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Alle tiders oscillator??
Af Hans Schacht Sørensen, Ny Esbjergvej 1, 4720 Præstø

I et amerikansk elektronik-tidsskrift har jeg
hittet dette diagram af en oscillator, der virker
meget tiltalende på grund af sin simple opbyg
ning. Det hævdes, at den kan generere firkant
sinus- eller savtakformede outputs i området fra
brøkdele af en Hertz til langt op i MHz-områ
det (over 15 MHz).
Oscillatorens aktive del indeholder intet fre
kvensbestemmende, bortset fra de parasitiske
elementer. Transistorerne er NPN planar epi
taxial (2N 918 el. lign.). Den anvendte strøm
forsyning bør være lavimpedanset, da den også

virker som returvej for AC’en. Som „svingnings
kreds" kan anvendes enten RC-led, LC-led el
ler piezoelektriske komponenter.
Oscillatoren virker på den måde, at den går i
gang, når basen på Q1 jordes gennem den ind
satte
svingningskreds.
Spændingsvariationerne
på Q1’s kollektor ledes til dens (Q1’s) emitter
grundet Q2’s kobling som emitterfølger. Da
kredsløbet har en sløjfeforstærkning større
end 1, går det i sving. Kurveformen på output
tet er i høj grad afhængigt af Q'et på den an
vendte svingningskreds. Et meget hojt Q vil give
firkanter, medens et lavt Q vil give sinusser.
Endvidere fortælles det, at oscillatoren har
kørt som krystalstyret svinger fra 18 KHz til
15 MHz, - som pulsgenerator fra 0,001 Hz til
0,5 Hz samt som „normal" testoscillator til
mange formål lige fra den lave ende af LF-området og op til 40 (fyrre) MHz. Output kan tages
fra kollektoren, basis eller emitteren på Q1
gennem een eller anden form for emitterfølgerbuffertrin.
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Rævemodtager for enhver
Af H. Dam, Bovrup, 6200 Åbenrå

Den færdige modtager
uden dæksel efter sommerens
strabadser. Mellem sense/
pej leomskifteren og
stavantennen er monteret
et lille kompas til brug ved
orientering i terrænet.

Ved fremstilling af denne modtager blev der
stillet følgende krav:
1. Små mekaniske dimensioner i en handy
og robust udførelse.
2. Simplest mulig betjening.
3. Stor følsomhed og god frekvensstabilitet.
4. Let reproducerbarhed.
Modtageren er et resultat af flere års ar
bejde og skulle opfylde de krav, som man med
rimelighed kan stille til en moderne rævemod
tager. Der er udelukkende anvendt gængse
komponenter. Anvendelsen af trykte kredsløb
og fabriksfremstillede kabinetter skulle gøre det
let for de fleste at reproducere den.
DIAGRAMMET HF og MF.
Fra antennen (fig. 1) føres signalet ind på basis
af HF-transistoren, en BF 185 i emitterjordet
kobling. Til kollektorkredsen, der er shuntet
med en 15 kΩ modstand for at forhindre even
tuelle selvsvingstendenser, er koblet en balan
ceret diodeblander med 2 stk. OA90.
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Krystaloscillatoren er en konventionel Col
pitts oscillator med krystallet i tilbagekoblings
ledningen. Frekvensen er 2125 kHz, hvilket
- med en signalfrekvens på 1825 kHz - giver
en MF på 300 kHz. Krystalfrekvenser ned til
2110 kHz er o.k. Derimod bør man ikke vælge
en højere frekvens, da 6. harmoniske fra beat
oscillatoren så måske giver problemer. I kollek
toren er indsat en parasitstopmodstand på
220 Ω, hvilket viste sig nødvendigt.
Fra
diodeblanderen
kommer
MF-signalet
igennem et enkeltkreds båndfilter, der dels
giver selektivitet og dels sikrer en DC-returvej
for oscillatorstrømmen, og herfra videre til en
totrins MF-forstærker bestykket med BC108.
Sidste trin forstærkningsreguleres, og sammen
med reguleringen på HF-trinnet giver det et
passende reguleringsområde.
Detektor og BFO
Som produktdetektor (fig. 2) eranvendt enBC108. Forstærkningen er ret lav, da MF-signalet
OZ JULI 1971

kobles ind på emitteren. Til gengæld opnås der
med BFO-styringen på basis en lav belastning
af beatoscillatoren og god isolation for MFsignalet.
Beatoscillatoren svinger svagt. Jævnstrøms
stabiliseringen af transistoren var oprindelig
lavet med en enkelt basismodstand ført til kol-

Til variation af beatoscillatorfrekvensen er
anvendt en kapacitetsdiode p.g.a. vanskelig
heden med at fremskaffe en egnet drejekondensator. Og så er en diode nu meget nemmere at
have med at gøre. Et reguleringsområde på
3-4 kHz er passende og kan opnås med en
diode med en kapacitet ved 4 V af størrelses
ordenen 75-100pF, evt. et par dioder i pa-

lektoren. Impedansen på basis blev ved LF
imidlertid så høj, at der opstod tendens til
LF-parasitter, derfor den anvendte stabilise
ringsform.

rallel. Motorolas type MV 840 har en kapacitet
på 100pF ± 10 % ved 4 V. Og den kan tåle
30 V i spærreretningen. Den skulle endvidere
være til at betale for almindelige mennesker.
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Printtegning til indgangsdel 1:1

til indgangstransistoren er lavet med et kapaci
tivt udtag på kredsen.
Senseantennen er en stavantenne på ca. 75
cm. Ved et normalt sensesystem føres signalet
via en modstand direkte ind på den høje ende
af antennekredsen. Modstanden er der for sam
men med antennens kapacitive impedans at give
den nødvendige fasedrejning på 90° samt at af
passe de to signalers styrke efter hinanden.
Det har imidlertid vist sig umuligt at opnå en
ordentlig sensning med en rimelig antenne
længde uden at dæmpe antennekredsen kraftigt,
hvilket er meget generende i praksis. Derfor er
der, som det fremgår af diagrammet, anvendt
et lidt specielt system.
Fra antennen føres signalet direkte ind på
basis af en BF185, der er modkoblet med en
Monteringsplan til indgangsprint

Fig. 3

LF-forst. og strømforsyning.
LF-forstærkeren kræver ikke megen omtale.
Kondensatorværdierne er valgt, så der opnås en
kraftig afskæring af lave og høje frekvenser.
Hovedtelefonerne er sat direkte i kollektoren
på udgangstransistoren. En impedans på 500
2500Ω er passende. Er impedansen ikke
lkΩ, bør kondensatoren på 220nF ændres til
svarende, altså lOOnF for 2kΩ etc. Pas dog på.
Er modstanden i telefonen for stor kan transi
storen gå i mætning.
Som strømforsyning valgtes et Hellesens 410
efterfulgt af en spændingsstabilisator, der leve
rer en konstant spænding ned til en batteri
spænding på 6,5V. Kondensatoren over batte
riet var nødvendigt for at undgå parasitsving
i transistoren.
Antennekredsløb.
For at opfylde kravet om små mekaniske di
mensioner og stor følsomhed er der som pejleantenne (fig. 1) anvendt en ferritantenne med 4
stave hver på 10 X 205 mm. Impedanstilpasning
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Fig. 4
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Sensningen kan først justeres, når den er
monteret i kabinettet, og det skal foregå på et
frit sted langt fra stærkstrømsledninger etc. En
afstand til ræven på et par km er passende.
Først drejes modtageren til min. signal. Sen
seantennen kobles ind og med trimmepotmete
ret stående på ca. 1/4 modstand justeres der til
max. med L8. Derefter prøver man at dreje
modtageren 90° til begge sider. I den stilling,
hvor signalet er svagest, justerer man så med
L8 og trimmepotmeteret til min. signal, og en
total udbalancering skulle være mulig.
Printtegning til udgangsdel 1:1

Fig. 5

Til sidst undersøger man én gang for alle,
til hvilken side ræven ligger, når signalet er
kraftigst.

emittermodstand på 470 Ω for at få indgangs
impedansen sat i vejret og forstærkningen ned
på et passende niveau. Samtidig forbedrer den
trinnets krydsmodulationsegenskaber så meget,
at en indgangskreds kan undværes. I kollekto
ren er indsat en lavimpedant kreds med udtag,
og her er der så tilstrækkeligt med signal til at
modstanden (trimmepotentiometeret), der fø
rer signalet ind på antennekredsens udtag, kan
holdes stor i forhold til impedansen her, og en
dæmpning er undgået. Ved at justere på kollek
torkredsen er der endvidere mulighed for at fin
justere fasedrejningen og derved få en god ud
balancering af signalet.
Opbygning og justering.
Opbygningen er foretaget på to glasfiber
printplader, hvor alle komponenter er anbragt.
Monteringen fremgår af skitsen og skulle ikke
volde kvaler. Når printene er færdigmonterede,
bør man inden de anbringes i kabinettet trække
diverse forbindelser, sætte strøm på og bringe
modtageren til at køre, da det er en håbløs op
gave at arbejde med printene monteret i kabi
nettet.

Komponenter.
De anvendte komponenter er gængse ting,
som kan fås i enhver velassorteret radioløsdels
forretning. Modstandene er af pladshensyn
1/8 W kulfilmmodstande. Afstemningskonden
satorer på 1nF og nedefter er styroflex, kon
densatorer fra 1nF til 8,2nF er Philips pin-up
og fra 10nF og opefter er anvendt Philips
250V polyester til printmontage. Elektrolytter
ne er ITT’s dråbeformede tantalelektrolytter.
Spolerne er viklet på Neosid spoleforme
med målene 1 2 X 1 2 X 1 5 mm, vindingstal og
jerntype er angivet i viklingstabellen. Kom lidt

♦ 9V

♦ 5.4V
out

Først bringes krystaloscillatoren til at køre
ved at justere på L3. Mål f. eks. HF-spændingen over dioderne med en probe og juster til
max. signal. Derefter fatter man et signal fra
en rævesender, og med potmetret til frekvens
justeringen i midterstilling justerer man til nul
stød med L7 i beatoscillatoren. Til sidst trim
mes de øvrige kredse minus L8 til max. med et
ikke for kraftigt signal (HF-reguleringen skal
helst være drejet helt op).
OZ JULI 1 971

L.F output
M.ontenngstegning til udgangsprint

Fig. 6
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Viklingstabel

Fig. 7
Spole

L2

L3

L4

L5

L6

L7

00
_l

Spole udg.

58

60

12+160*

160*

160*

175*

13+13

Link udg.

3+3

20

12

6

10

Jern

F 10

F 10

F2

F2

F2

F2

F 10

OBS. Spolebundene er set nedefra. Den „kolde” ende på spolen er vist
nederst og vindingstallet er regnet fra den „kolde” ende. De med *
mærkede spoler er viklet med 0,15 mm lakisoleret kobbertråd,
de øvrige med 0,20 mm.

araldit på spoleform og klokkekeme i L7, ellers
rasler det rundt, og BFO-frekvensen flytter sig.
Krystallet er et billigt standardkrystal af ty
pen HC6/U fra Jan krystals, Florida, som ko
ster et par $ incl. porto. Potentiometrene er 16
mm miniature med 4 mm aksel. Som batteri
afbryder og sense-pejleomskifter er anvendt et
par vippeomskiftere, sidstnævnte kan med for
del erstattes af en trykomskifter uden lås
(ringetryk).
Mekanisk opbygning.
Den mekaniske opbygning skulle
fremgå af fotografiet. Der er anvendt
støbte Eddystone letmetalkasser med
30X60X 110 mm. De kan fås hos
OZ’s annoncører, og prisen er ca.
pr. stk.

til dels
to stk.
målene
flere af
15 kr.

Ferritstavene holdes på plads af et par styr af
pertinax, og når antennen er færdigmonteret,
lukkes de tre åbne sider med pertinaxplader
(bruger man printplade, skal kobberet natur
ligvis fjernes). Alle samlinger foregår med aral
dit, og sørg for at få den vandtæt.
Til sidst skal hele herligheden have et par
gange celluloselak, så pertinaxen ikke suger
fugt i regnvejr.
Inden samlingen bevikles stavene med ca. 18
vdg. 0,6 mm Cu PVC monteringstråd. Hvis det
er til at få fat i er bomulds- eller silkeomspunden tråd bedre. Viklingerne skal ligge så vin
kelret på stavene som muligt, ellers bliver pej
lingerne skæve. Enderne forbindes til printet,
og man kontrollerer, om der kan opnås reso
nans, lettest v.h.a. et gitterdykmeter.

Lad være med at begynde og brokke en
kasse sammen selv. Det kan aldrig svare sig
rent økonomisk (hørt! hørt!! TR), og med de
anvendte kasser opnår man en meget høj me
kanisk stabilitet, hvilket er absolut nødvendigt
for en rævemodtager.

Er resonansfrekvensen for lav, må
ducere vindingstallet. Er den for høj
evt. lægge en lille kondensator tværs
220 pF på printet. Under målingerne
tennen være monteret i U-profilet, da
drer selvinduktionen kraftigt.

Håndtag og holder til stavantennen er frem
stillet af 2 mm aluminiumplade savet ud i 20
mm brede strimler.

Printene fastgøres i kasserne v.h.a. nogle
stumper pertinax printplade med en påloddet
møtrik.

Ferritantennen er monteret i en U-profil af
aluminium med målene 30X30X215 mm
(indvendig) bukket af 1,5 eller 2 mm plade.

De skrues fast på printene og limes der
efter fast i kasserne med araldit. Brug ikke
glasfiberprintplade, det binder araldit ikke på.
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Konstruktioner med uni-junction transistorer
Af Hans Schacht Sørensen, Lodsvej 40, 2650 Hvidovre

UJT’ens konstruktion og virkemåde.
Uni-Junction Transistoren (i det følgende
iflg. sædvanligt sprogbrug forkortet til UJT)
ses ikke anvendt ret meget i amatør-konstruk
tioner. Når det endelig sker, er dens anvendelse
som regel begrænset til morseoscillatorer samt
triggere for diverse SCR-opstillinger. Denne be
grænsning i anvendelsen er egentlig lidt trist,
for en UJT er en ret så anvendelig dims. Den
kan f. eks. bringes til at køre som oscillator, der
dækker et ret stort frekvensområde samt afgi
ver en række forskellige kurveformer. Den kan
også anvendes som frekvensdeler, analog/digi
tal omsætter eller tidsforsinkelsesled. Da hver
af dens 3 terminaler kan køre både som input
og output, kan man, ved passende dimensione
ring af kredsløbene, få UJT’en til at udføre for
skellige funktioner, der ville kræve langt flere
komponenter, hvis de blev udført med normale
transistorer.
UJT’en er ikke så ny, som man egentlig
skulle tro. I 1948 ansøgte en Hr. Heinrich Wel
ker om patent i Frankrig på en komponent, der
UJT'ens diagramsymbol
Base 2

i princippet var en UJT - og i 1954 fik samme
herre patent i U.S.A. I 1949 havde Shockley
og Haynes beskrevet UJT'ens funktion. Den
gang kaldtes komponenten Double-base diode,
og ældre litteratur omtaler UJT’er under denne
betegnelse.
En UJT er en ret simpel komponent med 3
terminaler. På fig. 1 ses dens diagramsymbol
og fig. 2 angiver dens fysiske konstruktion. En
UJT er fremstillet af en silicium-bjælke, der har
tilledninger i hver ende. Forbindelserne til disse
ender har ingen ensrettende virkning og kaldes
base 1 og base 2. Den tredie forbindelse til si
licium-bjælken kaldes emitter og er forbundet
et sted mellem base 1 og base 2. Emitterforbindelsen har ensrettende egenskaber og er den
eneste junction i en UJT. (Deraf navnet).
Da base 1 og base 2 ikke ensretter, vil der
ligge en normal, ohmsk modstand mellem disse
to terminaler, og den vil være af samme værdi,
hvadenten den måles fra den ene eller den an
den baseterminal. Denne indre modstand er be
stemt af silicium-bjælkens beskaffenhed og vil
være af en størrelsesorden fra omkring 4 k til
ca. 12 kohm. Denne modstand benævnes Rbb.
Base 2 forbindes altid til den mest positive
side af forsyningsspændingen, medens base 1
altid forbindes til jord - eller den mest negative

Base 1
F i g. 1

N-type silicium bjælke

omrade med
P-type materiale
Emitter

Base 1

Ö-

2 N 4870 forbindelser

UJT'ens fysiske konstruktion
Fö. t b
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Fig. 2
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UJT ækvivalentdiagram
Fig. 3

side af forsyningsspændingen. Rbb vil da op
træde som en ganske normal spændingsdeler
mellem base 1 og base 2. Da emitterens junction befinder sig et sted mellem base 1 og base
2, vil en del af den tilførte spænding også være
til stede mellem emitter-junctionen og base 1.
Denne delspænding er UJT’ens mest interes
sante parameter, og forholdet (ratio) mellem
denne og forsyningsspændingen kaldes på en
gelsk „Intrinsic standoff ratio“. Denne værdi
ligger, som regel, mellem 0,45 og 0,80. Intrin
sic standoff forholdet betegnes η.
Fig. 3 er UJT’ens ækvivalentdiagram og
skulle bekræfte de ovenfor fremsatte påstande.
Betegnelserne rb1 of rb2 repræsenterer silicium
bjælkens indre modstand, medens D1 symboli
serer emitterovergangens ensrettende egenska
ber. Hvis en spænding lægges over base 1 og
base 2, vil en delspænding heraf kunne påvises
over rb1. Denne delspændings størrelse vil være
bestemt af intrinsic standoff forholdet.
Hvis man nu lægger en positiv spænding ind
mellem emitter og base 1 - og denne spænding
er mindre end r\ gange Vbb - vil dioden D1
være reverse-biased, og der vil derfor ikke løbe
nogen strøm mellem emitter og base 1. Under
disse omstændigheder vil emitter-indgangen op
træde meget høj-impedanset. Den høje impe
dans skyldes den spærre-forspændte diode og
kan andrage adskillige megohm.
Hvis Ve øges til mere end p gange Vbb, vil
der løbe strøm fra emitteren til base 1, fordi
dioden D1 da vil være forward-biased (lede
forspændt). Denne strøm består, for det meste,
af ladninger, der skydes ind i silicium-materia
let og, gennem dette, farer ned mod base 1.
Disse ladninger forårsager en nedsættelse af
mi’s effektive værdi. Herved vil D1’s forward
bias blive sat i vejret, ligesom strømmen gen
nem emitter-base 1 strækningen vil øges, - og
værdien for rb1 vil falde. Der foregår nu en
semi-generativ bevægelse, og emitterens impe

