
Cirkulatorer og andet troldtøj
Elektronikken er et vidtspændende område, 
hvori amatørradio kun er et såre begrænset 
emne. Vel vidende, at mange amatørers inter
esse for teknikken kun strækker sig til de dim
ser, der kan skaffe et ekstra land hjem eller 
sikre det sidste diplom, vover vi alligevel at fo
retage et lille strejftog ud på overdrevet en 
gang imellem, til glæde for dem, der også gi
der læse om noget, de ikke kan købe i post
ordreforretningen.

Fig. 1. Isolator for mikrobølger (efter Miniwatt Data 
Handbook). Betydningen af tallene i cirklerne er: 1: 
ferritstang, 2: udvendige magneter, 3: skruer til kom
pensation af reaktanser hidrørende fra den øvrige 
»indmad« i bølgelederen.

—► frequency (GHz)

Fig. 2. Typisk gennemgangstab, dæmpning i spærre
retningen og standbølgeforhold for en isolator af 
Philips fabrikat. Bemærk, at isolatoren kun er speci
ficeret for ret smalt frekvensområde.
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Isolator
En isolator er på dansk noget, der danner en 

elektrisk adskillelse, som f. eks. glas eller kera
mik i en antenneisolator eller et antenneæg. 
På engelsk råder man over den lille sproglige 
finesse at kunne skelne mellem en insulator, 
der er det, vi forstår ved en elektrisk isolator, 
og en isolator, der er et mere generelt begreb, 
svarende til det, vi mener, når vi taler om at 
isolere f. eks. en smittefarlig patient. Man kan 
jo da også udmærket isolere to elektriske kred
se fra hinanden ved hjælp af ledende materiale, 
d.v.s. ved at anbringe dem i hver sin skærm
kasse, så de forhindres i at påvirke hinanden. 
Og endda kan der udmærket være elektrisk for
bindelse mellem dem!

Dette skal man huske på, når vi nu snakker 
om en isolator (med kursiv, fordi ordet har den 
engelske betydning). En isolator er en passiv

dims, der lader elektrisk energi (i form af mi
krobølger) passere i den ene retning, men ikke 
i den modsatte retning. Nå ja, vil man vel sige, 
enhver forstærker vil jo fungere som isolator, 
idet baglæns transmission gennem sådan en 
normalt sker med betydelig dæmpning. Hvilket 
man da også ofte benytter sig af i praksis. Nu 
blev det nævnt, at en isolator var passiv, hvil
ket er det samme som uden forstærker. Passive 
kredsløb plejer at bestå af modstande, konden
satorer, selvinduktioner og transformere, og så
danne udviser ikke retningsvirkning, uanset 
hvordan de sættes sammen.

Der findes imidlertid endnu en komponent
type, som kaldes en gyrator, og sådan en er 
netop kendetegnet ved at have perfekt trans
mission den ene vej og nul transmission den 
anden.

En praktisk udgave af gyratoren har vi i en

Fig. 3. Symboler for en tre- og en fire-ports cirkulator.

b .

Fig. 4. Cirkulator benyttet til at isolere sender og 
modtager uden brug af antennerelæ eller TR-switch.

Fig. 5. Duplexing af flere sendere og modtagere med 
cirkulatorer.

Fig. 6a. En cirkulator benyttet som isolator. Fig. 6b. Ved at kaskadekoble flere cirkulatorer kan 
isolationen forbedres.
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isolator, som udefra set består af en kasse med 
to konnektorer, ofte kaldet porte, en indgang 
og en udgang. Sender man ind i indgangen og 
måler den effekt, der kommer ud af udgangen, 
vil man konstatere, at kassens indhold svarer 
til et stykke kabel med ganske lavt tab. Bytter 
man ind- og udgang om, svarer kassen til et 
dæmpningsled med 20-50 dB dæmpning. Por
tene kan også være bølgeledere. Men hvad er 
det, der er inden i kassen?

En isolator for mikrobølger kan bestå af et 
stykke bølgeleder, som er delvis udfyldt med 
ferrit, som er anbragt i et kraftigt felt fra en 
permanentmagnet. Magnetfeltets styrke er noje 
afpasset på en sådan måde, at de små elemen
tarmagneter inde i ferritten får resonans på den 
mikrobølgefrekvens, isolatoren skal bruges på. 
Der er to transmissionsveje for signalet i bøl
gelederen, en udenom og en igennem ferritten. 
I transmissionsretningen får de to signaler sam
me fase i udgangen og vil derfor adderes, så
ledes at næsten hele effekten slipper igennem. 
Sendes signalet imidlertid den anden vej igen
nem, drejes fasen af det delsignal, der passerer 
ferritten, anderledes, mens faseforskydningen 
naturligvis er ens i begge retninger for den del, 
der går i luften. På den rigtige frekvens drejes 
signalet gennem ferritten lige netop 180° mere 
i tilbageretningen, end fremad, og de to delsig
naler vil derfor udkompensere hinanden. Re
sultat: stor dæmpning.

Indskydes sådan en isolator i udgangen på 
en sender, altså mellem sender og antenne, vil 
senderens effekt passere uhindret frem til an
tennen. Skulle dennes standbølgeforhold nu væ
re dårligt, reflekteres en del af effekten og ta
ger retning mod senderen, men stoppes af iso
latoren. Med andre ord, et dårligt eller varie
rende standbølgeforhold mærkes ikke af sen
deren. Dette er af overordentlig stor betydning, 
når den anvendte sender består af en klystron, 
en magnetron eller et vandrebølgerør, idet dis
ses korrekte funktion er afhængig af en meget 
konstant belastning.

Den gyromagnetiske virkning bliver vanske
ligere at realisere, jo lavere frekvensen bliver, 
og isolatorer fås derfor normalt kun til giga- 
hertz-området, selvom det nok ville være rart 
at sætte en i amatørsenderens antennekabel.

Det ville nemlig betyde en fin sikring mod bi
virkninger ved afbrydelse eller kortslutning af 
antennen, hvor senderen stadig ville „se“ et 
standbølgeforhold på 1.

Cirkulator.
Flere isolatorer kan sammenbygges til en cir

kulator, som altså også er en passiv, ikke-reci- 
prok dims, men her med tre eller flere porte. 
Der er transmission fra en port til naboporten 
i pilens retning (se fig. 3), men ikke til nogen 
af de andre porte. Signal, der puttes ind i port 
1, kommer ud af port 2, men ikke ad port 3 
(eller 4). Det forudsættes her, at port 2, 3 (og 
4) er afsluttet med den karakteristiske impe
dans (for koaksiale cirkulatorer normalt 50 
ohm) se fig. 4. Er port 2 belastet med f. eks. 
en kortslutning, vil effekten reflekteres fra den
ne og løbe ind ad port 2 og ud ad port 3. Er 
denne også afsluttet med noget, der reflekterer, 
løber den reflekterede effekt naturligvis ind ad 
port 3 og ud ad port 4 - o.s.v. Fuld nytte får 
man således kun af sin cirkulator, hvis man 
behersker afslutningsimpedanserne.

Grunden til, at man bruger både 3- og 4- 
ports cirkulatorer, er, at 3-ports cirkulatoren 
normalt har større båndbredde. Til gengæld 
behøver man ikke at tilpasse modtagerens ind
gang så nøjagtigt, når man bruger en 4-ports 
cirkulator, og port nr. 4 afsluttes med en kor
rekt afslutningsmodstand.

Gaffelkoblinger.
Aha! vil vor opvakte læser nu sige, jeg ken
der da en ikke-reciprok fidus, der ikke er så
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er spændingen v2 nul, uanset hvad spændingen 
vi er. Over modstanden R4 er der en spænding 
v3, hvis størrelse let kan beregnes. Erstattes vi 
med en mikrofon, v2 med en høretelefon og R4 
(v3) med en telefonlinie, vil man have opnået, 
at man kan tale ud på linien, uden at ens egen 
telefon siger noget, forudsat broen stadig er 
balanceret. Vi har lavet en „gaffel", i engelsk 
litteratur benævnt „hybrid" = krydsning, ba
stard. Sådan en modstandsgaffel har tab på 
grund af de ohm ske modstande, hvorfor den i 
praksis udformes lidt anderledes, men princip
pet er stadig det samme, se fig. 9. Her har vi 
brugt to transformere, og virkningen er følgen
de: Talen fra mikrofonen deler sig med den 
halve effekt til linien (d.v.s. til den fjerne abon
nent), mens den anden halvdel af effekten går 
tabt i balancen. Vi forudsætter, at balanceimpe
dansen (R i serie med C) er nøjagtig lige så stor 
som liniens indgangsmodstand, der desværre 
ikke er rent ohmsk, og da det ene sæt viklinger 
er krydset, ophæver strømmene i T2’s primærer 
hinanden, således at der ikke transmitteres no
get signal til høretelefonen. Et signal, der kom
mer ind ad linien, fordeler sig med lige store 
effekter til telefon og mikrofon (hvis de udvi
ser samme impedans og T1 = T2).

I praksis er det ikke muligt at gøre balancen 
helt så effektiv, som antydet, men omkring 20 
dB gaffeldæmpning er ikke helt umulig at op
nå, d.v.s. lyden i telefonen er dæmpet 20 dB i 
forhold til hvad den ville være uden gaffel.

Fordelen ved gaffelkoblingen kommer først 
frem, når man i stedet for telefon ønsker f. eks. 
en forstærker og højttaler, uden at få rundhyl. 
Det er et problem for USA-amatører, der kører 
„phone-patch", d.v.s. kobler en telefonabon

nent til sender og modtager. Det er som be
kendt forbudt her i landet!

Det ses, at vi har noget, der ligner en cirku
lator, men det er alligevel ikke det samme!

Gaflen genkendes i den velkendte retnings
kobler eller reflektometret, også kaldet SWR- 
meteret. Sender man den ene vej gennem coax- 
kablet, er broen i balance, og der kommer intet 
ud ved „output". Sender man den anden vej, 
får man et signal ud af output-porten. Her er 
det altså antennen, der er balancemodstand.

Wheatstone- bro 

Fig 8

A "
output 

Retningskobler 

Fig. 10

Der er tale om en gaffel, og ikke om en cir
kulator eller isolator.
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skummel, som dem, TR nu vil prakke os på: 
nemlig en retningskobler, reflektometer og hvad 
sådan en ellers også hedder. Og de, der kender 
noget til telefonteknik, vil fløjte sagte og hviske 
„gaffel". Så det er nok bedre, vi lige trækker 
de fyre frem af mørket engang og kigger lidt på 
dem.

Fig. 8 viser en ganske almindelig Wheat
stone-bro. Når broen er i balance, d.v.s. når



Skriftlig teknisk prøve for radioamatører
Af Bent Johansen

Opgavernes tekst:
1. a) Tegn principdiagram af en simpel indi

kator, som reagerer, når en forud be
stemt modulationsgrad på en anodemo
duleret sender overskrides, 

b) Angiv princippet for en automatisk regu
lering, som sikrer imod overmodulation.

2. Tegn principdiagram af gitterblokeringsnøg- 
ling af et senderudgangsrør med de nødven
dige komponenter til afrunding af tegnenes 
for- og bagkant. Endvidere tegnes diagram 
af en ensretter til frembringelse af bloke
ringsspændingen.

3. Tegn 3 principdiagrammer af en simpel for
sats til et DC-rørvoltmeter, når der ønskes 
målt en vekselspændings
a) positive spidsværdi,
b) negative spidsværdi,
c) spids-spids værdi.

4. En halvbølgeantenne for 14 MHz båndet 
fødes i midten ved hjælp af en 30 m lang 
afstemt balanceret 600 ohms fødeledning.
a) Angiv strømfordelingen langs antennen 

og fødeledningen.
b) Hvad er den omtrentlige værdi af føde- 

ledningens indgangsimpedans ved sen
deren?

c) Hvilken form for tilpasningskreds er 
bedst i dette tilfælde, serie- eller parallel
forbindelse af spole og kondensator?

d) Angiv strømfordelingen og spole-kon
densator forbindelsen, hvis antennen 
benyttes til 28 MHz.

5. a) Forklar hvorledes parasitsvingninger kan
opstå i et senderudgangstrin og angiv en 
række forholdsregler til imødegåelse her
af.

b) Hvorledes kan man med ydre midler

dæmpe oversvingninger fra en given sen
der?

6. En spole og en kondensator i serie påtryk
kes en HF spænding med spidsværdien 10 
volt og frekvensen 7 MHz. Hvor mange 
watt tabes i kredsen ved resonans, når kred
sens godhedsfaktor Q er 50 og kondensato
ren er på 100 pF?

7. Angiv mulige årsager til at antennestrøm
men varierer nedad under modulation af en 
AM-sender.

8. Angiv princippet for frembringelse af SSB- 
signaler efter fasemetoden og tegn blokdia
gram af en sådan sender.

9. Et måleinstrument for vekselspænding er 
inddelt i 100 grader, og instrumentets ud
slag er proportionalt med spændingen. In
strumentet ønskes forsynet med en decibel
skala, således at fuldt udslag svarer til 20 
dB.
Hvilke gradtal svarer til
a) 10 dB?
b) 0 dB?
c) -10 dB?

Besvarelse
1. a) Se fig. 1. 100 % modulation nås, når 

den negative spidsamplitude af LF-svingningen 
bliver lige så stor, som DC-anodespændingen, 
d. v. s. når øjebliksværdien af PA-rørets anode
spænding bliver nul. Ved 90 % modulation når 
denne øjebliksværdi ned på 10 % af Vg. Ved 
overmodulation bliver øjebliksværdien negativ, 
hvorved der bliver et „hul“ i signalet, der med
fører stærk forvrængning og splatter. Den viste 
indikator virker på den måde, at transistoren 
Q1 og dermed også Q2 holdes ledende, så
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gange. Man kan lave sig en skala på potmete- 
ret, eller man kan måle med et ohmmeter (ano
despændingen afbrudt!).

b) Når modulationsgraden momentant over
skrider den indstillede værdi, farer gitterfor- 
spændingen for det viste LF-forstærkerrør fra 
en svag negativ værdi til en høj, hvorved rørets 
forstærkning nedsættes. Herved opnås en ALC- 
virkning. Fig. 1 viser kun et princip (som for
langt i opgaven), i praksis vil der sikkert være 
en hel del vanskeligheder med det viste kreds
løb, der ikke er afprøvet i praksis, så tag det 
ikke for mere, end det er!

2. Se fig. 2. Cl er en overføringskondensator 
på måske 100 pF, den betyder ikke noget for 
tegnformen. Hvis den bliver væsentlig større, 
kan den imidlertid godt få betydning! RI er en 
normal gitterafleder, størrelsesorden 10-100 
kohm, den har ingen indflydelse, når Cl er så 
lille som her valgt. Starter vi med åben nøgle, 
er Cl og C2 opladet til -t- 100 V, der altså og
så står over nøglen, der derfor skal være i 
isoleret udførelse, hvis man ikke skal tvinges 
til at indskyde et nøglerelæ aht stærkstrøms
reglementets bestemmelser. Når nøglen sluttes,

<-B:1000V

- 200V

stiger spændingen over C2 til en (stadig nega
tiv) værdi, der bestemmes af spændingsdelingen 
mellem R2 og R3. Tidskonstanten bestemmes 
af C2 og R2 i parallel med R3, lad den være 
1 ms. Når nøglen åbnes igen. går spændingen 
mod de - 100 V, tidskonstanten er R2 X C2. 
Vælges f. eks. R2 = 10 * R3, bliver tidskonstan
ten omkring 10 ms. Sættes R2 til 10 kohm, R3 
til 1 kohm, fås af T = R C, at C2 = 1μF.  I

Fig 2b

praksis ændres tiderne for opvoksen og uddøen 
af signalet noget af rørets karakteristik og git
terstrøm, men særlig hurtigt vil man stadig ikke 
kunne nøgle! I fig. 2b slipper vi let uden om 
problemerne ved at stabilisere spændingen med 
et glimrør.

3. Se fig. 3.1, der viser den simpleste, kor
rekte besvarelse. De to første, a og b, kræver 
DC-forbindelse gennem spændingskilden (vist 
som drosselspolen HFD) og er derfor ikke sær
lig anvendelse i praksis Fig. 3.1c er derimod 
god nok, den viser virkelig spids-spids spændin
gen uanset kurveformen. Det springende punkt 
er, at når man indskyder en seriekondensator 
(spærreblok), ødelægger man oplysningen om 
den evt. DC-komponent i det signal, man må
ler på. Kun ved spids-spids-målingen er denne 
DC-komponent uden interesse.

En praktisk diodeprobe til et DC-RVM må 
have en spærrekondensator så man kan måle 
vekselspændinger uden at få den overlej rede 
DC med. Diodeproberne i fig. 3.2 viser ganske 
vist forskelligt på en usymmetrisk kurveform, 
men man skal være meget forsigtig med at tol-
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længe øjebliksværdien af anodespændingen hol
der sig over en værdi, der let kan findes ud fra 
potentiometerets indstilling og zenerspændin- 
gen for ZD. Indstillingen sker ved at dreje på 
potmeteret, indtil man finder det punkt, hvor 
glimlampen lige netop tænder uden modula
tion. Ønsker man indikation ved m %  modula
tion, skal modstanden af den del af potmeteret, 
der ligger mellem punkt A og stel, forøges

gange, ved 90 %  mod. således 10



Fig. 3.1a

Fig. 3.1b

Fig.3.1c

Fig.3.2a

Fig 3.2b

ke udslagene, når spændingen ikke er sinusfor
met. Har man ikke et oscilloskop på, bør man 
egentlig altid anvende en probe til spids-spids
måling, og så i øvrigt være tilbageholdende 
med at omsætte til effektivværdi!

4. Antennetoppen er ca. 10 meter lang. 
Fødeledningen er tilnærmet lig med 6 kvarte 
bølgelængder, og dette er nøjagtigt nok til dette 
formål.

a) Se fig. 4a. Til venstre i figuren er anten
nen tegnet med de to kvartbølgedele liggende 
vandret øverst og feederen tænkt gående lige 
lodret ned. Systemet er balanceret, og strøm
mene i de to feederledere er lige store og mod
sat rettet. Der er tegnet et øjebliksbillede af 
strømmene på figuren til venstre (de to pile 
mrk. i). Vi ser, at det passer med, at strømmen 
går samme vej i de to dipolhalvdele, når den 
går modsat i de to feederledere. Figuren ude til 
højre skulle give et billede af HF-strømmenes 
amplitude. Ude i dipolens spidser, der jo ender 
blindt, må strømmen nødvendigvis være nul. 
Et vilkårligt sted på dipolen kan vi se strøm
mens relative styrke som afstanden op til kur
ven, der er en halv sinuskurve. Midt på dipolen 
er strømmen størst. Feederen er på denne teg
ning blot et streg, og den punkterede kurve gi
ver den relative amplitude af strømmen i den 
ene af lederne. Helt oppe er strømmen naturlig

vis den samme som i antennen, og nedad får vi 
de typiske stående bølger, hvor strømmaksi
mum skifter med strømminimum for hver kvar
te bølgelængde. En halv bølge fra toppen har vi 
altså igen strømmaksimum. Når strømmen her 
tilsyneladende er negativ, er det for så vidt rig
tig nok, idet der sker et faseskift ved nulgen
nemgangen ved den kvarte bølge, d. v. s. hvis 
strømmen løber opad i den højre feeder på et 
bestemt tidspunkt, løber den nedad i lederen 
der, hvor den punkterede kurve ligger til ven
stre for feederen. Det er jo noget underligt no
get, og derfor er dette også vist lidt anderledes 
i VTS, hvor der vises strømmens og spændin
gens numeriske værdi eller simpelthen det, man 
vil måle med ampere- og voltmetre i praksis.

Når vi lader strømkurven bugte sig ned med 
et sving pr. halvbølge, må den naturligvis ende 
med et strømmaksimum.

b) Da fødeledningen er et lige antal kvarte 
bølgelængder eller - hvad er det samme - et 
helt antal halve bølgelængder, får vi ingen im
pedanstransformation, og kablets karakteristi-

Fig. 4a

Fig.4b

28MHz 

Fig.Ad
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ske impedans er uden betydning. Dipolens fø- 
deimpedans er omkring 70 ohm, og det er altså 
den impedans, senderen belastes med.

c) Strømmaksimum betyder samtidig spæn
dingsminimum. Fødeimpedansen er mindst mu
lig og en seriekreds er bedst egnet til afstem
ningsled. Fig. 4b viser til venstre et princip
skema og til højre ses den praktiske udform
ning

d) På 28 MHz er forholdene noget anderle
des. Her er antennen en hel bølgelængde, og da 
strømmen i endepunkterne som sagt må være 0 
vil vi få en strømfordeling som vist på fig. 4d. 
Strømmen er nul i antennens fødepunkt, spæn
dingen er altså høj — antennen er spændings
født. Da feederen er et helt antal halve bølge
længder genfinder vi antennens impedans uæn
dret ved enden af feederen. Denne skal altså 
fødes højimpedanset, og derfor falder det mest 
naturligt med en parallelkreds i tilpasningsled
det.

5. a) Parasitsvingninger er selvsving på en 
frekvens, der ligger langt fra arbejdsfrekvensen, 
i et vilkårligt trin i senderen, sædvanligvis tæn
kes dog hyppigst på PA-trinet. Alle parasit
svingninger opstår, fordi der forefindes en eller 
flere utilsigtede svingningskredse, der i forbin
delse med en tilstrækkelig kraftig tilbagekob
ling fra trinets udgang til indgang (anode til 
gitter) bringer trinet til at fungere som oscilla
tor. Bemærk, at „almindelig1' ustabilitet, der 
giver selvsving på eller nær arbejdsfrekvensen, 
ikke hører til denne kategori. Er trinet neutro- 
dynstabiliseret på arbejdsfrekvensen, vil dette 
aldrig hjælpe på parasitsvingningerne, eller i 
hvert fald kun lidt eller tilsyneladende.

C2

Fig 5a2

Fig.5a4 

Parasitstopper i 

PA- rø rets 
anodekreds

Lavfrekvensparasitter skyldes umådeholdent 
forbrug af drosselspoler, hvorved der dannes 
udæmpede svingningskredse med resonans i 
området 50-500 kHz. Tilbagekoblingen sker 
ofte via PA-rørets anode-gitterkapacitet. Man 
skal ikke lade sig narre af dennes lidenhed i 
moderne tetroder og pentoder, for såfremt der 
er en udæmpet resonanskreds (drosselspole af
stemt med tilfældig kapacitet), kan nogle få 
tusindedele pF være nok. Selv på de nævnte la
ve frekvenser! Det er ikke spor mystisk, men 
kan let eftervises ved regning. LF-parasitter 
fjernes eller undgås ved at vælge drosler med så 
lille L som muligt, og ved så vidt muligt at 
dæmpe dem med modstande eller ligefrem er
statte dem med modstande. Det sidste kan man 
som regel på gittersiden i et PA-trin.

