
Og hvem har ikke et spørgsmål i denne forbindelse, 
uanset om man er HF - VHF - UHF amatør?

Denne aften er ikke en foredragsaften! Men en 
spørgeaften, idet vi er af den formening på denne 
måde at kunne tilfredsstille en større kreds af ama
tører!

Det er lykkedes os at få en virkelig ekspert på an
tenneområdet til at besvare spørgsmålene, nemlig red
aktøren fra OZ’s brevkasse for antenner 

OZ7CH Carl Ulrich Holten
Er der nogen der ønsker at stille deres spørgsmål 

skriftligt, og få besvarelsen på spørgeaftenen, så send 
dem til mig og jeg skal lede dem videre!

Nærmere i næste OZ.
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Det er med stor glæde, at vi fra Flensborg afdeling 
af DARC har modtaget en henvendelse om et mere 
snævert samarbejde over grænsen.

De sønderjyske afd. bar besluttet at åbne »ballet« 
med en invitation. Nærmere i næste OZ.

De sønderjyske afdelinger i samarbejde med EDR.s 
VHF manager OZ9AC arrangerer den 5./6. juni et 
europæisk

VHF - Stævne - Als
Stævnet vil blive nærmere omtalt andetsteds i bla

det, og med løbende orientering i de kommende OZ’er.

Forresten! der er åbenbart stemning for en rejse 
sydpå i år, men hvornår skal vi rejse, lad mig høre!

vy 73 de OZ5WK, Kalle.

AALBORG_____________________________
Call: OZ8JYL.
Giro: 4 47 99.
Formand: OZ7QE, Knud E. Andersen,

Ny Kastelvej 13, 9000 Ålborg, tlf. 13 87 48.
Kasserer: OZ7ND, Anders Højen, Vadum Kirkevej 

5, 9430 Vadum, tlf. 27 12 80.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, Prinsensgade 46, 

9000 Ålborg.
Klublokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18, 

Ålborg.
Klubaften: Hver onsdag aften.

Godt Nytår!

Så rundede vi igen et årsskifte og efter jule- og nyt
årsdagene, starter vi så på en frisk.

Vi vil prøve noget nyt i afdelingen!

Da det ser ud til, at mange gerne vil benytte statio
nen i klublokalet, men på grund af støj og snakken 
i krogene, ikke kan få ro til det, vil vi fra 15.-1.-71 
forsøge at holde »DX-time« d. v. s. at fra 20.00-21.00 
er lokalet beregnet til QSO'er med grejet, og er der 
nogle der ønsker at køre en QSO, skal der være så 
megen ro i lokkalet, at dette kan lade sig gøre. Hvis 
ingen vil køre må der selvfølgelig snakkes og disku
teres, men vi ser gerne, at der bliver »kørt« med grej
et. Så der kan blive en rigtig »amatør aktivitet« i 
klubben igen.

Der er anskaffet et SWR-meter, så senderen er let 
at betjene, så »kil« bare på. Ang. lokale, så venter vi 
svar, det var jo skønt om vi kunne få et snakke- og 
byggelokale -f et sende- og byggelokale så disse ting 
kunne få hver sin plads i afdelingen.

Obs! FEST Obs!
Nej! Dette er falsk reklame, for der bliver ingen 

fest, der var overhovedet ingen reaktion på vor fore
spørgsel i november OZ. Læste du ikke i forenings
spalten eller havde det ingen interesse! Nå! I hvert 
tilfælde bliver der ingen fest. Vi vil ikke forsøge alene.

Aktiviteter januar-februar:
Morsekursus: Onsdage 19,00-20,00.
Teorikursus: Onsdage 20,00-22,00.
DX-time
Hver onsdag 20.00-21.00 (i klublokalet).
Foredrag af OZ6JS vil blive sidst i februar, se OZ 

februar. Foredraget vil omhandle »Transistor og inte
grerede kredsløb«.

Det er noget alle kan opleve noget ved, så se 
datoen i februar OZ.

»Vi mødes på bakken«.
Hvornår var det nu det var? - Alle onsdage!

Vy 73 OZ4X, Erik.

AARHUS_________________________________
Call: OZ2EDR.
Giro: 9 19 29.
Lokale: Neptunvej 70. 8260 Viby.
Formand: OZ3NE. Niels Eibye, Teglgårdsvej 1, 

8270 Højbjerg. Tlf. (06) 14 48 10.
Kasserer: OZ5YP, Jytte Pedersen, Banevolden 3, 
8340 Malling. Tlf. (06) 93 12 04.
Sekretær: OZ6EI, Eigil Hougaard, Kærgårdsvej 2, 

8355 Ny Solbjerg. Tlf. (06) 92 74 78.

PROGRAM.
Tirsdag den 19. januar kl. 20,00 - Neptunvej 70: 

RÆVEAFTEN. Vi gør klar til næste omgang (fæl
lesgrej, privat grej, nyt grej, planlægning m. v.) 
Tirsdag den 26. januar kl. 20,00 - Neptunvej 70: 

RÆVEAFTEN. Måske tager vi ud.
Torsdag den 28. januar kl. 20,00 - Neptunvej 70: 

»ÅBENT HUS« - Neptunvej 70.
Tirsdag den 9. februar kl. 20,00 - Neptunvej 70: 

RÆVEAFTEN. Måske tager vi ud.
Torsdag den 11. februar kl. 20,00 - Neptunvej 70: 

FOREDRAGSAFTEN. Emne: »Strømforsyning«.
OZ3Ne-ibye
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Nye tilladelser.
C 11619 OZ1DQ, Jens Edvard Esben Alsøer, Skole

vænget 7, 7700 Thisted.