280

dans nedsættes til omkring 20-30 ohm. På den
ne måde virker UJT’en som en spændings-trigget switch.
Den spænding, hvorved triggningen forekom
mer, benævnes på engelsk „Peak-point Voltage“
(Vp). Dette trigge-punkt kan findes ved hjælp
af formlen Vp = η X Vbb + Vd hvor Vd er
spændingsfaldet over emitter-dioden som almin
deligvis ligger omkring 600 mV.
Én af de mest almindelige anvendelser af
en UJT er som relaxationsoscillator. Denne os
cillatortypes grundform ses på fig. 4.
Når forsyningsspændingen tilsluttes, oplades
C mod Vbb gennem R, men så snart C’s poten
tiale når op til Vp, fyrer UJT’en, og aflades
lynhurtigt ind i emitteren. Når C er helt afladet,
indtages OFF-stillingen, og C lades atter op, og
proceduren gentager sig. Mellem emitter og
jord dannes en savtakspænding.
Denne opstilling vil gå OFF én gang i hver
periode - nemlig når kondensatorens aflad
ningsstrøm er faldet til en værdi, der benævnes
„Valley-point current“ (Iv). Denne strøm kan
andrage flere mA. For at switche ON kræves
en minimum-strøm på nogle μA, og denne
strøm benævnes „Peak-point emitter current“
(Ip).
Frekvensen for denne opstilling kan tilnærmelsesvis gives af: f =1/(C*R), og er tildels uafhængig af forsyningsspændingen. En spændingsva
riation på 10 % vil bevirke en frekvensvaria
tion på mindre end 1 %. Værdien af R kan
varieres mellem ca. 3 kohm og ca. 500 kohm.
Derved kan man dække et stort frekvensom
råde med et enkelt potentiometer. Er indstillin
gen for grov, kan man sætte et 1 kohms poten
tiometer i serie med det store. Stabiliteten er
også ret god overfor temperaturvariationer. Ca.
0,04 % pr. °C. Den væsentligste årsag til fre
kvensdrift i denne forbindelse er, at Vd vil
ændre sig med ca. - 2 mV pr. °C. Dette kan
man dog bøde noget på ved at forbinde et par

Relaxationsoscillatorens grundform
Fig 4
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Relaxationsoscillator med
tilføjede modstande
Fig 5

dioder i serie med base 2 eller indsætte en sta
biliserende modstand på samme sted.
Modstanden mellem baserne 1 og 2 stiger
med ca. 0,8 % pr. C°, så faldet for Vp ved
stigende temperatur kan udkompenseres ved at
hæve spændingen på base 2 med en stabilise
rende modstand Rs på fig. 5.
Værdien for Rs kan findes af

hvor Rb er en udvendig belastningsmodstand i
serie med base 1. Imidlertid er det ikke altid
pinende nødvendigt, at Rs-værdien er helt nøj
agtig, det afhænger af kravene til opstillingen.
Undertiden ønsker man at indsætte en mod
stand mellem base 1 og jord - enten for at
kunne kontrollere kondensatorens afladnings
tid eller for at kunne udtage en positiv puls
under tilbageløbs-perioden. Endvidere kan en
positiv puls udtages over modstanden Rs.
2N2646 set fra bunden

Pulsgenerator.
I lighed med tidligere omtalte oscillator (fig.
4 + 5) giver generatoren på fig. 6 et output med
høj amplitude — negativt output over R4 og
positivt ditto over R3. Begge outputs er ca.
halvdelen af forsyningsspændingen. Desuden er
de lavimpedansede og komplementære. Det ne
gative output fra R4 er velegnet som triggepuls
for en SCR.
Med de her angivne komponentværdier er
pulsbredden konstant (ca. 30 μs) over et fre
kvensområde fra ca. 25 Hz til ca. 3 kHz. Fre
kvensen kan indstilles med R1. Pulsbredden og
frekvensområdet kan ændres ved at ændre vær
dien for C1. Ved at nedsætte kapaciteten fra
f. eks. 0,1 μF til 10 nF nedsættes pulsbredden
også med faktor 10, og frekvensen hæves også
med faktor 10, og vil så være fra ca. 250 Hz til
ca. 30 kHz. Værdien for Cl kan vælges mellem
100 pF og 1000 μF.
På emitteren genereres en savtakspænding,
der er meget højimpedanset og ikke umiddel
bart tilgængelig.
Savtak-generator.
I denne opstilling (fig. 7) ledes savtak-spæn
dingen på emitteren af UIT’en til en emitterføl
ger, der dannes af Q2. Som emitterfølger er an
vendt en 2N 3702. Savtak-spændingen kan ud
tages på Q2’s emitter og har en impedans på
ca. 10 kohm.
Outputtet kan føres direkte ud - eller gen
nem en kondensator - til en extern belastning
på 10 kohm eller derover, uden at det går ud
over kurveform eller frekvens. Med de angivne
komponentværdier dækker generatoren et om
råde fra 20 Hz til 3 kHz, og frekvensen indstil
les med RI. Ønskes et snævrere område, kan

I det følgende angives en række diagrammer og
anvendelsesforslag
for
UJT'en
2N2646.
De
UniJunction Transitorer, der er anvendt i de angivne
diagrammer, er af Motorola’s fabrikat og venligst
stillet til rådighed af den danske agent.
De vigtigste data for 2N2646 er:
Emitter reverse voltage
Interbase voltage
Peak emitter current
Rms emitter current
Power dissipation
Interisic standoff ratio
Interbase resistance
Peak-point emitter current
Valley-point current
OZ JULI 1971

max.
max.

30 V
35 V
2A
50 mA
300 mW
0,56-0,75
4K7-9K10hm
max.
5 μA (1)
25 μA (2)
min. 4 mA

Fig 5
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R1 bare gøres mindre. Ved at ændre C1’s værdi
kan frekvensen vælges mellem mindre end én
puls i minuttet (0,020 Hz) til over 100 kHz.
Har man behov for at nedsætte impedansen,
kan Q2 efterfølges af endnu en emitterfølger
med en emitter-modstand på ca. 2,7 kohm.
Denne emitterfølger forbindes til emitteren på
Q2.
Lineær savtak (Time Base) generator.
Savtak-spændingen på emitteren i en UJT er
eksponentiel (ulineær). Ved nogle anvendelser,
som f. eks. time-base kredsløbet til et oscillo
skop, skal den være aldeles lineær. Dette kan
man opnå ved at oplade en timing-kondensator
fra en konstant-strøms-kilde som vist på figur 8.
Her er Q1 koblet som emitterfølger med R4
som emitterbelastning, og kollektorstrømmen
anvendes til opladning af Cl. Ql’s emitterstrøm, og dermed dens kollektorstrøm samt
ladestrømmen for Cl, bestemmes udelukkende
af R2’s indstilling og er uafhængig af Ql’s kollektorspænding. Cl’s ladestrøm er derfor kon

stant, og kondensatoren lades lineært op, til
UJT’ens fyringspunkt nås, og afladning sker.
Derefter gentages det hele forfra. Signalet fra
emitteren på Q2 ledes til Q3, der afgiver et
lineært savtak-output på emitteren ved en impe
dans på ca. 10 kohm. Dette signal kan udtages
og føres til den externe time-base terminal på
et oscilloskop. Endvidere kan tilbageløbspulsen
fra R6 udtages over en kondensator (højspæn
ding) og anvendes som slukkepuls (blanking).
Endvidere kan denne time-base generator
synkroniseres med et udefra kommende signal
ved at lede dette til basen på Q2 (base 2) over
kondensatoren C2. Dette signal - hvis ampli
tude skal ligge mellem 0,2 og 1 volt — er i stand
til at modulere forsynings-spændingen og på
denne måde påvirke Q2 til at fyre synkront
med det indkommende signal. C2 vælges såle
des, at dens impedans på synkroniseringssigna
lets frekvens er lavere end R5 og skal også
være beregnet for en højere spænding end det
indkommende signals amplitude.
Med de her angivne komponentværdier kan
arbejdsfrekvensen varieres fra ca. 50 Hz til 600
Hz ved 9 volts forsyning. Sættes spændingen op
til 12 volt, vil området række fra 70 Hz til 600
Hz. Ved at ændre C1’s værdi kan frekvensen
varieres fra nogle få Hz til ca. 100 kHz.
Analog/digital converter 1.
Det her viste kredsløb (fig. 9) omsætter æn
dringer i lysintensitet, temperatur, eller enhver
anden målefunktion, der kan repræsenteres af
en modstand, til ændringer i frekvensen. Føle
ren (LDR, termistor, eller hvad det nu kan

Sync input skal gå via C2
til R5/base 2 og ikke som tegnet
ende ved kollektor Q1/emitter Q 2,
hvilket iøvrigt også tydeligt fremgår
af teksten.
Fig. 9
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være) er forbundet parallelt med RI og kon
trollerer herved tidskonstanten for C1’s oplad
ning - og dermed frekvensen. Der kan opnås et
frekvensområde fra ca. 30 Hz til ca. 3,7 kHz.

kvensen bestemmes her af spændinger fra foto
celler, termokoblinger o. lign. På figur 10 ses
en shunt-kontrolleret converter. Q1 shunter
timing-kondensatoren Cl, og shunter også no
get af dennes ladestrøm - og har herved ind
flydelse på frekvensen. Hvis spændingen på
Q1’s base er 0 volt, er Q1 cut-off, og kreds
løbet kører på sin maximale frekvens, ca. 3,7
kHz. Hvis Ql’s base tilføres en positiv spæn
ding, vil Q1 gå ON, og frekvensen vil falde.
Der er imidlertid den begrænsning ved dette
kredsløb, at når Q1 går ON, vil dens kollektorspænding falde, og når (eller hvis) den falder til
mindre end Vp, vil kredsløbet ophore med at
fungere.
Frekvensområdet er derfor begrænset til ca.
800 Hz som minimum.

Analog / digital converter
Fig. 9

Output tages over R4 og består af en serie
pulser. Hvis disse føres til en hovedtelefon, vil
de kunne høres klart og tydeligt selv på den la
veste frekvens. Dette er af betydning, hvor man
ønsker at fjern-kontrollere temperatur eller lign.,
da pulserne kan modulere en sender eller anden
form for link. På modtagersiden kan denne

Analog/digital converter 3.
Her vises en seriestyret converter. I dette til
fælde styres næsten al C1’s ladestrøm af Q1.
Hvis Q1 drives i mætning med en spænding til
ført R4, vil ladestrømmen være begrænset af
R1, og kredsløbet vil køre på omkring 3,7 kHz
(maximal frekvens). Fig 11.

*

+9-12V

+ 9-12V

digitale information atter omdannes til analog
ditto ved hjælp af et simpelt frekvensmeterarrangement.
Analog/ digital converter 2.
Denne form for converter anvendes på sam
me måde som den foregående, men arbejdsfreOZ JULI 1971

Hvis + Fors.sp. lægges ind på R4, vil Ql gå
cut-off og Cl lades op over R5, og dette vil
give en frekvens på ca. 30 Hz. Mellem disse to
yderpunkter kan frekvensen kontrolleres gli
dende af de spændinger, Ider lægges ind på R4
— idet denne jo kontrollerer Ql’s kollektorstrøm. Størrelsen af R4 findes bedst ved forsøg.
Ql er cut-off, indtil basen tilføres en spæn
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ding på mindst 600 mV. Derfor kan frekvensen
ikke umiddelbart påvirkes med spændinger la
vere end 600 mV, men hvis man modificerer

♦ 9-12V

Frekvensdeler / generator.
Hvis kredsløbet vist på fig. 13 tilføres en
serie pulser af konstant bredde, vil det afgive et
lineært trappetrins-output, hvis repetitionsfre
kvens er lig med en delfrekvens af inputtets.
Hvis inputfrekvensen ikke er konstant, vil
kredsløbet opsummere antallet af tilførte pulser
og afgive en puls, når et forudbestemt antal
indkommende pulser er blevet talt. Derfor kan
kredsløbet bruges som pulstæller, frekvensdeler
samt trin-spænding-generator.

Efterskrift,
2N2646 er en gammel type og kan være
vanskelig at skaffe. Da typen 2N4870 er billi
gere og tilmed lagerføres, anbefales denne i
stedet. Data ændres hermed således:

Kredsløbets virkemåde er følgende: Hvis in
gen pulser tilføres, vil Q1 være cut-off og Q2’s
base ligge på plus via R3. Derfor er Q2 også
cut-off, og der går følgelig ingen ladestrøm til
kondensatoren C2. Hvis kredsløbet tilføres en
positiv puls via Cl, vil Q1 og Q2 gå ON, og
C2 vil begynde at lade op over konstantstrøms
generatoren Q2’s kollektor. Ladestrømmen kan
styres med R6. C2 oplades lineært, så længe Q2
er ON, og da Q2 kun er ON i en bestemt del af
inputpulsens varighed, vil spændingen på C2
stige med den ønskede værdi, hver gang en
puls tilføres. I tidsrummet mellem de indkom
mende pulser findes ingen mulighed for at C2
kan aflade. Den næste puls vil atter øge spæn-

Peak Emitter Current ændres fra 2A til 1,5 A.
Interbase Resistance ændres fra 4k til 9,1 kohm.
Peak-Point Emitter Current ændr. til 5 μA max.
Valley-Point Current ændres til min. 2 mA, ty
pisk 5 mA.
Forbindelserne er som fig. 1 b viser, de passer
til printudlægning til 2N2646.

dingen på C2 med en given værdi og så frem
deles, indtil C2’s potentiale når op på Q3’s
triggeværdi. Så fyrer Q3, og C2 aflades - og
det hele begynder forfra.
Hvis input-pulserne tilføres med en konstant
gentagelsesfrekvens, vil signalet på C2 være en
lineært stigende spænding med form som en

kredsløbet og forspænder Q1’s base som vist på
fig. 12, kan man påvirke frekvensen med spæn
dinger på helt ned til 0 volt.
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♦ 9-12V

Diode-pumpe tæller
Fig 14

input fra 100KHz

xtal ose.

Fig-15

Fig. 17
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række trappetrin, og output vil komme over
R8, hver gang det ønskede antal pulser er kørt
ind i kredsløbet, og UJT’en fyrer. Hvis input
frekvensen ikke er konstant, bliver trappen uli
neær, men R8 afgiver alligevel sine outputs
efter det ønskede antal pulser. Med den her
viste opstilling kan man opnå stabile tælle/deleforhold fra 1 til omkring 20.
Det er vigtigt, at de indkommende pulser er
af konstant bredde samt at frekvensen er stabil,
hvis kredsløbet skal køre som lineær deler eller
tæller. C2’s værdi bør fastlægges ud fra disse
hensyn og findes bedst ved forsøg. Har man
fundet en gunstig værdi for C2, kan deleforholdet varieres fra 10 til 1 ved hjælp af R6.
Diode-Pump tæller.
Kredsløbet på fig. 14 kører også som tæller
eller frekvensdeler, men har den fordel, at tæl
lingen er næsten uafhængig af inputtets kurve
form.
Uden input er Q1 cut-off, og C3 oplades gen
nem R3+C2 + D1. C2 og C3 fungerer som en
spændingsdeler, og en fast del af forsynings
spændingen ligger over C3. En inputpuls vil
drive Q1 i mætning, og C2 vil aflades gennem
Q1 og D2. C3’s afladning bliver forhindret af
D1. Når inputpulsen fjernes, oplades C2 atter
gennem Dl og C3, og lægger en anden del af
forsyningsspændingen på C3. Efter hver input
puls vil spændingen på C3 øges med en fast
værdi (der er mindre end den foregående), ind
til UJT’en fyres af, aflader C3 - og det hele be
gynder forfra. Inputtets kurveform har næsten
ingen indflydelse på kredsløbets funktion.
Tællerens deleforhold (f ind : f ud) er groft

rekte forhold findes bedst ved forsøg, da det
påvirkes af en del variable faktorer. Når kom
ponentværdieme én gang er fastlagte, vil kreds
løbet fungere stabilt over et ret stabilt område.
Helt stabile deleforhold på 10 : 1 kan nemt
opnås.
Synkroniseret frekvensdeler.
Frekvensdeleren på fig. 15 generer nøjagtige
frekvens- eller tidsintervaller. Positive pulser
fra en 100 kHz krystaloscillator ledes gennem
Cl til base 2 på Q1. R1 er indstillet således, at
UJT’en låses fast på 10 kHz arbejdsfrekvens,
idet 100 kHz-pulserne virker som synkronise
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ringspulser. 10 kHz-signalet fra Ql’s emitter
ledes til Q2 over C3, og R4 justeres således, at
Q2 låses fast på 1 kHz. Stabiliseres forsynings
spændingen med zenerdioder, kan virkelig god,
stabil deling opnås. Ved at justere på R1 og R4
kan man opnå andre deleforhold end de her
foreslåede. Outputs kan tages fra emitteren på
begge UJT’er samt fra krystaloscillatoren gen
nem et højimpedanset emitterfølger-buffertrin.
Firkantgeneratorer.
UJT kan anvendes som hjertet i en række
pulsgeneratorer, der afgiver forskellige kurve
former. Her skal vises et par stykker, der af
giver firkantoutput.
På fig. 16 danner Q2 og Q3 en NPN bista
bil multivibrator (flip-flop), der også kaldes „et
dividér-med-2 kredsløb1'. Ved slutningen af
hver periode ledes den positive puls fra R4 til
emitterne på Q2 og Q3. Denne puls får multivibratoren til at ændre tilstand. Hver gang
UJT’en afgiver en puls, skifter outputtet på
flip-floppen og UJT-frekvensen er delt med 2.
Output kan udtages fra emitterne på Q2 og Q3
+ 9-12V

Fig.18

og er helt firkantede. De to outputs er i mod
fase med hinanden (komplementære).
Fig. 17 viser PNP-udgaven af fig. 16. I dette
tilfælde er det den negative puls fra R3, der
anvendes til at trigge flip-floppen med, ellers er
de to kredsløb ens.
For begge opstillinger gælder, at C2 og C3
skal være lige store - og cirka en hundrededel
af Cl. Eksempel: Hvis Cl er 100 nF, skal både
C2 og C3 være på 1 nF hver. Imidlertid må
OZ JULI 1971

C2 og C3 ikke gøres meget mindre end 100 pF.
Begge kredsløb (fig. 16 og 17) kan afgive fir
kantpulser over et 100 : 1 frekvensområde,
hvor frekvensen bestemmes af RI. Er indstil
lingen for grov, forbindes et 5 k potentiometer
i serie med RI.

kHz. Outputs kan udtages fra Q2 og Q3 kollek
torerne, og de to outputs vil være i modfase.
Firkantgenerator med variabel ON/OFF tid.
Dette kredsløb (fig. 19) kan afgive pulser,
hvor ON/OFF tiden kan varieres uafhængigt af
hverandre. Hver af disse to tider kan varieres i
forholdet 100 : 1.
Kredsløbet er faktisk identisk med det på fig.
18. Q2 og Q3 danner en bistabil multivibrator,
der trigges af positive pulser over R6. Der er
imidlertid en forskel på de to kredsløb, idet vi
her har inkorporeret to modstandskombinatio
ner, der begge har til formål at oplade C1. Des-

Firkantgenerator med variabel frekvens- og
pulsbredde.
Det i fig. 18 viste kredsløb kan generere pul
ser, hvis repetitionsfrekvens samt pulsbredde
(varighed) kan varieres. Frekvensen kan varie
res i forholdet 100 : 1 og pulsbredden kan
varieres i forholdet 10 : 1.