I sendere til HF-båndene kan der let opstå 
VHF-parasitter. Se fig. 5a3, hvor det med tyk 
streg er vist, hvordan en VHF-kreds dannes. Af
stemningskapaciteten er rørets anodekapacitet, 
de øvrige viste kondensatorer fungerer som HF- 
kortslutninger. Afstemningsspolen er lednin
gen inde i røret fra selve anoden, plus ydre til
ledninger, plus selvinduktion i overføringskon
densator Cl plus selvinduktion i afstemnings
kondensatoren og dennes stelledning. Da en
hver alm. ledning har en selvinduktion på nog
le nanohenrv pr. cm, kan man næsten finde 
parasitfrekvensen ved måling på PA-trinet med 
skydelære! Fig. 5a4 viser en måde at fjerne 
den parasitiske resonanskreds på. I serie med 
parasitspolen indskydes en modstand R, således 
at dens Q ødelægges, hvorved den parasitiske 
VHF-oscillator bringes ud af sving med god 
sikkerhedsmargin. Da R er stor nok til at æde 
temmelig megen effekt på arbejdsfrekvensen, 
shuntes den med en omhyggeligt udvalgt spole 
L, der er stor nok til ikke at kortslutte R på 
VHF, men lille nok til at gøre det på arbejds-

52 OZ FEBRUAR 1971

Fig. 5a1.



frekvensen. For en sender til 80 meter er dette 
intet problem, men hvis senderen skal køre på 
28 MHz og parasitfrekvensen ligger på 100 
MHz (konstateres med et gitterdykmeter), er 
opgaVen svær, og det kan være nødvendigt at 
omkonstruere senderen, så parasitfrekvensen 
hæves mange gange. Helst så højt, at røret ikke 
kan svinge på den, hvilket jo også afhjælper 
miseren!

5. b) Oversvingninger (harmoniske) dæmpes 
med et passende filter. Båndpas-, båndstop
eller lavpasfiltre kan anvendes, alt efter forhol
dene. Almindeligst anvendt er lavpasfilteret, 
vist i sin simpleste udgave i fig. 5bl. men er der 
kun tale om at skulle beskytte en enkelt fre
kvens (f. eks. en særlig TV-kanal), kan man 
f. eks. bruge et båndstopfilter som vist på fig. 
5b2. Kredsen LC afstemmes til den ønskede 
kanal, de to kondensatorer Cl gør, at det hele 
på senderens grundfrekvens virker som et lav- 
pasfilter under afskæringsfrekvensen, og derfor 
ikke mærkes af senderen (kan indsættes og ud-

Fig.  5b2 Bandstopf i l ter

tages uden efterafstemning af senderen). I beg
ge tilfælde er regnet med en helt afskærmet sen
der, hvor alle ledninger til og fra er effektivt 
afkoblet, og der regnes med coax-kabel til fee
der, da de harmoniske ellers nok skal finde vej 
udenom alle filtre og ind i TV-kasserne.

6. Se fig. 6, hvor situationen er tegnet. 
Kredstabene, d. v. s. kondensatorens tabsmod
stand plus spolens tabsmodstand er lagt sam
men og tegnet som R. Da der er resonans, op
hæver L og C hinanden, og tilbage bliver kun

Fig.  6a

Fig.6b

7. Hvordan antennestrømmen varierer un
der modulation af en AM-sender afhænger bl. 
a. af, hvordan man måler denne strøm. Prin
cipielt kan man vel forestille sig, at amatøren 
kan anvende følgende tre måder: a) sand ef
fektivværdi (RMS), måles med termokors (er 
der nogen, der stadig ejer et varmtrådsampere
meter?) eller - knap så raffineret, men vældig 
effektivt - en lommelampepære. b) en eller 
anden form for transformer med diodedetek
tor plus drejespoleinstrument (mikroampere- 
meter), forsynet med afkobling kun for HF, 
d. v. s. med kort tidskonstant, c) samme arran
gement som b), men med stor tidskonstant 
(større end ca. 100 millisekunder).

Tonemodulerer vi nu en helt ideel AM-sen
der 100 % med en sinustone, får vi følgende 
reaktion på de tre typer meter:

a) til den uændrede bærebølgeeffekt adderes 
en sidebåndseffekt på 50 % heraf. 150 % ef
fekt svarer til 122,5 % af effektivstrømmen.

b) Signalets indhyllingskurve varierer lige 
meget op over og ned under bærebølgeværdien, 
middelværdien er uændret og meterudslaget 
uforandret.

c) Ser vi bort fra forskellige ufuldkommen
heder ved det praktiske kredsløb, vil meteret 
på grund af den lange tidskonstant blive ståen
de på maksimalværdien (spidsværdien) af det 
modulerede signals indhyllingskurve. Med 
100 % modulation svinger denne op til det 
dobbelte af bærebølgeværdien, og meterudsla
get stiger altså til det dobbelte ved 100 % mo
dulation.

Ved forskellige fejl ved senderen vil de tre 
metre opføre sig forskelligt. De fleste gamle 
amatører kender den med pæren, der „modu
lerer nedad". Der var som regel tale om en 
eller anden form for gittermodulation, der var
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en modstand R, hvis størrelse fremgår af form
len for Q:

idet reaktansen Xl er lig med Xc ved resonans. 
Ombyttes Q og R fås:

idet frekvensen indsættes i Hz, kapaciteten i 
farad 02 modstanden fås i ohm. Effekten findes
nu ar



indstillet forkert, således at arbejdspunktet for
skubbede sig, så bærebølgeniveauet blev redu
ceret, når man talte til miken. Et meter af type
b) ville også vise nedad-modulation, medens 
type c) muligvis slår mere ud ved modulation! 
Ved en korrekt arbejdende sender vil et meter 
af type b) i praksis falde en smule, når der 
moduleres nær 100 %, fordi strømforsyningen 
skal levere højere anodestrøm til modulations
forstærkeren og derved belastes, så spændin
gen falder lidt. Herved falder også bærebølgens 
amplitude.

Hvis styringen til det modulerede trin er 
utilstrækkelig, vil man sagtens kunne modulere 
100 % nedad, men man vil få klipning, så der 
ikke kan opnås fuld opad-modulation. Det gi
ver en kraftig forvrængning af talen, og er det 
galt nok, vil både metre af type a) og b) slå 
nedad under modulationen. Man vil praktisk 
talt altid kunne få meteret til at opføre sig 
ordentligt ved at klaske en ordentlig elektrolyt 
tværs over - så er den sag klaret!

8. Det er vanskeligt at finde noget let til
gængeligt læsestof, hvor fasemetoden til frem
bringelse af et enkeltsidebåndssignal (SSB) er 
beskrevet, så man kan forstå det. De fleste 
fremstillinger - for ikke at sige alle - benytter 
sig af symbolikken med vektorer, og det er 
nok også den eneste mulige vej at gå. For at nå 
igennem, inden OZ’s sider slipper op, er der en 
del punkter, vi må gå let hen over, så dersom 
et og andet i den følgende fremstilling synes 
noget springende, er dette altså årsagen.

Et amplitudemoduleret signal kan beskrives 
ved en vektor, se fig. 8-1, hvor 0 er et fast 
punkt, hvorom vektoren OB drejer sig, så 
punktet B udfører en cirkelbevægelse som an
tydet med en lille pil. Længden af OB er kon
stant, og OB drejer én gang rundt på l/f 
sekund, hvor f er frekvensen i Hz. Projektion 
af OB på f. eks. en lodret linie vil give et linie
stykke, der varierer rytmisk i længde, fuldstæn
dig efter en sinusfunktion, ligesom f. eks. HF- 
spændingen over en afstemt kreds. Vi har her
med etableret et forbindelsesled til det sædvan
lige billede af en vekselspænding.

Nu tilføjes de to vektorer BØ og BN, der 
drejer sig om B, men i hver sin retning. Vi tæn
ker os, at de drejer sig mange tusind gange 
langsommere om B, end OB drejer om O. Teg
neserien fig. 8-1 skal forstås således, at hvert

Fig 8-2 Fig 8-3

Fig 8-4

billede er et øjebliksbillede, hvor hele figuren 
hver gang har drejet sig f. eks. 1000 gange 
rundt, helt nøjagtigt. I mellemtiden har BØ og 
BN kun drejet sig som vist, fra a til b, b til c 
o. s. v. De to små vektorer repræsenterer side
frekvenserne i et tonemoduleret AM-signal. 
Bærefrekvensen er f Hz, øverste sidefrekvens er 
lidt højere, f + fm, hvor fm er modulerende 
LF. BN er laveste sidefrekvens, den går som 
det kan ses langsommere rundt end OB. Sum
men af de tre vektorer fås som „kræfternes 
parallellogram“, det giver længden OS, der er 
amplituden af det modulerede signal. Summen 
OS ændrer sig altså rytmisk mellem en max. og 
min. værdi, heraf kan modulationsgraden fin
des, men sumvektoren drejer sig hele tiden helt 
jævnt - der er ingen frekvensmodulation på 
signalet.

Tager vi nu dette AM-signal og fører det 
gennem et fasedrejende, d. v. s. forsinkende 
led, kan vi se på fig. 8-2, hvad der sker. Vek
torerne OBi samt BoØ og BiN danner et hele, 
der kan klippes ud og lægges ned, det bliver til 
OB0 samt BoØo og BoNo. Vi regner med, at det 
fasedrejende led er så bredbåndet, at bærebølge
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og sidefrekvenser er blevet forsinket eller drejet 
lige meget, her 90°, dette vil normalt også væ
re tilfældet. Vi kan bare ikke bruge det her til 
noget.

Tager vi nu imidlertid LF-signalet og drejer 
det 90°, før vi bruger det til at modulere den 
bærebølge, vi også har drejet 90°, og sammen
ligner det signal, vi herved får, med det, vi 
laver ved at modulere den oprindelige bærebøl
ge med det oprindelige LF-signal. kommer vi 
til fig. 8-3. Vi har to bærebølger. OBi (den 
oprindelige) og OB2 (den, vi fasedrejede). Vi 
har fire sidebåndsvektorer, og vi vil nu bemær
ke, at to af dem (Ø’erne) peger i modsat ret
ning, medens de to andre (N'erne) peger sam
me vej. Nu fjerner vi først de to bærebølger, 
det lader sig gøre i praksis ved hjælp af balan
cerede modulatorer. Hermed er OB’erne 
skrumpet ind til nul, og vi lægger nu sidebån
dene sammen - det kan også let gøres elektrisk, 
det er faktisk noget af det allerletteste, der fin
des! Herved spiser Ø’erne hinanden, og der bli
ver kun een sidebåndsvektor tilbage, summen 
af de to N’er. Hvilket betyder, at vi nu har et 
signal uden bærebølge og med kun ét sidebånd, 
det nedre eller lavere. En simpel fasevending 
kan naturligvis skaffe os det øvre sidebånd i 
stedet for.

HF-fasedrejningen på 90° er der ikke så 
mange problemer med, heller ikke udbalance
ringen af bærebølgerne. Det svære er at skaffe 
to LF-signaler med en indbyrdes faseforskel på 
90° over hele talefrekvensområdet 300-3000 
Hz. Det bruger man et Dorne-netværk til, og 
senderens blokskema kommer så til at se ud, 
som fig. 8-4 viser. Yderst til venstre har vi mi
krofon og mikrofonforstærker, og ude til højre 
kan man selv tilføje en passende afstemnings
kreds plus lineær forstærker og antenne.

9. 100 grader svarer til + 20 dB. a) 10 dB 
under fuldt udslag, d. v. s. 0,316 gange 100 
grader, eller 31,6 grader, b) 0 dB er 20 dB un
der fuldt udslag, dvs. 1 /10 gange 100 lig 10 gra
der. c) Går vi så endelig endnu engang 10 db 
ned, kommer vi til 0,316 gange 10 grader, el
ler 3,16 grader.

Kommentarer
Vi har af og til kommenteret sværhedsgraden 
af de stillede opgaver, og det er jo altid noget 
subjektivt. Man er tilbøjelig til at dømme ud

fra egne forudsætninger, hvilket her vil sige, at 
det jeg uden videre kan ryste ud af ærmet, må 
være let, og det jeg skal tænke mig godt om, før 
jeg svarer på, må være vanskeligt. En anden 
måde at vurdere på er at sige, at nu har jeg 
været til eksamen i dette stof to gange om året 
i ca. 10 år, og så er der een gruppe opgaver, 
man kender næsten til hudløshed. Dem har der 
været skrevet om masser af gange, så de kan 
umuligt komme bag på nogen (der har fulgt 
med i litteraturen). De er altså lette! Så er der 
de nye opgaver, vi ikke har set før — dvs. som 
ikke har været gennemgået i VTS eller OZ - 
der skal man holde ørene stive, de hører til den 
„svære" gruppe.

Jeg synes, at alt undtagen opgave nr. 7 og 8 
bør kunne klares af alle amatører, der har 
fulgt med i OZ og været aktive i et par år. Op
gave nr. 7 er svær, og jeg tror ikke, ret mange 
hverken amatører eller professionelle (sidst
nævnte mindst!) kan give et fornuftigt svar på 
dette helt nye spørgsmål. Der har tidligere væ
ret spurgt om mulige årsager til, at anode
strommen (DC) ændrer sig under modulation - 
bemærk forskellen!

Svaret på opgave 8 er ikke at finde i VTS; 
forklaringen blev i sin tid simpelthen udeladt, 
fordi det skønnedes tilstrækkeligt at beskrive 
den langt lettere forståelige filtermetode. Kort
bølgeamatørens Håndbog 1960 kan ikke hjæl
pe, ARRL’s The Radio Amateur’s Handbook 
1970 heller ikke. RSGB's Radio Communica- 
tion Handbook sniger sig uden om emnet, selv
om denne bog ellers er yderst dybtgående på 
mange områder. ARRL's Single Sideband for 
the Radio Amateur har det, der mest ligner en 
acceptabel forklaring, selvom den ikke er for 
god. Man skal nok grave sig igennem mange 
gamle årgange af OZ og QST fra dengang, 
SSB-teknikken var ny, for at finde noget der er 
brugbart. Det gad jeg nu ikke, så i stedet har 
jeg flikket ovenstående sammen. Men til trøst 
for dem, der ikke har kunnet ryste et godt svar 
ud af ærmet ved eksamensbordet kan jeg for
tælle, at jeg kender mange udmærkede SSB- 
amatører, der garanteret heller ikke kan for
klare, hvordan fasemetoden virker. Og endelig 
så kræves jo kun 2/3 af spørgsmålene korrekt 
besvaret for at bestå. Så selv om man ikke har 
klaret 7 og 8, men „kun“ har besvaret resten 
korrekt, synes jeg man ærlig har fortjent sin 
A-licens. 7AQ.
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ZL- SPECIAL for 40 m
eller „How to work DX on 40 without really trying” 

Af LA5HE/OZ8RO, Ragnar Otterstad, Birgitte Hammersvei 8B, Ljan, Norge

Etter å ha hatt anledning til å boltre meg 
med lange tråder fra barndomshjemmet i mange 
år, var det litt av en overgang å få 5-bånds 
DXCC presentert som gift mann med bare ett 
mål til rådighet. En long-wire er som kjent 
minst én bølgelengde lang, og det er derfor en 
umulighet å få opp noe særlig mer enn 40 m 
tråd på en normal tomt i Oslo’s villastrøk. Noe 
måtte derfor gjøres for at den gode LA7Y ikke 
skulle være den eneste fra LA som skulle figu
rere på 5 BDXCC-listen i all evighet! Når man 
bor på fjellgrunn, dvs. dårlig jord, er ikke 
ground-plane det store. Selv om man sprer ut 
diverse radialer på eller under bakken, er en 
slik antenne lett påvirket av omgivelsene. Ver
tikale antenner har dertil en tendens til å fange 
opp mer støy enn horisontale, slik at den løs
ningen for 40 m vedkommende ikke falt i „god 
jord“ bokstavelig talt. 40 m er av mange be- 
traktet som et mer eller mindre ubrukelig bånd 
på grunn av alle kringkasterne som har trengt 
seg inn i dette eksklusive amatørbåndet. Denne 
betraktning er langt fra riktig. Der er visse fre
kvenser og deler av båndet som er mindre bruk- 
bart til sine tider, men med en mottager av da

gens standard kan man lett finne rene frekvenser 
såvel på SSB som på CW. Kunne man dertil 
sette opp noe som ga en smule retningsvirkning, 
ville den antennen nødvendigvis også gi noe 
dempning av signaler i andre retninger enn den 
ønskede. Roterende antenne for 40 m var ute 
av bildet på grunn av dimensjoner/estetiske 
hensyn. Konklusjonen ble altså at en fast beam 
antenne i en eller annen form måtte være tin
gen å prøve. En tomt på drøye ett mål gir ikke 
all verdens alternativer for en 40 m beam
antenne. Man skal helst også få hovedutstrålin
gen i én retning hvor mulighetene for DX-land 
er til stede i størst mulig utstrekning. Det var 
derfor naturlig å sikte på å rette antennen mot 
Sentral-Amerika, for derved også å dekke USA, 
Canada, Vest-India og Syd-Amerika. Tilfeldig
vis passet dette godt med tomtens beliggenhet, 
da det var opphengningsmuligheter i nord-sør
retningen i strategisk beliggende trær. Midten 
av antennen ville dessuten komme rett ved ned- 
føring for min 3 el. yagi-antenne for 10 — 15 — 
20 m, noe som gjorde fødningen av 40 m
antennen enklere.

Det ville selvsagt ha vært en fordel også å
ZL - SPECIAL
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kunne rotere antennen rundt sin egen akse slik 
at man kunne rette den mot øst. Dette var i 
mitt tilfelle ikke praktisk mulig, men der hvor 
opphengningsmulighetene tillater det, bør 
man innrette antennen så dette lar seg gjøre.

Ønskelig ville det også ha vært å kunne ha 
ihvertfall to faste retningsantenner å velge mel
lom, slik at man kunne få bedre dekning mot 
Afrika og Midt-Østen. Dette kunne for meg 
ikke la seg gjøre uten at antennene ville henge 
praktisk talt oppå hverandre, og slik nærmest 
„skygge" for himmelen HI. Dessuten var endel 
av hensikten med retningsantennen å under
trykke noen av de sterke kringkasterne som ar- 
beider ulovlig i 40-m-båndet. De fleste av disse 
befinner seg syd og øst for oss, slik at det ville 
være ytterligere fare for kryssmodulasjon og 
dempning av mottagerens følsomhet ved anten- 
nehengning i disse retninger.

Den antennen som her skal beskrives er kun 
en variasjon av den kjente ZL-Special og er et 
brukbart kompromiss mellom godt antennegain 
og retningsvirkning, kravet til plasseringsmulig- 
heter, og ikke minst det man kan kalle „anleggs- 
omkostninger". ZL-Special er en enkel og hen- 
dig utgave av de såkaldte W8JK-beamene. An
tennetypen har vært benyttet i mange år, særlig 
på 10 — 15 - 20 m-båndene. Første gang jeg 
hørte om den var tidlig i 1950-årene, da 
LA5YE med sin ZL-Special kjørte stasjoner i 
Stillehavet den ene veien, og roterte den om sin 
akse mot Afrika den annen vei. Ingen andre i 
Oslo kunne høre de stasjonene han arbeidet! 
Dette ga også meg smak på retningsantenne, og 
min første ZL-Special ble laget for 10 m i 1957 
av 300 ohm twin-lead. Den virket utmerket og 
gikk siden i arv til 4ND og 8LG innen en kraf
tig storm endte dens dager.

Selve antenne-elementene består også for 
denne 40 m-versjonen av 300 ohm twin-lead 
(flat kabel), som også benyttes til føding av 
TV-antenner. ZL-Special kan også lages av

tråd spent op på lette spredere. Mine tidligere 
erfaringer med 300 ohm flatkabel var imidler
tid gode, så det ble besluttet å benytte denne 
type. Hvit flatkabel er det vanligste nå, men 
jeg var så heldig å få tak i en rest med sort hos 
en engrosleverandør. Den hvite regnes å være 
av bedre kvalitet, men estetiske hensyn tilsa i 
dette tilfellet å gi noe avkall på det for ikke å 
erte opp nabolaget unødig.

Materiell-listen består av ca. 45 meter 300 
ohm flatkabel, noen isolasjonsstykker i bakelitt, 
avstandsholdere for flatkablen samt en balun 
for å tilpasse det symmetriske fødepunktet til 
RG 8/U coaxkabel. RG 58/U kan selvfølgelig 
også brukes der hvor lengden av nedføringen 
ikke biir for stor. ZL-Special anbefales som 
regel fødet med 75 ohm balansert fødeledning. 
Imidlertid er de fleste stasjoner i dag konstru
ert for 50 ohm antenneimpedanse. Min antenne 
ble derfor fødet med RG 8/U via en W2AU- 
balun med omsetningsforhold 1:1. Dette viste 
seg å gi god tilpasning.

I princippet er ZL-Special to foldede dipoler 
fødet 135 grader ute av fass. I dette tilfellet ble 
antenne-elementene hengt opp i form av en om
vendt V, altså fødepunktet høyest (inverted-V). 
I litteraturen finner man ofte ZL-Special be
skrevet, hvor de foldede dipoler er laget av van
lig tråd med avstands-stykker, såkaldt open- 
wire. Dette gir rimeligvis enda mindre tap, og 
visstnok også større båndbredde. Imidlertid er 
det lite trolig at det er særlig mye å vinne på 
dette for en så lav frekvens som 7 MHz. Det 
vil dessuten gi mere tråd å se på for naboer og 
minner uhyggelig mye om en 4-element beam!

Direktorelementet består av en foldet dipol 
med resonans på den ønskede frekvens, i dette 
tilfelle 7050 kHz. Reflektoren er ca. 8 % len
ger. Mellom føtepunktene for de foldete dipo
lene forbinder man faseledd av 300 ohm flat
kabel med en halv omgangs vridning for å opp- 
nå fasedrejningen. Fødepunktet for direktoren
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tilkoples så balun med tilpasning til coaxialka
bel.

Når antennen er kappet til, bør man foreta 
en prøveopphengning for å kontrollere reso
nans og SWR. Om nødvendigt kapper man noe 
av endene slik at lengden blir riktig.

NB: Ta helst litt i under utmålingen av an
tennen. Reflektorelementet avstemmes på sam
me måte ved hjelp av en feltstyrkemåler. En 
slik lager man enkelt ved å henge opp en dipol 
i en avstand av 40-50 meter og føder den med 
et mikroamperemeter med en diode i serie. 
Dipolen bør ikke være for stor, noen få meter 
er vanligvis nok til å gi godt utslag.

Når avstemningen av antennen er fuliført, 
kan den heises opp i full høyde. I mitt tilfelle 
henger den i form av en omvendt V, med en 
vinkel på ca. 120 grader. Jeg har funnet be
skrivelse av ZL-Special i denne form med vin
kel helt ned til 60 grader, som later til å være 
noe bortimot den skarpeste vinkel man i prak
sis bør benytte. Enda skarpere vinkler har vist 
seg å redusere båndbredden og retningsvirknin
gen, foruten at antennen biir vanskelig å av
stemme.