Genudstedelser.
B 11988, OZ4UB, Bjarne Edward Uldum, Hammel

strupvej 72 th., 2450 København SV.
B 11252 OZ5HT, Hans Thorhauge, Engvej 6731 Tjæ

reborg.

Inddragelser.
B OZ4KB, Victor O. Pedersen, Jonas Liesvej 183, 

2860 Søborg.
B OZ6BI, Bent Arens, Nyvej 55, 3320 Skævinge.
B OY7BD, H. B. Danbjørg, Porkeri 3890 Vagur.

Nye medlemmer:
11985 Viggo Petersen, Nøglens Kvarter 6 D, 

Albertslund (A).
11986 Henrik Tuxen, Ankerstedet, Vester Strødam, 

Hillerød.
11987 Finn Larsen, Helgolandsgade 44, Holstebro.
11988 Bjarne E. Uldam, Hammelstrupvej 72 th., 

København SV. (A).
11989 Axel Thomsen, Teisensvej 14, Odense.
11990 Helmuth Riisberg Jensen, Vingelhøjvej 17, 

Hostrupskov, Åbenrå.
11991 Gert Grønlund, Silkeborgvej 526, Brabrand.
11992 Poul Schiitt-Poulsen, Ved Stationen 7, 

Espergærde.
11993 Carl-Peter V. Rasmussen, Højbjergvej 16, 

Seest, Kolding.
11994 Flemming Gryholdt, Storkens Kvarter 7 D, 

Albertslund.
11995 Erik Gylling, Mågens Kvarter 13 B,

Albertslund.
11996 Søren Bondrup Jensen, Lundevej 25, 

Kalundborg.
11997 Henrik Anning Nielsen, Telestationen, 

Julianehåb.
11998 Jørgen Brink Kristensen, Trehøjgård, Orten, 

Varde.
11999 Erik Vejrup Ibsen, Digevej 5, Grimstrup, 

Esbjerg.
12000 Jens Erik Jensen, Thyrasminde, Sejet,

Horsens.
12001 B. Aa. B. Mortensen, Mich. Beringsvang 102, 

tv., Hvidovre.
12002 Etlar Madsen, Hillerødgade 8 st., Kbh. N.
12003 Palle Redder Madsen, Helgolandsgade 39, 

Sønderborg.
12004 Ernst Meier, Fyrreparken 12, Allingåbro.
12005 Thorvald A. Nielsen, Sandbjerggade 194 th., 

København N. (A).

12006 Niels Andersen, »Krarupgård«, Skive.
12007 Ib Kjær, Haldrup, Horsens.
12008 Niels Erik Dahl, Svendsgade 64, Vejle.
12009 Kurt Olsen. Birkedals Allé 42, Fruens Bøge.
12010 H. H. Jeppesen, Sygehuset, Give.
12011 Klaus Jensen, Ahlgade 771, tv., Holbæk.
12012 Freddy Rasmussen, Vardevej 146, Vejle.
12013 Søren Aabo, Brovej 4, Egå.
12014 Kai Bendix Andersen, Grundtvigsvej 39, Ny

købing Sj.
12015 Claus Kastberg Nielsen, Skovhusvej 4,

Risskov.
12016 Gunnar Vestergård, Søndergade 44, Saltum.
12017 Torben Mogensen, Havnsø, Føllenslev.
12018 Wittrock Jespersen, Skamlebækvej 113, 

Fårevejle St.
12019 Søren Løkkegaard, Wessels Alle 13, Esbjerg.
12020 Bo Sigsgaard Rasmussen, Skelmosen 1, Greve 

Strand.
12021 Alex Jakobsen, Enebærvej 16, Hjallese.
12022 Aa. Hougaard, Set. Olaigade 9, Kalundborg.
12023 OX3BU, Bengt Ericsson, Telestationen, Box 

602, Godthåb.
12024 Jørgen Otzen, Carsten Hauchsvej 24, Ålsgårde.

Atter medlem:
1501 Emil Larsen, Vimmelskaftet 1, Horsens.
7936 OZ1HX, Henning Ploug Thomsen, Marselis 

Boulevard 132, Århus C.
4520 OZ5SP, Svend Pedersen, Mågevej 472 tv., Kø

benhavn NV (A).
990 OZ3B, M. Lehmann Poulsen, Ndr. Landevej 47, 

Tønder.