Pulsgenerator med variabel on/off tid
Fig. 19

I dette ret simple kredsløb danner Q2 og Q3
en monostabil miltivibrator (one-shot), hvor
pulsbredden bestemmes af R9 + R10 + C4. Den
monostabile trigges af positive pulser, der ledes
fra R4 til basen på Q3 gennem C2 og D1.
Det ses, at repetitionsfrekvensen bestemmes
af UJT’en og pulsbredden bestemmes af multivibratoren. Det vil være nødvendigt at ændre
værdierne for Cl + C2 + C4, hver gang man øn
sker at skifte område, men alle tre kondensato
rer vil som regel være af samme værdi. Hoved
betingelsen for, at det hele kører som det skal,
er, at pulsbredden altid skal være mindre end
UJT-frekvensen, da stabil funktion ellers ikke
vil kunne opnås. Meget groft eksempel: Man
kan ikke opnå en pulsbredde på 1 sek. ved 10
O Z JULI 1 971

uden er dette kredsløb forsynet med et par
diode-gates, der styres af multivibratoren og
udvælger den ønskede tidskonstant, der bestem
mes af kombinationerne R1+R2 samt R3 og
R4.
Antag, at når forsyningsspændingen tilslut
tes, er Q2 ON og Q3 OFF. Q2’s base ligger på
0 volt - og derfor er dioden D4 forward-biased
- og derved er D3 det modsatte. Der løber der
for ingen ladestrøm til Cl gennem R3 + R4.
Q3’s kollektor ligger næsten på forsyningsspæn
dingens potentiale, og derfor er dioden D2
back-biased. Derved er D1 forward-biased, og
Cl kan oplades via RI — R2 - og kun gennem
disse. Når Cl er opladet, fyrer UJT’en og trig
ger multivibratoren så Q2 går OFF og Q3 går
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ON. Derved bliver D2 forward-biased, D4 bli
ver back-biased og R1+R2 afbrydes. Nu kan
Cl kun oplades gennem R3 + R4. Og sådan
bliver det ved.
C2 og C3 er ens i værdi og lig med en hun
drededel af C1 ned til en minimumværdi på ca.
100 pF Hvis Cl er 100 nF, kan output-pulser
nes ON/OFF-tid varieres individuelt mellem ca.
500 μs og 50 ms.

dingen og således danne forskellige mark-space
pulssignaler på Q5’s (eller Q4’s) kollektor. Mini
mum og maximum for mark-space forholdet kan
presættes med R6 og R8. Forskellige arbejdsfre
kvenser kan opnås ved at ændre værdien af Cl
som tidligere nævnt. Man vil måske kritisere,
at der medgår hele 5 transistorer til denne op
stilling, men herved opnås, at kredsløbet er to
talt frit for interaction — en fordel, der mig be-

+ 9-12V reguleret

Firkantgenerator med variabel frekvens
og variabelt mark-space forhold.
Fig. 20 viser en generator, der kan afgive
firkantpulser, hvis frekvens og mark-space for
hold (ON/OFF TID) kan varieres individuelt
over et ret stort område. Hvis f. eks. mark
space forholdet sættes til 9:1, kan frekvensen
varieres fra f. eks. 10 Hz til 1 kHz, uden at
mark-space forholdet påvirkes. Ligeledes, hvis
frekvensen sættes til f. eks. 100 Hz, kan m-s for
holdet varieres 100 : 1 eller 1 : 100, uden at
frekvensen påvirkes deraf. Denne type genera
tor anvendes meget i senderterminaler ved analogt-proportionelle
2-kanals
fjernkontrolsyste
mer (Radiokontrolsystemer o. lign.).
På diagrammet ses, at Q2 og Q3 danner en
Darlington
emitterfølger
(Super-Alpha-Pair),
der tillader at en savtakspænding med lav impe
dans kan udtages fra modstandskæden R6 + R7
+R8, uden at Ql’s arbejdsfrekvens påvirkes her
af. Denne savtakspænding ledes gennem R9 til
den Schmitt-trigger, der dannes af Q4 og Q5.
Ved at justere R7 kan Schmitt-triggeren bringes
til at trigge på forskellige niveauer af savtakspæn-
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kendt ikke kan opnås med færre komponenter,
hvis man altså vil anvende diskrete kompo
nenter.
Efterskrift.
Hvis man påtænker at bygge og anvende et
af de her angivne kredsløb (eller ønsker at an
vende UJT’er i det hele taget), bør man sikre sig,
at forsyningsspændingen er nogenlunde stabil
og godt filtreret. Den behøver ikke absolut at
være zenerstabiliseret (undtaget er dog absolut
frekvensdeling), men den må ikke indeholde
AC-rester, da dette kan give amatøren grå hår
i hovedet. Ligeledes kan halvdøde tørelemen
ter give anledning til adskillige problemer.
De på diagrammerne angivne værdier for
kontrolpotentiometrene kan meget vel være for
grove (i de fleste tilfælde er de det). Hvis en
finere indstilling ønskes, kan et potentiometer
indsættes i serie med det for grove ditto. Hvis
det store bestrygningsområde ikke er ønsket, kan
værdien for de faste modstande mellem poten
tiometer og plus blot øges og potentiometerets
værdi nedsættes tilsvarende.
OZ J U LI 1971

En metode til at lave forplader på
Af Niels Jalling, Fortebakken 3, 8240 Risskov

Vi har vel alle beundret det fabriksfremstil
lede grejs flotte forplader og ønsket at vores
eget hjemmelavede fremtrådte med et lige så
flot ydre. Man kunne jo gå til en gravør og få
ham til at lave det, men det koster mange
penge, der kunne have været brugt på bedre
måde til eksperimenter og nyt grej. Sådan har
jeg i hvert fald haft det, og da jeg arbejder en
del med klar plexiglas, tænkte jeg, at løsningen
måske var der.
Efter mange eksperimenter med at anbringe
tekst og så videre på forsiden af pladen, fandt
jeg på at tegne på bagsiden og derefter male
ovenpå, det var det helt rigtige, og det er meget
simpelt at lave.
Her er så fremgangsmåden: Man anskaffer
en klar plexiglasplade 2-3 mm tyk - det er
stift nok til forplader indtil 40 X 60 cm. Der
næst anskaffer man nogle tuschskabeloner af
den slags, der bruges til teknisk tegning og nog
le rørpenne, der passer til skabelonerne. (De
har for øvrigt været omtalt her i OZ for nogle
år siden.)
Så tager man sin plexiglasplade og sliber den
med ståluld på bagsiden, der skal slibes i alle
retninger og over det hele, ellers vil tuschen
ikke hænge ved, og slibningen er usynlig, når
man er færdig.
For at man ikke skal få problemer med, at
teksten ikke skal kunne ses under knapper og
lignende, venter man med at begynde tegne
arbejdet, indtil man har anskaffet alle knapper
O Z JUL! 1971

og alle komponenter er anbragt på chassiset.
Man tegner altså på bagsiden af pladen, den
side, der er slebet. For at teksten ikke skal
komme til at stå og hoppe op og ned, kan man
tegne nogle tynde blyantsstreger, og føre skabe
lonerne efter dem. Hvis man skriver forkert,
kan det forkerte slibes væk med ståluld. Når
man skriver, skal man huske at alt, hvad der
skrives, skal stå spejlvendt, men det er heller
ikke svært, hvis man har øvet sig lidt. Når så
tegnearbejdet er færdigt, visker man alle bly
antstreger ud med et blødt viskelæder.
Så køber man en dåse hobbymaling af den
slags, der anvendes til at male plasticmodeller
med, i den farve, man vil have sin forplade.
Det maler man så over alt det man har skrevet
og tegnet. Man skal bare passe på at male det i
et jævnt lag over det hele, ellers vil bagfra kom
mende lys skinne igennem, og det ser ikke godt
ud. Eventuelt kan man male to gange. Når man
så er færdig, viser det sig selvfølgelig, at der er
en fejl, men den kan rettes, blot skal man
vente indtil malingen er helt tør, d.v.s. et par
dage. Så er det bare at slibe det forkerte væk,
rette og male over igen.
Når man så er færdig, kan man glæde sig
over en flot modtager, sender eller hvad det nu
er, man har lavet, og så har denne her metode
den fordel, at det ikke er til at slide teksten af,
se bare på en fabriksfremstillet forplade. Om
kring de knapper, der bruges hele tiden, er lak
og så videre helt slidt af. Det sker med garanti
ikke på denne måde. Held og lykke med ar
bejdet.
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Ved OZ7CH Carl Ulrich
Holten, Humlevej 13,
Jyllinge
4000 Roskilde

Hertil sendes spørgsmål,
der ønskes besvaret
i denne rubrik.

På grund af manglende tegninger kan vi des
værre først bringe 7CH's egentlige artikel i næste
nummer, men efterfølgende noter kan godt stå
alene.
TR.
Foldet dipol
- er en almindelig, symmetrisk ½ λ-dipol, hvis
ender er forbundet med hinanden ved hjælp af
et andet, men ubrudt, ½ λ-element parallelt
med og i meget kort afstand (V100-V200 λ) fra
det fødede element. Kan være af tråd eller rør.
Ved benyttelse af rør bør en foldet dipol frem
stilles af ét stykke på ca. 1/1 λ længde (2 = bøl
gelængden i meter), der foldes sammen til den
nævnte form. Impedansen bliver med den sam
me dimension materiale hele vejen igennem:
240-300 ohm, men ved at benytte forskellig di
ameter for dipol og ½ λ-element opnås en trans
formering af impedansen. Dette benyttes f.eks.
når en 300 eller 600 ohm symmetrisk feeder
skal tilsluttes en antenne, hvis impedans ved an
vendelse af en almindelig dipol er for lav.
T-match
- er en tilpasningsmetode, mellem feeder og
antenne, hvis mekaniske udformning ligner det
store bogstav T. Selve det fødende element er
ubrudt, og udtaget til feederen foretages v.hj.a.
et par tråde eller aluminiumspinde/rør fastskru
et et sted mellem midtpunkt og enderne, sym
metrisk i forhold til midtpunktet og ført paral
lelt med antenneelementet i en afstand af V100V200 λ fra dette. Ligner princippet ved den fol
dede dipol, men fødningen sker tættere ved an
tennens midtpunkt. I dette tilfælde benyttes altid
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Antenner
og udbredelses
forhold

tyndere materiale i T-matchingen end til selve
antennen. Herved opnås den ønskede optrans
formering af antenneimpedans til feederimpedans. Den ønskede impedans kan findes enten
ved at forskyde udtagene på antenneelementet
eller ændre materialetykkelsen på T-matchin
gen. Benyttes, som ved den foldede dipol, med
fordel til symmetrisk feeder.
Spørgsmål vedrørende udbredelsesforhold
Som overskriften til disse sider lader ane, vil
udbredelsesteknikken også blive behandlet her
efter spørgsmål-og-svar-metoden. Det har dog
i de sidste måneder skortet på henvendelser des
angående, og jeg skynder mig derfor at under
strege, at ethvert spørgsmål, der blot tangerer
teknikken efter at HF’en har sluppet TX-antennen eller inden den når RX-antennen, til hver
en tid er velkommen. P og T har jo været så
elskværdig at hjælpe os med de månedlige for
udsigelser her i OZ, men der må utvivlsomt
være mange, både blandt nye og ældre medlem
mer, der kunne tænke sig at stille andre spørgs
mål indenfor dette felt.
løvrigt har vore redaktører givet disse sider
et teknisk meget avanceret hoved og det må da
kunne inspirere, men også mere jordbundne
spørgsmål er velkomne.
Benyt sommerferien til at iagttage f.eks. lang
distance 2 m-forbindelser, 10 m „short-ship“forhold (27 MHz-medlemmer må da have noget
at fortælle eller spørge om) eller det næsten dø
de 20 m-bånd i juli-måned og lignende, og lad
mig så få nogle spørgsmål.
På genhør og god ferie.
7ch.
OZ JULI 1 971

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

Jeg har et gammelt oscilloskoprør liggende,
som jeg hidtil forgæves har søgt oplysninger
om. Røret er fremstillet i England, og bærer
påskriften: A.C.R. 13 ZC/3596 K. Kan du give
mig oplysninger om data og sokkelforbindel
ser? Eller skal jeg gøre som brevkassens be
rømte mesterkok plejer at gøre ved tilberednin
gen af havkat?
For den nye læser, der ikke måtte kende den
kulinariske baggrund for brevkassen, kan jeg ile
med at fortælle, at vor mesterkok tilbereder
havkat på denne måde: Hoved og hale skæres
væk, og resten smides ud. Det er en effektiv me
tode, der med fordel kan anvendes - i elektro
nisk udførelse - overfor mange ældre konstruk
tioner og komponenter. Mange problemer ville
være løst om man havde brugt den metode no
get oftere.
Inden jeg knuser dig fuldstændig på grund af
det skumle rør, kan jeg da lige indrømme, at
jeg virkelig ikke aner, hvad det er for en fyr.
Men siden du er kommet i besiddelse af det,
vil jeg dog antage, at det ikke er det rør, der
anvendes i Tektronix nyeste storageoscilloskop.
Skulle nogle af vore trofaste læsere - om så
danne måtte findes — være bedre orienterede
end den dovne slyngel til TR, er de meget vel
komne til at sende deres oplysninger frem til os.
Vi vil så med sædvanlig forsinkelse sende dem
videre til spørgeren.
Når vi ikke kan svare er der - som vor vågne
læser (findes han?) mener at erindre, tradition
for, at vi giver spørgeren en længere sludder
med det formål at han opgiver det projekt, han
beder om råd om. Og vi vil da sandelig ikke
svigte denne tradition.
Altså. Hvis det rør, du har fået fingre i, er af
ældre dato, kan det næppe betale sig at anvende
det. Det vil blot give dig flere problemer. Ældre
oscilloskoprør har nemlig en meget dårlig føl
somhed. De kan for eksempel have en følsom
OZ JULI 1971

hed på 37V/cm i X-retningen og 21V/cm i Yretningen. Er skærmen nu 6 cm høj, vil det alt
så sige, at du skal have en spændingsforskel på
2 1 X 6 V = 126 V mellem Y-pladerne for at
give den fulde afbøjning. Disse 126 V var ikke
nogen stor spænding i de glade rørtider, men i
vor tid er det straks en mere betænkelig sag.
Transistorer er ikke gode til at afgive store
spændinger. Nyere rør har da også typiske føl
somheder, der er ca. en faktor 2 større.
Men sagen er endnu mere kompliceret. Man
kan opnå større følsomhed ved at lave Y-pladerne længere. Men det vil så også betyde, at
deres kapacitet bliver større. Og skal spændin
gen over pladerne nu variere hurtigt, vil det alt
så sige, at der skal hives en ret stor strøm ud og
ind af røret. Større strømme er rør ikke glade
for. Til røropstillinger kan man altså anvende
rør med lille følsomhed og heraf følgende lille
kapacitet, til transistoropstillinger rør med stør
re følsomhed - den større kapacitet gør normalt
ikke så meget her.
Vor intelligente læser vil nu straks mene, at
man altså kan fremstille rør med vilkårlig stor
følsomhed - blot ved at lave Y-pladerne meget
lange. Så snedigt er det nu ikke. Grunden til at
følsomheden stiger, er jo, at elektronerne i
længere tid bliver afbøjet når pladerne er læn
gere.
Spændingsforskellen
mellem
pladerne
skubber jo elektronerne til siden. Jo længere
tid det går for sig - des mere bliver strålen af
bøjet. Men den tid en bestemt elektron befinder
sig mellem pladerne skal være lille i sammenlig
ning med periodetiden af signalet på Y-pla
derne. Er det ikke tilfældet, vil denne her stak
kels elektron først blive trykket opad - hvis
feltet nu vender den vej - når elektronen kom
mer ind mellem pladerne. Senere skifter feltet
over pladerne, men vor lille ven er jo stadigvæk
inde mellem pladerne, og den vil nu blive af
bøjet den anden vej. På denne måde vil den zigzagge sig vej, og den resulterende afbøjning vil
blive meget lille. Skal vores oscilloskoprør bru
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ges til højere frekvenser, er der altså en grænse
for, hvor lange Y-pIaderne kan være, og der
med for hvor god følsomhed, der kan opnås.
I de sidste år har man lavet oscilloskoper,
der kan gå op til flere hundrede MHz. For at
få en rimelig følsomhed på dem laver man det
fif, at pladerne bliver delt op. Og nu har man
ikke samme spænding på alle de små stykker,
den består af, men sørger for, at spændingen
hen langs Y-pladen netop bliver så meget for
sinket, at spændingerne hen langs pladen lige
netop udbreder sig med den samme hastighed
som elektronstrålen. På den måde opnår man,
at en bestemt elektron ser samme spændings
forskel mellem Y-»pladerne«, ligegyldigt hvor
mellem pladerne den befinder sig. Smart ikke?
Sammenlign pladerne med et coaxialkabel, hvor
signalet jo også forsinkes. Ved at anvende den
ne teknik har man været i stand til at lave rør,
der kan anvendes op til 500 MHz.
Naturligvis er der endnu flere ting der influe
rer på et oscilloskoprørs egenskaber - accelera
tionsspændingens indfyldelse har f. eks. ikke
været nævnt, men for ikke at drive den alt for
vidt må vi vel nøjes med denne tekniske og
halvvidenskabelige forklaring!
Og til den spørger, der manglede oplysnin
ger om en Storno-station. Du er ikke glemt,
men jeg har ikke været i stand til at få oplys
ningerne frem endnu. Kommer nok i næste
nummer.
NG.
Jeg står med to rør, som jeg desværre ikke
kan finde nogle data på. Det drejer sig om et
Telefunken RL12P50 og et RCA RL12P35.
Kan du give mig deres data og evt. andre typer
med samme data. Desuden vil jeg gerne vide,
om et PB2/200 kan erstatte et 813. Jeg håber,
du kan hjælpe.
De to først nævnte rørtyper stammer begge fra
den tyske krigsmaskine tilbage omkring den 2.
verdenskrig. De er nok begge fremstillet af Te
lefunken, at RCA skulle have fremstillet sådan
noget lyder komplet usandsynligt. Typebeteg
nelserne skal læses: R = röhre, L = leistung
(effekt), 12 = glødespænding i volt, P = Pentode, 35 = anodetabet i watt. RL12P50 har
altså et max. anodetab på 50 W. Begge typer
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var meget populære i årene efter krigen, idet de
har fanggitteret ført ud, hvilket indbød til at
lave fone ved på simpel vis at modulere dette.
Ligesom AM er disse rør nu forældet og - tro
ede man - døde og borte. Vil du bygge sender,
så er der langt bedre og mere moderne sender
rør til rådighed i dag. Som HF-forstærker ved
telegrafi (CW) gælder følgende data:
RL12P35
Anodespænding, V
Skærmgitterspænding, V
Styregitterspænding, V
Anodestrøm, mA
Skærmgitterstrøm, mA
Styregitterstrøm, mA
Udgangseffekt, W