ZL-Special er en meget enkel antenne å 
bygge opp når man bare har mulighet for å 
henge op en bærebom for fødepunktene i en 
høyde av ca. 10 meter eller mere. I mitt tilfelle 
er fødepunktet bare 8 meter over bakken, men 
effektiviteten ville utvilsomt øke om den kom 
enda høyere. Umaken med å sette opp en slik 
antenne er ikke stor i forhold til det man opp- 
når ved så enkle midler.

De sammenligninger jeg har gjort har vært 
meget overbevisende i favør av ZL-Special. Av 
andre antenner jeg har på 40 meter er en om
vendt V dipol ca. 12 meter over bakken, 
ground-plane med 7 spredere. Under prøver på 
DX-kontakter har jegkaltforgjeves på stasjoner 
i Syd- og Mellom-Amerika med dipol og GP, 
mens ZL-Special har gitt prompte kontakt. Og

så på mottagning har det vist seg at DX-stasjo- 
ner i vestlig retning høres på ZL-Special som 
ikke er hørbare på noen av de andre antennene.

Front-to-back og sidedempning har ikke vært 
målt eller forsøkt beregnet, men det er temme
lig stor forskjell når man skifter fra ZL-Special 
til en av de andre antennene under lytting på 
stasjoner syd- og østfra. I litteraturen har jeg 
funnet rapporter fra folk som har foretatt felt
styrkemålinger, og det antydes en sidedempning 
på ca. 25 dB, og antennevinning (gain) på ca. 
5 dB i forhold til en halvbølget dipol.

En prøve som ble gjort mot en stasjon i 
Skottland er ganske ilustrerende. Med ZL-Spe
cial var rapporten S 9 og med dipol S 7, og med 
GP S 6. Selv som slike S-meter rapporter ikke 
er så mye verdt, gir de ihvertfall en god indi
kasjon på hva man kan oppnå med en så enkel 
retningsantenne på 40 meter.

Konklusion:
For ca. 50 kroner kan man forøke sin ut- 

strålte effekt i en ønsket retning og samtidig 
redusere noe av den sjenerende QRM kring- 
kasterne forårsaker på 40-meter båndet. Kravet 
til plass er forholdsvis beskjedent, og det kreves 
kun ett nogenlunde høyt opphengningsbånd. 
Med andre ord: Gi ikke opp 40!

Med denne antennen har LA5HE uten sær
lig nattevåking kjørt følgende land: CP - CE - 
HI - HP - HR - HS - OA - PJ - PY - VP2 
- VP9 - YN - YV - ZL - TG - XE - 6Y5 - 
9 Y4 etc.

ZL-Special anbefales opphengt før de gode 
vinter-conds på 40 begynner for alvor. God 
DX-jakt!

Litteraturhenvisninger:
The ARRL Antenna Book, 1949-utgaven, side 

194.
„73“ 1962, side 10.
Radio Communication Handbook, RSGB, 4th. 
edition 1968, side 13, punkt 59.
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En mini-manipulator
Af OZ2LW, Leif Lundskov, Valmuevej 12, 8382 Hinnerup

Jo mere man kører med en elektronisk nøg
le, såkaldt el-bug, des mere glad bliver man 
for den, og des mere kritisk bliver man også 
med hensyn til manipulatorer.

Denne artikel er ikke tænkt som en egentlig 
konstruktionsartikel, men er nærmest skrevet 
for at videregive en smule af de ideer og erfa
ringer, der er indvundet langs ad vejen under 
arbejdet med forskellige typer.

Her på stationen har det i 3 år været 
OZ7AQ’s el-bug og manipulator, beskrevet i 
OZ febr. 1965, der trofast har stået til tjeneste.

Den i det følgende beskrevne manipulator 
afviger noget fra de vante forestillinger om så
dan en fyr, idet omdrejningspunktet er lagt ned 
i vandret plan. Dette medfører, at man kan lave 
en manipulator af små dimensioner, der samti
dig er meget robust.

Kører man QRQ med en el-bug, er det vig
tigt, at armene er meget letløbende og uden 
slør, samt at modtrykket kan varieres individu
elt, da man som regel kører med ret lille kon
taktafstand. Desuden bør fingergrebene være 
veltilpassede.

Sædvanligvis bruges pinolskruer som lejer i 
manipulatorer. Dette har den fordel, at de er

justerbare, men har, hvis de skal gå uden slør, 
til gengæld nogen friktion.

Manipulatoren er fremstillet af 2 stykker 
40 X 20 X 5 mm messing, hvori der er boret 
huller til kuglelejer, således at disse, når de 2 
halvdele spændes sammen, presses fast i deres 
huse. Kuglelejerne er med 3 mm hul, 10 mm 
udvendig diameter og 4 mm tykke, hvilket vil 
sige, at der, når de bores ind i messingstykker
ne, bliver ca. 1 mm tilovers udadtil i hver side, 
der virker som støvdæksel. Der er anvendt 2 
kuglelejer på hver aksel, idet der ved første for
søg med kun ét leje viste sig at være så meget 
slør i de små eenradede kuglelejer, at det fak
tisk udlignede kontaktafstanden.

Fingergrebene, der er fremstillet af to styk
ker PVC, er filet til, så de falder godt i greb 
med pege- og tommelfinger. De holdes på plads 
ved hjælp af to lange 3 mm skruer. Disse tje
ner samtidig til aksler i manipulatoren, idet de 
går gennem messingklodser og kuglelejer, hvor
på de er skruet ind i de to „nøgler". På enden 
af disse er skruet et messingstykke med et ca. 
1 mm hul, boret aksialt ude i den ene side. 
Dette messingstykke bruges til, sammen med 
en fjeder, der er fæstnet i den bageste messing
klods, at justere modtrykket på fingergrebene. 
Kontakterne til henholdsvis „prik-“ og „streg-" 
siden består af et par stykker 6-7 mm messing
rør, ca. 5-6 mm høje, samt en plexiglas-prop.

Til justering af kontaktafstanden er der midt 
mellem de to „nøgler" med en 3 mm skrue 
samt skive anbragt en messingring med et 5 
mm hul; der er altså 2 mm slør. Da der erfa
ringsmæssigt ikke justeres ret meget på den een 
gang indstillede kontaktafstand, er det her la
vet på denne simple måde. Mere om justering 
senere.

Prik- og streg-kontakterne består som sagt 
hver af et plexiglasstykke og en messingrørs-
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Fig. 2.

ring. I plexiglasstykket er boret et 3 mm hul, 
der er undersænket passende til en unbraco- 
skrue. Der er derefter savet en kærv ca. halv
vejs ned i plexiglasstykket. Når det hele bliver 
spændt sammen, vil skruen spænde de to halv
dele udad og således holde ringen urokkelig 
fast. Det er nødvendigt ved pålodning af forbin
delsesledningerne at løsne røret og tage det af 
for ikke at ødelægge plexiglasset.
Der er på denne nøgle ikke anvendt sølvkon
takter. Jeg har endnu ikke haft brug for at 
rense kontaktfladerne, men det skulle være en 
let sag at montere sådanne, her er et område, 
hvor der kan experimenteres lidt.

En fordel ved denne nøgle er, at den kan 
indbygges et utal af steder, idet den kun kræ
ver to 5-6 mm huller til akslerne. Man kan 
endda tillade sig at lave akslerne temmelig lan
ge, idet man blot skal indskyde afstandsstykker 
mellem fingergrebene og manipulatoren og det-

manipulatoren fylder ikke mere end en tænd
stikæske.

Justering.
Justeringen af manipulatoren foregår på føl

gende måde: Man anbringer to stykker papir 
af en tykkelse, man mener passer som kontakt
afstand, løsner ringen mellem „nøglerne", pres
ser den let opad og fæstner den igen, hvorpå 
man fjerner de to stykker papir og - voila — 
man har afstanden. Jeg har faktisk ikke endnu 
været ude for at skulle efterjustere nøglen, da 
den tilsyneladende beholder sin indstilling.

Justering af modtrykket på armene sker ved 
at løsne messingskiven for enden af „nøglerne" 
og dreje dem lidt højre eller venstre om, alt 
efter, om man ønsker kraftigere eller svagere 
modtryk, hvorefter man atter spænder messing
stykkerne fast. Jeg glemte forøvrigt at fortælle, 
at denne fjeder er lavet som en hårnål af 0,5 
mm fjedertråd, stukket gennem 2 huller i den 
ene messingklods, således at de to ender stikker 
bagud og ind i hullet i messingstykkerne.

Nu er bolden kastet op til videre experimen
ter med manipulationer af denne type, og jeg 
hører meget gerne om forslag og indvendinger.

PS. Forøvrigt kan jeg varmt anbefale, at man 
betjener manipulatoren med venstre hånd. Det 
vænnede jeg mig til, straks jeg begyndte at køre 
el-bug, og det har været en stor hjælp, når man 
kører contester, idet man på den måde har 
højre hånd fri til at føre log med og samtidig 
kan sende med venstre hånd.

Fig. 3.

te endda uden at ændre udvekslingsforholdet! 
Man har således mulighed for at anbringe den 
et godt stykke bag en eventuel forplade. Selve

73 og på genhør på CW, der er slet ikke 
så få OZ’ere på 3575 kHz ± QRM - prøv 
at komme - også QRS. 2LW
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Modtagerkalibrator med 1023 
eller 255 frekvenser udfra ét x-tal
Af OZ6OH, Ole Hasselbalch, 
Vibeskrænten 9, 2750 Ballerup

Overskriften til denne artikel siger måske ikke 
alle OZ-læsere noget, men de, der har set ap- 
paratet i funktion, vil forhåbentlig nikke gen
kendende til konstruktionen. Da jeg ud fra 
samtaler med mange amatører har sporet en 
stærk interesse, synes jeg det måtte være på sin 
plads med en konstruktion, der har tilknytning 
til tidens mange nye kredsløb.

Apparatet er blevet til som en del af et pro
jekt, jeg har arbejdet med i lange tider. Jeg har 
været optaget af en idé med at kunne komme 
ud på to meter med 200 faste frekvenser. Det 
er det, man hører omtalt som frekvenssyntese, 
og jeg vil kort omtale dette, så læseren kan 
danne sig et indtryk af mulighederne med inte
grerede kredse.

Se på fig. 1. Vi starter med en fast krystal
styret oscillator på f. eks. 1 MHz. Denne fre
kvens deles ned til 10 kHz ved hjælp af to inte
grerede tidelere, og vi har da en fast reference
frekvens på 10 kHz. Så har vi en kapacitetsty
ret oscillator på 5-7 MHz. Udgangsfrekvensen 
føres ind i en variabel deler, der kan dele imel
lem 500-700 gange. Frekvensen efter deleren 
vil da blive 10 kHz, hvis vi tænker os at vi deler 
500 gange og indgangsfrekvensen er 5 MHz. De 
10 kHz tilføres en komparator, der sammenlig

- Udg.

Fig .1

ner fasen med den faste 10 kHz referencefre
kvens. Denne fasesammenligning afgiver en 
jævnspænding til en lille DC-forstærker, der fø
rer udgangssignalet ind på kapacitetsdioden i 
den variable oscillator. Skal vi flytte os 10 kHz i 
frekvens, skal deleforholdet ændres til 501, og 
nu vil udgangsfrekvensen så blive 5,01 MHz. Sy
stemet er let at forstå, men springet til en kon
struktion er lang. Jeg nærmer mig dog enden af 
mange og langvarige forsøg.

Lad os da låse os fast på den variable deler, 
fig. 2.

Vi starter med en krystalstyret oscillator på 
f. eks. 5 MHz. Oscillatoren føres ind på en kæ
de af serieforbundne flip-flopper, der deler bi
nært ned. Ved binært forstås, at de deler ned 
med 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 
1024. Hver flip-flop har to udgange. Er der 
spænding på den ene udgang, er der ingen på 
den anden, og omvendt.

Alle flip-flopperne har en fælles nulstillings
ledning, og ved at tilføre denne en kortvarig 
+ spænding, vil hele kæden starte med at stille 
sig ens, nemlig 10101010101010101010. Ialt 
er der 1023 muligheder, disse ti flip-flopper 
kan stille sig i. Selve tallet 1023 fås ved at læg
ge 1+2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64+128 + 256 + 
512 =1023. Det ses vel let, at man på denne 
måde kan få alle tallene mellem 1 op til 1023 
frem? (samt O, hvilket giver 1024 muligheder 
ialt. TR). De to udgange fra hver flip-flop føres 
til hver sin omskifter, og dem findes der jo 
10 af.

Vi har nu mulighed for at kunne vælge imel
lem de to udgange på hver flip-flop. Da der kan 
vælges imellem enten at bruge den ene eller den 
anden udgang på hver flip-flop, vil det hurtigt 
kunne ses, at ligegyldigt hvordan flip-flop’erne 
står, vil der på et eller andet tidspunkt kunne 
opnås, at der kommer til at stå nul på indgan
gen af de 10 efterfølgende gates. Dette er ens-
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Fig.2

betydende med, at der på udgangen af gaten vil 
komme til at stå en + spænding, og dette er 
igen årsag til, at alle flip-flopper vil nulstille, 
og hele historien vil gentage sig. Lad os tage et 
eksempel:

Vi ønsker kalibreringssignaler på 5 kHz i 
vor 28 MHz-modtager. Da vores grundkrystal 
svinger på 5 MHz, skal delingen være 5.000.000 
: 5000 = 1000. Altså en deling på 1000 gange. 
1000 = 0 + 0 + 0 + 8 + 0 + 32 + 64+128 + 256 
+ 512. Nu er det så viseligt indrettet, at der ud 
for hver trykknap står et tal, og det er de tal, 
der lægges sammen ved at trykke knappen ind. 
Det binære tal for 1000 er 0001011111. 1-tal
lene betyder altså „tryk ind“. Kan det være 
mere simpelt?

Svaret fra min side er: Det kan det godt, men 
til gengæld har jeg valgt dette system i første 
konstruktion, men senere artikler vil vise me
toden.

Fig. 3 viser deleren indbygget i sin kasse. Der 
er nettilslutning, en lille lampe der viser at 
krystalovnen kører, og så et udgangssignal til 
modtageren.

Fig. 4.

Fig. 4 viser opbygningen. Til højre i billedet 
ses nettransformeren, der forsyner krystalovnen 
med 6,3 volt samt 6,3 volt, som ensrettet for
syner den store transistor 2N3055 med spæn
ding. Den stabiliserede udgangsspænding er 
3,6-3,9 volt. Det er ikke så kritisk, men sørg 
for, at der ikke er over 4 volt. Så følger krystal
ovnen helt tilvenstre i billedet.

Gaterne samt nulstillingsforstærker gruppe
rer sig i rækken foran 2N3055.

De næste enheder er flip-flop’erne, og foran 
dem har vi så omskifterne til valg af vort deler
forhold.Fig. 3.
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Alle komponenter er ganske simpelt sat ned 
igennem små huller i en glasfiberplade og lod
det på bagsiden. Viser det sig, at interessen er 
stor nok, så send mig et kort, og hele deleren 
vil da kunnne fås til printmontering. Det skal 
lige bemærkes, at en sådan opstilling vil blive 
lavet om til TTL-teknik, og at delingen max. 
vil blive 255, hvilket er rigeligt, især hvis man 
vil bruge et 100 kHz-krystal som reference, 
men som skrevet, send mig et par ord, og jeg 
vil ud fra de tilsendte forespørgsler lave et ap
parat, der dækker alle rimelige krav.

Alle integrerede enheder er fra Motorola. Fo
tografierne har OZ5PB venligst lavet til mig. 
Jeg har lavet en lille komponentliste, og er der 
stor nok tilslutning, vil jeg kunne levere de in
tegrerede kredse. Husk lige på, at i en kom
mende konstrution vil jeg bruge TTL-logik, 
men herved fås kun endnu bedre egenskaber.

flip-flopper, 
4-input gate, 
exspander, 
non inverting, 
transistor, 
transistor,

Stykliste 
MC890 p, Motorola 
MC825 p, Motorola 
MC886 p, Motorola 
MC888 p, Motorola 
2N3055, Motorola 
BC 107, Philips

4 dioder, 1N4004, Motorola
1 zenerdiode, 4,7 volt, 300 mW
1 modstand, 27 ohm
1 modstand, 10 kohm
1 modstand, 22 kohm
1 modstand, 330 ohm
1 modstand, 470 ohm
1 modstand, 56 ohm

2 elektrolytter 1000 μF/16 volt, Dansk Mini
1 elektrolyt 50 μF/6,4 volt, Dansk Mini
2 polyester 0,1 μF
1 keramisk 56 pF
1 keramisk 330 pF
1 trimmer 4-25 pF
1 trykknap

omskifter Dansk Mini
1 kasse Dansk Mini
ledning, netstik og skruer, rodekasse.
1 krystal 5 MHz, Dantronik eller lign; evt. an
den x-talfrekvens i området 1-10 MHz. Fre
kvensen skal være et helt tal. F. eks. 3, 5, 7
eller lign.

Af litteratur findes der en masse. Motorola 
og Texas instruments er nok de bedste til at 
hjælpe, men er der specielle spørgsmål, så send 
mig dem, og jeg skal forsøge at besvare dem i 
nogle kommende artikler.
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Ved OZ7CH Carl Ulrich 
Holten, Humlevej 13. 
Jyllinge 
4000 Roskilde

Hertil sendes spørgsmål, 
der ønskes besvaret 
i denne rubrik.

Antenner 
og udbredelses 
forhold

Beklageligvis kom de i december nr. annon
cerede besvarelser ikke som ventet i januar
nummeret på grund af overvældende stofmæng
de. Skulle det ske, at en eller anden ikke umid
delbart får svar på sit spørgsmål og gerne øn
sker det direkte, send mig venligst en frankeret 
kuvert, hvorefter en kopi af besvarelsen bliver 
sendt direkte med posten. Grundet stofpuklen 
- måtte denne i øvrigt være permanent - må 
indsenderen af spørgsmålet: „Hvilken rotor 
skal jeg vælge?“ udvise endnu en måneds tål
modighed; svaret er parat og vil forekomme i 
marts OZ. Besvarelsen indeholder skemaer 
over de i Danmark tilgængelige rotorer og be
tjeningsbokse, samt lidt om hvilke overvejelser 
der skal ligge til grund for udvælgelse efter ens 
behov, og hvilke forholdsregler, der skal iagt
tages, f. eks. ved brug af stablede antenner.

Indholdsfortegnelse
over de i 1970 bragte indslag i denne rubrik: 

VS1AA-, Windom- og Vs Hz-antennen.
Aug. s. 268.

Ensidig skyggevirkning v. 2-vejsforbindelse. 
Aug. s. 269.

HF-jord. Aug. s. 270.
Mobile antenner for 2 m-båndet. Okt. s. 358. 
Usynlige antenner. Okt. s. 360.

Forudsigelse af udbredelsesforhold.
Dec. s. 444.

Mobil antenne for HF-båndene. Dec. s. 446.
7CH.

Master og barduner af ledende materiale
Spørgsmål: Jeg har tænkt mig at opsætte en 

Zepp-antenne med 2 x 20,4 m top og 20,4 m 
300 ohm twin lead feeder på 3 stålmaster. Mid
termasten, som allerede er rejst og gerne skulle 
benyttes, er på 15 m, og den er af bardun eret 
med 3 stk. 17 m lange 5 mm stålwirer. Ende
masterne er på 8 m, afbarduneret med ca. 10 m 
lange 3 mm stålwirer. Jeg ønsker at arbejde på 
80 og 20 m. 300 ohm-feederen kommer til at 
gå parallelt med mastens øverste 9 m. Vil en
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stor del af effekten ikke forsvinde i alt det me
tal, hvis længder er tæt ved hel og halve bølge
længder?

Svar: Benyttelse af stålmaster og stålwire i 
en antennes nærfelt, d. v. s. indenfor ca. en 
bølgelængdes afstand, vil uomtvisteligt medføre 
ændringer i impedans, resonansfrekvens og ud
strålingsdiagram for antennen. Forekommer der 
modstand i f. eks. samlinger, afsættes HF’en i 
form af varme. Af flere grunde må visse for
holdsregler iagttages.

Antennens ender må ikke slutte i blot en 
antenneisolators afstand fra stålmasten, idet 
spændingen i enderne af en antenne kan være 
meget høje og en del af HF-en føres kapacitivt 
over på masten. Dette medfører at masten ved 
gen-udstråling optræder som antenne (med tab) 
og det er næppe tilsigtet. Det tilrådes at afse 
mindst 0,03 λ mellem antennens endepunkter 
og stålmast.

Benyttes ydermere stålwire som ophaler, bør 
antennen afsluttes med 2 antenneæg med f. eks. 
25 cm afstand. Pyrex rilleisolatorer kan anbe
fales, de findes i 9 cm, 18 cm og 27 cm længde, 
hvoraf 9 cm kan anvendes i langt de fleste til
fælde. I stedet for stålwire må derfor anbefales 
syntetisk tovværk, f. eks. „poly-propylén“, som 
naturligvis er absolut ikke-ledende. Dimension 
3 mm vil kunne gøre udmærket fyldest. Nylon
snor er ikke anbefalelsesværdig, da nylons meget 
store elasticitet kan have uheldige følger, men 
benyttes syntetisk tovværk, behøves kun én iso
lator i hver ende af antennen, og mindsteafstan
den til masten på 0,03 λ bør overholdes.

Samme kunststof polypropylén, men med 
dimension 6 eller 9 mm, bør benyttes som bar
duner. Da barduner i mange tilfælde danner 
45° eller mindre med antennen, f. eks. ved 
„Omvendt V-antenner“, kan det slet ikke und
gås, at der findes HF på barduner af ledende 
materiale. Hvis stålwirer ønskes benyttet, må 
disse derfor udstyres med isolatorer, og hertil 
er de „klassiske" små antenne„æg“ velegnede. 
Afstanden mellem æggene skal være væsentlig 
mindre end 1/4λ. Det er nemlig med en ½λ 
at der optræder resonans, og bardunerne „svin
ger med" og optræder som uønskede parasitter. 
Derfor vælges afstanden mellem de indsplejsede 
æg til en ½λ ved det højeste frekvensbånd, 
man ønsker at arbejde på. Ved 10 m, afstand 
2,5 m; ved 20 m, afstand 50 m o. s. v. Dette

problem er man ud over ved at benytte poly
propylén. Vælg en indfarvet type, idet den klare 
type bliver nedbrudt af sollyset og mister noget 
af sin styrke efter et par års forløb.

En midtermast af stål ved en rent strømf ødet 
antenne er ingen ulempe, idet der her ikke fore
kommer spænding af nogen betydning og der
med heller intet elektrisk felt. Men ved en midt
punktsfødet Zepp på ca. 40 m totallængde er der 
på alle bånd, undtagen 80 m, tale om en ikke- 
strømfødet antenne, og der forekommer også på 
antennens midt- og fødepunkt en høj spænding. 
Derfor må der, ligesom i enderne, være en god 
afstand mellem antennen og stålmasten, f. eks. 
ved 20 m mindst 60 cm. Det er vanskeligt at 
realisere, men man kunne lade være med at 
hejse antennen helt op i toppen af masten og 
anbringe de to endemaster forskudt, således 
at de trækker antennen fri af midtermasten. Da 
feederen er delvis „HF-åben“, må den holdes 
fri af masten.