Rettelser til QTH-listen 1971
Tilføjes: 862 OZ2PX, Børge Nielsen, Hummeltof- 

ten 55, 2830 Virum. OZ2KPC rettes til OZ2KP.

10692 OZ5QB slettes.

Kortene med de nye DR-amatører, der ønskede at 
komme med i QTH-listen er blevet kodet forkert hos 
IBM, og som følge deraf er de ikke kommet med.

G. Sigersted.

Husk fremover 
at stof til OZ skal indsendes

senest d. 25.
i måneden
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oz
Tidskrift for kortbølgeamatører 

udgivet af landsforeningen Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927

Adresse: Postbox 79, 1003 Kbh. K. (tømmes 2 gange om ugen). Girokonto 2 21 16

EDR’s hovedbestyrelse efter valget 1970:
OZ2NU (Formand) Børge Petersen, Box 335, 

9100 Ålborg. Tlf. (08) 13 53 50.
OZ3Y (Næstformand) Hans Rossen, Halseby

vej 1, 4220 Korsør. Tlf. (03) 58 01 02.
OZ4SJ (Sekretær) Svend Aage Jensen, Frugt

haven 31, 2500 Kbh. Valby. Tlf. 
(0182) Va. 967y.

OZ2KP Karl Staack-Petersen, Risbjerggårds 
allé 63, 2650 Hvidovre. (01) 78 06 67.

OZ4GS Svend Sigersted, Borgmestervej 58, 
8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.

OZ4WR John Hansen, Strandvejen 9, 5800 
Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.

OZ5WK Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Åben
rå. Tlf. (04) 62 13 11.

OZ5AB Arne Bergstrøm, Toftegårdsvej 23, 
3500 Værløse. Tlf. (01) 48 08 26.

OZ5KD K. Dantoft, Golfparken 111, 9000 
Aalborg.

OZ7DX Vøgg H. Jacobsen, Gustav Adolfs- 
gade 5 - 2100 Kbh. 0. (01) 92 81 70.

OZ7EM E. Madsen, Sebber Centralskole - 
9662 Sebbersund. Tlf. (08) 35 50 69.

OZ7IN Irvin Nielsen, Enebærvej 4, 8240 Ris
skov. Tlf. (06) 17 7061.

funktionærer:
OZ6PA (Hovedredaktør) Poul Andersen, Pe

der Lykkesvej 15 - 2300 Kbh. S. Tlf. 
(01) 55 63 64.

Grethe (Kasserer) Grethe Sigersted, Borgme
stervej 58, 8700 Horsens. Tlf. (05) 
62 18 34.

OZ7AQ (Teknisk redaktør) Bent Johansen,
Farum Gydevej 28, 3520 Farum. Tlf. 
(01) 95 11 13.

OZ9AC VHF-manager, Kaj Nielsen, Kai Lipp- 
manns Allé 6, 2791 Dragør. Tlf. (01) 
53 12 89.

P&T udvalg består af: 3Y, 7DX og 2NU. 
Strukturarbejdsgruppe (SAG) består af: 3Y, 7IN, 7DX 

og 2NU som bisidder.
Forretningsudvalg består af: 2NU, 3Y, 5WK, 4SJ og 

Grethe (uden stemmeret).
HB’s repræsentant i ræveudvalget er OZ5WK.
Public Relation mand er OZ7DX.

Foredrags manager: OZ3RC, H. Bro Nielsen, 
Rahbeksvej 1, 5000 Odense. Tlf. (09) 12 77 33.

Medlemsbladet *OZ* 
Hovedredaktør og ansvarshavende: OZ6PA, 

Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 2300 
Kbh. S. Tlf. (01) 55 63 64.

Teknisk redaktion: OZ7AQ, Bent Johansen, 
Farum Gydevej 28, 3520 Farum. Hertil sen
sendes alt teknisk stof. Tlf. (01) 95 11 13. 
OZ2NG, Niels Gundestrup, Kronborggade 
225 tv., 2200 Kbh. N. Tlf. (01) 93 ÆG 77 81.

Annoncer :
Amatørannoncer: Grethe Sigersted, Borgmester

vej 58, 8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34. 
Øvrige annoncer: OZ6PA, Poul Andersen, Peder 

Lykkesvej 15, 2300 Kbh. S. Tlf. (01) 55 63 64. 
Vi side . . . .  kr. 350,- 'A side . . . .  kr. 100,- 
Va side . . . .  kr. 185,- Vs side . . . .  kr. 60,-

Medlemskontingent er 50 kr. om året, heri 
medregnet tilsendelse af »OZ«.

Indmeldelse i foreningen sker ved henven
delse til kassereren Grethe Sigersted, Borgme
stervej 58, 8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.

Afleveret til postvæsenet d. 15. jan. 1971. 
Tryk: Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense. 

Eftertryk af »OZ«s indhold er tilladt med tyde
lig kildeangivelse.

Skaf EDR flere medlemmer
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