800
200
h-80
90
22
3
50

RL12P50
1000
300
h-80
120
10
2
85

Begge typer har en meget speciel sokkel,
hvortil må fremskaffes en speciel fatning (for
skellig for de to). Eneste fornuftige anvendelse
er efter min mening som reserverør i sendere,
hvor de er brugt i forvejen. - PB2/200 er en
forældet senderpentode, den ligner nærmest en
forvokset RL12P35, idet den har fanggitter og
anode ført ud i toppen. Philips’ erstatning for
813 hedder QB2/250. De to rør har 12 V, 3,35
A hhv. 10 V, 5 A glødetråde. PB2/200 kan
muligvis erstatte 813, når hensyn tages til for
skelle i glød, fatning og andet, men det er vist
en noget tvivlsom affære! - Af senderrør for
amatører er i dag QE05/40, også kaldet 6146,
et almindeligt og udmærket valg, men det er
væsentlig billigere at bruge et af de moderne
TV-afbøjningsrør, som PL504, PL505 og PL509, det sidste har et anodetab på 30 W. Disse
rør findes i E-udgaven til 6,3 V glød, men om
disse let kan fås, vides ikke. Moderne amatør
sendere bruger op til 4 stk. i parallel, hvorved
kan opnås over legalt input med under 800 V
anodespænding.
7AQ.
Det er efterhånden lang tid siden, at vi har
bragt noget, om, hvad man kan opnå med halv
ledere i dag. Her er så nogle kurver - taget fra
The Microwave Journal - der viser, at man på
70 cm kan købe transistorer, der kan afgive
over 30 watt. Og på 23 cm kan man få ca. 20
watt. Pris? Ukendt - og sikkert ikke relevant
for amatører de første par år!
NG.
Se tegning næste side.
OZ JULI 1971

TR’S HJØRNE
Antennen i antennebrevkassen.
Den antenne, der bruges i „hovedet“ til OZ
7CH’s antennebrevkasse, er noget, vi har sakset
uden at reflektere meget over, hvad det var udover at den ser godt ud! Derfor denne lille
forklaring: den bruges på radioobservatoriet i
Raistings ved München, der er et ret internatio
nalt foretagende. Det er en parabol med en åb
ningsdiameter på 28,5 m, hvilket giver et gain
på 60 dB på 4GHz. Den første antenne på dette
observatorium ses i baggrunden, eller rettere
man ser den „radome" d.v.s. plastickuppel ne
derst til højre i horisonten. Vand og is på rado
men gav imidlertid ekstra støj, hvorfor den nye
antenne i forgrunden er udrustet med 5000 var
melegemer (infrarøde strålere). Så den er altså
ret avanceret!
OZ JU LI 1971

Rettelse.
I OZ4GI’s artikel i OZ nr. 6 er der nogle
fejl. De har redaktionelle årsager, og skyldes
altså ikke 4GI.
Forbindelserne på transistoren 2N5222 skal
være B.E.C. og ikke E.B.C. Følgende skal æn
dres på modulatoren: Indgangskondensatoren
skal være 0,33 μF. Det omtalte potentiometer
PI sidder i indgangen, mellem mikrofonen og
kondensatoren. P2 er potentiometret på 2,5 k.
Kondensatoren på 4,7 nF mellem kollektor på
TI og basis på T2 skal være 0,1 μF. Elektrolyt
ten på 100 μF, der sidder på modstanden til
basis på T2 skal ikke gå til stel, men på den
anden side af modstanden på 1 k, som går til
12 V.
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Europæisk
VHF STÆVNE - ALS
1971
For første gang afholdt de sønderjyske afdelinger
et europæisk VHF stævne. Stævnet blev afholdt i
weekenden 5.-6. juni på øen Als.
Stævnets fornemste opgave var, at samle europæiske
VHF/UHF amatører til en weekend under hyggelige
og kammeratlige former og udveksle erfaringer.
Stævnets gæstebog, giver et lille indblik i, hvilke
europæiske lande der var repræsenteret, selv om man
ge desværre undlod at indskrive sig!
De talrigst repræsenterede gæster var tyskerne, der
efter hollænderne, svenskerne og islændingene.
Stævnet blev begunstiget af et vidunderligt vejr,
solen stod højt på himlen både lørdag og søndag,
hvilket ikke mindst var medvirkende til at ca. 400
amatører besøgte stævnet.
Stævnet åbnedes lørdag kl. 13,00 af OZ9AC, der
bl. a. omtalte ideen med stævnet, og dets betydning
for et godt samarbejde på VHF båndene. Han sluttede
med at takke de sønderjyske afdelinger for initiativet,
og det store arbejde der er forbundet med et sådant
stævne.
Efter åbningstalen blev dørene slået op for amatørgrejudstillingen, hvor alt hvad der findes af kommer
cielt grej på VHF området var repræsenteret. Mange
amatører samlede sig om udstillingsgenstandene for at
studere det udstillede grej, de måske kunne tænke sig
at anskaffe, eller for at købe forskellige komponenter.
Samtidig med de velkendte tilbud fra inden- og uden
landske fabrikanter, viste udstillingen talrige nyheder
for UHF/VHF amatøren!
Firmaet „Special antenner" v/ OZ5HF, viste flere
antennenyheder for VHF/UHF, f. eks. en 4x6 ele
ment samt en 10 element til 2 meter, og en 4x10
element til 70 cm, alt i en let og virkelig gedigen ud
førelse.
Hos firmaet „VHF-teknik“ v/ OZ9SW, tiltrak de
fuldtransistoriserede
modulprint
stor
opmærksomhed.
Printene kan kombineres til en moderne komplet ESBVHF transceiver, eller bruges enkeltvis i forbindelse
med andet udstyr. Interessant var også en prisbillig
transverter og converter til 2 meter.
Firma „Greystone elcctronic A/S“, var repræsente
ret med hele deres alsidige program, der spænder fra
bananstik til komplette HF-transceivere. Særlig inter
essant var firmaets nye 2 meter converter, samt en
VFX, der er den første enhed i en komplet 2 meter
transceiver, der er under udvikling.
Print i meget fin udførelse, til alle forekomne kon
struktioner i amatørbladene „OZ“, „UKW berichte"
o. m. a. viste firmaet „OZ9HV-print“.
Tidskriftet „UKW berichte" ved OZ3GW, viste et
udvalg af tidskriftets ældre numre, samt ekstrahefterne, der stadig kan købes.
I det alsidige „Drake" program fra „Werner-Radio" v/ OZ8BW, var den nye 2 meter transceiver
særlig
interessant.
Firmaets
Hy-Gain
antenneprogram
viste foruden beamantenner, en interessant rundstrå
ler med stort gain til 2 meter.
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Et lille udsnit af deltagerne under frokosten,

DJ7RI rigger 70 cm TV udstyret til, inden transmis
sionen fra campingpladsen.

Ballonopsendelsesteam'et
og 5WK arbejder.

9BE, 6HY, 8PV, 7LX, 2EQ

OZ JULI 1971

Firma „Instrutek", viste foruden deres interne TVanlæg, et udvalg i måleinstrumenter for amatøren,
hvoraf
særlig
universalmetrene
og
transistortesteren
vakte interesse.
Firma
„Bredgård",
Augustenborg,
var
repræsente
ret med alle typer kabinetter for den selvbyggende
amatør. En virkelig interessant nyhed.
Som denne udstilling tydelig viser, har vore hjem
lige
fabrikanter
taget
fabrikationen
af
tidsvarende
2 m og 70 cm grej på programmet, enten i kit eller
samlet, alt efter ønske og så til en overkommelig
pris!
Stævnet
havde
forskellige
arrangementer,
hvoraf
de fleste blev afviklet om lørdagen. Det første arran
gement var en 2 meter mobiltest der afholdtes på
Sydals. De nærmere enkeltheder angående testen fin
des under „mobilamatøren".
Dernæst
vistes
senere
den
engelske
amatørfilm
„Radio news", som for resten er den eneste virkelige
amatørfilm i Europa. Filmen var meget VHF præget,
og vakte stor interesse blandt tilskuerne.
Som et af højdepunkterne i lørdagens arrangemen
ter, var TV-demonstrationen på 70 cm fra en nærlig
gende
campingplads
og
til
stævnehotellet.
Arrange
mentet var tilrettelagt af OZ7LX i samarbejde med
DJ7RI, og det var nogle virkelig gode billeder vi fik
af
badepigerne
på
campingpladsen,
hvor
senderud
styret og kamera var installeret.
Lørdagens „12“er var nok stævnets foredrag, der
blev holdt af K60KK, Dick Gromer. Foredraget, der
samlede fuldt hus i hotellets teatersal, omhandlede
moderne transistorkonstruktioner, og var virkelig vel
tilrettelagt og gennemarbejdet. Hele foredragets ind
hold blev suppleret af farvedias og praktiske kon
struktioner. For at lette alle tilhørerne, uanset natio
nalitet, og for at disse kunne få fuldt udbytte af fore
draget blev der fremstillet et hefte på dansk, tysk og
engelsk, hvor de væsentligste detaljer samt alle dia
grammer, plaseringstegninger og styklister til foredra
gets moderne konstruktioner er gengivet. Et mindre
antal af disse hefter, der er på 18 sider, kan så længe
lager haves, købes for 3 kr. til dækning af porto,
papir m. m., hos OZ5WK, Ærholm 9, 6200 Aabenraa.
Som
gik man
hyggelig
bl.
a.
præmier,
således:

afslutning på lørdagens omfattende program,
i gang med et veldækket kaffebord, til en
gang amatørsnak. Under kaffebordet foregik
præmieuddeling
til
mobiltestdeltagerne.
Alle
der var skænket af udstillerne, blev fordelt

1. præmie, en 2 meter converter skænket af „Greystone electronic A/S“, gik til OZ3M.
2. præmie, en
tek", gik til OZ1FF.

transistortester

3. præmie, en 2 meter
»Werners Radio«, gik til OZ8BX.

yagi

skænket
antenne

af

„Instru-

skænket

af

4. præmie, et print til OZ3KI sender fra OZ skæn
ket af „OZ9HV-print“, gik til OZ4HZ.
Efter præmieuddelingen afholdtes der, til spænding
og morskab for deltagerne, et amerikansk og et kine
sisk lotteri. Præmierne, et byggesæt til en 2 meter
converter
samt
en
sammenklappelig
yagiantenne
til
OZ JU LI 1971

2 meter, var skænket af udstillerne „VHF-teknik" v.
OZ9SW og „Special-antenner" v. OZ5HF.
Søndagens arrangementer var mest præget af 70
cm amatør TV demonstrationen og ballonopsendelsen
med 2 meter omsætteren. Amatør TV sender og mod
tager med alt tilbehør, blev af hensyn til pressen og
andre interesserede, opstillet samlet på hotellet, hvor
OZ7LX og DJ7RI gennemgik hele det avancerede
udstyr med alle dets raffinementer.
Ballonopsendelsen
med
VHF
omsætteren
foregik
foran hotellet, og havde samlet et stort publikum. Op
sendelsen forløb planmæssigt, og der blev arbejdet
bl. a. PAo, SM, DL o. s v. stationer over omsætteren.
Vi håber at alle amatører, der har arbejdet over om
sætteren, indsender rapport til „VHF-spalten", så en
fyldestgørende oversigt kan offentliggøres. I forbindel
se med arrangementerne om søndagen var pressen in
viteret, og vi har fået en fin PR igennem aviserne,
såvel i tekst som billeder.
Under hele stævnet var der som en service for stæv
nedeltagerne, arrangeret et målelaboratorie, som un
der ledelse af OZ8DS udførte målinger på amatørgrej.
Måleinstrumenterne var velvilligst stillet til rådighed
fra Sønderborg Teknikum.
Stævnet lukkede officielt sine porte søndag kl. 12.00,
efter to interessante dage, hvor luften bogstavelig talt
dirrede af VHF snak. Der er vist aldrig blevet snak
ket så meget VHF, af så mange, på så lillle et områ
de, og stævnet har uden overdrivelse opfyldt sin mis
sion.
Til slut vil vi gerne takke alle, der har ydet deres
bidrag, stort eller lille, for at det europæiske VHFstævne-Als, kunne blive en realitet, og dermed bidrage
til, at de sdj. afdelinger atter kan notere sig for et
vellykket arrangement.
P.D.S.A.V. OZ5WK, Kalle.

Jeg har lidt misfornøjelse, jeg vil af med:
1. I sidste nr. af OZ offentliggjordes en ny liste
over udstedte licenser, hvor iblandt mit navn figure
rede, men mit call var ikke med. Licens uden call, det
er jo ikke noget og da det jo har interesse for enhver,
at få sit call bekræftet i OZ indtil QTH-listen igen
kommer, så henstiller jeg at man retter den forglem
melse. Call’et er OZ8RY, tildelt sidste år af P & T.
2. I november 70 offentliggjordes en artikel af OZ
3KI vedr. en transistorsender til 2 m. Konstruktøren
har forlængst indsendt den tilsvarende modtager, samt
VFO og effektforstærker. Hvorfor følger man ikke
den første artikel op, så man kan blive færdig med
denne bærbare station. I stedet har der været en helt
anden modtager og nu 2 forskellige sendere i samme
nr. af OZ. Det er noget ærgerligt at ligge med en halv
station i så lang tid. Pse. Lad os få det resterende
hurtigst muligt.
Der næst min uforbeholdne ros over den høje
standard der holdes for bladet, både udstyrsmæssigt
og indholdsmæssigt. Det er nydeligt og interessant.
Vy 73 8RY.
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SILENT KEY
OZ2KP er død
Det blev et trist budskab til alle landets radioama
tører, da det rygtedes at OZ2KP, Karl Staack Peter
sen ikke mere var blandt os.
Et hjerteslag satte punktum for et liv der så afgjort
blev levet under en brændende interesse for radio
amatørsagen.
Som ung student kom han fra den lille jyske by ind
til den store stad, hvor han på den polytekniske lære
anstalt blev grebet af tidens største tekniske eventyr,
den fremstormende og meget spændende radio.
Det blev en kærlighed, der aldrig siden forlod ham,
og som fyldte hans tilværelse fuldt og helt.
Som det måtte gå blev han en ivrig radioamatør,
men hans store interesse var ikke den vilde jagt efter
fremmede kaldesignaler eller lange samtaler over ha
vene, men den stille syslen med de tekniske problemer,
og så det, at docere for andre, hvad han vidste om
tingene. For det er jo særlig fra den side vi bedst ken
der Kong Peter, læreren par excellence. Han kunne
forklare problemerne jævnt og enkelt. Der var stor
viden bag det han lærte sine elever, og det blev fortalt
så det kunne forstås og så det sad fast.
Der er mange gennem tiden, der kan takke 2KP
for deres viden om radio og der er også mange der
kan takke ham for den lærdom der førte til kaldesignalet.
Kong Peter var i mange år formand for EDR’s
københavns afdeling og sad ligeledes i lange tider, ja,
lige til det sidste i EDR’s hovedbestyrelse. Der vidste
man, at han var manden med sine meningers mod, og
det respekterede man ham for.
OZ2KP var en meget særpræget personlighed. En af
dem, der ofte stødte an mod den gængse opfattelse på
bjerget, alligevel kom han til at sætte sit stempel på
mange EDR-handlinger, både fordi han kunne sige
sin mening så uomtvistelig og fordi der lå stor viden
og begavelse bag hans ord.
Nu er Kong Peter ikke mere, der er blevet stille i
æteren. Vi vil alle savne ham.
Vore tanker går til hans børn og til hans trofaste
livsledsager OZ2QE. Vi kunne alle godt have undt
hende at de sammen skulle have oplevet det guldbryl
lup som lå ikke så langt forude og som skulle have
været højdepunktet i et meget lykkeligt ægteskab, men
sådan skulle det ikke være.
Vi vil ofte fremover lade vore tanker gå tilbage til
2KPs færden iblandt os, og vi vil udtale et æret være
hans minde.
OZ6PA.

I har ved jeres varme, venlige deltagelse og støtte
ved 2KP’s død og bisættelse bevist hvad godt kam
meratskab og venskab er og det vil jeg sige jer alle
tak for.
2QE
I. E. Staack-Petersen
Inger Elisabeth.
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Fra formanden
For at hjælpe P & T med deres ekspedition af mor
seattester
og
de
dermed
følgende
licensudstedelser,
har jeg lovet gennem »OZ« at opfordre afdelingsfor
mændene samt hvem, der i øvrigt har med udfyldel
sen af disse attester at gøre, at sørge for, at ansøge
rens fulde navn og komplette adresse er anført, samt
at eventuelt tildelt kaldesignal ligeledes bliver påført
attesten.
Disse ting skal fremtidigt være i orden inden den
bliver
underskrevet
af
landsforeningens
formand
og
videresendt til P & T. Det skal derfor også meddeles,
såfremt ansøgeren ikke har fået noget kaldesignal
endnu.
OZ2NU.
OZ2KP død
EDR’s hovedbestyrelse må med beklagelse meddele
tabet af OZ2KP, ing. Karl Staack-Petersen, der døde
natten mellem den 12. og 13. juni.
OZ2KP har i et par perioder været formand for
Københavns afdeling og har siddet i EDR’s hoved
bestyrelse i følgende perioder: 1953 til 1961, 1964 til
1967, 1969 og indtil sin død.
Disse næsten 16 års deltagelse i hb-arbejdet vil stå
som et varigt minde, som EDR’s hovedbestyrelse har
pligt til at holde i ære.
På hb’s vegne
Børge Petersen, OZ2NU,
formand.
(Se i øvrigt HR’s nekrolog andet steds i »OZ«).