Alt i alt ikke nogen god mekanisk løsning, 
hvorfor det anbefales at benytte en antenneform 
med coaxialkabel-fødning, f. eks. en „Trap- 
dipol“. Dette er en dipol, hvori der er indsat 
et par spærrekredse symmetrisk på begge sider 
af midtpunktet. Kredsene er afstemt til den 
højeste frekvens af de to bånd, det ønskes at 
arbejde på, og virker m. a. o. således, at kun 
den mængde tråd, der er imellem kredsene 
danner antenne (dipol) på det højeste bånd. 
Hele antennen inklusive kredsene arbejder på 
det lave frekvensbånd.

En udformning deraf, som forøvrigt kan ar
bejde på flere bånd, er W3DZZ-antennen. Den 
er strømfødet på alle bånd, er tilsluttet coax- 
kabel og kan bruges også når midtermasten er 
af ledende materiale. Denne antennetype er an
befalelsesværdig og giver endda gode DX-resul
tater.

Vedrørende W3DZZ-antennens praktiske ud
formning se OZ dec. 1961 (OZ2NU), marts 
1962 (OZ3Y), april 1964 (OZ1A), okt. 1965 
(OZ7BO) og okt. 1967 (OZ3Y), hvor de nævn
te forfattere beskriver dens konstruktion, oply
ser målinger og giver andre gode tips. Endvi
dere kan henvises til QST marts 1955, hvor 
W3DZZ selv introducerer sin idé, som han og
så i samme artikel beskriver udnyttet i en 
„skrumpet" udgave af en 2-3 element yagi- 
antenne.

Konklusion: Mast og barduner af ledende
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materiale bør kun benyttes hvor disse kan hol
des i behørig vinkelret afstand på mindst 0,03 X  
fra antennespændinger, og ved vinkler mindre 
end ca. 45° mellem antenne og andre ledere 
kræves mindst 0,5 λ.

Noter:
Zepp-antenne er en forkortet betegnelse for 

Zeppelin-antenne (således ifølge EDR’s 4. ud
gave af Kortbølgeamatørens Håndbog, 1936) 
og har såvidt vides sit navn fra dens fødsel og 
anvendelse i slutningen af tyverne på Graf Zep- 
pelins luftskibe. I sin oprindelige form er den 
altid endepunktsfødet med en ½λ top og en 
1/4λ feeder. Med serie- eller parallelafstemning 
af en spole, der kobles induktivt til senderens 
PA-spole, for enden af feederen, kan feederen 
være af vilkårlig længde. Da toppen er spæn- 
dingsfødet, kan den resonere på alle - ulige så
vel som lige - multipla af grundfrekvensen. Dog 
bemærk, ikke på 21 MHz, hvis grundfrekven
sen er 3,7 MHz, idet en antennetop på ca. 40 m 
ikke kan „indeholde" multipla af ca. 15 m.

En „midtpunktsfødet Zepp“ er faktisk en 
fejl betegnelse, idet der her er tale om en „dipol 
med afstemt feeder.“ Feederen er af samme 
åbne konstruktion som ved den „rigtige" Zepp- 
ant., og derved er misforståelsen opstået. Med 
et rigeligt dimensioneret afstemningsled (sym
metrisk antennetuner) er længden af toppen 
ukritisk, den behøver ikke at have nogen som 
helst relation til bølgelængden, idet afstemning 
af feeder plus top udføres i tuneren ved serie 
og/eller parallelafstemning. Med andre ord: en 
flerbånds-antenne.

Polypropylén: Et mangefibret syntetisk tov, 
der kan købes ved „Jacob Holm og Sønner", 
som meget apropos bor på Reberbanevej 3, 
2300 Kbhvn. S. Tlf. (01) Asta 512.

Trap: Engelsk for „fælde", i dette tilfælde 
„bølgefælde". En vejrfast dåse indeholder en 
spole og kondensator i parallel, indsat i selve 
antennetråden.

Coaxialkabels forbindelse til trådantenner.
Spørgsmål: Jeg søger en løsning på proble

met at få en god mekanisk holdbar forbindelse 
mellem coax-kabel og en dipol. På Grønland

måtte jeg næsten hver anden dag reparere for
bindelsen mellem feeder og antenne. Hverken i 
ARRL Antennabook eller i OZ har jeg set no
gen acceptabel løsning, der har kunnet holde, 
dels når antennen drejede og vred feederen løs, 
og dels når feederen blev overiset og knækkede 
af. Jeg kunne tænke mig en „dåse", som kunne 
beskytte samlingen mod disse påvirkninger. 
Hvor kan en sådan „dåse" købes, eller har du 
en løsning? Jeg tror, det har almen interesse.

Svar: En god mekanisk forbindelse mellem 
coax-kabel og antennetråd, f. eks. i en dipol, 
der skal kunne modstå storm, regn, sne og is, 
er langtfra så let at udføre som den elektriske 
forbindelse alene. Men noget mekanik skal der 
til for at beskytte det elektriske. Ikke alle ama
tørløsninger er lige gode, og så må man se sig 
om efter en professionel metode. Desværre er 
et københavnsk firma i år ophørt med at re
præsentere en midtpunktsisolator for tilslutning 
af coax-kabel til dipoler, en „antennedåse" af 
mærket „Hi-Gain“ fra USA. Den var ganske 
udmærket, men der var for lille efterspørgsel.

En anden type er vist på fig. 1. Den fremstil
les af det engelske firma South Midland Con- 
struction Ltd., og har betegnelsen CCJ/1, men 
den kan kun købes fra England. Coax-kablet

Figur 1 : Eksempel på antennedåse

er her tilsluttet ved hjælp af et coax-stik, der er 
trækaflastet som vist, og denne „Coax-connec- 
tion unit" er god for op til 2 kW. Ideen er der
udover den samme som i „Hi-Gain“, idet det 
drejer sig om at trækaflaste de elektriske for
bindelser mellem antennens halvdele og deres 
terminaler inde i dåsen, samt at trækaflaste 
coax-kablet meget omhyggeligt, således at for
bindelsen mellem terminalerne og kablet er 
fuldstændig uberørt af vridninger og nedførin- 
gens vægt og bevægelse.

Fig. 2 viser en konstruktion, som muligvis 
kan være en løsning for mange. Den laves af en
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sekskantet 20 mm tyk „ramme" og 2 stk. „side
stykker" på 10 mm, der efter tilslutning af 
antennehalvdele og coax-kabel skrues sammen. 
Materialet, som rammen skæres ud af, skal 
være ikke-ledende, f. eks. plastic, evt. nylon, 
mens siderne ikke nødvendigvis behøver at 
være af isolerende materiale. Lamineret (fler
lags sammenpresset) materiale, pertinax, fiber, 
etc., er ikke anbefalelsesværdigt, idet det suger

han „holdt op med at lodde, holdt hans anten
ner bedre!" Loddetin tæres simpelthen væk, 
idet der dannes „tinpest", en proces, der i øv
rigt tiltager med faldende temperaturer. Så 
krympning var løsningen dér, idet tæringen var 
særdeles graverende under 15° frost. Men 
krympning plus lodning kan benyttes i de mere 
tempererede egne!

Da dåsen lukker næsten hermetisk, er der i

Hul tilpasses etter kabeldiameterenFig. 2

væde, opløses og er slet ikke stærkt nok til 
trækkræfterne i rammen. Såfremt det alligevel 
benyttes til siderne, må det omhyggelig im
prægneres i fernis. Plexiglas og bakelit frarå
des, idet det bliver porøst med tiden. Hvis Tef
lon benyttes, så pas på aldrig at indånde dam
pene, der er meget giftige.

Bemærk, at møtrikkerne, der holder øjebol
tene i rammen, kun udfører den mekaniske 
funktion, mens et par andre sæt møtrikker sam
men med kabelsko („loddeflige") sørger for 
den elektriske kontakt. Det er en god regel al
drig at kombinere disse to funktioner! Øjebol
tene er sikrede hver med en stift (2,5 mm evt. 
konisk) mod en eventuel rotation i tilfælde af, 
at møtrikkerne, trods fjederskiver, skulle ar
bejde sig løse.

A propos lodning: Benyt kabelsko, der med 
en tang kan krympes fast om tråden (husk helt 
ren overflade) og for en ordens skyld kan man 
også lodde! Denne lodning har mindre betyd
ning under visse forhold: OZ9KC, Knud, der 
har arbejdet med HF i Thule, oplyser, at da
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varmere egne (også på 56° nordlig bredde) ri
siko for dannelse af kondensvand (i dette til
fælde ukendt på Grønland). Denne fugtighed 
må under ingen omstændigheder gå i kablet, 
som derfor beskyttes med f. eks. almindelig 
vaseline, både hvor coax-kablets inderleder er 
trukket ud af siden på skærmen og ved inderle- 
derens afisolerede ende (brug siliconefedt, f. 
eks. MS4. TR).

Som det ses, er coax-kablet trækaflastet med 
en bøjle indenfor rammen, men også ved at 
bore gennemføringshullet 1 mm mindre end 
kablets dimension opnås en ekstra sikkerhed. 
Men det er naturligvis bøjlen, der skal holde 
kablet, og derfor må bøjlen ved fastskruning 
gerne gnave sig lidt ind i kappen.

For øvrigt kan konstruktionen forbedres ved 
at indsætte en sjækkel og en spidskause imellem 
øjebolt og tråd. Herved fjernes risikoen for 
brud på tråden i bøjningen, hvorfor dette må 
tilrådes (ikke vist). Tegningen er udført af en 
interesseret læser af OZ, som ved dette arbejde 
har stillet en del af sin ferie til rådighed for
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EDR, hvilket vi er ham meget taknemmelig for.
Dåsen er muligvis for lille til at rumme en 

ferrit-balun, men det overlades til læserne selv 
at øge målene. Dåsen kan også benyttes til 
Zepp-feeder ved passende ændringer. Lav en
delig de to antennetråds-buer rigelige, d.v.s. 
større end på tegningen.

Det er meget tænkeligt, at ikke alle har mu
lighed for at udføre dette stykke „husflidsar- 
bejde“, hvis udformning hovedsageligt er inspi
reret til anvendelse under barske klimatiske 
forhold. Skulle nogen være i besiddelse af en 
passende plasticdåse, kan en sådan sandsynlig
vis anvendes, når de i teksten angivne forholds
regler følges.

Problemet kan også løses simplere, hvis der 
ønskes anvendt coax af typen RG58 eller lig
nende:

På en 9 eller 18 cm „Pyrex“ rilleisolator læg
ges kablet omkring midten i en sløjfe med en 
ca. 15 cm fri ende. Kablet snøres fast til sig 
selv, således at det sidder solidt i rillen. De to 
dipolhalvdele fastgøres i hver sin ende af sam
me isolator og sikres med wirelåse. Antenne
tråden skal også her danne sløjfer hen mod 
coax-kablet. Trådenderne skrues ind i en sam- 
lemuffe (f. eks. en kronemuffe).

På 15 cm-enden af coax-kablet sættes et ca. 
10 cm langt stykke krympeflex af en dimen
sion, der kan rumme samlemuffen. Kablet 
skrues til den anden ende af muffen, flexet 
trækkes over og opvarmes, hvorved flexet dæk
ker samlingen helt vandfast. I stedet for krym
peflex kan en god kvalitet isolérbånd anvendes, 
f. eks. „Scotch“, der efter omviklingen af sig 
selv skrumper lidt og er meget vejrfast.

Denne udformning kan - efter de klimatiske 
forhold - holde ca. 1 år, og er en praktisk løs
ning på de højere frekvensbånd.

Note:
Ferrit-balun er en balun, d.v.s. et omsætter

led mellem balanceret (symmetrisk antenne) og 
ubalanceret (usymmetrisk coax). Den består af 
en ferrit-ring (af HF-jern), hvorpå to sæt spoler 
er viklet. Til forskel fra en coax-balun er en 
ferrit-balun bredbåndet, og kan bruges på flere 
bånd, f. eks. i hele området 3 til 30 MHz. For
handles desværre ikke herhjemme (hvad siger 
d’herrer importører?), men kan hjemmevikles. 
Se i øvrigt faglitteraturen.

Noget om „Notch“.
Spørgsmål: Hvad er en „Notch Antenne"? 

Jeg har set den afbildet i Radiotelegrafistbladet 
fornylig, hvor den i form af en kasse er anbragt 
på siden af udsigtstønden på masten af RMS 
„Carmania". Der oplyses (meget sparsomt), at 
den er for HF og kassens dimension er 150 x 
46x76 cm og leveret af et britisk firma. Hvil
ken brug kan vi amatører få af denne type?

Svar: En „Notch Antenne" er faktisk en mis
visende betegnelse, idet der her er tale om en 
tilpasningsmetode og ikke en antennetype. En 
„Notch“-tilpasset antenne er et princip, hvor 
man ved hjælp af et „hak" (notch) er i stand til 
at tilslutte en feeder til et forhåndenværende 
metalskrog, der ønskes udnyttet som antenne. 
Ligesom en Gammamatch er en kendt og for
trinlig måde at opnå tilpasning på mellem 
coaxkabel og en halvbølge-antenne, således er 
et ganske bestemt udformet hak i kanten af et 
ledende metalskrog en metode til fødning af 
HF til dette skrog, der herefter optræder som 
antenne.

Hakket kan være ind i forkanten af sideroret 
på et fly eller i en anden passende kant. Coax- 
kablets skærm er tilsluttet den ene side af hak
ket og inderlederen ført via en kapacitet til et 
punkt nede i hakket. Kabel og hak afstemmes 
ved tilslutningsstedet med kondensatorer og 
spoler.

Disse tilslutningskomponenter er anbragt i 
hakket, der kan være udformet som „kasse", 
som også indeholder fjernstyringsmekanik for at 
kunne benytte metoden over et stort frekvens
område. Det er ikke kassen, som er det ud
strålende element - den ville i så fald have en 
ringe nyttevirkning, højst et par % på de lave 
HF-frekvenser - men kassen „HF-føder" f. eks. 
skibsmasten, der er antennen. Hvordan nytte
virkningen for dette system i øvrigt er, vil det 
leverende firma næppe åbenbare af bl. a. kon
kurrencehensyn. Men skulle nogen af OZ’s 
læsere kende mere til sagen, så er efterlysningen 
hermed rundsendt. Så vidt det er muligt at kon
statere i skrivende stund har antenner fødet 
efter notch-princippet ikke været omtalt i ama
tørtidsskrifter, men dermed er det ikke sagt, at 
amatører ikke kan få anvendelse for metoden. 
Men der er noget om, at metoden er bedst eg
net til fly og rumkapsel, altså genstande, der er 
godt fri af jorden.
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Forklaringen på den misvisende betegnelse 
nævnt i begyndelsen, skyldes sandsynligvis en 
forveksling med „Slot Antenne" (Spalte-anten
ne). Denne består af en rektangulær „slids" 
eller „spalte" i en i forhold til bølgelængden 
mange gange større og ledende overflade, og 
det er spaltens konturer, der optræder som den 
udstrålende del. Altså et andet princip end i 
den notch-tilpassede antenne.

Litteraturhenvisning:
Radio Antennas for Aircraft and 
Aerospace Vehicles af W. Blackband, 
Farnborough, England.
Forlag: Technivision, England.

Note:
Notch-betegnelsen bruges også i forbindelse 

med filtre: Et „notch-filter" er et filter, (evt. 
krystalfilter), hvis kurveform udviser et „hak". 
Dette hak, der kan flyttes ved hjælp af en va
riabel kondensator, gør filterets gennemgangs
område (MF-kurven) usymmetrisk, således at 
QRM dæmpes betydeligt.

STOP!!!
Må jeg på det kraftigste fraråde 5WK's HF- 

probe. Som 2NG skriver i jan. 70 — OZ måler 
denne probe enten den positive eller den nega
tive halvperiode. Flos mig var der en forskel 
på 9 volt, idet den positive viste 12 volt og den 
negative 3 volt - altså blot ved at vende dioden 
og polariteten på meteret.

Jeg mener det rigtigste må vel være at an
vende 2NG’s fig. 4 fra samme OZ som stan- 
dardprobe. C2 og C3 må ikke være for store 
da proben så bliver for træg til trimning.

Proben måler spids-spids spænding og en 
eller anden med kvalificeret målegrej må så 
lave kalibreringstabel til den.

Hvad mener TR i øvrigt?

Problemet er måske alligevel ikke så stort 
eftersom der efter ét år fra første artikel endnu 
ingen opstillinger har været i OZ med standard- 
probespændinger!!!

OX3BX 
Sdr. Strømfjord.

Helt enig! Som også omtalt andet steds aner 
man faktisk ikke, hvad man måler med én
diode proben, hvis man ikke er stensikker på, 
at signalet er sinusformet - det er det ikke altid, 
desværre! 7AQ.

TR’S HJØRNE

Nu vil RCA ikke længere udgive det lille 
skrift, der var kendt som „RCA HAM TIPS". 
Vi ved ikke, hvor mange danske amatører, der 
egentlig har fået tilsendt dette lille blad, der 
udkom nogle gange om året (hvor mange, er 
aldrig gået op for os). Men næppe mange vil 
savne det, for — ærlig talt — det har de sidste 
par år virket lidt anstrengt. TR har fået det og 
har brugt det af indholdet, der faldt i vor smag. 
Så kan enhver bladre tilbage og se, i hvor høj 
grad OZ har været præget deraf. Alligevel må 
man beklage det skete. Blandt de „kommer
cielle" blade var det vel det ærligste - gav sig 
ikke ud for andet, end det var, nemlig en rekla
metryksag fra RCA. Men vi synes nu, at det 
egentlige budskab, nemlig tipsene, var i for høj 
grad erstattet af noget, der skulle være kon
struktioner - og dem er der sådan set nok af i 
alle de andre amerikanske amatørblade. -aq.

Rettelse.
I OZ5KG’s „SSB-exiter med HF-klipning“ i 

januarnummeret findes desværre forskellige 
fejl, som læseren straks bedes gribe et passende 
skriveredskab og rette: 1) Side 11, øverste 
højre del af diagram IV: den viste transistor 
BC177 er tegnet som en NPN, skal naturligvis 
være en PNP-type. På side 7, øverste venstre 
del af diagram I, der forestiller mikrofon-for
stærkeren, skal kollektormodstanden til BC109 
nr. 2 have værdien 6,8 kohm, ikke 68 k som 
påført. 7aq.

OZ FEBRUAR 1 971 69



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.

KB-modtager.
Jeg skal til at bygge OZ9JC’s modtager fra 

OZ juni 68. Men jeg kunne tænke mig at få mi
nus til stel. Kan jeg uden videre udskifte tran
sistorerne med tilsvarende NPN typer? Hvilke? 
Kan BC107 bruges? Skal dioderne vendes? 
Endvidere kunne jeg tænke mig at bygge 
OZ6NF’s top-converter fra OZ nov. 64 sam
men med modtageren ved hjælp af en omskif
ter. Er det nødvendigt både at skifte forbindel
sen til antenne og modtager? Kan man nøjes 
med at skifte forsyningsspændingen?

Så vidt jeg kan se, skulle du uden videre 
kunne udskifte de anvendte PNP-transistorer 
med silicium NPN-transistorer. Da du ved 
denne transaktion vender forsyningsspændin
gen, skal dioder også vendes. I HF- og MF- 
delen af modtageren bør du anvende en HF- 
type. BC107 duer ikke, da den har en ret stor 
Millerkapacitet - ca. 3 pF. BF115 eller BF173 
skulle til gengæld være meget fine her. De ste
der, hvor der oprindelig er brugt NPN-tran
sistorer skal der så naturligvis bruges PNP.

Når du kobler en 6NF-converter ind foran 
denne spille, kan du koble samtlige udgange 
på converterne i parallel. Mixerdioderne har 
høj impedans, når de ikke får tilført oscillator
signal, og de virker derfor som en afbrydelse, 
når converteren ikke får tilført forsyningsspæn
ding. Du bør nok fjerne L9 og C9 i udgangen 
på converterne. De vil belaste for meget, hvis 
flere convertere kobles parallelt. Da der er 
linkkobling i indgangen på 9JC’s modtager, er 
der DC-retur for mixerdioderne i converteren 
denne vej. Min egen modtager er koblet på 
denne måde.

Antenneindgangen er du derimod nødt til at 
skifte. Men du kan altså nøjes med en enkelt
polet omskifter med to dæk. Det ene til anten
nen - det andet til forsyningsspændingen.

Spoledata - begyndermodtager.
Jeg har tænkt på at bygge modtageren i OZ 

maj 1967 side 157, men jeg synes spoledata er 
lidt mangelfulde. Hvordan skal de 3 spoler i 
HF-trinnet vikles (spoleform, tråd og placering i 
forhold til hinanden). Hvor mange vindinger 
skal den ene spole i de 2 blandere have.

Tja. Hvis man vil have oplysninger om en 
konstruktion i OZ, kan man jo altid skrive til 
forfatteren. Det er bl. a. derfor, der altid er 
navn og adresse med. Disse spoledata kan jeg 
faktisk ikke give dig. Prøv at skrive til Svend 
Hinrichsen. Men du kan få et par generelle be
mærkninger med i stedet. Den konstruktion, du 
spørger om, er ikke nogen egentlig konstruk
tionsartikel - den er det, vi i TR kalder en idé
artikel - eller „sådan har jeg altså lavet det“. 
Da den ikke er beregnet til „rå“ kopiering, er 
der ikke eksakte spoledata med. Der er jo hel
ler ikke printtegninger. Hvis du som begynder 
skal til at lave en modtager, skal du vælge en 
konstruktion, der virker gennemarbejdet, og 
som helst er lavet i flere eksemplarer. Og na
turligvis skal der være printtegninger til det 
hele. Så, alt i alt, mon du ikke står dig bedst 
ved at tage OZ årgang 68 ud af reolen og se på 
de modtagere, der blev lavet til EDR's konkur
rence. Eller slå op i indholdsfortegnelsen for de 
senere år. Der er nævnt en hel del modtagere - 
så der skulle være nok at vælge imellem.

Taxaradio.
Kan du s k a f f e  mig en beskrivelse over, hvor

dan man omdanner en AP565 taxaradio til en 
2 m modtager?

Et dejlig kort spørgsmål, og svaret er også 
kort. Jeg har ikke noget på lager — har der ikke 
stået noget i OZ? Eller kan læserne hjælpe?

NG.
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Silent Key.
OZ7VE, skræddermester Viggo Ejthz, Store Hed

dinge, døde den 22. januar 71, efter længere tids 
sygdom, 73 år gammel.

Viggo beyndte som amatør i tyverne, tidlig medlem 
af E.D.R. med nr. 284, og en af den tids pionerer, 
han lavede sit grej selv, og mange konstruktioner har 
set dagens lys hos ham.

Mange har gennem årene haft kontrakt med ham, 
hvilket hans log bevidner, men p.g.a. anden aktivitet 
var Viggo QRT i de sidste 10 år. Et andet anlæg var 
nu under bygning, og inden længe ville han igen have 
været aktiv, men døden indhentede ham, netop som 
han rigtig skulle nye sit otium.

Viggo Ejthz var respekteret og afholdt såvel blandt 
amatører som kunder.

Æret være dit minde.
OZ7JB.

Løsning på kryds og tværsopgaven i januar num
meret:

Vor lille kryds- og tværsspøg i jan. OZ blev mod
taget med megen interesse. Selvfølgelig er det kun en 
engangsforeteelse og var nærmest tænkt som et jule- 
hygge-indlæg, men desværre måtte vi udskyde den på 
grund af pladsmangel.

Flere har spurgt efter løsningen, og den følger her 
sammen med en tak til 8 IX for det store arbejde.

Tak for god indsats.
Hermed en tak, ikke mindst til 3WP, 7HL, 7XJ og 

7SS for deres uegennyttige indsats i forbindelse med 
fremskaffelse af de sidste nye bestemmelser vedrø
rende lavfrekvensforstyrrelser. Det drejer sig om de 
tyske og svenske bestemmelser for amatørradiostatio
ner (jan. 1971). Disse oplysninger kan have stor be
tydning for P&T udvalget under forhandlingerne med 
P&T om nye bestemmelser for amatørradiostationer. 
Det er naturligvis HBs opgave at være orienteret om 
disse nye bestemmelser i vore nabolande, men jeg vil 
gerne på HBs vegne takke alle, der på den ene eller 
anden måde har været engageret med at fremskaffe 
disse oplysninger. Det er rart at konstatere, at mange 
medlemmer deltager aktivt i foreningens arbejde. Det 
er medlemsdemokrati - og det er vejen frem. Nu hå
ber vi, at anstrengelser vil give resultat, ikke mindst til 
gavn for de licenserede amatører, men også til gavn 
for P&T. De nye bestemmelser bør være i overens
stemmelse med tidens tekniske udvikling.

Vy 73s de OZ4SJ, sekretær EDR.

75 år
Den 14. marts fylder amagerafdelingens formand 

gennem flere år, OZ2XU 75 år.
OZ2XU, Max, hører til de rigtig gamle amatør

drenge, der i radioens barndom stillede sit ur efter 
Eiffeltårnet, som kom ind via en opstilling i cykelsty
ret (fb-krystalstyring). Senere var han kohæreeksperi
mentator i stor stil. Han konstruerede en maskine til 
regenerering af overbrændte Grammos-foto lamper, 
thi der var ikke penge til at købe nye for. Jeg tror for
øvrigt heller ikke importen af disse lamper kunne 
følge med hans umættelige forbrug.

Max er maler, og der er det særegne ved dette fol
keslag, at de alle vegne optræder som velegnede hyg
geonkler for mere eller mindre hårdt arbejdende ra
dioamatører. Sådanne eksempler på »malere« er for
uden maleren på amager også maleren i Horsens. Det 
er mennesker eller rettere kammerater, der griber 
hårdt ind i vor tilværelse og sørger for at holde os til 
ilden. Malere tænder op i kakkelovnene, køber øl og 
brød ind, laver kaffe, gør rent og støver af. Sætter an
tenner op, sørger for papir på toilettet o.sv., o.s.v.

Ja. Sådan er malere og sådan har Max været for os 
amagerkanere i en menneskealder. Max her og Max 
der og Max alle vegne.

Max var med til at stifte Amagerafdelingen og var i 
mange år dens energiske kasserer. Han sørgede også 
for et hjem til os, idet han havde de rette forbindelser, 
så vi faktisk fik et dejligt amagerhjem, på Strandlods
vej.

Nu er Max amagerafdelingens formand og hans ho
vedinteresse er stadig amagerafdelingens ve og vel.

Alle vi, hans gamle og unge amatørkammerater, si
ger Max tak for de mange dejlige år i afdelingen og 
for hans store arbejde for vor skyld.

Vi ønsker alle Max hjertelig til lykke og håber, 
han må få mange gode og glade år fremover. Han 
har fortjent det.

OZ6PA Poul Andersen.
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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 
Tlf.: (03) 95 31 11 

Diplom-manager: OZ5KD
Golfparken 111,
DK-9000 - Al borg 
Tlf.: (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

Philips udfordrer ungdommen
Fra PHILIPS husorgan »Philiskopet« har vi tilladt 

os at »sakse« nedenstående artikel, der utvivlsomt har 
bud til flere unge indenfor vore rækker.

»Unge med interesse for naturvidenskab og teknik 
indbydes nu for 3. gang til at deltage i Philips euro
pæiske konkurrence for unge forskere og opfindere«. 
Men indbydelsen til 1971-konkurrencen, som for nylig 
er udsendt, rummer tillige en udfordring til de unge. 
På den plakat, der fordeles til skoler og andre uddan
nelsesanstalter, biblioteker, spejderkorps o.s.v. nævnes 
nogle af de problemer, som ikke mindst ungdommen 
diskuterer med stor iver: Luftforurening, vandforure
ning, madforurening, støjplage og stofmisbrug. Og der 
spørges: Hvad gør vi ved det? Har du en god idé? 
Eller vil du bare kritisere?

Miljøforurening og stofmisbrug er naturligvis ikke 
de eneste emner, som de unge forskere og opfindere 
kan beskæftige sig med, hvis de vil deltage i konkur
rencen. Ligesom de to foregående år er det dels op
findelser og dels afhandlinger om naturvidenskabelige 
emner i bred almindelighed, der efterlyses. Men mon 
ikke netop de emner, der specielt peges på i »udfor
dringen til de unge« i år, vil fremkalde særlig mange 
bidrag til konkurrencen, som står åben for alle i alde
ren mellem 12 og 21 år.

Måske vil disse emner også i særlig grad egne sig 
til arbejde i grupper, hvis resultater indgår i bedøm
melsen på lige fod med solopræstationer. Deltagerne 
i konkurrencen opfordres udtrykkeligt til at danne så
danne grupper, hvis løsningen af de problemer, som 
de vil tage op, kræver store og omfattende forunder
søgelser.

Studielegater på mere end 100.000 kr.
De danske deltagere skal senest mandag den 15. 

marts 1971 indsende deres bidrag. Som præmier i 
den danske del af konkurrencen er der 3.000 kr. til 
hver af de 2 hovedpræmievindere samt 2 præmier på 
hver 2.000 kr., seks præmier på hver 500 kr. og en 
række bogpræmier.

Sammen med to vindere fra hver af de andre euro
pæiske lande, vil de to hovedpræmievindere i Dan
mark blive inviteret på en uges ophold i Eindhoven 
omkring pinsen 1971. Her finder finalen sted og her 
foregår uddelingen af studielegater på mere end 
100.000 kr.

Regler for deltagelse kan rekvireres i Philips Skole 
Service på Industrigården, lokal 369. Philips adresse 
er i øvrigt: Philips Industri og Handels A/S, Prags 
Boulevard 80, DK - 2300 København S.

- Mon ikke der rundt i vor medlemsskare skulle 
være nogen, der vil tage denne udfordring op?

Dr. Traffic-manager OZ2NU.
Jeg har korresponderet en del med 2AYQ St. Ag

nes i Cornwall, der har bedt mig prøve at få vedlagte 
diplombetingelser optaget i OZ. Jeg kan tilføje, at 
QSO med corniske stationer, der kører portable eller 
mobilt fra andre steder end Cornwall også tæller med. 
Hvis nogen ønsker det, skal jeg gerne mod en fran
keret svarkuvert tilsende liste med ca. 80 calls i 
Cornwall.

Prøv at kalde »CQ Cornwall«. Det er et hyggeligt 
folkefærd der nede på sydvestkysten af England.

best 73 de OZ8BD, B. Iversen, 
Teglgården 12 - DK 4220 Korsør.

Reglerne, der fulgte med lyder således:
Comish Award

Udstedt af Cornish Radio Amateurs Club for wor- 
King cornish stns.

EUROPA: kl. I, 30 points - kl. II, 20 points og kl. 
III. 10 points.

Der gives 1 point for hver station man worker, og 
den samme station tæller på forskellige bånd.

Ved ansøgning er QSL-kort ikke nødvendige, men 
ansøgningen skal være bekræftet af 2 licenserede ama
tører eller af et medlem af styrelsen for den nationale 
amatørorganisation (EDR).

CHC og alle Directory Rubes gælder. Diplomet er 
gratis for handicappede. Det kan også opnås af DR- 
amatører.

Afgift: 8 IRCs.
Award Manager G2AYQ 
»Albany House«
Goonown, St. Agnes.
Cornwall - England.

2NU.

72 OZ FEBRUAR 1 971



Cyprus Award går ind.
ZC4IM - Ian Morris QSL- og diplommanager for 

the Cyprus Amateur Radio Society - meddeler til 
RSGB, at håbet om en snarlig genudstedelse af ama
tørlicenser ikke er ret stort. Dette har medført en 
nedgang i medlemstallet og kapitalen, hvorfor klubben 
har besluttet ikke længere at ville stå bag udstedelsen 
af Cyprus Award. Udstedelsen af dette diplom vil 
ophøre d. 31. marts 1971.

Dersom nogen ligger inde med kort til dette diplom 
eller er nær ved at have alle hjemme, så er det altså 
knap med tid. hvis man vil ha' dette trofæ hjem.

2NU. 

Slow-scan tv.
På denne nye sendetype, der er på vej både i 

SM- og OZ-land. har G3ZGO haft forbindelse med 
SV1AB.

ARLL
vil i fremtiden publicere DXCC Honor Roli i marts 
og september udgaven af QST. QSL-kort skal frem
sendes i december og juni. Det er underforstået, at 
forbindelser med Gus, W4BPD, fra Bardeuse Cay, 
Etoile Cay og Bertaut Reef tæller som Seyshelles 
VQ9.

Expeditioner.
For de amatører, der er begyndt at interessere sig 

for »The Worked all Britain Award«, vil det klinge 
i ørerne, når det erfares, at the Cambridge University 
Wireless Society, G6UW, ikke i år vil besøge Isle of 
Man, men derimod i påskeferien nogle af de sjældne 
grevskaber i Skotland.

Tidstabellen ser foreløbig således ud:
14.-16. marts - Ross and Cromarty
17.-19. marts - Sutherland 
20.-22. marts - Caithness 
og 24. marts - Nairn 

Aktiviteten vil ligge de nævnte dage med 160 m 
som favoritbånd på SSB og CW om natten. Medens 
der vil være nogen aktivitet om dagen på 10,15 og 
20 m.

The Thunder Bay Award
Lakehead ARC Awards Committee. P.O.Box 571, 

stn. »P«, Thunder bay, Ontario, Canada. Dette di
plom erindrer om sammenslutningen af de to byer 
Fort William og Port Arthur d. 1. jan. 1970.

Dette uddeles for at kontakte (eller høre) 5 statio
ner i den nye by efter 1. jan. 1970. Send detaljeret log 
og 10 IRCs til ovenstående adresse.

EDRs »Bulletin« NSWs
vil om kort tid blive genoptaget og vil udover CW - 
som tidligere - også nu blive sendt på SSB. Alle detal
jer herom vil blive bragt i næste »OZ« - selv om 
udsendelserne sandsynligvis vil blive påbegyndt inden. 
Tilbud om »stand-in«-stationer modtages gerne på 
Tr. Dept. Beskrivelse af station skal medfølge.

De engelske grevskaber
Da vi er klar over. at kampen om opnåelse af flest 

mulige engelske grevskaber fremover vil blive stærkt 
stigende hos en lang række diplom-interesserede ama
tører, vil vi nedenfor bringe listen over alle disse rare 
landsdele:

AD Alderney (Ch. I.)
AG Anglesey (GW)
AL Argyllshire (GM)
AM An trim (GI)
AN Aberdeensh. (GM)

AR Armagh (GI)
AS Angus (GM)
AY Ayrshire (GM)
BD Bedfordshire (G)
BE Berkshire (G)
BF Banffshire (GM)
BR Brecknocshire (GW)
BS Buckingham. (G)
BU Bute (GM)
BW Berwickshire (G)

CA Cardiganshire (GM)
CD Cumberland (G)
CE Cambridges (G)
CH Cheshire (G)
CL Cornwallshire (G)
CN Clackmannan (GM)
CR Carmarthens (GW)
CT Caithnessshire (GM)
CV Caernavons (GW)
DB Denbighshire (GW)
DF Dumfriesshire (GM)
DH Durham (G)
DN Devonshire (G)
DT Dorset (G)
DU Dunbartonshire (GM)
DW Down (GI)
DY Derbyshire (G)

EL East Lothian (GM)
EX Essex (G)
FE Fifeshire (GM)
FH Ferman ghshire (GI)
FT Flintshire (GW)
GN Glamorganshire (GW)

GR Gloucesters. (G)
GY Guernsey (GC)

HD Herefordshire (G)
HE Hampshire (G)
HF Hertfordshire (G)
HN Huntingdonshire (G)

IM Isle of Man (G)
IS Invernessshire (GM)
IY lersey (GC)

KB Kirkcudbright (GM)
KE Kincardine (GM)
KS Kinross (Sc)
KT Kent (G)
LD London (G)
LE Lancashire (G)
LK Lanarkshire (GM)
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LN Lincolnshire (G)
LR Leicestershire (G)
LY Londonderry (GI)
MG Montgommery (GW)
MH Monmouthshire (GW)
MR Merionethshire (GW)
MX Middlesex (G)
MY Morayshire (GM)

ND Northhumber. (G)
NK Norkolkshire (G)
NM Nottinghamshire (G)
NN Naim (GM)
NR Northampton (G)

OX Oxfordshire (G)
OY Orkney (GM)
PB Peebles (GM)
PH Perthshire (GM)
PK Pembrokeshire (GW)
RD Rutland (G)
RH Roxburgshire (GM)
RN Radnorshire (GW)
RW Renfrewshire (GM)
RY Ross & Cromarty (GM)

SD Staffordshire (G)
SE Schropshire (G)
SF Suffolkshire (G)
SG Stirlingshire (GM)
SK Selkirkshire (GM)
SL Shetlandshire (GM)
SR Sark (GC) (GC)
ST Somersetshire (G)
SU Sutherland (GM)
SX Sussex (G)
SY Surrey (G)

TE Tyrone (GI)

WD Westmoreland (G)

WE Wiltshire (G)
WG Wigtownshire (GM)

WK Warwickshire (G)
WN W. Lothian (GM)
WR Worcester (G)

YS Yorkshire (G)

Juletesten 1970 FONE.
Juletesten var en stor succes, med 43 cw deltagere 

og 72 fone deltagere. Skuffende blot dette, at så man
ge ikke har indsendt logs. - Hvis man ikke kan over
komme at indsende loggen, havde det måske været 
klogt at holde sig helt borte fra juletesten - der var 
masser af QRM i forvejen.

Efter resultatlistens færdiggørelse er log indgået fra 
5QU - denne er ikke medregnet, da den kom 14 dage 
for sent.

Yy 73, OZ4FF, K. Tranberg.

Nr. Call Points Nr. Call Points

1. OZ5KF 216 9. 5PD 194
2. 4FF 207 8JD 194
3. 4FA 204 11. 9QQ 189

6RT 204 12. 1AJ 188
5. 9KZ 201 3SK 188
6. 3IC 200 3Y 188
7. 8JT 196 15. 7HT 186
8. 4XP 195 16. 2XJ 184

Fortsættes næste side.

Generaldirektoratet for Marts måned 1971
post- og telegrafvæsenet Solplettal 72

Oversigt over de forventede bedst anvendelige 
frekvensbånd for amatør-radioforbindelser.

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

Japan 7 7 14 21 21 21 14 14 14 7 7 7
New Zealand 7 7 14 21 21 21 14 14 14 7 7 7
Melbourne 7 7 21 28 28 21 14 14 14 7 7 7
Singapore 7 7 21 28 28 28 28 21 14 14 7 7
Indien 7 7 21 28 28 28 28 28 14 14 7 7
Sydafrika 14 7 14 28 28 28 28 28 28 21 14 14
Middelhavet 7 7 7 14 21 21 21 21 21 14 7 7
Argentina 14 14 7 14 14 28 28 28 28 21 14 14
Peru 7 7 7 7 7 14 28 28 28 21 14 14
Vest Grønland 7 7 7 7 14 21 21 21 21 14 14 7
New York 7 7 7 7 7 14 21 21 21 21 14 14
Vestindien 7 7 7 7 7 14 21 21 21 21 14 14
San Francisco 7 7 7 7 7 7 7 14 21 14 14 7
Polynesien 7 7 7 7 14 14 21 14 21 14 14 7
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Nr. Call Points
47. 8T 90
48. 8OF 86
49. 1PD 84
50. 7OF 83
51. 2LW 78
52. 5RB 76
53. 9YJ 66
54. 3JY 59
55. 1TD 56
56. 7OG 54
57. 3FC 44
58. 2NK 41
59. 8QL 40
60. 8MQ 35
61. 6LI 26
62. 1LN 20
63. OX3WK 8

Klubstationer.
1. OZ9EVA 128

Dr Amatører.
1. DR 1482 350
2. DR 1446 252

Udeblevne logs fone.
1NT - 4DG - 4HQ- 
5MT - 6EO - 6MI - 
8KW - 8OI.

Nr. Call Points
29. 3FI 48

2LW 48
31. OZ8BN 44
32. 7MI 43
33. 4HF 39
34. 8AE 36
35. 1AJ 29
36. 7HT 25
37. 9JN 22
38. 1TD 16
39. 8MQ 10
40. 4RH 6
41. 3IZ 4

Manglende logs: 
OZ2KI - OZ5QU - 
OZ8E.
44 deltagere.

K. Tranberg, 
OZ4FF.

Aktivitetstest Januar 1971.

CW.
1. OZ8E 4x14 = 56
2. 4HW 4x14 = 56
3. 2KI 3X8 = 24

Fone.
1. OZ4XP 29x151 = 4379

2. 5JR 28X142 = 3976
3. 5EV 28x134 = 3752
4. 3CE 30X118 = 3540
5. 5KD 29X121 = 3480
6. 2KI 26x124 = 3224
7. 3FC 30x107 = 5210
8. 6EO 25 X 112 = 2800
9. 4FD 28 X 98 = 2744

10. 4IA 22 X 80 = 1760
11. 2NK 20 X 84 = 1680
12. 2IF 21 X 62 = 1302
13. 8KU 18X 66 = 1188
14. 4FF 20 X 38 = 760
15. 3EDR 15X 50 = 750
16 . 7HT 15X 41 = 615
17. 4RH 12X 38 = 456
18. 4CF 11X 20 = 220
19. 9KZ 9X 21 = 189

Vy 73, 4FF Tranberj

SAC 1970
Nr. RSO M Point

1 OZ1LO 972 112 246.076
2 OZ4FF 451 63 59.346
3 OZ5DX 345 66 48.642
4 OZ2X 231 64 33.088
5 OZ4H 251 57 31.065
6 OZ1W 194 65 26.520
7 OZ9N 146 46 13.938
8 OZ7JU 181 32 12.584
9 OZ2LW 207 27 12.420

10 OZ4HW 154 32 10.784
11 OZ3Q 100 36 8.568
12 OZ7BG 100 38 8.512
13 OZ2NU 102 40 8.400
14 OZ8BN 148 25 7.875

15 OZ2UA 103 36 7.344
16 OZ7JB 123 28 7.168
17 OZ7BQ 113 27 6.777
18 OZ8MQ 71 32 6.176
19 OZ3PO 103 21 4.510

Husk fremover 
at stof til OZ skal indsendes

senest d. 25.
i måneden

75

Nr. Call. Points
17. 4CF 183
18. 6EG 182
19. 4LT 176
20. 2SY 175
21. 8KY 172
22. 5FR 170
23. 3CE 168
24. 3KE 162

5JK 162
26. 5SB 156

1WX 156
28. 4LK 153
29. 1ZN 146
30. 9JN 144
31. 8LG 142
32. 9MD 140
33. 7JZ 133
34. 4H 131
35. 4JC 126
36. 8JV 124
37. 5EV 122
38. OZ8MZ 116

8KU 116
40. 8AE 112
41. 9NP 110
42. 4IA 108
43. 9QW 106
44. 1JX 103
45. ILO 98

6HS 98

Nr. Call Points
1. OZ1W 128

7YY 128
3. 4FF 122
4. 1LO 120
5. 7OF 112
6. OZ4FA 110
7. 3PO 109
8. 4CF 104

4H 104
10. 5DP 100
11. OZ3Y 98

7T 98
3QN 98

14. 9N 92
15. 5CI 90
16. 7JB 86
17. 5CV 81
18. 9FZ 80
19. 4HW 77

7BQ 77
21 . 7OG 75
22. 1ZN 74
23. 6HS 71
24. 8LG 70

2NU 70
26. 6WW 59
27. 5ME 58
28. 3Q 52

cw
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20 OZ5ME 96 11 3.264 4 OZ2EU 289 76 59.736
21 OZ3KE 68 20 2.740 5 OZ4FF 143 52 16.172
22 OZ7XG 51 22 2.622 6 OZ7KB 151 44 15.972
23 OZ8LG 62 21 2.604 7 OZ5KD 100 56 12.152
24 OZ8VL 60 20 2.500 8 OZ4LX 165 31 10.757
25 OZ8E 41 9 747 9 OZ4KK 92 40 9.040
26 OZ1RK 27 11 616 10 OZ7JZ 127 29 7.919
27 OZ5AR 24 7 350 11 OZ8LG 80 32 4.992
28 OZ4CF 14 7 196 12 OZ6SM 64 30 4.980
29 OZ4PM 6 5 90 13 OZ7DX 57 33 4.719
30 OZ4CZ 9 5 90 14 OZ9GF 94 21 4.494
31 OZ4YR 6 6 72 15 OZ5CI 80 22 3.938
32 OZ4MT 6 5 60 16 OZ9GS 79 24 3.912
33 OZ4QF 5 5 50 17 OZ7IF 68 28 3.808
34 OZ4OF 6 4 48 18 OZ1WX 118 14 3.304
35 OZ4DQ 5 4 40 19 OZ2LW 52 23 2.116
36 OZ4OA 5 3 30 20 OZ7JU 48 16 1.632

21 OZ1ZK 51 13 1.325
Multi op. - single TX 22 OZ8EO 40 12 960

1 OZ4LW 286 55 35.585 23 OZ3PG 33 14 924

2 OZ8ED 26 7 371 24 OZ4IA 20 14 658

3 OZ4EDR 7 5 70 25 OZ1TD 23 11 506
26 OZ5AR 12 6 144
27 OZ8BN 5 5 55

Faroe Island 28 OZ1LO 4 4 44
1 OY6NRA 53 12 1.296 OZ9MV checklog.

OZ5GF checklog.
Greenland

1 OX3WQ 31 12 876 Multi operator stations
1 OZ7RD 423 86 84.036

Danmark Fone 2 OZ4LW 390 73 72.562
Nr. QSO M Points

1 OZ5KF 578 111 159.951
2 OZ4FA 472 119 146.489 Single Faroe Island

OZ6RT 636 81 129.600 1 OY7JD 61 20 2.440

TOP TWELWE SCANDINAVIA

CW. Single op. CW. Multi op. FONE Single op. FONE Multi op.