Space-Konferencen
Denne konference, hvis fulde benævnelse er World
Administrative Radio Conference for Space Telecominunications begyndte i Geneve d. 7. juni og slutter
på et eller andet tidspunkt i denne måned. I forud
sigelserne er dens varighed ansat til ca. 6 uger.
Konferencen
samler
repræsentanter
fra
størstedelen
af de tilsluttede 140 nationer, der er medlemmer af
International
Telecommunication
Union
(ITU).
Den
sidste Space-Konference blev afholdt i 1963, og der
er siden da sket flere udviklinger, der kræver fælles
aftaler af kontrolmæssig karakter.
Konferencen vil lovmæssigt have magt til at be
skæftige sig med alle frekvensområder, men det mate
riale, og de forslag, der har cirkuleret indtil tidspunk
tet for grundlaget til disse informationer, ser det ud
til, at hovedinteressen vil samle sig om VHF-UHF
og SHF-områderne.
Englænderne er noget pessimistiske og siger, at
kendsgerningerne
at
behovet
for
tilstedeværelsen
af
satellitter, der samtidig kan »bære« op til 5000 tele
fonsamtaler, er en af faktorerne til at øge presset på
30 MHz amatør-områderne.
Amerikanerne for deres del siger, at en ITU-konference i amatør-rækker altid er blevet imødeset og
beskrevet med sådanne udtryk, som at de er årsag til
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»natlige mareridt« - at de giver »myrekryb i maven«
og at »enhver ved, at vi bliver rippet indtil skjorten
af disse kommercielle«.
Men, siger de, denne gang er der ingen grund til at
få mavekneb - dagsordenen for dette års møde er
begrænset til regler og frekvenser vedrørende kom
munikation i rummet (satellitter o. 1.) og radio astro
nomi, hvilket i høj grad er VHF- og UHF-aktiviteter.
Dette vil ikke medføre indgreb i vore HF-områder.
Amerikanerne slutter med at sige: Det er værd at gen
tage med fede typer: Denne konference vil ikke be
skæftige sig med ændringer i vore HF-bånd.
Vi får se, hvem af dem, der får ret.
Blandt konferencens forslag er der også
det foreslås at udvide nogle områder af
nesten.

ét, hvori
amatørtje

For at sikre, at disse forslag bliver godkendt, har
man fra de nationale amatørorganisationer - herunder
også EDR - henvendt sig til de nationale myndighe
der (P & T), og bedt disse om at støtte vore interesser
på konferencen.
Desværre er ikke alle vesteuropæiske myndigheder
interesserede i
at støtte
amatørernes forslag. Men
England og USA samt en stor del af Commonwealthlandene slutter op. Her som ved alle andre ITU-konferencer, tæller hver nation - uden hensyn til størrelse
- én stemme.
IARU er en af de organisationer, der må deltage.
Den vil være repræsenteret ved præsidenten W0DX,
Bob Dennison. medens PA0DD og SM5ZD vil re
præsentere Reg. I. Desuden vil der være mange ama
tører i de nationale delegationer.
OZ2NU.

Vedr. begynderstof til OZ!
Vi mangler begynderstof i OZ. Vi opfordrer
vore medlemmer til at indsende artikler, kon
struktioner og andet begynderstof. Vi har i øje
blikket en stor medlemstilgang af D amatører,
og de fleste artikler i OZ i dag er ikke for be
gyndere.
En begynderkonstruktion kan godt være en
moderne konstruktion, men blot være „skåret
ud i pap“. Det behøver ikke nødvendigvis at
være konstruktionsartikler. Vi har også savnet
artikler om den operatørmæssige side af sagen
i mange år. De forfattere, der skriver begyn
derkonstruktioner, bør skrive om, hvilke van
skeligheder. de løber ind i, og hvordan de har
klaret dem, — det er den slags begynderne vil
have. Hvis din artikel bliver godkendt af Tek
nisk Redaktør og bliver optaget i OZ, kan du
påregne dig et beskedent honorar på 75 kr. pr.
side efter de gældende regler. Dette er incl. evt.
billedmateriale og lign. Fat pennen, - se at
komme i gang, - vi må gøre noget for begyn
derne NU.
4SJ.
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Angående antenner
Som det er Roskilde afd.s medlemmer be
kendt, har vi for over et år siden optaget kon
takt med Roskilde Boligselskab angående op
sætning af antenner for radioamatører. Vi har
indtil nu kun haft en delvis færdig skriftlig
godkendelse, men efter mit møde med inspektør
Finn Kjærgård torsdag d. 18.6., foreligger nu
den endelige aftale.
Den dækker således:
Andelsboligforeningen af 1899, Roskilde Bo
ligselskab,
Havdrup-Solrød
Boligselskab,
Hvalsø-Særløse Boligselskab, samt Greve Boligsel
skab. Senere kommer dette også til at gælde
Borup Boligselskab.
Licenserede amatører, som bor i en af disse
ejendomme, bedes henvende sig til underteg
nede, da jeg gerne vil have en komplet liste
over, hvor mange antenner der bliver behov
for. Ansøgning om opsætning kan efter selska
bernes ønske KUN rettes gennem Roskilde afd.
Der skal forelægges fotokopi af licensen, foto
af ejendommen, hvor antennen skal opsættes.
(Dækkende således, at vi kan indtegne antennen
i rigtigt målestokforhold). Endvidere skal der
foreligge en accept fra forsikringsselskabet, at
der er tegnet ansvarsforsikring for antennen.
Antennens konstruktion skal godkendes af un
dertegnede (også efter selskabernes ønske), før
den må opsættes. Her tænkes på befæstigelsen
m. v.
De nærmere betingelser angående eventuelle
forstyrrelser kan fås i klubben. Fremhæves bør
dog, at man kun tager forstyrrelser til følge,
når det forstyrrede apparat er tilsluttet ejen
dommens
fællesantenneanlæg,
samt
fjernelse
af do. foretages efter vore anvisninger af en
af os godkendt person. I øvrigt har OZ3RH
og OZ4QA allerede fået accept på h. h. v. en
W3DZZ og en 4X5 elm. til 2 meter.
Vy 73 es good luck.
de OZ2UD, Ernst.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager:
OZ2NU P.O. BOX 335, 9100 Aalborg
Postgiro nr. 43746 - (EDRs Traffic Department)
Telefon: (08) 18 03 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 - Alborg
Tlf.: (08) 12 10 74

E.D.R.'s Qsl-Central:
Harry Sørensen,
Ingstrup, 9480 Løkken.
Tit.: (08) 88 41 11 - 6
Red. DX-stof:

OZ3Y
Halsebyve) 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 1446
Uwe Brodersen,
Lærkevej 25, 6270, Tønder

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

The Colombian Independence Contest
Testen afholdes fra 17. juli kl. 0001 og løber til
18. juli kl. 2359 GMT. Alle bånd må benyttes.
Europæiske stationer får 5 points for hver forbin
delse med HK-stationer, og i point for kontakt med
andre stationer. Multiplier opnås ved sammenlægning
af DRCC-lande plus HK-zoner kontaktet på hvert
bånd. Sædvanlige serienumre anvendes startende med
001.

Loggene skal sendes så de er fremme senest den
30. september 1971 - send den i god tid inden nævnte
tidspunkt. Adressen er:
Independence of Colombia Contest
C/O LCRA Ap. 584.
Bogota, Colombia.
South America.
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WCPR-50 Award
Udsteder: W2JHX, Harry Whiting, 20 Pocono Place, Holiday City, Tom’s River. N. J. 08753. Krav:
Forbindelse med mindst 50 CPR-zoner (ITU-zoner).
Alle forbindelser må være efter 1. april 1968. Endorsement vil blive givet for
all phone
all CW
2-vejs SSB
RTTY eller mixed.
Ansøgeren må være i besiddelse af de pågældende
QSL-kort, men kun en liste godkendt af Tr.Dept. samt
10 IRCs sendes med ansøgningen.
For forbindelser opnået under IARC CPR Contest
kræves der ingen QSL-kort. Stickers vil blive udstedt
for 60-70-75-80 og 85 zoner.
Der er ingen afgift for blinde amatører.
WACPR-Award
Samme regler som forannævnte, men
bindelse med alle 90 zoner. Afgiften
IRCs.

kræver for
ligeledes 10

The P-75-P Award
Dette er et tilsvarende diplom som WCPR-50x og
er tidligere omtalt her i rubrikken i oktober 1963. Det
udstedes af Central Radio Club. P.O.Box 69, Praha
I-Czechoslovakia. Det er i tre klasser:
1) for 70 zoner
2) for 60 zoner
3) for 50 zoner.
Alle forbindelser efter 1. januar 1960.
Liste godkendt af Tr.Dept. samt 10 IRCs.
DXCC
For februar d. å. er der følgende
DXCC for danske amatører:
OZ3PO 260
OZ7BQ 180

endorsements

i

British Columbia Centennial Award
Kamloops Amateur Radio Club har indstiftet oven
nævnte diplom, der kan opnås ved forbindelse med 10
stationer i British Columbia, deraf mindst 2 stationer
i Kamloops og omegn. Liste over forbindelserne be
kræftet af Tr.Dept. samt 3 IRCs sendes til:
Award Manager Mr. Brian Curtis - VE7AZC
330 Chestnut Avenue, Kamloops
British Columbia - Canada.
Ubekræftede rygter siger:
- at den britiske tilbagetrækning« fra Trucial sta
terne vil medføre at disse får selvstændig status, hvil
ket vil sige 7 nye lande til DXCCs landsliste,
- at den for nylig afholdte ekspedition til Laccadive Isl. siges at have haft 13 000 forbindelser på alle
bånd fra 80 til 10 m.
The ZL-Award
Award Manager: ZL2GX 152, Lytton
borne, New Zealand.
Krav: Kontakt 50 ZL-stationer i 1971.
Bekræftet liste over QSO's fremsendes.
Afgift: 3 IRCs.

Road,

Gis-
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Nærmere oplysninger om de russiske prefix’er
På grundlag af materiale modtaget af OZ3WP og
den franske amatørorg. REF skal vi prøve at give
nogle mere fyldige oplysninger om vilkårene for de
nye prefixtildelinger i Rusland. Da det jo berører en
væsentlig del af de nationer, vi hører på flere af vore
bånd, mener vi det berettiget at bringe disse oplys
ninger, selv om de tager nogen plads.
Fordelingen af cifrene:
Europæisk del:
1: Zone nordvest 7: Zone sydvest
2: - vest
3: - centrale Asien)
4: - øst
5: - sydvest - Sibirien
6: - sydøst

Asiatisk del:
8: - syd (Central
9: - Vest
0: - Øst Sibirien

De enkelte zoner:
Zone 1: UK1, UAL, RA1:
A.B
Byen Leningrad
C,F
Leningrad region (Oblat)
O
Arkhangelsk region
P
National distr. Nénets.
Vologda region
Q
T
Novgorod region
W:
Pskov region
Z:
Murmansk region
N:
selvstændig rep. Karelen
(Petrozavodsk)
Zone 2: UK2, UA2, RA2:
F
Kaliningrad region
UK2, UC2, RC2:
A:
Byen Minsk
Minsk region
C:
I:
Grodno region
L:
Brest region
O:
Gomel region
Moghilev region
S:
W:
Vitebsk region
UK2, UP2, RP2:
B.P :
RSS. Lithuanie (Vilnius)
UK2, UQ2, RQ2:
RSS Lettonie (Riga)
G.Q :
UK2, UR2, RR2:
R,T :
RSS Estonie (Tallinn)

F
E
G
I
L
M
N
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Zone 4: UK4, UA4, RA4:
: Volgogradi region
A'
: Saraatovi region
C
: Pensa region
F
: Kuibychev region
H
: Uljanovska region
L
N
: Kirovi region
: Tatari - Selvst. rep. (Kazan)
P
: Mari - Selvst. rep. (Iochkar-Ola)
S
: Mordva - Selvst. rep. (Saransk)
U
: Udmurdi - Selvst. rep. (Ijevsk)
w
: Tsuvassi - Selvst. rep. (Tchebokst
Y

0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P

Q
R
S
T
U
V

w
X
Y
z
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: Moskva region
: Orel region
: Lipetsk region
: kalinini region
: Smolensk region
: Jaroslav region
: Kostroma region
: Tuula region
: Veronezi region
: Tombo vi region
: Rjazani region
: Gorki region
: Ivanovi region
: Vladimir region
: Kurski region
: Kaluuga region
: Branski region
: Belgorod region

: RSS Moldaavia (Kichiniov)
UKS, UB5, RB5:
: Sumo Region
: Ternopoli region
: Tserkassi region
: Tagakarpatie region
: Dnepropetrovski region
: Odessa region
: Flersoni region
: Poltaava region
: Donetsi region
: Krimmi region
: Roveni region
: Harkovi region (Kharkov)
: Vorovsilovgradi region
: Vinnitsa region
: Volonski region
: Zaporozje region
: Tsernigovi region
: Ivano-Franko region
: Hmelnitski region
: Kiievi region
: Kirovogradi region
: Lvovi region
: Zitomiri region
: Tsernovitdi region
: Nikolaevi region
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Zone 6: UK6, UG6, RG6:
G
: RSS Armeenia (Erivan)
UK6, UD6, RD6:
C
: Nahitsevanski selvs. rep.
D
: RSS Azerbaidzani (Baku)
K
: Nagorne-Karabahhi selv. region.
UK6, UF6, RF6:
F
: RSS Georgia (Tbilissi)
0
: Louna-Ossetdi selv. region.
Q
: Adzarii selvst. rep. (Batumi)
V
: Abhaasi selvst. rep (Sukhomi)
UK6, UA6, RA6:
A
: Krasnodari territorium
E
: Karatsaevo-Tserkassi selv. region.
H
: Stavropoli territorium
1
: Kalmokki. Selvst. rep. (Elista)
J
: Osseetia. Selvst. rep.
L
: Rostovi region
P
: Tsetseno-Ingussi selv. rep.
U
: Astrahani region
W
: Dagestani selvst. repl.
X
: Kabardiini-Balkari selv. republik.
V
: Adogeiski selvst. region.
Zone 7: XJK7, UL7, RL7:
B
: Tselinogradski region
C
: Kazakhstan (Nord)region
D
: Semipalatinski region
E
: Koksetavski region
F
: Pavlodarski region
G
: Alma-Ata region
I
: Aktjubinski region
J
: Kazakstan (Vest)region
K
: Kozel-Ordinski region
L
: Kustanai region
M
: Uraali region
N
: Tsimkenski region
0
: Gurjevi region
P
: Karaganda region
T
: Dzambuli region
V
: Taldo-Kurgani region
Zone 8: UK8.UJ8, RJ8:
J
: RSS Tadziki
R
: Gorno-Badaschanski selvst. rep.
UK8, UH8, RJ8:
H
: RSS Turkmeeni (Achabad)
UK8, UI8, RI8:
A
: Taskendi region.
B
: Kaskandariini region
D
: Sor-Darja region
F
: Andinzani region
G
: Fergana region
1
: Samarkandi region
L
: Buhaari region
O
: Namanganski region
T
: Surhandari region
U
: Horezmi region
Z
: Karakalpanski selvst. rep.
UK8, UM8,RM8:
M
: RSS Kirgiisi (Frounze)
N
: Oshi region
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Zone 9: UK9, UA9, RA9:
A
: Tseljabinski region
C
: Sverdlovski region
F
: Permi region
G
: Komi-Permjatski nationalt distr.
H
: Tomski rekion
J
: Hanto-Mansinskir nat. distrikt
K
: Jamolo-nenetsi nat. distrikt
L
: Tjumeni region
M
: Omski region
0
:
Novosibirski region
Q
: Kurgaani region
S
: Orenburgi region
U
: Kemerovi region
W
: Baskiiri selvst. rep. (Oufa)
X
: Komi selvst. rep. (Syktyvkar)
Y
: Altai-distrikt (Barnoul)
Z
: Gorno-Altaiski selvst. region
Zone 10: UKØ, UAØ, RAØ:
A
: Krasnojarski territorium
B
: Taimori national-distrikt
C
: Habarovski region
D
: Evreiskii selvst. region
F
: Sakhalinski region
H
: Evenkiiski nat. distrikt
1
: Magadani region
J
: Amuuri region
K
: Tsukotti nat. distrikt
L
: Primorje territorium
O
: Burjaadi selst. rep.
Q
: Jakkudi selst. rep.
S
: Irkutski region
T : Ust-Ordenski nat. distrikt
U
: Tsiaa region
Y
: Aginskii region
W
: Hakassi region
X
: Korjaki nat. distrikt (Region Kamtsa
Y
: Tuvi selvst. rep.
Z
: Kamsatka region
De steder, hvor russiske ord er anvendt, er disse
hentet fra et manuskript fra UR2EG.
Eksempler:
UA9SUQ ligger i Orenburgi
UK2RAV er i UR2 o.s.v.
Traffic Department beretter 17. WAE - DX Contest.
DARC indbyder til WAE-DX Contest 1971.
1. Contest-perioderne er: CW 7.-8. aug. og fone
11.-12. sept. begge perioder fra kl. 0000 GMT
lørdag til kl. 2400 GMT søndag.
2. Alle bånd mellem 3,5 og 28 MHz må benyttes.
3. Klasser: Single-operator - alle bånd.
Multi-operator - single transmitter.
4. Hvileperiode: Kun 36 timer ud af de 48 timer er
tilladt for single-operator. De 12 timers hvileperi
ode kan tages i een eller opdelt i maksimalt 3
perioder.
5. Kode: En contest-qso kan kun gennemføres mel
lem en europæisk og en ikke-europæisk station.
DE sædvanlige 5 eller 6 cifrede kodegrupper an
vendes begyndende med 001.
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6.

Points: Alle forbindelser tæller 1 point. Undta
get herfra er forbindelser på 3,5 MHz, hvor hver
qso tæller 2 points. Hver station må kun kontak
tes én gang pr. bånd. Hvert afgivet QTC giver
et point.