1. OH5SE 295.044 SK6AB 262.542 OH2BW 483.296 OH2TI 472.026
2. OZ1LO 246.076 OH2TI 245.509 SM5CEU 408.660 SK3BP 206.394
3. OH2KK 228,260 OH2NM 201,028 OH7PI 336.146 SK9WL 195.054
4. SM5EXE 187.304 OH3TR 174.350 OH1VR 266.755 OH4RH 174.498
5. OH1VR 185.562 OI3KN 146.740 OH8RC 261.702 SK6CB 132.810
6. SM3CXS 174.379 OH4RH 144.960 OH3VV 250.025 LA1UH 126.914
7. SM5CEU 164.887 OH2BFJ 118.008 OHI SY 194.139
8. OH6VP 158.564 SL7AZ 75.473 SM5CAK 183.150
9. OH1TN 152.900 OH2RI 181.697

10. SM3EWB 151.434 OZ5KF 159.951
11. SM5CBN 147.402 OH2HC 152.241
12. OH3Yi 147.210

Multi TX.
OH0AL
SK1AQ
SK3BP
OH2AC
OH5AA
OH6AC
OH2AA

416.208
404.040
201.096
124.355
110.700

83.673
36.855

OZ4FA 146.489
Multi TX.

OH2NM
OI3AD
SK1BK

247.860
219.205
151.285
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The Scandinavian Avtivity Contest 1970 
SRAL Finland

CW 108 logs 5.218.586 Point
Fone 86 logs 4.698.970 Point

194 logs 9.917.556 Point

SSA Sweden
CW
Fone

91 logs 
58 logs

3.406.485
2.366.289

Point
Point

149 logs 5.772.774 Point

EDR Denmark
CW
Fone

41 logs 
33 logs

613.910
769.364

Point
Point

74 logs 1.383.274 Point

NRRL Norway
CW
Fone

19 logs 
46 logs

340.599
805.831

Point
Point

65 logs 1.146.430 Point

NRAU test 1971

Hermed en foreløbig opstilling over de bedste pla
ceringer i NRAU-testen

CW Fone
OZ4FF 199 QSO OZ ILO 227 QSO

74Y 199 QSO SKF 234 QSO
1LO 191 QSO 4FA 216 QSO

LA2YE 183 QSO 4FF 213 QSO
SMøCCE 182 QSO 4FF. QSL kort med verdens bedste fodboldspiller Pelé.

Forholdene har i den sidste måned været meget 
varierende, ikke mindst på 20 meter, hvor man den 
ene aften med nød og næppe kunne ane italienere, 
kunne man i nogle dage glæde sig over sydamerikan
ske stationer, der i mange tilfælde lå her med adskil
lige DB over ni. Den bedste periode var fra 10.-17. 
januar, men omkring den 24.-25. kom afrikanske 
stationer nogenlunde igennem. 20 meter båndet luk
ker omkring 22-tiden. Gode DX stn’s skulle der også 
være mulighed for ved 21-tiden på 80 meter. Desuden 
har jeg ladet mig fortælle at adskillige overraskelser 
venter én på 80 meter om morgenen (jeg er ikke selv 
morgenmand hi). Prøv at lytte ved 6-7-tiden.

DR-DX
3,5 MHz SSB:

OZ-DR 1597: YU2RBO, YU3OV begge 19 UR2DL
18.

OZ-DR 1463: JA3GI 20, 6W8DY 21, VE3CGO 
06, K8YBU 06, JT1DJ 07. KH6AA 07.

OZ-DR 1446: DU1FH 19, VE3DCO, 2DA 22, 
9H1CB 22, OX3LP 21, VE3RIA 23, ZD4AK 23, 
OY1X 23, 4X4MR 22.

7 MHz SSB:
OZ-DR 1446: I, IT stn’s ZS6AK 19.

14 MHz SSB:
OZ-DR 1463: ZC4DB 14, YW3CA 14, YK1AA 09. 
OZ-DR 1446: KP4DEA, ADY 19, 4X4QL, HG 18, 

4Z4OD 17, 9H1R 09, 9H1M 17, YV4WT, 3DK, 1RI 
20, JH1JGX, JA3ZN, JA3MF alle 09, OD5SG 21, 
CT3AS 20, CT2AA 22, Ct2BB 18, LU3DJE 17, 
JW5NM 21, YV5ANF 20, ZS1JO, 3B, 6AM 20, 
MP4TDK 20, YV1LA 20, PJ2HR 20, 9Y4UB 21, 
OD5ET 22, PY1CLI, 2ERS, 2CK, 1BAR, 4AT 20, 
TJ1AW 22, XT2AA 22, VP2VI 20, HK6CDQ 21, 
FY7AF 21, LU2CF 22, EA8DZ 19, 9HLBB 18, 
9J2CJ 18.

21 MHz SSB:
OZ-DR 1446: 4x4KN, AX 09, PY2HY 10,

OD5CQ 10, EL2CI 10, EL2AK 12, VK2FU 12, 
YV4ADT 12, TR8DG 10, 5N2AAU 10, ZL2MO 11, 
4Z4DG, 4X4WN 14, ZS4OX 17.

QSL INF:
XT2AA via K3RLY . . . SZØ bliver brugt i året
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1971 af græske amatører i anledning af 150 året for 
den græske revolution.

OZ-DR 1463 Steen i Sønderborg fortæller, at hans 
modtager er en hjemmelavet dobbeltsuper med kry
stalfilter. Det er en 80 meter grundmodtager med 
converter til 40 og 20 meter. Antennen er en 15 m 
LW. Endvidere efterlyser Steen rapporter fra 2 meter 
- derfor aktive 2m DR's frem af busken!

OZ-DR 1597 Tommy i Valby kunne godt tænke sig 
at deltage i en aktivitetstest for DR-amatører på 80-m 
og 2-m. Det skulle der heller ikke være vanskelig
heder for at få gennemført, men betingelserne er jo, 
at vi er nok til at bakke interessen op. Så lad mig 
høre DIN mening inden den 22. Tak til OZ-DR 1463 
og OZ-DR 1597.

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

Hermed følger så listen over afdelinger, der ønsker 
at afholde kvalifikationsjagter gældende til DM 1971. 
DM afholdes i år af Herning afdeling.

Afdeling
Tønder

Nyborg

Århus

Herning

Helsingør

Herning

Arrangement 
Sønder j. 
mesterskab 
Store fynske 
mesterskab 
Store østjyske 
mesterskab 
Store midtj. 
mesterskab 
Sjællands
mesterskabet 
Danmarks
mesterskabet

Dato
Kr. Himmelfartsdag 

20. maj
5.-6. juni

19.-20. juni

7.-8. august

14.15. august

18.-19. sept.

Vel mødt til kvalifikationsjagterne og til DM, sær
ligt til de mange nye rævejægere der er dukket op 
rundt i afdelingerne.

Resultaterne fra kvalifikationsjagterne og DM bedes 
hurtigst efter jagternes afslutning sendt til underteg
nede, for at kunne offentliggøres i denne spalte.

Vy 73 de 5WK, Kalle. 

Årets Nordiska mästerskap i rävjakt
kommer att gå i Göteborg den 28.-29. augusti i år.

Göteborg ligger ganska nära Danmark, och vi hop
pas att några danskar skall våga sig över och pröva på 
rävjakt på övrigt nordiskt manér. Vi kan låna ut 3,5 
MHz-råvsaxar.

Mer information om NM kommer senare.
EM går i Duisburg, Västtyskland den 3.-7. septem

ber.
73 och på återhörande.

Torbjørn/SM5BZR.

Bestemmelserne for amatørradio-sendetilladelse sy
nes efterhånden forældede, ja, har måske været det i 
mange år. For tiden arbejder man hos P & T’s Tele
tjeneste med at udarbejde nye og mere tidsvarende 
bestemmelser, og E.D.R.’s P & T udvalg har været 
indkaldt til en forhandling. Et endeligt resultat fore
ligger på nuværende tidspunkt ikke, og det må være 
E.D.R.’s formand, der giver en redegørelse, når dette 
foreligger.

Reaktionen mod de gældende bestemmelser vedrø
rende LF-forstyrreiser er ikke udeblevet, og alle de 
indkomne protestlister er videresendt til P & T. Vore 
nabolande har licensbestemmelser, der ikke pålægger 
senderamatøren pligt til at fjerne forstyrrelser på LF- 
apparater. såsom båndoptagere, højttaleranlæg og lig
nende. Det er da også en kendsgerning, at det nævnte 
ikke er beskyttet ifølge internationale bestemmelser 
om telekommunikation og ej heller omtalt i gældende 
dansk lov, som vel må være grundlaget for de bestem
melser, der nu udarbejdes til at gælde for os i de 
kommende år.

Arbejder en amatørradiostation perfekt, og der alli
gevel opstår det, vi kalder TVI (eller BCI), pålægger 
man os både arbejdet med og omkostningerne ved at 
fjerne forstyrrelserne. Ud fra det synspunkt, at den, 
der bliver forstyrret, betaler for og har krav på at 
se/høre i hvert fald de danske programmer. Anderle
des må det forholde sig med desiderede LF-apparater; 
indehavere af disse kan ikke forvente beskyttelse, når 
fejlen alene skyldes fabrikken, der ikke har taget hen
syn til en eventuel indstråling fra radiostationer, hvad 
enten denne er kommerciel eller en amatørstation.

DX skulle jeg skrive om, men forudsætningen for, 
at danske radioamatører i det hele taget kan være med 
i den sport, må være, at der ikke fastsættes bestem
melser, som direkte forhindrer, at et kaldesignal, der 
begynder med OZ, i fremtiden bliver ligeså sjældne 
som f.eks. ZM7. Skulle der - mod forventning - ske 
det, at samtlige båndoptagere, Hi-Fi forstærkere o.s.v. 
bliver fredet i klasse A, må vi tage initiativ, som kan 
føre til det ønskede mål: Ikke alene at få fjernet LF- 
paragraffen, men også få den erstattet af en bestem
melse, der direkte fritager senderamatøren for et så
dant ansvar.

I værste fald må man ellers satse på at tilbringe fe
rien i et naboland, og glæde sig med en gensidigheds- 
licens - auf wiederhören.

DX-PEDITIONER
Så kom Laccadive, VU5KV, i luften. Trioen 

VU2KV, VU2DI og VU2RM tog turen til Laccadive 
Is. omkring 20. januar, for at blive der en halv snes 
dage. Tilsyneladende savnede man en »Martin« eller 
en »Gus« på holdet, Qso blev afviklet lidt trægt, sær
lig på CW. Qsl går via VU2KV: P.O. Box 3031, 
New Delhi, India.
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Martin, OH2BH, har modtaget brev fra den finske 
ambassadør i Baghdad ang. en licens i Iraq, sagen 
synes at gå i orden. En positiv korrespondance med 
ZA resulterer i en multibånds dx-pedition dertil, bl. a. 
vil man medføre beams.

Stadig intet bestemt om CEø dx-peditionen, men 
vær parat, det kan ske spontant - ligesom VU5.

DX-NYT
Qsl-manager for Cypern ZC4IM meddeler, at Cy

pern Award sluttes 31. marts, samt at ZC4BC er en 
pirat. - VQ9/A/BC samt VQ9/A/BR tæller for Sey- 
chelles til DXCC. - ZA2RPS Qsl godkendes af DXCC.
- ZM1BN/A (Snares Is.) tæller for ZL. - Iflg. »Ra
dio« har BY1PK igen været i gang, CW på 14003 og 
SSB på 14210 omkring kl. 16,00. QSL til Box 1 Pe
king. Sidste gang BY1PK lod sig høre, tog han ikke 
Qso med Vest stationer, men måske nu. - 80 meter 
båndet er smækfyldt med DX, aktiviteten på CW er 
ringe, men på SSB ganske god, god jagt. - AX9YR er 
ny station på Cocos Keeling Is., han er på 14250 eller 
deromkring med SSB, Qsl-manager er VK6RU.

QSL - INFO
VP2VI Qsler via bureau mod 1 IRC, (årsag: 10.000 

Qsl på få år), flere IRC og SAE giver direkte svar. 
Følgende besvarer ikke Qsl direkte: IS 1ATZ-KP4AST 
DU1DBT - TI2LA - TA2FM (DJ2PJ) - ZD8IW - 
VP2SY - KZ5DA - TG4SR - CX4CO - FM7WF -
- CR6AL - CT1HF - TJ1AR - EA8EZ - LA1KI - 
OA4LM - FR7ZX - HR2GK (VE1ASJ) - OA4OS - 
4X4UF (WA4WTG) - KC4USM (K2BPP) - CT1BT
- GI5DX - GI3SXG - TI2AP - VK9DI (WA5QYR)
- MP4BEU - 4U11TU - FP8CT - 4X4PW - KZ5MU 
ZC4AK - TF2WKF - (WA0GQI) - HI8NMA - 
HC2HM - KP4UW. Call i parentes er manager for 
foranstående. Send ikke direkte til de anførte - det er 
spildt arbejde. - TA1SK via DL7LV - ZB2A via 
G2MI - ET3USA via VE3IG - TA6JB, PK172, 
Samsun - VS6DO via W2GHK - VP2VI: Jack 
Bushby, P. O. Box75, Roadtown, Tortola, Br. Virgin Is.
- VS9MB via G3KDB - 8P6BQ via G80S - 
YBøAAN via K9EYZ - 5H3MT via LA9PF.

BÅNDRAPPORTER
3,7 Mc SSB & CW

OZ1WX: JW7UH 04. UA0ADO 23, ZL4KE 17, 
VS6DO 23. OZ7JZ: VP2VI 02, 3V8AL 19, UL7GW, 
UL8CS 24, UM8FG 24. 3V8AB 19. OZ5JR: 9H1BX, 
TA6JB, TA1SK/4X 24, ZC4IK, TR8DG, 6W8DY, 
VS6DO 21, ET3USA, EA6BN VO, VE 22, EP2TW 
03, ZB2A 00, EP2BQ 01. OZ8BD: VP2MM 04, 
ZL4KE 17, MP4TDT 03, VP2VI 02.

OZ5ME: UM8FG 01, OY1R + W 01, UL7OA 01, 
UH8CS 01, UW9GD 01.

K1IMP »Herb« besøgte på en jordomrejse OZ3PO. 
Billedet viser fra venstre: OZ1LO, OZ7KB og K1IMP.

(Foto: OZ3PO).

OX3WQ Peter er en af de mange OX stationer, der 
har DX som hobby - det må da være et lyspunkt i den 
mørke tid, at stationen virker.

(Foto: OZ3PO).

5 bånds DXCC.

Call 28 wkd Qsl 21 wkd Qsl 14 wkd Qsl 7 wkd Qsl 3,5 wkd Qsl

OZ2LW 40 28 67 47 101 77 44 41 59 58

OZ3PO 130 107 131 101 155 121 71 41 62 42
OZ3Y 121 98 133 106 134 114 106 85 98 73

(Opgørelsen fra OZ2LW er fra okt. 70).
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7 Mc, nul rapporter!

14 Mc SSB.
OZ7JZ: 5T5YL 08, HL9KA 11, YB1AAK 14, 

MP4TDT 16, 5H3MT 15, A2CAH 17, ZS2MI 17.

21 Mc SSB.
OZ7JZ: VS9MB 10, VS6AD 13, HR1RSP 15, 

7Q7AA 15.

28 Mc SSB.
OZ7JZ: MP4TDT 09, VU2KX 10, FL8HM 11, 

SU1MA 12, 8P6BQ 13, SVøWBB (Creta) 13. 3B8CV
14.

OX3WQ har sendt et brev, hvori han tager den 
langsomme Qsl i forsvar, tak for de 3WQ. havde lyst 
til at lade det gå til trykkeren, men det fylder for me
get. I min artikel var der taget højde for „ensomme 
steder" m. m., men jeg har en formodning om, at Qsl 
er nemmere at få hjem med et OX call! - OZ8BD 
meddeler, at SM6EVE/MM anvender en drejelig an
tenne til 80 meter - han lægger kursen om, så anten
neretningen passer bedre. hi. - OZ7XG kommer snart 
i gang igen. efter stabelafløbning med en modul RX. 
- K1IMP har besøgt OZ3PO på sin jordomrejse, se

ZA2RPS operatørerne: Fra venstre: DL7LV - DJ0UJ 
og »Frank« DUFT, fotograferet af OZ3PO ved 
hjemkomsten i Kastrup Lufthavn d. 18/9 1970.

hosstående billede. K1IMP viste lysbilleder fra Don 
Millers Navassa dx-pedition, med 3PO, 1LO & 7KB 
som publikum - hvad med at invitere flere til næste 
forestilling - et DX meeting?

Til sidst tak til: OZ5JR - OZ7XG - OZ1WX - 
OZ2LW - OZ3PO - OZ5ME - OX3WQ - OZ7JZ - 
OZ8BD - ZC4IM - 7Z4AB. OZ5DX.

Husk denne spalte har brug for din medvirken, med 
billeder og båndrapporter, på genhør inden 25. febr. 
Adressen: OZ3Y, Halsebyvej 1, 4220 Korsør.

73 Hans.

Indbydelse til martstesten 1971:
SSA inbjuder härmed till VHF-UHF test den 6.-7. 

mars på 144 och 432 MHz.
Tid: 6-/3. kl. 20,00 G MT till 7./3. kl. 11,00 GMT. 

Ett QSO per band och station.
Poängberäkning: Ett poäng per km.
Testmeddelande: Den vanliga koden, t.ex. 58(9) 

001 GQ55a där RS(T), QSO-nummer och QRA-Ioka- 
tor ges.

Logg i A4-format skall innehålla från vänster till 
höger: datum, tid i GMT, motstation, sänt medde
lande, mottaget meddelande, avstånd i km samt tom 
kolumn.

Uträknad logg insänds senast den 21./3. til:
Folke Råsvall, SM5AGM 
Skogsviksvägen 3 
S - 182 36 DANERYD 
Sverige.

Vy 73 de SM5AGM och SM7BZC.

Aktivitetstesten.
1. runde i testen gav følgende placeringer:

144 MHz:
OZ2JY - 5175 points
8SL - 4881 points
9PZ - 2454 points
4GI - 1575 points
4BK/p - 869 points
6HY - 466 points
2NX - 432 points
8UX - 386 points
6BT - 349 points
4LE - 348 points
8MX - 282 points
8QD - 225 points
5FX - 121 points
8QRV - 112 points
4EU - 100 points
2ZB - 48 points
8WQ - 30 points

432 MHz:
OZ7LX - 176 points
9AC - 147 points
2JY - 110 points
6MK - 45 points
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144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden 
kl. 19,00-23,59 DNT.

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

Logs sendes til undertegnede inden den 20. i respek
tive måned.

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

Prefixer.
Kortet viser, hvordan de Czekoslovaskiske prefixer 

er fordelt - OK4 bliver brugt af maritime mobile 
stationer; OK5 og OK6 er reserveret til specielle for
mål; OK7 bruges af ikke-amatør eksperiment statio
ner på 80, 20 og 15 meter båndene; OK8 er forbe
holdt til gæstelicenser. OL prefixet bliver anvendt til 
begynder licenser på 1.8 MHz, 145 MHz og 432 MHz. 
(Fra Region 1 News).

I den senere tid har der været tvivl om, hvordan 
de nye USSR prefixer blev tildelt - nedenstående liste 
fra »Region 1 News« viser, hvordan den nye tildeling 
er.

Prefix Prefix Prefix
Club Individual Individual

Stations Stations vhf Stations

UK1 UA1 RA1 European USSR
UK2 UA2 RA2 Kaliningrad
UK2 UC2 RC2 Byelorussia SSR
UK2 UQ2 RQ2 Latvian SSR
UK2 UP2 RP2 Lithuanian SSR
UK2 UR2 RR2 Estonian SSR
UK3 UA3 RA3 Europian USSR
UK4 UA4 RA4 Europian USSR
UK5 UO5 RO5 Moldavian SSR
UK5 UB5 RB5 Ukrainian SSR
UK6 UG6 RG6 Armenian SSR
UK6 UD6 RD6 Azerbaijan SSR
UK6 UK6 RF6 Georgian SSR
UK6 UA6 RA6 European USSR
UK7 UL7 RL7 Kazakh SSR
UK8 UH8 RH8 Turkomen SSR
UK8 UJ8 RJ8 Tadzhik SSR
UK8 UM8 RM8 Kirgisk SSR
UK8 UI8 RI8 Uzbek SSR
UK9 UA9 RA9 Asiatic USSR
UKØ UA0 RA0 Asiatic USSR

VHF nyt.
Midt i januar var der en åbning på 432 MHz, hvor 

OZ7LX wkd: d. 10.: -7EJ, -4HX, -1MK, SM6ENG 
og SM7DEZ; d. 11.: DJ7RI, PA0BYL, DK4LI, 
DC6BU, SM6ENG, DC7CR (Berlin), DM2CBD, 
DM2BEL (GL79h), som kørte test, DL7HG og 
DC7AN; den 12.: DJ7RI, DK1GJ, OZ2ME,
SM6ENG. SM6ENG var RST på 559 på 2 mtr. og 
2 min. senere RS 59 på 432.045 MHz! Klokken var 
efterhånden blevet 2205, og pludselig bragede OZ4EM 
ind med 59++ fra Bornholm. -4EM kører med kon
verter type OZ9BS og QQE 03/20 i PA, antenner p.t. 
1 stk. 16 element samt 4x5 element; d. 13.: OZ4EM 
kl. 1725 og 2130 - begge gange 59 + : d. 15.: OZ9TM, 
der atter er QRV med en 10 element antenne og 5 
watt PM output; d. 17.: hørte indtil kl. 1110 -4EM 
RST 559 men nil QSO. -7LX skriver videre, at 
SP2RO (J033e) er QRV på 432.200 MHz med 50 
watt og 20 element antenne.

OZ9P skriver: »Lidt om 144 MHz aktiviteten her - 
følgende er wkd: d. 21/11-70: UR2HD; d. 29/12-70: 
OH1ZP, OH2NX og OH3AZ; d. 11/1: G8BBB, 
G2CIW, GM8AGU/p, GM3ZBE, DL, PAø og LA. 
Den 3.-4. januar havde jeg meteor scatter sked med 
LZ1BW i Sofia, vi lavede QSO den 4. januar mellem 
kl. 0100-0400 GMT, jeg modtog rapporten S27 og 
afsendte S25, jeg hørte ham ca. 60 gange - længste 
burst 7 sekunder.

Stationerne:
LZ1BW: TX: 150 watt, RX:USSR transistor?, Ant.: 

10 element.

OZ9PZ: TX: QQE 06/40 input 100 watt, RX:
TIS88, Ant.: 4x6 element.

Afstanden er ca. 1850 km - som det fremgår af 
dette her, kan der også laves lange forbindelser med 
en forholdsvis lille station med lidt tålmodighed, det 
var tredie gang, vi forsøgte. Min nye 4x6 elements 
antenne sidder 28 meter over jorden«.

Det kan tilføjes, at det var meteorsværmen QUA- 
DRANT1DES, der muliggjorde forbindelsen mellem 
LZ1BW og OZ9PZ.