7. Multiplikatorer:
Europæiske
stationer benytter
den sidste ARRL DXCC-liste. Herudover regnes
call-distrikterne i følgende lande som multiplika
torer: JA-PY-VE-VO-VK-W/K-ZL-ZS-UA9/0.
Antallet af multiplikatorer på 80 mtr. multiplice
res med 3 og antallet på 40 mtr. med 2.
8.

Score: Slutsummen er antallet af qso-points plus
qtc-points multipliceret med antallet af multipli
katorer på alle bånd.

9.

QTC-trafik:
Yderligere
kredit-points
kan
opnås
ved brug af QTC-trafik. En QTC er en rapport af
en bekræftet qso gennemført tidligere i contesten,
og som senere sendes tilbage til en europæisk sta
tion.
QTC kan kun sendes fra en ikke-europæisk station
til en europæisk.
Hovedideen er, at efter et antal europæiske statio
ner er blevet kontaktet, kan en liste over disse sta
tioner rapporteres tilbage til en anden station.
Der opnås 1 point ekstra for hver genrapporteret
qso.
af En QTC skal indeholde: tid-call og qso
nummer, f.eks. 1300/DJ3KR/134
b)

En qso kan kun rapporteres
gang og ikke til den originale station.

tilbage

een

c) Kun et maksimum på 10 QTCs til een sta
tion pr. bånd er tilladt. Den samme station
må kontaktes flere gange for at opnå denne
kvota, men kun den originale qso giver qsopoint.
d) Før en speciel QTC-liste. QTC 3/7 betyder,
at det er den tredje QTC-liste der sendes, og
at den indeholder 7 qso's.
10.

Contest Awards: Certifikater
tion i hvert land. Kontinentale
blive belønnet. Certifikater vil
stationer med mindst den halve
tinentale leder.

hele timer gmt
fra - til
mhz
Region 1
Region 2
Region 3
Region 4
Region 5
Region 6
Region 7
Region 8
Region 9
Region 10
Region 11
Region 12

3,5
0.00 - 24
19-5
18 - 1
20 - 1
20 - 22
-

20 - 23
21 - 23
-

3-4

til hver klassifika
ledere vil ligeledes
også blive givet til
score af den kon

7
3-24
16-7
17-4
17-3
18 - 23
18 - 21
20 - 23
18-4
19 - 1
1-5
4-6
23-4

Nybegyndere (Single operatorer, der har fået de
res første licens indenfor det sidste år) vil modtage
et certifikat, hvis de opnår et resultat, der er bedre
end 10 % af den kontinentale leders.
11. Diskvalifikation: Tilsidesættelse af contestens reg
ler, eller usportslig optræden, eller medregning af
gentagelses-qso'er, vil være tilstrækkeligt for dis
kvalifikation. Contest-komiteens afgørelse er ende
lig12. Logs: Det forventes, at der anvendes logblade af
DARCs type eller lign. Send en stor selvadresse
ret kuvert for at få tilsendt det nødvendige antal
logblade og Summary sheet. (40 QSOs eller QTCs
pr. blad). Benyt separate logs for hvert bånd.
13. Frist: CW d. 15. sept. - Fone d. 15. oktober.
Adresse: WAEDC-Committee
D-895 Kaufbiiren
Postbox 262
Germany.

Frekvensforudsigelser.
Ved normale ionosfæriske forhold skulle denne li
ste være brugbar til oktober. Der er taget hensyn til
den forventede solaktivitet (kortere short-skip forhold
på de højere frekvenser, der fremkommer fra midten
af juni til september. Forudsigelserne er udarbejdet
efter hjælp fra WRTH, SDR (Siiddeutscher Rund
funk),
SFB
(Sender
Freies
Berlin)
sendeoversigter,
Funkschau, RBI (Radio Berlin int.) klubblad og NWR
(Nord West Radio Club)s oversigter.
Region 1: Europa til ca. 1000 km.
Region 2: Europa fra ca. 1000 km.
Region 3: Middelhavet, Nordvest- og Nordameri
ka.
Region 4: Nære Østen og Vestasien.
Region 5: Mellem, Syd- og Sydøstasien.

14
5 - 16
5-20
6-21
3-23
10 - 15
16 - 21
6-9/20-23
15 -22
7-9/15-19
11-13/18-3
20-1/4-6
18-5

21
11 - 13
7-18
11 - 17
9-15
9-14
8 - 10/ 16 - 19
11 - 13./21 - 22
15 - 21
7-9/13-18
16 - 20
-

16 - 23

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

udarbejdet af OZ-DR 1446.
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9X5VA 12,
JA8GSV 12,
FR7AJ
12, 4X4PW 12,
EP2JH 12,
4X4HK 22,
PZ2AB
22, 5H3JR
21,
5Z4MO 13,
ZS3HT/m 17, ZS6BAG 17, 4Z4HM 17,
5N2AAN 19, JR1SGS 22, MP4BEM 13, PY2CYT
19, HC4JB 22, 9Q5IA 19, EL2AC 19, KZ5AH 22.

Region 6: Nordasien, Fjerne Østen, Sydkinesiske
hav.
Region 7: Sydlige og mellemste Stillehav.
Region 8: Arabiske halvø, Øst- og Centralafrika.
Region 9: Syd-og Sydøstafrika, Madagaskar.
Region 10: Nordamerika (95' vest).
Region 11: Nordamerika (fra 95’ vest).
Region 12: Mellem og Sydamerika og Karibiske
hav.

144 HMz:

OZ-DR 1607, Flemming her fra Tønder oplyser, at
der på borgerbåndet (27 MHz) ved 15-tiden er en
del portable amerikanske stationer ofte med S9. Des
uden ligger der en del russiske stationer på 70.4,
69.77 og 66.7 MHz med max. signal kl. 16. OZ-DR
1607’s rx: Hallicrafter sx-42, ant.: 60 m lw.
En cb-amatør fra Midtjylland kommer også med
nogle kommentarer til borgerbåndet og oplyser, at
han har hørt følgende: EA (s9), OY (s5-7), LA (s5),
F (s5), I (s9), DL (s6), PA (s9). Endvidere fortæller
han, at han har haft cb-QSO med hele Europa undta
gen OE, desuden med CN8, ZC4, SV, YV, VE og W
på tx-rx Latayette He20T output 3w. Cb-ham mener
at der er mange cb’er i EDR og foreslår en cb-dx i
tilknytning til dr-dx. Kommentarer og rapporter mod
tages gerne af mig. Det skal lige meddeles at cb’ernes
prefix ikke er identisk med radioamatørernes, men
f. eks. en hollandsk cb’er kaldte sig forleden Thunderbird, hvorefter han sagde sit QTH og p.o.-box-nr.
Der findes ca. 10.000 walkie-talkie amatører her hjem
me, og den størst tilladte effekt er 0,1 W, men per
sonlig tror jeg ikke, at der er mange, der overholder
det. Efter de nye licensbestemmelser skulle der være
større muligheder for walkie-talkie amatørerne at blive
licenseret, da der som bekendt ikke kræves morseprøve til D-licensen. Mon EDR ikke kan høste man
ge medlemmer netop der?
3,7 MHz SSB:
OZ-DR 1482: ZS5XA, CR6IS, ZS5TE,
22, 9Q5RD 21.
OZ-DR 1486: ZD9BM 22, ZS4LB 23.

ZS5LE

alle

7 MHz SSB:
OZ-DR 1482: 9Q5EP 22, PY7BBD 22.
OZ-DR 1446: CR6TP 22, ZD9BM 23, PY7AJU 22,
PY7BAH 21, EA8HA 21.
14 MHz SSB:
OZ-DR 1617: JA6HCS 18, JA5BJC 17, PY2ER 22,
ZS1FA 18, 4X4GV 21, PY1TX 22, JW2NM 20,
TI2FCD 24, PY1NAX 21, CX9BP 22, HK3AUA 24,
OX3WX 21, 9K2YG 15, PY1BIM 21.
OZ-DR 1446: PY2PE. JA6AFZ, 4Z4GX, 4X4HK,
4X4BN, 4X4DK, VK4FF, 9Y4AB alle 22, 9J2LK 19,
9J2DA 19, EL2CL 21, CR7FM 18, LU8AFT 21.
21 MHz SSB:
OZ-DR 1446: CE3XB 22, CE6HM 22,
5X5NE 18, CE3ANP 21, PY1DFJ 21, TN8BK 09,
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9Q5GE

18,

OZ-DR 1482: Følgende amter i OZ: Y, M, N. D,
E og Æ, DK2UJ.
QSL-INF: 9Q5IA via WA8HNM.
OZ-DR 1482 i Middelfart kører med rx: Nogoton
(E88CC) MF 11.2 med Hallicrafters S-38E som'”bag
sats. ANT.: 2 ele. Quad, under forberedelse en 4 ele.
Det var alt for denne gang, stof modtages inden
den 22.
Best 73 good dx
OZ-DR 1446, Uwe Brodersen,
Lærkevej 25, 6270 Tønder.
Radioens fødsel, (fortsat).
Den 2. november 1920 blev for alvor betegnet som
den amerikanske radios fødselsdag. Næste nævnevær
dige dato var den 2. juli 1921 da man transmitterede
boksekampen
mellem
Dempsey
og
Carpenter.
RCA
havde installeret en sender i Hoboken og kommenta
tor til kampen var major Wight, verdens første sports
kommentator. Denne begivenhed var signalet for ra
dioens indpas i USA. Den 1. oktober fik den første
station i USA tilkendt licensen, et halvt år senere
fandtes der 380 og i 1924 allerede 1105.
I Europa gik det meget trægt, undersøgelse, udvalg,
kommissioner,
indvendinger
mod
indvendinger.
1
Wien sagde man, at posthemmeligheden ville blive
såret, så hvis radioen skulle frigives måtte radioen
plomberes, så man kun kunne høre én bølgelængde,
desuden skulle man fraråde folk imod at give penge
ud til en så unødvendig ting som en radio. I Ziirich
sagde man, at radioen aldrig ville blive frigivet, men
snart skulle alt blive helt anderledes.
Frankrig gik foran som et godt eksempel. I februar
1922 begyndte det meget beskedent fra Eiffeltårnsenderen med vejr- og industrinyheder. I foråret
1923 bliver de private radioselskaber samlet til Co.
frangais de Radiofoni og i november 1923 overtager
staten driften af stationen.
I England spejdede man til franskmændene, men
først i oktober 1923 slutter nogle større firmaer sig
sammen til BBC, og man får sendere i London, Bir
mingham og Newcastle. I januar 1923 giver postma
stergeneral endelig licensen til en station under offent
lig ansvar.
Schweiz placerede sig i det europæiske kapløb på
3.
pladsen. Lausanne fik den 22. august 1922 retten
til at sende. I 1923 oprettedes i alle kantoner radio
klubber
eller
-sammenslutninger
med
tilladelse
af
overtelegrafkompagniet. I 1931 blev alle klubber sam
let i „Schweizerischer Rundspruch".
I Tyskland blev der i 1920 fra Sender Königswusterhausen for første gang udsendt en julekoncert
og i juni 1921 transmitterede man direkte en operette
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fra Berliner Statsoper, men den egentlige fødselsdag
for den tyske radio var den 29. oktober 1923 kl.
20,00.
Man indså, at radioen kunne overføre tanker fra et
sted til et andet, men kvaliteten var meget dårlig, dog
havde man efter den tids målestok mange lyttere. Et
tal fra 1925 viser dette: I Tyskland havde man opret
tet Rigsradioselskabet, og det havde i slutningen af
året 1 mill. lyttere. Man blev bevægelige og transmit
terede
koncerter,
kaffehustransmissioner
foruden
re
portager. Man lavede de første hørespil i et 3 X 4 m
stort rum, hvor væggene bl. a. var lydisoleret med
crepepapir. Men mest sendte man grammofonmusik.
Ca. 10 år efter radioens fødsel trak de første skyer
op. Pladeselskaberne følte sig snydt, musikinteresse
rede mente, at radioen forvanskede musikken og dags
pressen kunne ikke konkurrere med radioen. Politiker
ne opdagede hurtigt, at det nye medium også kunne
bruges til andet end underholdning. Når en station
blev „erobret11 af et parti rejste der sig kritik fra lyt

terne både mod instruktørerne, kunstnerne og fore
dragsholderne. Den gang var denne form for kritik
ny, i dag kender vi den.
2.
verdenskrig, udviklingen stod stille, men propa
gandastationer opstod som svampe på begge sider af
fronterne.
Et par år efter 2. verdenskrig begyndte radioen igen
udviklingen. Man kunne lytte til glædebølger, pirat
bølger, røde bølger, sorte bølger, monobølger og ste
reo, udstrålt af ca. 27.000 stationer over hele verden.
I begyndelsen havde radioen mange børnesygdom
me, og endnu i puberteten var radioen en tvivlsom
institution, og nu i den voksne alder er det pludselig
„den gode gamle dampradio". For selv om vi har
Teistar, Early Birds, er den endnu i dag med næse
længder hurtigere, mere aktuel end nogen sinde og
med underholdning af enhver art. Ja, den sort/hvide
(nu også farve) kasse, der står i næsten ethvert hjem
har længe ikke fortrængt radioen og vil sikkert aldrig
gøre det.

Store Østjyske Rævejagt 1971 havde samlet 26 hold.
Der blev kæmpet bravt på såvel nat- som dagjagten,
men besværlighederne blev taget med højt humør.
Synd at placering nr. 25 skulle forårsages af en fastkørt vogn.
Resultatet er i øvrigt som følger:

Placering
nr.

Jæger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Hans Dam
F. Lorentzen
H. Christensen
C. G. Johansen
OZ6AI
B. Meldgaard
OZ3MI
Anders Andersen
Aage Holst
E. Lind
OZ2IA
G. Christensen
E. Hougaard
J. Jeppesen
OZ9QW
P. S. Lauersen
Axel Borg
M. Christensen
OZ1LD
P. Didriksen
S. Christensen
M. Mundbjerg
OZ2RD
OZ9SW
J. Nielsen
Karen Arenkul

Observatør
Viggo Petersen
J. Skou
O. Møller
B. Gerlach
K. Christensen
H. Olsen
A. Christensen
Søren Nielsen
Karen Holst
Frieda Matzen
Jef Jefsen
A. Nissen
Herms
P. Christensen
H. Hust
Fru Lauersen
Egon Borg
P. Jeppesen
OZ5KE
H. Jensen
E. Nielsen
N. J. Mundbjerg
Kalle
„Farmand"
K. Christensen
Karen M. Møller

Århusafdelingen siger tak for samværet og på gensyn i 1972.
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Hjemsted
Aabenraa
Herning
Tønder
-

Herning
Fredericia
Tønder
—

—
-

Århus
Munkebo
Århus
Tønder
-

Munkebo
Nyborg
Tønder
Kolding
Tønder
Kolding
Herning
Kolding
Tønder

Antal
ræve
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4

Tid
T. M. S.
3.25.46
3.26.45
3.28.53
3.34.58
3.43.24
3.46.38
4.00.34
4.00.43
4.02.27
4.11.28
4.17.26
4.21.17
4.26.43
4.38.41
4.45.12
4.45.18
4.47.08
4.49.23
5.24.12
3.46.24
3.49.10
3.43.07
3.57.33
4.00.54
2.00.49
4.34.49
3 Ye-ibye.
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Kvalifikationsjagter til DM.
Til disse jagter og DM har EDR som bekendt ind
købt 5 stempelure. Disse ure med tilhørende stem
pelkort, har indtil dato haft hjemsted i Københavns
afd.,
hvor
OZ5RO
har
varetaget
vedligeholdelsen,
men Ove ønsker ikke at fortsætte dette arbejde. Vi har
derfor i hast måttet se os om efter et nyt hjemsted for
urene. Til vores store glæde har OZ4GS (Kasserer
skens mand), indvilliget i at forestå forsendelsen og
vedligeholdelsen af urene.
Regler for benyttelse af urene til kvalifikationsjag
ter og DM er herefter følgende:
Stempelurene,
med tilhorende kort, rekvireres ca.
8 dage før benyttelsen hos OZ4GS, Svend Sigersted,
Borgmestervej
58,
8700
Horsens.
Umiddelbart
efter afbenyttelse af urene, SKAL disse returneres til
OZ4GS. med de evt. resterende stempelkort. Er der
konstateret uregelmæssigheder ved urene bedes dette
bemærket ved returneringen.
S.M.M. JUBILÆUMSJAGT
Store Midtjyske Mesterskab afholdes som offent
liggjort under rævejægeren i juni OZ, den 7.-8. au
gust 1971.
Er der nogen, der endnu ikke har kvalificeret sig
til DANMARKSMESTERSKABET, så er det om at
få fart i støvlerne, - tiden går hurtigt nu.

Kort:
A2808 Kollemorten. (HÆRVEJSKORTET)
Mødested:
Give Campingplads ved Give Friluftsbad.
Mødetid:
På Campingpladsen - der er tvungen fremmøde til
instruktion lørdag aften kl. 20.15 samt søndag mor
gen kl. 08.15.
Call:
OZ7RÆV A/U/V
Frekvens:
1825 Kc.
Sendetider:
Lørdag 21.00-00.02
Søndag 09.00-12.02
Startkort:
Sælges på Campingpladsen kl. 19.00. Gebyr 20,00
kr. EDR's medlemskort for 1971 bedes forevist.
Reglement:
„Reglement for Rævejagter", udgivet af EDR 1971.
Præmier:
Fine præmier til såvel jæger som observatør på de 3
bedste hold - evt. flere - men afhængig af tilmel
dingen.
Præmieuddeling vil foregå på campingpladsen søn
dag efter jagtens afslutning.

Resultatet for Store Fynske Rævejagt:
Nr.

Jæger

Observatør

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

G. Christensen
H. Christensen
A. Lykke Borg
H. Poulsen
C. Johansen
R. Møller Mundbjerg
Åge Holst
Hans Dam
Børge Meldgaard
Jørgen Nielsen
A. Andersen
Ingrid Lind
Finn Lorentsen
OZ2RD
Erik Lind
OZ3MI
OZ6EI
OZ9QW
OZ6RI
OZ7YM
OZ2XJ
OZ7LC
Karen Christensen
OZ3IZ
P. Lauritsen
Sten Christensen
DR 1532
P. Didrichsen
Leif Larsen
Jørgen Jepsen

Anders Nissen
Ove Møller
E. Lykke Borg
OZ8FU
Bent Corlack
Niels Jacob M.
Karen Holst
Viggo Petersen
H. Olsen
Kaj Christensen
Sten Nielsen
Jef Jefsen
John Skov
Kalle Nielsen
Frida Matzen
Anders Christensen
Harnes
Henrik Hust
Kaj Christensen
Johan
OZ8JD
Henrik
Karen Møller
OZ9YB
XYL Ella
Erik Nielsen
Peter Jepsen
H. E. Jensen
Bent Sanddal
Erik Frederiksen

Antal ræve

Min.

Sek.

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
4
2
1

150
157
162
164
164
168
169
171
171
173
177
192
208
209
217
219
226
229
244
263
268
276
279
302
156
232
323
190
112
42

49
34
09
05
57
49
54
08
45
06
03
29
45
00
50
30
17
31
16
25
17
57
16
04
37
42
01
28
29
44

Med venlig hilsen Det fynske rævcudvalg.
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Tilmelding:
Af hensyn til præmier samt køb af disse, bedes del
tagerne tilmelde sig snarest (senest 1. august)
Tilmelding kan ske til: Børge Meldgård, Bredgade
63, 7400 Herning, TELEFON (07) 12 73 53. (Både
DAG og NAT).
Arrangørerne byder hermed alle hjertelig velkom
men til STORE MIDTJYSKE MESTERSKAB FOR
20. GANG.
VY 73 de UDVALGET/Børge sekretær.
Sjællandsmesterskabet i rævejagt 1971
Helsingør og Hillerød afdelinger indbyder
i rævejagt lørdag den 14. august 1971.
Mødested: Parkeringspladsen ved Lynge kro.
Tid: Senest kl. 1900.
Præmier: Fine præmier til de 3 bedst
hold.
Kort: Atlasblad A2828 Hillerød.
Frekvens: 1825 KHz.
Regler: Jagten køres efter E.D.R. reglement af 1971
Sendetider:
Første runde:
Ræv A Første uds. kl. 2000-2001 derefter hvert
10. min. til kl. 2300.
Ræv U Første uds. kl. 2001-2002 derefter hvert
10. min. til kl. 2301.
Ræv V Første uds. kl. 2002-2003 derefter hvert
10. min. til kl. 2302.
Senest gyldige stemplede tid 2305.
Anden runde:
Ræv A Første uds. kl. 0030-0031 derefter hvert
10. min. til kl. 0330.
Ræv U Første uds. kl. 0031-0032 derefter hvert
10. min. til kl. 0331.
Ræv V Første uds. kl. 0032-0033 derefter hvert
10. min til kl. 0332.
Senest gyldige stemplede tid 0335.
Efter jagten er der præmieuddeling ved Lynge kro.
Tilmelding: senest den 7. aug. til OZ80M Ole
Maymann Hansen, Set. Knudsvej 6, 3000 Helsingør,
tlf. (03) 21 67 22.

til

SM

placerede

80M.

5.
juni var datoen for E.D.R.s første DX møde. Ca.
25 DX hams fra alle egne af landet havde fundet vej
til „Nyborg Strand", hvortil mødet var lagt.
E.D.R.s DX-group er nu en realitet. Det blev over
ladt til initiativtagerne at arbejde videre med sagen.
Gruppens adresse: (OZ3PO), Hasselvej 8, 4000 Ros
kilde. Tlf. (03) 35 85 58.
DX-PEDITION ER
Ifølge UA1CK, er der 20 m CW aktivitet fra Franz
Josef Land; operatørerne er professionelle og benytter
eget call med /UA1. Men ingen SSB aktivitet, det
interesserer dem ikke!
OZ JU LI 1971

Viggo, ex. OZ3VE, nu bosat i Såo Paulo, meddeler
følgende: Fra 1. juli og én måned frem, vil PY2FCJ
og PY2EXD være i gang fra Trinidade (PYø). Deres
frekvenser er følgende for CW: 3510 - 7010 - 14010
- 21010 - 28010. SSB: 3795 - 7070 - 14195 - 21335
- 28550. QSL via PY2FCJ: José G. Damelio, P.O.
Box 14630, Såo Paulo.
Mens dette skrives, (27. juni), er den finske DX
gruppe i gang fra EA0 Femando Poo, med kaldesignalet 3C1EG, muligvis besøges Annobon I., hvis trans
port kan fås. QSL via OH2NB: Armas Valste, Lansipellontie 12, Helsinki 39.
Direktøren for telecom. i fransk Oc. udtaler, at der
ikke p. t. er nogen mulighed for licens på Clipperton I. (F08). Han modtager omkring 15 ansøgninger
om året, og alle fik afslag.
Spratley I. (IS) nævnes af en del DU amatører som
et mål for en DX-pedition med W4PD som arrangør.
INDXA undersøger mulighederne, i samarbejde med
HS3DK. En evt. DX-pedition dertil skal ske inden
tyfonsæsonen begynder.
ET3ZU/A er godkendt som nyt DXCC land fra
1.
juli. AP2KS har søgt licens til Burma (XZ). LA6RL kommer i luften senere på året fra Peter I. I.
der ligger i Antarctica og påregnes at blive nyt DXCC
land.
DX NYT
I maj „QST“ er OZ3PO opført i kategori 260 lande,
og OZ7BQ med 180 lande, begge fone/cw, - til lykke.
- BV2A ønsker QSL via W2UKP eller direkte: Tim
Chen, Box 101, Taipei, Taiwan. - DL1GK er i gang
fra Lichtenstein (HBø) i tiden 5/7-2/8 på alle bånd,
cw og ssb. - 8J1RL er en japansk stn. i Antarctica. UA9VH/JT1 er ofte på 14190 ssb, med UA9VB som
„master" stn. ca. 2300 Z. - Månederne juli-august er
ret dårlige for DX, specielt hvad angår 10 og 80 m
båndene. Svigter ferievejret, så kig efter lidt solskin
på 20 meter båndet. - DX gruppen mødes lørdage på
3680 ssb, 2100 Z. - Øverste billede i forrige OZ var
venligst udlånt af OZ6SM, (call var „faldet ud“ efter
korrekturen). - OZ8KOR meddeler, at G3WJN kom
mer igang fra Man i tiden 27/10 - 3/11 med ssb, calls
GD3WJN & GD3RZI. - Leif. OZ1LO har støbt et
fundament til en ny mast, (concrete sager!), - vore
efterkommere vil få svært ved at finde ud af, hvad
det var anvendt til. - Via 7XG spørger WA70BH
om der er mulighed for sked med en OZ s:n på 40
eller 15 m CW? Hans adresse: Lee Graves, 1400 West
Granite Butte, Montana U.S.A., send ham venligst en
tid for sked. BÅNDRAPPORTER
7 Mc SSB (& cw)
OZ5JR: 2000: JW7UH. 2300: VK6CT - 4X4BS EA6BN. OZ3PO-. 0200: JX3MN - CT2AK. OZ1LO:
1400: HV3SJ (cw).
14 Mc SSB (& cw)
OZ8BZ: 0500: OA40E - XE1AE. 0600: CO2FA FOSBW - TG9EP - HK0BKX -YN7JES - XE2SN.
0700: F08DF.. 0800: XE1KB. 1600: VS5CB -
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9M8SPD. 1900: FL8RC. OZ1LO: (alle cw). 0500:
ZL40L/A (Campbell). 1400: HV3SJ. 1700: TY1ABE
- HS4AFD. 1900: KX6DC. OZ7XG: 0100: W stn. +
CE3CF. 2000: LU4BH. 2100: JA4SZ. 2300: KL7MF
- JW5MN, (alle cw). OZ3PO: 2030: ZA2RPS (cw).
0500: WA1ARF/KS4 - 0700: XE1KB - JW5NM.
1900: 9N1JK. 2300: ZA2RPS.
21 Mc SSB (& cw).
OZ5JR: 1800: EP2DH. OZILO: (cw) 1100: HV3SJ JD1ABO. 1300: A08I. OZ7XG: (alle cw). 1400: W
stn. 1600: ZS6AJS - JA2FLH. 1800: CR6FA JA1RSU m. fl. OZ8BZ: 0800: MP4MBC - 1100:
CR9AK (VS6AD!) - TN8BK. 1600: TY 1 ABE. 1800:
EL8RL. 2000: FM7AA - KH6HIH. OZ3PO: (cw)
1800: HV3SJ. 1200: JD1ABO. 1800: 9U5CR.
28 Mc CW
OZ1LO: 1100: HV3SJ. 1300: 5R8AB.
Tak for breve! Ex. OZ3VE - OZ3PO - OZ8BZ OZ7XG - OZ8KOR - OZ1LO - OZ5JR. Husk bille
der og båndrapporter til næste måneds OZ-DX inden
25. juli. selv om I holder ferie allesammen.
73 & DX OZ3Y Hans

OH2BH og OH5SE (med OZ1LO i midten), de først
nævnte før starten til Albanien 23. maj i Kastrup luft
havn. (OH2BH lufter kaldesignalet ,,ZA5Z“)!
Foto: OZ3PO.

EDR indbyder herned alle VHF-amatører til delta
gelse i sin årlige skandinaviske VHF-test.
Deltagelse: Alle licenserede amatører i Finland, Nor
ge, Sverige, og Danmark kan deltage som direkte
ledtagere i testen. Det er tilladt at tage QSO med
stationer uden for disse lande.
Tidspunkt: Fra lørdag d. 4. september kl. 1800 GMT
til søndag d. 5. september kl. 1200 GMT.
Frekvensområder: 144-146 MHz og 432-438 MHz.
Det henstilles, at IARU Region 1 båndplanen over
holdes.
OZ JU LI 1 971

Antal QSO: Der tillades een QSO med hver station
på hvert bånd. Krydsbånds QSO er ikke tilladt.
Points: 1 point pr. km - gælder for begge frekvens
områder.
Kode: Der udveksles de sædvanlige kodegrupper, som
f.eks. 57045 GP23j, hvilket betyder, at man hører
modparten R5 S7, og at det er afsenderens QSO
nr. 45, og QTH er opgivet efter QRA locator syste
met. Det er ikke tilladt at skifte QTH under testen.
Logs: Som logblade benyttes EDR’s officielle logbla
de, eller for fremmede stationer tilsvarende uden
landske. Der indsendes logs for 144 MHz og 432
MHz - disse bedømmes hver for sig. Loggene skal
bl.a. være forsynede med korrekt angivelse of QTH
- for /a og /P stationer ydermere med angivelse af
hjemme QTH. Deltagerne udregner selv de kræ
vede points. De udfyldte og underskrevne logs sen
des senest d. 25. september 1971 til:
Kaj Nielsen, OZ9AC
Kai Lippmannsalle 6,
DK-2791 Dragør.
Præmier: EDR's hovedbestyrelsehar som præmie ud
sat en pokal, der for at blive ejendom skal vindes
3 år i træk eller 4 gange ialt. Pokalen blev i 1969
vundet af SM7BZX og i 1970 af OZ9SW/p. Vinde
ren af pokalen er den station, der får flest godkend
te points på 144 MHz. Vinderen og de nærmest pla
cerede tildeles EDR’s diplom. Vinderen og nærmest
placerede på 432 MHz får ligeledes EDR’s diplom.
Testkomiteens afgørelser er endelige.
Alle ønskes en god test med en masse gode DXforbindelser - på genhør.
Aktivitetstesten.
6. runde i testen gav følgende placeringer:
144 MHz OZ2JY 18145points
8SL 12576 7FF 10768 5DD 8038 4GI 6719 6ZZ 6667 6HY 5907 8UX/p 3882 4EM 3430 4BK/p 3146 8QD 3143 6BT 2637 5ZH 2495 2ZB 2204 5TDR 2079 9EVA 1370 2GU 834 3TG 815 3M 738 1BI 718 5WT 675 432 MHz OZ9FR 9DK 7LX 4EM 9AC -

1241 points
455 369 350 270 -

307

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl.
1900-2359 DNT.
432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl.
2100-2259.
Logs sendes til undertegnede inden den 20. i respek
tive måend.
HUSK: 432 MHz aktivitetstime
lem kl. 1100 og 1200 DNT.

hver

søndag

mel

VHF nyt.
Fra SM7BZC er modtaget følgende rapport om bal
lonopsendelsen på Als i forbindelse med VHF stæv
net:
Dato Tid, GMT Station dB over støjen
6.-6.
0915 Första signalerne började höras)
0920
OZ9OR
15 dB
0928
OZ5NM
20 dB
0930
SM7DEZ
15 dB
0932
DL3YBA
25 dB
0932
OZ9OR
25 dB
0932
PA/HVA/OZ
20 dB
0946
DL3YBA
20 dB
0946
DK4LI
15 dB
1000
Nul signaler.
Många andra stationer
besväradas av motor-QRM
MHz.

hördes svagt. Mottagningen
samt mobiltrafik på 145,7

Modtager: TIS88 + SX111.
Antenne: 10 element.
OZ5BZ skriver: »Under åbningen mod England d.
3.
juni havde OZ5DD QSO med 51 forskellige engel
ske stationer. Længste QSO var på 950 km. Der var
også åbning på 70 cm båndet hvor OZ5AH fik QSO
med 14 nye engelske stationer.«
OZ9SW skriver: »Under en åbning d. 3. juni blev
følgende stationer wkd på 70 cm: G8BYV, G3PMX,
G8BGQ, G5NU, G3COJ, G3LQR, G3SOA, DK2MN,
DC8YO, DC6CF og PAøZM«.
F9ND anmoder danske amatører om at lytte efter
den franske beacon station F3THF ved sporadiske E
åbninger - frekvensen er 144.0099 MHz - rapporter
om hørt (helst rapport i dB over støjen) og ikke hørt
sendes som QSL kort til F3THF via QSL centralen.
Under en sporadisk E åbning d. 31. maj blev
OZ5NM hørt af F1UO i Lyon med S9, men F1UO
er ikke sikker på at -5NM hørte ham.
F1UO er daglig QRV mellem 21,00-22,00
med beamretning nord - han lytter på 145.410 MHz.

GMT

DK1KO (FN12g) og F9FT (CJ51f) har hver dag
sked kl. 18.00 GMT på 145.400 MHz. OZ6OL og
SM7BAE lytter på denne sked i den nordlige ende,
og F1CF og F6BEG i den sydlige ende. DK1KO har
250 Wo til en 44 elements antenne, og F9FT har 200
Wo til en 36 elements antenne.
DM2CDB er interesseret i sked på 432 MHz skriv til Peter Grassow, 1952 Altruppin, Am Rhein
2, DDR. Han sender med 100 watt PEP ESB. er VFO
styret - modtageren er med AF239, og antennen en 9
elements yagi.
Vy 73 de OZ9AC.
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AMAGER_______________________________
Formand: OZ2XU H. M. Schou-Nielsen, Mjøsensgade 61. 2300 S.
Modelokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37
til Lergravsvej.
Modetid: Hver torsdag kl. 19,30 hvis intet andet er
bemærket.
Call: OZ7AMG.
Så er sommerferien ved at være gået, og vi håber,
I alle har haft en god sommerferie. Vi starter igen ef
ter ferien med fuld energi. På det første møde efter
ferien skal vi diskutere den kommende sæsons ar
bejde. Vi håber, I alle har samlet gode ideer til dette
møde. Det er jo ikke helt let for bestyrelsen at lægge
et program uden hjælp fra medlemmerne. En idé er
det jo at lave en serie mødeaftener, hvor vi hører fo
redrag om et emne, diskuterer dette og evt. laver nogle
byggeaftener, hvor vi bygger en ting inden for det
gennemgåede emne. Vi vil meget gerne høre medlem
mernes mening om den ting og iøvrigt have foreslået
emner på det første møde efter ferien.
Vore aktier i klubstationen koster stadig kun 25 kr.
Program:
Torsdag
d.
12-8:
program. Se ovenfor.

Diskussionsmøde

om

sæsonens

Rævejagter: Se OZ maj. Vor konkurrence går i øvrigt
fint.
Vy 73 de 9JB, Jørgen.

ESBJERG______________________________
Call: OZ5ESB, klublokale Finsensgade 23, 2. sal.
Formd.: 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, tlf. (05) 12 74 11.
Best.medl.: OZ7LZ, F. Højgård, tlf. (05) 17 50 95.
Siden sidst.
Vinterens morse- og tekniske kursus har udløst nye
licenser. Vi ønsker til lykke og siger velkommen til:
1HG, 1OQ, 6GA, 6NW, 6ZT, 6XA og 7ID.
Forårets rævejagter er afsluttet. Set. Hansaften var
der under hyggelige former hos 8LL og 1LN afslut
ning og præmieuddeling. Placeringen blev folgende:
OZ9IJ,
OZ6SB,
OZ2ZJ,
OZ1ZL,
OZ1LN,
OZ7LZ,
OZ1EM, Bent, OZ3MZ, EDDI, OZ9FW. OZ9DQ og
OZ9YP.
Sommerjagterne starter straks. Programmet kan af
hentes hos OZ2ZJ. I modsætning til tidligere program
mer, har gåjagterne fået en fremtrædende plads, idet
der nu bliver 2 gåjagter mod 1 kørejagt. Tidligere var
der tale om 3 kørejagter mod én gåjagt. Vi håber, at
dette program kan trække endnu flere ud i vort dej
lige vestjyske landskab.
OZ JULI 1971

Program:

HORSENS

Onsdag den 11. aug.: Skægjagt.
Onsdag den 18. aug.: Mødeaften.
Vy de 73 OZ1EM, Erland.

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Klubhus: GI. Hellebækvej 63 I., Helsingør.
Post sendes til formanden.
Formand:
OZ8PK,
Per
Kreiberg
Jensen,
Lunde
gade 22, 3000 Helsingør.
Næstformand:
OZ8FG,
Franz
Primdahl,
Hovmar
ken 4, 3000 Helsingør.
Kasserer: OZ8QD, Jørgen Dragø, Gylfesvej 2, 3000
Helsingør.
Best.medl.:
OZ8RY,
Åge
Lehmann,
Rungstedvej
69, 2960 Rungsted Kyst.
Ordinær generalforsamling afholdtes 25.5.1971.
På valg var formand og bestyrelsesmedlem: SOM
og 8PF. Da disse ikke ønskede genvalg blev i stedet
valgt 8PK og 8RY.
På
generalforsamlingen
vedtog
anskaffe en ny klubstation til OZ8QRV.

man

endvidere

at

Almindelig mødeaften hver tirsdag kl. 19,30.
Vy 73 de 8FG, Franz.