QRA kort.
I det sidste »OZ« var der under »EDR’s medlems

service« omtalt et QRA-kort. Kortet måler 1x1-5 
meter og dækker Europa - 1 km svarer til 1 mm. 
OZ5WK forventer, at kortet kan leveres for ca. 20,00 
kr. Interesserede i dette kort bedes snarest henvende 
sig til OZ5WK.

Vy 73 de OZ9AC.

2-METER KLUBBEN
holder møde torsdag den 25. februar kl. 19,30 hos 
OZ5AB, Toftegårdsvej 23, Lille Værløse.

Aftenens emne: En 20 Watt FM transceiver.

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

Mjøsensgade 61. 2300 København S, tlf. AM 3812 v.
Mødelokale: Strandlodsvej 17, 2300 København S. 

Buslinie 37 til Lergravsvej.
Mødetid: Fiver torsdag kl. 19.30.

Programmet:
Torsdag d. 18. februar: Klubaften.
Torsdag d. 25. februar: Programmet er endnu ikke 

fastlagt, men vi vil søge at fremskaffe et teknisk fore
drag.

Torsdag d. 4. marts: 2-meter aften. OZ7AMG vil 
hele aftenen være at finde på 145,9 MHz og andre 
kanaler, hvis vi har fået nået at indstallere disse.

Torsdag d. 11. marts: Generalforsamling efter love
ne. Vedtægtsændringer og dagsordensforslag skal være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, dvs. senest 
torsdag d. 25. februar. Traditionen tro, vil der denne 
aften være gratis kaffebord for medlemmer.

Rævejagter:
Amagerjagterne fortsættes, idet der for fremtiden 

vil være udsat præmier ved rævene i form af 2 stk. 
P35 til præmiering af de hurtigste jægere.

Mødestedet er som sædvanligt Kastrupvej 168 kl. 
19,30 prc.

Der er rævejagt følgende datoer:
Fredag d. 19. februar.
Fredag d. 5. marts.
Fredag d. 19. marts.

Fødselsdag: Den 14. marts fylder klubbens mange
årige formand og tidligere kasserer OZ2XU 75 år, 
hvorfor foreningens medlemmer vil lykønske ham 
med dagen.

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. Højgaard, tlf. 17 50 95.

Program:
Onsdag 24. febr.: Mødeaften.
Onsdag 3. marts: OZ6SB demonstrerer sin HF- 

trans-ceiver samt giver et hurtigt kursus i CW-teknik. 
Onsdag 10. marts: Mødeaften.
Onsdag 17. marts: Det mislykkede foredrag, nævnt 

i januar OZ, vil vi forsøge at få til at passe med 
denne dato.

Vy de 73 OZ1EM, Erland.

GRENÅ________________________________
Lokale hos OZ9HN, Glentevej.

Program for febr.-marts-april.
25. februar: 6AZ vil komme og fortælle om ESB 

samt besvare spørgsmål.
77. marts: Klubaften.
25. marts: Klubaften.
6. april: Klubaften.
22. april: Klubaften.
Vi vil gerne se amatører fra oplandet.

73, 8KU Charly.

HADERSLEV___________________________
Formand: OZ8IS, Jørn Steffensen, Åbenråvej 35, 

6100 Haderslev.

Resultatlisten for Haderslev afd.s månedlige 2 m mo
lest:

Call Plac. Nov. Dec. Points
OZ3M 1 350 2190
OZ8IN 2 330 265 1895
OZ8BX 3 365 1630
OZ2TV 4 405 135 1430
OZ8IS 5 885
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 

mandag den 22. februar 1971 kl. 19,30 på „Thomas- 
hus Kro“ (i mangel af klublokale). Dagsorden ifølge 
vedtægterne.

Vy 73, 5WD.

HERNING______________________________
Formand: OZ9PZ Poul Erik Skov, Haraidsgade 37. 

7400 Herning, tlf. 12 42 02.
Mødelokale: Gudhjemvej 3, Herning.

Den 13. februar 1971 afholdtes det årlige møde om 
den kommende sæsons rævejagter, samt præmieudde
ling for sæsonen 1970. Der var mødt ca. 30 interesse
rede, heriblandt nogle fra vor naboafdeling i Brande.

1 1970 havde der været en lille tilbagegang i antal
let af rævehold. De 7 deltagende hold fik følgende pla
ceringer.
Nr. 1. OZ9SW — Harry Jensen 1198 point
Nr. 2. OZ5HF - Gunnar Hansen 1106 point
Nr. 3. F. Lorentzen - John Skov 868 point
Nr. 4. Børge Meldgaard — Henry Olsen 772 point
Nr. 5. Thorkild Block 392 point
Nr. 6. Frej Holm - Erik Jensen 296 point
Nr. 7. OZ9PZ 250 point

Rævejagtsudvalget, bestående af 5 HF og Finn Lo
rentzen modtog genvalg. Samme indvilgede i at arran
gere. S.M.R. Det er i år 20. gang, Herning-afd. kan 
indbyde til denne store jagt, der som sædvanlig afhol
des den 1. week-end i august.

DM i rævejagt 1971 - vi er i år blevet anmodet om 
at sørge for dette arrangement. Chris, Buller. Chriller 
og Erik laver alle tiders rævejagt. Lokaljagterne bliver
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i år kørt på det gamle Herning-kort. Nærmere pro
gram følger senere. KØBENHAVN

Begynderundervisning.
Vi har nu igen startet begynderundervisning. Otto 

- 90G - gennemgår VTS med henblik på de tekniske 
prøver til foråret. Der forudsættes dog lidt kendskab 
til stoffet, da vi ikke kan nå det hele på 4 mdr.

Vi mødes hver onsdag kl. 19,30 hos 9PZ på Gud- 
hjemvej 3.

Vy best 73 de 2CV - Carsten.

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. 8700 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: Alm. klubaften.
Ingen arrangementer i februar grundet eventuel 

flytning af klublokale, da det nye lokale faktisk er fær
digt, når dette blad udkommer. Hvis der sker noget 
særligt, vil der tilgå jer et program.

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.

Da vi lige er flyttet ind i vore nye lokaler, er det 
naturligt, at der vil gå nogle aftener med indretningen. 
Vi har dog haft tid til at finde ud af. at vi vil til at 
bygge 2 m-grej, og derfor diskuterede vi en aften, 
hvad vi skulle bygge. Det blev en meget livlig forestil
ling, men det viser jo blot, at der er interesse for 
sagen. OZ1GP havde som gæst ved vor indvielse lavet 
os teknisk bistand. Dette løfte indfriede han den 28/1, 
da han forklarede os om radiotelefonernes forskellige 
principper, idet han mente vi burde begynde med at 
bygge sådan en om. Desuden havde vi lejlighed til at 
se nærmere på noget af ham medbragt grej, både til 
144 og 432 MHz.

Tilbage er nu blot at finde frem til det helt rigtige 
inden loddekolben kommer i gang.

  P b.v Vy 73 de John.

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.

Mødet om licensbestemmelser.
Ingen kan være i tvivl om. at vor fremtid som 

radioamatører er omfattet med den allerstørste inter
esse. Det har vi været vidne til på båndene, og det fik 
vi et tydeligt bevis for ved afdelingens mødeaften den
18. januar. Salen var fyldt til bristepunktet af over 100 
medlemmer, og vi konstaterede med tilfredshed, at 4 
HB-medlemmer: 2KP, 4SJ. 5AB og 7DX var mødt 
frem.

7DX lagde for med en grundig redegørelse for situa
tionen, som den i øjeblikket tegnede sig, derunder de 
af HB fremførte ønsker.

3WP havde duplikeret artiklen i Radio och Tele
vision, januarnummeret, hvori omtales Televerkets nye 
fortolkning af spørgsmålet om forstyrrelser, når disse 
skyldes ensretning af HF i LF-delen i TV-apparater og 
forstærkere. 1 disse tilfælde skulle amatøren fritages 
for ansvar, og Telestyrelsen ville skrive til fabrikant/ 
leverandør og anbefale at foretage en afhjælpning af 
forstyrrelserne. Man håber herigennem, at fabrikan
terne allerede i produktionsleddet vil forsyne appa
raterne med de nødvendige afkoblinger. Desuden hav
de 3WP oversat et mindre udsnit af de tvske bestem
melser.

En livlig og saglig diskussion fulgte med indlæg 
blandt mange andre af 2KP. 4SJ. 5IH og 7DX. Også 
ophavsmændene til den rundsendte resolution meldte 
sig. Der var enighed om, at HB ved de mange under
skrifter får en meget tydelig rygdækning, når ønsker 
skal fremføres.

Kl. 22 kunne vi gå over til kaffen, og der blev 
drukket kaffe i hver en krog af salen, men Esther og 
4AO havde uudtømmelige forsyninger.

Programmet:
Mandag den 15. februar:

VHF-aften.
Mandag den 22. februar:

Vi havde formået OZ1QM, Kai Asbjørn, til at 
komme i aften og fortælle om det aktuelle emne: 
Forstyrrelser på grund af ensretning i LF og afhjælp
ning heraf. En foredragsholder og et emne, der nok 
skal samle folk til huse.
Onsdag den 24. februar:

Rævejagt. Se OZ januar.
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Mandag den 1. mans:
Klubaften.

Mandag den 8. marts:
Fortsættelse på transistor-filmene. 5IH foreviser og 

60H. Ole Hasselbalch, kommenterer.
Onsdag den 10. marts:

Rævejagt. Se OZ januar.
Mandag den 15. marts:

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

LOLLAND-FALSTER_____________________
Call: OZ1LFA.
Formand: OZ5GF, Leif Olsen, Gedservej 137,4800 

Nykøbing F. Tlf. (03) 85 22 22.
Kasserer: OZ4GH, Giinther Flansen, Gåbense 4840 

Nr. Alslev. Tlf. Orehoved 204.

Ved januarmødet i Nykøbing viste Elmer os, hvor
ledes man med få simple udregninger og et nomogram 
kan beregne sig en nettransformer, og endda være sik
ker på, at de spændinger og strømme, man har bereg
net sig til, virkelig er til stede, når man er færdig med 
trafoen.

Vi fik også en del tips til den praktiske udførelse 
af viklingen og isolering af trafoen. Skal man lave sig 
en strømforsyning, kommer problemet med ladekon
densatorens størrelse. Man kan beregne eller eksperi
mentere sig frem til den rigtige størrelse, vi fik lært at 
bruge et nomogram, der straks viste den rigtige kapa
citet.

Skal der stabiliseres, kommer problemet med stør
relsen af seriemodstanden, også her fik vi lært at finde 
den rigtige R-værdi.

Til slut så vi, hvor simpelt en variabel strømforsy
ning kan laves.

Alt i alt en god aften, synd blot, der ikke var kom
met flere old-timers, men rart at se, at ungdommen 
var mødt op. Tak til Elmer for en god aften.

Vy 73 Leif/5GF.
Programmet:

Tirsdag den 23. februar kl. 19,30.
Møde på I&H-skolen, klasse A4 i kælderen.
Det bliver OZ6OL, der kommer og fortæller om 2 

m, herunder transvertere.
60L er en kapacitet på området, og blandt andet vil 

ejere af transceivere se, hvor let det er at komme i 
gang på 2 m.

Bemærk den nye tid, kl. 19,30, og kom præcis.
Vy 73, Elmer.

NORD ALS_____________________________
Lørdag den 9. januar så situationen så faretruende 

ud ved klubhuset, at det besluttedes at rømme det. De 
fleste af medlemmerne hjalp med til at få inventaret 
bragt i sikkerhed.

Sidste medlemsmøde blev holdt på Svenstrup for
samlingshus, der blev denne aften drøftet eventuelle 
muligheder for hurtigst at få et nyt klublokale.

Næste medlemsmøde bliver onsdag den 17. februar 
kl. 19,30 på Svenstrup forsamlingshus. På program

met står denne aften samling af de forskellige enheder 
til SSB senderen.

Den 19. februar er der sønderjysk awten i Åbenrå, 
se venligst under fælles sønderjyske arrangementer.

Vy 73 de OZ 9NS, Nis.

NYBORG______________________________
Call: OZ2NYB.
Formand: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé 

17, tlf. 31 31 18.
Lokale: Holms Allé 17.
Program for de næste par måneder. Det er hver 

torsdag kl. 19,30.
Den 18. februar: Pakkefest.
Den 25. februar: Byggeaften.
Den 4. marts: Lidt førstehjælp.
Den 11. marts: Byggeaften.
Den 18. marts: Film.
Den 25. marts: Klub- og byggeaften.
Den 1. april: do.
Den 8. april: Påskeferie.
Den 15. april: Byggeaften.

Vy 73 Inge.

NÆSTVED_____________________________
Call: OZ8NST.
Formand: OZ5FZ, tlf. 72 59 44.
Kasserer: OZ4NW, tlf. 769, Kostræde 267.

Vi skal her i Næstvedafdelingen snart til at se hen 
til vores generalforsamling tirsdag d. 20. april. Vi skal 
nemlig finde en ny formand, da vores nuværende for
mand, 5FZ, trækker sig tilbage, trods ihærdige anmod
ninger fra os alle om at fortsætte. Nu er der jo ikke 
ligefrem trængsel om denne tillidspost blandt de licen- 
serede medlemmer i klubben. Så vi kan i nødens stund 
blive nødt til at finde en blandt øvrige medlemmer.

Grunden til at formanden i modsætning til øvrige 
bestyrelsesmedlemmer skal være licenseret, er fordi 
klubbens station står på hans navn og ansvar, ligeledes 
skal morseprøven jo også aflægges for ham efter 
P & T’s regler.

Vi er altså lidt i knibe her i bestyrelsen, og vi vil 
meget gerne høre forslag fra jer.

6BU Bondo som har ledet byggearbejdet på vores 
modtager, vil ikke genvælges til bestyrelsen, så vi må 
også her finde en, som kan overtage hans plads.

Sidst i marts måned bliver der arrangeret et fore
drag om »Modtager og sender med transistorer«. Det 
bliver lagt på en tirsdag, således at aftenskoleholdet 
kommer med, men herom senere.

Den 13. april kl. 19 skal vi på firmabesøg hos 
papirfabrikken i Næstved. Vi mødes her i klubben og 
der behøves ingen tilmelding.

Den 20. april generalforsamling, og forslag stilles til 
formanden 5FZ. Samtidig genoptages tirsdags aftenen 
for »Old timers«.

Vi presser stadig på kommunen for at opnå bedre 
lokaler. Vi har jo ikke store fremtidsmuligheder her 
i den gamle remise ved Skyttemarksvej.

73 OZ3HZ H. J. N.
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ODENSE_______________________________
Call: OZ3FYN.
Formand: OZ8JD, Henning Boel. Toftevej 11,

5000 Odense, tlf. 12 87 67.
Lokale: Sdr. Boulevard 60. Mandag kl. 19,30.
Der er nu igen gang i afdelingsarbejdet, og der er 

stadig et stort fremmøde til vore mødeaftener.
Der har været stor interesse for at få OZ3FYN 

med i diverse tester, og mandag den 18./1. fortalte 
3IC om tester, og hvordan man skal køre en test-QSO. 
Det var ikke nær så svært som så mange tror sagde 
han. Der blev da også lavet et testhold til at betjene 
klubstationen, og hvis der er nogen, der vil lære at 
køre test, skal vedkommende bare møde op. Aktivi
tetstesterne køres jo den første søndag i hver måned, 
og der køres fra OZ3FYN søndag den 7./2. Inden det 
går løs for alvor holder OZ5CI foredrag om stations
betjening så alle skulle være lige velegnede hi.

Programmet for februar - marts:
15./2.: OZ4WR fortæller om arbejdet i HB.
22./2.: Klubaften.
1./3.: Besøg på Fynsværket. (Mødested Fynsværket).
8./3.: Klubaften.
15-/3.: Grønland i tekst og billeder v. OZ3MF - 

Harly. Vy 73 de OZ9OZ Reynir.

NB. Hvis der er nogle, der ikke har modtaget pro
grammet, kan dette skyldes at vedkommende har 
glemt at indbetale kontingentet. Såfremt dette er til
fældet, bedes dette bragt i orden. 9OZ.

ROSKILDE_____________________________
Formand: OZ2UD. Ernst Olesen, Bygaden 20, 4174 

Jystrup.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Mødetid: Torsdag kl. 19,30.
Call: OZ9EDR. '
Torsdag d. 26. november afholdt Roskilde-afdelin- 

gen ordinær generalforsamling i klublokalet med dags
orden ifølge lovene. Ca. 35 medlemmer var mødt op. 
Deriblandt to gæster fra OY-land.

Til dirigent valgtes Erik Mortensen, der efter at 
have konstateret at generalforsamlingen var lovlig ind
varslet gav ordet til formanden for aflæggelse af be
retning.

Ernst lod blikket scanne tilbage over året der svandt 
og konstaterede herunder, at vi havde fået tilgang 
blandt licenserne. En del havde dog ikke morseprøven 
endnu, men dette forhold vil der i den kommende vin
ter blive rådet bod på. Man vil fremover fortsætte 
med morse og teknikkurser. Der var også optaget for
handling med boligforeningen, hvilket havde resulteret 
i, at de amatører, der bor til leje i foreningens blokke, 
har fået lov til at sætte antenne op, under visse betin
gelser.

Et medlem havde fået afklaret et TVI problem med 
en antenneforstærker i nabolaget takket være velvillig 
assistance fra »TVI-teamet«. Det er godt, vi har så 
gode kræfter at tære på, på dette område. Ordningen 
med selvjustits vedrørende kaffe og ølkassen havde 
kunnet køre i det forløbne år og vil fortsætte frem
over. Formandens beretning godkendtes.

Kassereren OZ4DP aflagde herefter beretning, og 
det viste sig, at vi havde haft et godt år. Så godt hav
de året været, at der kunne udtrækkes et antal obliga
tioner på klubstationen. Næsten alle de, der blev ud
trukket, var til stede. Kassererens beretning godkend
tes.

På valg var denne gang formandsposten og sekre
tærposten. OZ2UD blev genvalgt som formand, og 
som sekretær blev OZ4OV valgt. Den afgående sekre
tær OZ2BO var grundet sygdom desværre ikke til 
stede, men vi vil gerne herigennem bringe en tak for 
hans arbejde i afdelingen. Endvidere var posten som 
QSL manager på valg. Afgående var OZ6QQ, og det 
blev Ingolf, der fik overdraget det meget betroede 
hverv at besørge kort til alle DX’erne.

Der var ikke kommet nogen skriftlige forslag, hvor
for man gik videre i dagsordenen. Herunder blev der 
fremsat en del positive forslag. Det blev bl. andet 
foreslået at forhøje kontingentet til 5 kr. pr. måned 
med den motivering, at klubbens måleinstrumentpark 
skulle udvides. Forslaget blev godkendt ved afstem
ning. Indtil der er indkøbt instrumenter, blev det fore
slået, at amatører, der selv var i besiddelse af instru
menter, og som var villige til at udlåne disse til kam
merater, der ikke havde adgang til instrumenter, afle
verede en liste til sekretæren over diverse instrumenter, 
og hvor disse evt. kunne afhentes for lån. Sekretæren 
vil så lave en liste til opslag i klublokalet, således at 
alle kan gå hen og se, hvor han kan låne et instrument 
til et givent formål.

Efter at man havde haft et par timers snakken frem 
og tilbage over diverse løse emner, afsluttede dirigen
ten generalforsamlingen med at takke for god ro og 
orden.

Den 10. december havde afdelingen indkaldt til jule
afslutning - med damer. Ca. 50 medlemmer var mødt 
op, og aftenen forløb fint med hyggeligt samvær om
kring de flot pyntede juleborde.

Som noget nyt afslørede formanden, at der var ind
stiftet et Initiativdiplom, der uddeles i to eksemplarer 
en gang årlig (ved juletid). Diplomerne gives for ind
sats i afdelingsarbejdet, og Ernst fortalte at bestyrel
sen havde stået over for et meget svært valg ved ud
delingen, idet der jo altid vil være mange kvalificerede 
i en afdeling med så mange initiativrige amatører som 
vor afdeling. Efter at have brugt mange superlativer 
og pakket sine roser godt ind - så godt, at de fleste 
tilstedeværende var blevet i tvivl om, hvorvidt der 
skulle uddeles noget eller ej - kom Ernst til sagen. 
Førstegangsmodtagerne af diplomet var OZ1GA og 
OZ4OV. Med diplomet, der sikkert vil blive meget 
eftertragtet i det kommende år, fulgte en »katalysator« 
(igangsætter) i form af en lille æske med flasker. ,

Også underholdning blev der budt på, idet The Ham 
Hummers alias OZ3RH og OZ4QA spillede for os. 
Juleevangeliet blev oplæst af OZ4OV i fri oversæt
telse, og vi hørte lidt om en gammel afdanket tran
sistors funderen over tilværelsen.

Den gennem hele aftenen opbyggede store forvent
ning om, hvad der var i de medbragte julepakker 
blev omsider udløst under kyndig vejledning af 
OZ3PO, der var auktionarius. Han formåede at få 
mange høje bud på pakkerne, og dette sammen med
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overskuddet fra ..Kinesisk" lotteri resulterede i, at 
festen bar sig selv. Aftenen sluttede med, at musikan
terne spillede CQ serenade. Desværre gik det vist ikke 
op for mange af de ellers gode cw ører, men det 
skyldtes måske, at gløggen indtoges samtidig.

På det føsrste møde i 1971 talte vi lidt om det 
kommende halvårs program. Det blev besluttet, at der 
skulle være morsekursus hver torsdag begyndende 4. 
febr.: instruktør OZ4OV. I, der gerne vil deltage og 
som ikke nåede de første gange: fortvivl ikke - det 
nås nok. Endvidere fastlagdes AUKTION til 25. 
marts. Hvordan man får penge til auktionen? Jo, det 
er simpelt. Efterbetaling af kildeskat opkræves i sept., 
okt. og nov. med tillæg af 8 % i rente. Forudbetales 
den inden 1. marts, er det rentefrit. Beløb under 100 
kr. opkræves ikke. Du betaler så simpelthen det beløb, 
du har forudberegnet at skulle betale i ekstra skat mi
nus 99 kr. og voila (det er »udenbysk« og betyder se 
her), du har 99 kr. plus evt. 8 % rente, som du kan 
bruge til auktionen. Lad os antage, at der kommer 20 
medlemmer, der hver bruger 99 kr., så kan vi hurtigt 
beregne klubbens fortjeneste. Spøg til side. Husk alle
rede nu at finde ting frem til auktionen. For en ordens 
skyld gøres opmærksom på, at der kun modtages 
»rene« varer.

Vinterens byggeprogram byder på et SWR meter, 
og der er allerede stor tilslutning til projektet. Det kan 
klares for mellem 50 og 75 kr., hvilket må siges at 
være billigt i disse tider. OZ2UD gennemgik teori og 
praktisk konstruktion, medens deltagerne beså en pro
totype. Endvidere blev der stillet mange gode og posi
tive forslag til, hvad vi skal foretage os i den kom
mende tid. Stor interesse synes der at samle sig om 
foredrag, specielt om antenner. Derfor - læg vejen 
om klubben, hvis du ikke har din faste gang der, og 
se det detaljerede program. Det er ikke sikkert, at vi 
kan nå at give meddelelse om evt. foredrag tidsnok 
her i OZ.

Med stor beklagelse må vi konstatere, at vort brev 
til OZ5AB fremdeles er forblevet ubesvaret. Vi kan 
da ikke tro, at en amatørkammerat og endog forret
ningsmand og HB bestyrelsesmedlem kan sidde et brev 
fra en afdeling i sin valgkreds overhørigt. Vi vil være 
så large at udlede, af den manglende besvarelse, at 
brevet simpelthen er »gået tabt« undervejs eller at 
5AB har »forlagt« det. Ja, vi har også en stor papir
kurv i klubben!!!

Fra sædvanligvis velunderrettet kilde vil et stivnak
ket rygte vide, at OZ5AB var i Københavnsafdelingen 
d. 18. januar.

Vel mødt i det nye år og et forsinket godt nytår.

73. P.b.v. de -40V.

STRUER_______________________________
Call: OZ3EDR.
Formand: OZ9KZ, Allan Frøsig, Søndergade 25. 
Klublokale: »Frugtkælderen« Bryggergade. 
Klubaften: Torsdag kl. 19,00.

Programmet planmæssigt bortset fra februar måneds 
filmaften som er flyttet til torsdag den 18./2.

P. b. v. OZ3ZJ, Hjalmar.

TØNDER_______________________________
Formand: OZ2UN. E. Nielsen. Frilandsvej 24,

6270 Tønder, tlf. 2 24 22.
Mødelokale: Klubhuset. Ellummark hver torsdag.
Call: OZ5TDR.

På årets første mødeaften havde vi den glæde at 
blive inviteret ud til Jens Jørgens forældre, hvor et 
veldækket kaffebord ventede os og hvor vi tilbragte 
en meget hyggelig aften. Vi beder Jens Jørgen hilse 
hjemme og takke.

I februar måned er der sønderjysk awten den 19. 
Emnet er antenner. Til denne aften har vi indsendt 
billeder af vort klubhus og samtidig bedt om forslag 
til en ny antenne til vor klubstation.

Ellers ses vi hver torsdag.
Vy 73 de 2UN. Erik.

VEJLE_________________________________
Mødelokale: Ørstedsgade 13, Vejle.
Møde afholdes tirsdag den 9. marts kl. 20.

Bestyrelsen vil forsøge at skaffe en foredragsholder 
til denne aften.

P. b. v. Willy.

ØSTBORNHOLM________________________
Bestyrelsen:
Formand: OZ4VP, Viggo Phil. Nyvej 4,

3751 Østermarie.
Næstformand: OZ4RA, Henning Rasmussen. 

Årsballe. 3700 Rønne.
Kasserer: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballe,

3700 Rønne.
Sekretær: OZ4CG, Carsten Gjessing,

A. Wolfsensgade 28, Svaneke.
Bestyrelsesmedlem: Stig Højbjerg, 3730 Nexø.

Vi holdt generalforsamling den 6./1. i »CQ« og 
her var mødt 2/s af medlemmerne, hvilket var ret 
pænt. Resultaterne af valgene ses herover. Af øvrige 
punkter fra generalforsamlingen kan det omtales, at 
man vedtog at udskifte låsen til hoveddøren, idet der 
ikke er nogen der har kontrol med alle de gamle nøg
ler længere, og med alle de ting der efterhånden findes 
i klubhuset må vi vide, hvem der har adgang. Ny 
nummereret nøgle udleveres mod personlig kvittering 
og en 5'er på klubaftener.

Der vil også blive foretaget en make-up af klub
stationen således at den bliver fuldt QRV igen. Dette 
gælder også antennerne, men der får vi brug for en 
masse hjælp, så det hører I nærmere om.

Det er meningen at der bliver en eller flere film
aftener med tekniske film i løbet af vinteren, men 
programmet er endnu ikke fastlagt.

Husk hver onsdag: klub- og byggeaften.
Mød godt frem!

Vy 73 de OZ4CG. Carsten.
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ÅBENRÅ_______________________________
Formand: OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9,

6200 Åbenrå. Tlf. 2 13 11.
Mødelokale: Klubhuset. Nödvejen, Åbenrå.
Call: OZ6ARC.

2-meter transverter var OZ6AQ's foredragsemne 
tirsdag den 19. Vi fik hele emnet meget udtømmende 
forklaret og demonstreret. Der var stor interesse for 
sagen, og jeg har på fornemmelsen at flere blev 
»smittet«, HI. Det bliver spændende hvor mange nye 
2 meter VFO styrede ESB stationer der dukker op 
blandt afdelingens medlemmer.

Afdelingsprogrammet for februar - marts:
Fredag den 19. februar kl. 19,30:

»SØNDERJYSK AWDEN« 
se nærmere under »fælles sønderjyske arrangementer«.

Tirsdag den 9. marts kl. 19,30:
GENERALFORSAMLING i afdelingen!
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.

3. Kassereren aflægger regnkab, samt fastsættelse 
af medlemskontingentet for det kommende år.

4. Valg af kasserer og ét bestyrelsesmedlem.
Det er Busk og 6IC der er på valg.

5. Indkomne forslag.
Evt. forslag skal være et bestyrelsesmedlem i 
hænde senest den 20. februar.

6. Eventuelt.
Herunder udbetaling af de resterende medlems
aktier.

Kun medlemmer med ajourført kontingent har 
stemmeret. Vis DIN interesse for afdelingen, mød op 
og lad os få en saglig debat om afdelingsarbejdet i det 
kommende år.

Tirsdag den 23. februar samt 2. og 16. marts kl. 
19.30: BYGGEAFTEN og oldtimer hyggeaften.

Torsdag den 18. og 25. februar samt 4. og 11. marts 
kl. 19.00: MORSE og TEKNISK kursus.

Afdelingen har 11 års fødselsdag på generalfor
samlingsdagen. Dette fejrer vi på sædvanlig festlig 
vis LØRDAG den 13. marts.

Tilmelding senest den 1. marts på listen i klubhuset, 
hvor de nærmere enkeltheder angående festen også 
publiceres.

På gensyn i vores afdeling.
Vy 73 de 5WK, Kalle.

Fælles sønderjyske 
arrangementer

ALT VEDRØRENDE ANTENNER
er emnet på 

»SØNDERJYSK AWDEN«
Fredag den 19. februar kl. 19.30 på restaurant 

»Viking« (rutebilstationen) i Åbenrå.

Aftenen bliver ikke afviklet som en foredragsaften 
men som en spørgeaften, for på denne måde at kunne 
tilfredsstille en større kreds af amatører.

For nu at kunne få et svar på de mange spørgsmål, 
man som kortbølgeamatør altid har, i forbindelse med 
sine antenner, uanset om man er HF-VHF eller UHF- 
amatør, har vi ment det var nødvendigt med en virke
lig ekspert på dette område, til at besvare spørgs
målene. Det er også lykkedes os at finde en sådan, 
idet redaktøren af OZ's antennebrevkasse 

OZ7CH Carl Ulrich Holten 
kommer for at besvare spørgsmålene.

Af hensyn til en hurtigere behandling af spørgs
målene. anmodes om, at man så vidt det er muligt 
fremsender spørgsmålene skriftligt til undertegnede, 
der samler dem og leder dem videre.

Som sædvanligt hygger vi os efter foredraget med 
kaffen, og da det er en fredag aften kan de fleste nok 
»trække« den lidt, vi kan jo sove længe om lørdagen!

Under kaffen, vil vi for dem der er interesseret i en 
rejse sydpå, afholde et lille møde, for at lodde til
slutningen og fastlægge tid og sted.

Altså, velkommen sønderjyske amatører til 
vås awden.

Alle amatører uden for Sønderjylland er som altid 
velkommen!

Som nævnt i sidste OZ, er der nu ved at komme 
skred i det dansk-tyske samarbejde. Vi starter med en 
invitation, der gælder vores »sønderjysk awden« den
19. februar.

Vi håber at mange af vores tyske amatørkammera
ter vil følge indbydelsen til at besøge os.

VHF-STÆVNE - ALS 
omtales andet steds i dette nr. af OZ.

Vy 73 de OZ5WK, Kalle.

EUROPÆISK 
VHF-STÆVNE - ALS 

1971
Stævnet blev kort omtalt i sidste OZ’s lederartikel, 

og samtidig er alle vores europæiske amatørkamme
rater blevet informeret igennem deres foreningstids
skrifter.

Stævnet vil finde sted i week-end’en
5.-6. JUNI

på hotel »Nørherredhus«, Nordborg, på øen Als. Hele 
arrangementet, som vi forsøger at afvikle i en hyggelig 
og kammeratlig afslappet atmosfære, vil i hovedtræk
kene bestå af

VHF/UHF
Udstillinger, foredrag, demonstrationer, testlabora- 

torie, film, mobiltest, VHF omsætter opsendelse med 
ballon.

Lørdag aften vil vi arrangere en selskabelig aften, 
i hyggelig amatøratmosfære med forskellige underhol
dende indslag.

Der er overnatningsmuligheder både på hotellet og 
en nærliggende campingplads. Måltiderne kan, om øn
sket, alle indtages på hotellet.

Dette var et meget beskedent blik i programmet, et 
udførligt program følger i et senere OZ.

MEN vi anmoder allerede nu, alle importører og 
forhandlere af VHF/UHF grej, der er interesseret i
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at vise deres varer for et europæisk publikum, om at 
kontakte undertegnede.

Sluttelig en opfordring til alle selvbyggere, tag jeres 
grej med når I kommer, vi glæder os alle til at se nye 
tips og ideer på

VHF-STÆVNE - ALS
På gensyn!

PDSAV 5WK, Kalle.

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

Ny Kastelvej 13, 9000 Aalborg, tlf. 13 87 48.
Kasserer: OZ7ND, Anders Højen,

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

9000 Aalborg.
Klublokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18, 

Aalborg.
Klubaften: Hver onsdag aften.

Barnet vokser, siger man, og sandt er det, men 
nogle bliver sent store. Afdelingens fædre har sikkert 
ventet med længsel på barnets opvækst.

Nu! Langt om længe kan vi melde at vort lille 
lokale er blevet til 2 af slagsen. Vort ønske er gået i 
opfyldelse. Nu kan vi snart byde på 2 dejligt indret
tede lokaler. Måske er vi færdig når dette læses, men 
kik op, måske mangler vi dig til det sidste »nap«. 
Snart vil vi kunne byde på byggeaften og lignende, 
men »kik« op.

Program for februar - marts er lolgende:
Onsdage: fortsat.
Morsekursus 19,00-20,00.
Teorikursus 20,00-22,00.

Årets store projekt »Sommerlejr«. Tænkes afholdt 
ved »Tranum« nær Jossdalens skønne omgivelser, 
men går projektet til udførelse se nærmere marts OZ.

Men vi mødes vel som sædvanlig
Hvornår var det nu det var? 

onsdage i lokalerne Kornblomstvej 18.
Vi ses på »bakken«.

Vy 73 de 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 9., 16. og 23. februar kl. 20.00:
Sammensat kort Århus/Odder. 2 Ræve. 
Træningsjagter. Kaffe i Beder.

Torsdag den 11. februar kl. 20,00:
Neptunvej 70.
»Strømforsyninger« er aftenens emne.

Torsdag den 25. februar kl. 20,00:
Neptunvej 70.
»Åbent hus«.

OZ3Ne-ibye.

EDR kan nu igen levere 
RTTY materiel

Ligeledes haves også en del reservedele 
på lager.
Hvis du har brug for en RTTY, så skriv til os. 
Pris kr. 130,00 incl. moms, ekskl. fragt.
Papir i ruller å 3,00 kr. pr. rulle incl. moms. 
Farvebånd til RTTY pr. stk. 5,00 kr. incl. moms. 
Ombytningsmotorer kr. 40,00 incl. moms. 
Perforatorpapir 3,65 incl. moms.

OZ2UD - OZ4GS
Bygaden 20, 4174 Jystrup, Midtsj. 
Borgmestervej 58, 8700 Horsens.

Lånte instruktionsbøger bedes venligst 
omgående returneret til OZ2UD.

Generaldirektoratet for 
Post- og Telegravæsenet meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.

Nye tilladelser.
C 11485 OZ1IA, Knud Aubro, Østerbæksvej 162, 

5000 Odense.
C 5289 OZ1YM, Bengt Kristensen, Norgesgade 405 

tv., 2300 København S.
C 11765 OZ1XO, Knud Emil Knudsen, Helmer Sø

gårds alle 192, 2770 Kastrup.
C 11870 OZ3DZ. Axel Buhi Jørgensen. Klakringsvej 

191, 7130 Juelsminde.
C 11632 OZ4DZ, Rose Harriet Hansen, Sigynsvej 49 

-51, 3700 Rønne.
C 11478 OZ8UD, Bent Dohlmann, Lorentzensvej 1, 

4070 Kirke-Hyllinge.

Genudstedelser.
A 11498 OX3BE, Bent Arens, 3900 Godthåb.
A 11902 OZ3CG, Arne Wang Kristensen. Skoleme- 

mestervej 1. 9000 Ålborg.
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Nye medlemmer.
12025 OZ8YS, T. Archard, B.B.C., 43 Pinhill, Epsom, 

Surrey.
12026 Jørgen Jesper Carlsen, Hovedgaden 29, Tran

bjerg J.
12027 Niels Engelberth Nielsen, Houstrup gi. skole, 

Tårs.
12028 Ernst F. Wickstrøm, Aalborgvej 75, Viborg.
12029 Carsten Langemark, Kildegårdsvænget 17, Hel

lerup.
12030 Søren Brøndum Christensen, Ansvej 37, Silke

borg.
12031 Carsten Ahlbom, Pilegårdsvej 16, Herlev.
12032 Poul-Erik Pedersen, Istedgade 42 B3 tv., Kø

benhavn V (A).
12033 Bent Pedersen, Magnoliavej 4, Næstved.
12034 Kaj Engelund Friis, Augustenborggade 5, År

hus C.
12035 Erik R. Bytinsky, Platanhaven 45, Glostrup (A).
12036 Bent Rude Andersen, Bredager 81, Hvidovre.
12037 Carsten Nørgaard, Hillerødgade 61, København 

N.
12038 Bjarne Rusberg, Reerslevvej 52, Hedehusene.
12039 Niels-Jørgen Kristensen, Egevej 16, Tune, 

Roskilde.
12040 OY3JP, Poul Jacob Vitalis, Krotigrøvin, Klaks- 

vik.
12041 OY3MX, Max Højgaard c/o Justinussen, Ger- 

dareidi, Klaksvik.
12042 Axel Andersen, Udbyhøjvej 5 C, Randers.
12043 Oluf Krog, Brinken 5, Viby J.
12044 Jørgen Richard, Kongevejen 110, Helsingør.
12045 Daniel H. Greve-Rasmussen, Krøyersvej 6, 

Ålborg.
12046 Asger Michelsen, Gundslevmagle, Eskildslrup.
12047 Jørgen Dahl Larsen, Helligkorsgade 3, Kolding.
12048 Ole Hansen, Estrupsgade 17, Silkeborg.
12049 Henning Jørgensen, Raunstrup, Holme-Olstrup.
12050 Jørn Jensen, Hus nr. 146, Leer, Svenstrup J.
12051 Finn Vilstrup, Lærkevej 27, Kølvrå.
12052 H. P. Johansen, Vestervej 84, Frederikssund.
12053 Flemming Jørgensen, Carstensgade 43, Tønder.
12054 Jørgen Jensen, Vestermarken, Hasmark, Otte

rup.
12055 Claus Bødtcher-Hansen, Nørrebrogade 201 A4 

th., København N (A).
12056 Chr. Bundgaard Christensen, Sohngårdsholms- 

vej 68, Ålborg.
12057 Børge Mortensen, Set. Paulsgade 30, Århus C.
12058, Erik Weldingh, Solvejen 25, Egå.
12059 Finn C. Colmorten, Frimestervej 36 st., Kø

benhavn NV.
12060 P. Colmorten, Søborg Hovedgade 42 D2, Sø

borg (A).
12061 Jan Jørgensen, Ipiutak, Narssaq, Grønland.
12062 Alex Larsen, Lindholmvej 30, Århus N.
12063 Tage Rasmussen, Højsagervej, Gudme.
12064 Niels Nygaard, Strandvejen 79, Rungsted Kyst.
12065 Karl Aage Hansen, Damvej 13, Egernsund.
12066 Max Larsen, Vestre Strandvej 10, Hvidovre.
12067 John Colmorten, Rævens Kvarter 6, Ballerup.
12068 N. P. Riber, Islandsgade 22, Ikast.
12069 Karl Johs. Facius, Funder Kirkeby, Silkeborg.

12070 Gunnar Hansen, Købmagergade 19, Vording
borg.

12071 Jørgen Grundtvig, Kløverens Kvarter 6 C, Al
bertslund (A).

12072 Jens Bøgelund, Kildehusvej 61, Roskilde.
12073 F. R. Pedersen, Fruering, Skanderborg.
12074 Jens Nymarsk, St. Rådhusgade 23, Sønderborg.
12075 Sten Carlson, Skovmøllevej 20, Vejle.
12076 Evan Simonsen, Ravnkildevej 22, Nr. Tran- 

ders, Ålborg.
12077 Jørgen Østergaard Andersen, Nattergalevej 5, 

Horsens.
12078 Jesper Søren Iversen, Teglgaarden 12, Korsør.
12079 Niels Juel Petersen, Limgården li1 th., Køben

havn S (A).
12080 Allan Smith, Lyneborggade 203, København 

S (A).
12081 Nis Weihrauch. Kildebakkegårdsalle 186, Sø

borg (A).
12082 Jørn Rene Sørensen, Sandflugtsvej 20, Rønne.
12083 Verner Hansen, Frederikssundsvej 14 F, Kø

havn NV (A).
12084 Georg Olsen, Aggersvoldvej 3 A, Brønshøj (A).
12085 Hans Axel Mårtensson, Lollandsgade 59, År

hus C.
12086 Bjarne A. Thomsen, Fjelstrup, Haderslev.
12087 Erik Olsen, Lillekær 152 tv., Rødovre.
12088 Jens Holmgaard, Åbyvej 12, Skårup Fyn.
12089 Oluf Høst, Knud den Stores Vej 16, Roskilde.
12090 Poul Hytting, Hammershusvej 342, Århus V.
12091 OZ4GL, Flemming Larsen, Pedersvej 43, Køge.
12092 Chr. Zoega Jessen, Griffenfeldsgade 37 B2, 

København N (A).
12093 Torkil Filholm, Gartnervangen 37, Rønne.

Atter medlem.
11451 OZ5EY, Ebbe Munk, Henrik Ibsensvej 8 st., 

København V.
1935 OZ7NO, Georg Bramming, Gyldenrisvej 12, 

Odense.
6318 OZ4ST, Torsten Schovsbo, G røn høj gård s vej 65, 

Tåstrup.
9198 C. V. Elmstedt, Vigerslevalle 176 C, Valby.

978 OZ7CW, Chr. Vinther, GI. Køge Landevej 
259 A2, Hvidovre (A).

8223 Bjarne Pedersen, Vestervangsvej 452 th., Vi
borg.

10214 Alex Morsing, Brøndbyøster Torv, 77° tv., 
Hvidovre (A).

4301 OZ1RP, Herting Persson, Lærkevej 33, Bram- 
minge.

6436 OZ5VP, Villy Pedersen, Nørresti 28, Stege.

Tilføjelse til QTH-listen.
4385 OZ7AC, Hr. Alfred Christiansen, 3751 Øster- 

Marie.
Det har vist sig, at der er nogle medlemmer, der 

ikke er kommet med i QTH-listen. Grunden hertil er, 
at IBM har kodet callet ind i en forkert rubrik. Jeg 
vil meget gerne høre fra disse medlemmer og en ret
telse vil blive bragt i OZ.

Grethe Sigcrsted.
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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) Giro 2 2116

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

9100 Ålborg. Tlf. (08) 13 53 50.
OZ3 Y (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. Tlf. (08) 12 10 74.

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

OZ7EM E. Madsen, Sebber Centralskole - 
9240 Nibe. Tlf. (08) 35 50 69.

OZ7IN Irvin Nielsen, Enebærvej 4, 8240 Ris
skov. Tlf. (06) 17 70 61.

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

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

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. 
1/1 side . . . .  kr. 350,-1/4 side . . . .  kr. 100,- 
1/2 side . . . .  kr. 185,- 1/8 side . . . .  kr. 60,-

Afleveret til postvæsenet den 17. feb. 1971, 

Tryk: Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense. 
Eftertryk af »OZ«s indhold er tilladt med tyde

lig kildeangivelse.

EDR’s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:

Logbog, format A4 med spiral,
pr. sk  5,00 kr.

10 stk  40,00 kr.

Logbog, format A4 med heftning,
pr. stk  9,00 kr.

10 stk  70.00 kr.

The Radio Amateur’s World Map 
(Verdenskort i 4 farver), 
format 70 X 100 cm i Azimutal- 
projektion (se illustration i sept.
OZ), pr. stk.............................................  15,00 kr.

10 stk  120,00 kr.

World Map for Radio Amateurs 
(Verdenskort i 2 farver), 
format 80 X 60 cm i Mercator- 
projektion (se illustration i sept.
OZ), pr. stk  10,00 kr.

10 stk............................................................. 80.00 kr.

Beamkort til bestemmelse af beam- 
grader set fra Midteuropa,
format 61 X 61 cm..................................... 10,00 kr.

10 stk............................................................. 80,00 kr.

EDR vimpel fremstillet i poplin med 
rød bund, sort emblem og med hvid 
inskription. Format 15 X 30 cm 
(se illustration i sept. OZ), pr. stk. 10,00 kr.

10 stk................................................... 80,00 kr.

EDR vognmærke med call fremstillet 
af vinyl, - sorte bogstaver på hvid 
bund, selvklæbende. Format 17X 12 
cm. Husk ved bestilling at opgive
call! Pr. stk........................................ 4,00 kr.

10 stk...................................................  30,00 kr.

Vejen til Sendetilladelsen .............................  27,50 kr.

Emblemer .......................................................  5,65 kr.

QSO-instruktionshefte ....................................  3,00 kr.

QTH-liste ........................................................  5,65 kr.

Brevpapir, pr. blok (kun til afd.) . . . .  4,50 kr.

QRA-kort (Se omtalen under VHF- 
spalten).

Diplombogen:
Nr. 1 ...............................................................  7,00 kr
Nr. 2 .............................................................. 10,00 kr
Nr. 3 ...............................................................  9,00 kr
Ordner ............................................................  8,00 kr
Register ..........................................................  3,00 kr.

EDR’s kassererske står til rådighed for yder
ligere oplysninger. Bestilling foretages ved for
udbetaling på girokonto 22 116. EDR Box 79,
1003 Kbh. K., og varerne bliver fremsendt por
tofrit. Alle ovennævnte priser er incl. moms!

NB: Afdelingsformænd, grib chancen, afgiv en 
samlet ordre fra dine medlemmer og udnyt 10 
stk. priserne!