HERNING
Call: OZ8H.
Formand: OZ90G, Otto S. Nielsen, Brændgårdsvej
33, 7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.
Næstformand:
OZ6KV, Keld Kirkeby, Anne
Mariesvej 4, Lind, 7400 Herning.
Kasserer: OZ2CV, Carsten Linaa Hansen, Gormsvej 25, 7400 Herning.
Vinterens kursus i VTS, der startede i Herning Walkie Talkie Klub med formanden OZ90G, Otto som
lærer, gav følgende resultat:
HN 30 Elisabeth nu OZ2ZE Elisabeth
HN 45 Poul
nu OZ9QZ Poul
HN 50 Steen
nu OZ4ZC Steen
HN 51 Jens
nu OZ2SH Jens
IL 1 og HN 16 blev opfordret til at melde sig på
grundlag af forhåndsviden og selvstudium - det gav
yderligere to nye licenser. Måske stof til eftertanke
for andre radiointeresserede i Herning området.
OZ2ZE. Elisabeth er vist nok den første pige i Her
ning området, måske der kommer flere?
Klubhussnak!
Ud til klubhuset er der kørt ca. V2 ton næsten nye
brædder og plader, kun brugt til emballage - SKAL
VI SNART HAVE HAKKET DEM I?
STRØM! Er der en. der har en cykel med 37 alm.
dynamoer - (og en halv kasse ØL) - OZ9QZ har leve
ret et par nye havestole og undertegnede (OZ9OG) har
stillet et el-komfur med 3 plader samt ovn der ud.
73 MUFH OTTO / Borge, sekretær.
OZ JU LI 1971

Call: OZ6HR.
Klublokale: Borgmesterbakken 13.
Bestyrelse:
Formand:
OZ2VK,
Vagn
Jørgensen,
Mimersgade
6a, 8700 Horsens.
Næstformand:
OZ3WB,
Børge
Winum.
Voldgade
18, 8700 Horsens.
Kasserer: OZ1JX, Jens Schoubo Sørensen, Beringsvej 62, Bækkelund, 8700 Horsens.
Sekretær: Søren Chr. Jensen, Åboulevarden 105, 1.,
8700 Horsens.
OZ1RT,
Reiner
Schwaen,
Skolesvinget
84,
8700
Horsens.
Mandag kl. 19,30: Rævejagt.
Torsdag kl. 20,00: Klubaften.
Afdelingens årlige generalforsamling afholdes tors
dag den 12. august kl. 20,00 i klublokalet, Borgmester
bakken 13.
Dagsorden ifølge lovene.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlin
gen bedes være bestyrelsen i hænde senest den 2.
august.
Vy 73 Søren.

KOLDING
Call: OZ8EDR.
Formand: OZ5VY, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16.
Vort vinterkursus resulterede i, at vi fik 7 nye D-li
censer til byen. Vi ønsker jer tillykke og velkommen
på båndene. Det ville vel nok være på sin plads, hvis
vi kombinerede vore kommende hyggeaftener med lidt
morsekursus, så I ikke allesammen gror fast på 145,9.
Der er jo også noget, der hedder HF-båndene!
Fortsat god ferie!
Vy 73 5VY Orla.

KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
Lokaler: Frederikssundsvej 123.
Nedgang til venstre for cafeteriet. Afdelingen hol
der
møde
hver
mandag
kl.
2000.
QSL-centralen
(OZ6MK og 9NP) åben kl. 1930-2000. Lokalerne
desuden åbne lørdag 1400-1700 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, Folkvarvej
9, 2. sal, 2000 Kbh. F. Tlf. GO 1902 v. Giro 59755.
Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16.
2400 NV. Tlf. GO 4241.
Den
sidste
mødeaften
inden
sommerferien
frem
førte formanden, OZ5RO nogle mindeord i anledning
af OZ2KP’s død. 5RO fremhævede 2KP’s store inter
esse og indsats for amatørsagen og EDR, hvor han i
mange år var medlem af HB, valgt i Københavns
kredsen.
Afdelingen påbegynder til efteråret kursus i radio-
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teknik under FOF. Lærer er som sædvanlig OZ5AK,
Kolmorgen, og Vejen til Sendetilladelsen benyttes som
lærebog. Dette kursus giver det nødvendige stof, som
kræves ved den tekniske prøve hos post- og telegraf
væsenet. Ved bestået prøve får man D-licens med
sendetilladelse på 2 meter. Tager man derefter morseprøven, får man licens til alle amatørbåndene med
mulighed for forbindelse med radioamatører i hele
verden.
Der bliver også som sædvanlig
radiotelegrafist Pohlmann som lærer.

morsekursus

med

Undervisningsaftener
for
morsekursus
tirsdag
og
torsdag, for teknisk kursus tirsdag, eventuelt også tors
dag. Nærmere om tidspukter og tilmelding kommer i
OZ for august.
Programmet:
Mandag den 16. august:
Klubaften.

NORD ALS_____________________________
Nordals, Call OZ1ALS.
Formand:
OZ6AK,
Aksel
Jørgensen,
Vestertoften
18, Svenstrup.
Kasserer: OZ6HY, Hans Martin Nielsen, Kløver
marken 3, Svenstrup, tlf. 5 62 00.
Sekretær:
OZ2QC,
Jørgen
Espensen,
Himmark,
Svenstrup.
Suppleant: Chr. Bande, Lærkevej 4, Langesø. Tlf.
5 02 60.
Indvielsesfesten
juni.

blev

holdt

som

planlagt

den

26.

Vi holder ferie i juli måned, og starter med en
sommerudflugt i august måned, muligvis sammen med
Sønderborg afdeling. Turen er ikke endelig planlagt
endnu, derfor nærmere om dette emne i næste OZ.
Vy 73 de OZ2QC/Jørgen.

Mandag den 23. august:
Demonstration
strømforsyninger.

af

forskellige

typer

stabiliserende

NYBORG_______________________________

Mandag den 30. august:
Klubaften.
Mandag den 6. september:
Klub-mobiltest
på
2
kommer i OZ for august.

meter.

Nærmere

oplysninger

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

ODENSE_______________________________
Henning

Boel,

Toftevej

11,

5000

Lokale: Sdr. Boulevard 60. Mandag kl. 1930.
Fairy
Award
manager:
OZ7XG,
Sophus Bauditzvej 14, 5000 Odense.

Erling

Hansen,

Qsl og diplom information: OZ1WL.
Ræveudvalg: OZ3IC.
Contestleder: OZ3IZ.
Byggeprojekt RX-FYN skrider godt fremad og de
første eksemplarer er begyndt at „sige noget". Modta
geren er stadig kun bygget til 80 meter båndet, men vi
fortsætter
efter
sommerferien
med
at
bygge
convertere til de øvrige bånd. Og nu er der rævejagtsæson.
Jægerne har taget udstyret ud af mølposerne og stø
vet det godt af, i hvert fald er deltagelsen meget pæn
i år. Rævene sørger for at jægerne får indhentet noget
af den forsømte motion, og efter jagterne mødes alle
deltagerne i gammel grusgrav ved Rolsted og udveks
ler erfaringer og diskuterer hinandens mere eller min
dre skæve krydser. Vi holder ferie i juli og mødes igen
ved ræven første onsdag i august.
Desværre er der sket stor fejltagelse i referatet fra
generalforsamlingen. Der blev opstillet TO kandidater
til HB nemlig 4WR og 1LD. Undskyld 4WR.
Vi ønsker fortsat god ferie og håber på godt frem
møde i den kommende sæson.
Vy 73 de 9OZ Reynir.
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Den 27. maj afholdt vi
samling. 13 medlemmer var mødt.

den

Efter at formanden, OZ1LD
men, valgtes OZ4WR til dirigent.

årlige

havde

generalfor

budt

Formanden aflagde så beretning, hvori
de ret få arrangementer, der har været i årets løb.

Call: OZ3FYN
Formand: OZ8JD,
Odense. Tlf. 12 87 67.

Call: OZ2NYB.
Formand: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé
17. Telf. 31 31 18.
Lokale: Holms Allé 17.

velkom

han

nævnte

Som punkt 3 fremlagde kassereren regnskabet,
balancerede med 1.717,03 kr. Kassebeholdningen
183.69 kr. Alle stemte for.
Under indkomne
ende kontingent.

forslag

var

der

et,

det

var

der
var
angå

Efter måneders restance slettes man af afdelingen.
Ved senere ny indmeldelse betales et indskud svaren
de til 3 måneders kontingent.
Alle stemte for, og det var vedtaget.
Punkt 5 var valg af bestyrelse.
Formanden
og
to
bestyrelsesmedlemmer
var
på
valg. Kassereren blev også sat på valg, grundet mangel
på tid.
Formanden blev enstemmigt genvalgt, men
kom ind i bestyrelsen, som derefter ser således ud:

tre

nye

Formand: OZ1LD, Leon Johannessen.
Kasserer: OZ7LC, Karsten Jørgensen.
Best.medl.: Leif Larsen og Bent Sørensen.
Sekretær: Inge Johannessen.
Under sidste punkt, eventuelt, var der snak om
forskellige ting bl. a. blev vi enige om at kaffe med
brød skulle koste 1 kr.
(Det var OZ7LC’s forslag, han er meget glad for
kaffe, og det kunne måske blive for dyrt for harn
som det var før, med 30 øre pr. kop og for hvert
stk. brød. Hi).
OZ JULI I 971

OZ5KE kom ind på at vi burde have en revisor,
og det samme synes vi andre, så der er et emne til at
vedtage på næste generalforsamling.
Derefter sluttede dirigenten, og man gik til kaffen.
Mens det stod på. fortalte OZ4WR, John nyt fra HB.
Programmet for den første månedstid efter ferien
ser således ud:
12. august: Klubaften.
19. august: OZ1LD fortæller om den tur han for
håbentlig kommer på til Tyskland.
26. august: Klubaften.
2. september: Gennemgang af teknisk stof.
9. september: Klubaften.
16. september: OZ5KE, Kurt viser lysbilleder og
fortæller om sin udenlandsfærd.
Rævejagt
kører vi hver onsdag, i øjeblikket har vi tre konkur
rencejagter. og derefter holdes sommerferie i juli må
ned. Den 4. august starter vi på mere konkurrence.
Der er ca. 13 hold og det kalder vi fint.
Vy 73 Inge.

NÆSTVED_____________________________
Call: OZ8NST.
Formand: OZ3HQ Hans Peter.
Kasserer: OZ4NW, Tlf. 769, Kostræde 267.
Lokaler: Præstø Remise, Skyttemarksvej.
Vi har fra kommunen fået afslag om oprettelse af
klublokaler på „Maglebjerggård", da der skulle inve
steres for mang penge på lokaliteterne, for at gøre
dem brugbare. Kommunen „arbejder" dog videre med
en mulig losning på vores „husvilde“-problemer.
Vi har fået fat i en strimmelperforator, som i for
bindelse med vores ombyggede transmitter skal udgøre
apparatur til brug ved morsetræning til vinter.
2 meter projektet er endelig løbet af stabelen, idet
Bondo har fået overdraget konstruktion og bygning
af en sådan. Print til modtageren er allerede lavet,
hvem laver chassis?
Vi holder ferie i klubben fra d. 20. juli og samme
aften holder vi afslutning.
1 august måned har vi planlagt en udflugt. Vi hører
gerne forslag til turen fra medlemmerne.
2 medlemmer har bestået den mundtlige prøve hos
P&T, det er Tage og Robert, og Niels 4NW har be
stået A-prøven.
3HZ.

ROSKILDE_____________________________
Formand: OZ2UD, Ernst
Jystrup.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Mødetid: Torsdag kl. 19.30.
Call: OZ9EDR.

Olesen,

Bygaden

20,

4147

Den 3. juni havde vi fornøjelsen at have besøg fra
Bangkok af FN telegrafist Svend Rom, der levende
og interessant fortalte m sit job. Indledningsvis fik vi
at vide at FN kører både CW, SSB og RTTY. Nu til
dags dog mest RTTY. Antennerne er rhomber og
yagi og output ca. 1 KW.
Vi fik også beskrevet fremgangsmåden for at skaffe
sig frekvenser - den kan ikke anbefales af amatører
hvis de ikke vil miste licensen.. Der var guldkorn at
hente for DX interesserede, idet vi fik en lynhurtig
briefing om udbredelsesforhold og chancer for QSO
med specifikke QTH'er. Som kronen på værket slut
tede Svend Rom med at definere offentlig kommuni
kation. Den skal vi afholde os fra at gengive.
Den 24. juni havde vi besøg af 5AB og 3Y. End
videre var bl. a. følgende mødt op fra København:
4AO, 5RO og silent key 2KP XYL. Formanden ind
ledte mødet med at byde vore gæster og de ca. 40
fremmødte velkommen for derefter at lade vælge en
ordstyrer. Det blev 3PO, der holdt styr på spørgerne.
Der blev stillet spørgsmål om licensbestemmelser, LF
forstyrrelser,
gensidighedslicenser
og
SAG
udvalget.
Vore
hovedbestyrelsesrepræsentanter
havde
nok
at
gøre med at svare på spørgsmålene, der også omfat
tede indholdet i OZ. Der udspandt sig mange interes
sante diskussioner, ligesom der fremkom mange gode
tanker og et par misforståelser blev belyst og rettet
på stedet. Klokken blev langt over vores lukketid in
den vi kunne afslutte med den obligatoriske kaffetår
og takke vore HB kredsrepræsentanter for deres frem
møde.
Program:
Ferie til 12. august.
12.
august: Vi genoptager CW med morsning. Tag
nøgle og „hørebriller" med. Endvidere vil vi gøre
klar til teknikkursus.
19. august: CW og teknik.
26.

august: ? ? ? Måske Herstedvestersender-besøg.

2. september: Chassis og fuskeaften.
9. september: CW og teknik.
16. september: CW og teknik.

EDRs generalforsamling
afholdes i Århus søndag den 12. september.
Det foregår i Håndværkerforeningens selskabs
lokaler. Klostergade 28-30, Århus.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen
under punkt 5 (iflg. vedtægternes § 13) må væ
re formanden i hænde senest den 25. juli, da
forslagene skal offentliggøres i augustnummeret
af »OZ«.
OZ4SJ, sekretær.
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23. september: CW og teknik.
30. september: 7CH har indvilget i at komme og
fortælle os om antenner. Han ved, hvad han taler om.
Se blot artiklerne i OZ.
Har du spørgsmål til „Antennekonsulenten" skriv
dem da ned og aflever dem i klubben 16. september.
7CH vil så plukke ud og bygge sin forelæsning op så
ledes at vi får svar på netop vores problemer.
Vy 73 og god sommerferie,
p. b. v. de OZ4OV.
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STRUER

VIBORG

Call: OZ3EDR
Klublokale: „Frugtkælderen" Bryggergade.
Formand: OZ9KZ Allan Frøsig, Søndergade 25.
Kasserer: OZ1XK, Bruno J. Kristensen, Grønne
dal 6.
Efter en vellykket udflugt lørdag d. 19. juni, dæm
per Struer-afdelingen aktiviteten i juli og august må
ned. God ferie og vel mødt i september. Første klub
aften bliver torsdag den 2. september kl. 1900.
p. b. v. OZ3ZJ Hjalmar.

SØNDERBORG_________________________
Klublokale:
c/o
Winds
Radioservice,
Sjællandsgade
18, 6400 Sønderborg.
Formand:
OZ6AQ,
Werner
Carlsen,
Bakkehuset,
6383 Rinkenæs.
Næstformand: OZ6EG, Egon Hundevadt. GI. Fær
gevej, Toft, 6300 Gråsten.
Kasserer: OZ4LS, Leif Schmidt. Stenbjergparken 7c,
6400 ønderborg.
Best.medl.: OZ2BN, Bent Nommensen, Ørstedsgade
21, 6400 Sønderborg.
Best.
medl.:
OZ4EZ,
Ernst
Bruhn,
Solskrænten,
6310 Broager.
Klubbens auktion i juni var en succes. Aftenen ind
bragte over 200 kr. Forskellige om’s havde medbragt
ting, der skulle auktioneres, men havde man fra5BW
og 6EG ikke fået så mange radiokomponenter, var
det hele nok blevet noget magert, dog medbragte 4EZ
en flaske sekt. der indbragte aftenens højeste pris.
Mogens, 4MN, holdt for 21 mand et meget lære
rigt foredrag om oscilloskopet sidst i juni. Han star
tede meget overskueligt med apparatets teori og slut
tede med nogle praktiske anvendelser.
Mandag den 19. august kl. 19.30: Almindelig sam
lingsaften i klublokalet.
Mandag den 23. august kl. 19,30: Foredragsaften.
Emnet kommer i næste OZ.
73 de OZ6AQ, Werner.

VEJLE_________________________________
Formand: OZ3FQ, Flemming Hansen, Skolegade 7,
7100 Vejle.
Efter sommerferien begynder afdelingen atter ar
bejdet med:
Tirsdag den 14. september vil der være rundvisning
på Vejle elværk. Vi mødes udenfor elværket, Flegborg, kl. 20.
Tirsdag den 12. oktober: Medlemsmøde med frem
visning af amatørgrej. Vi opfordrer medlemmerne til
at medbringe grej af forskellig art og i øvrigt at invi
tere hvem der eventuelt kan være interesseret i at stif
te bekendtskab med amatørradio. Mødet afholdes i
lokalet, Ørstedsgade 13, kl. 20.
Den 3. november kl. 20 afholdes klubbens årlige
andespil.
Nærmere oplysninger vil fremkomme senere.
Vy 73 OZ9WN, Willy.
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Formand: OZ3UT, Erik Poulsen, Skivevej 65.
Kasserer: OZ4EU, Egon Andersen, Hasselvænget.
Sekretær: OZ7OT, Ole Rahn, Gefionvej 3.
Tlf. 62 09 89.
Rævejagter:
Lørdag den 17. juli kl. 14,00-16,00.
Lørdag den 31. juli kl. 14,00-16,00.
Lørdag den 14. august kl. 14,00-16,00.
Lørdag den 28. august kl. 14,00-16,00.
Lørdag den 11. september kl. 14,00-16,00.
Kort: 1215 SØ Viborg 1:25 000.
Udsendelser: Hvert 10. minut. Ræv U sender et
minut efter ræv A.
73 OZ7OT, Ole.

ØSTBORNHOLM________________________
Formand: OZ4VP, Viggo Pihi, Nyvej 4, 3751
Østermarie.
Næstformand: OZ4RA, Henning Rasmussen, Års
balle, 3700 Rønne.
Sekretær: OZ4CG, Carsten Gjessing, Nørrevang 2,
3740 Svaneke.
Kasserer: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballe, 3700
Rønne.
Best.mdl.: Stig Højbjerg, Sverigesvej, 3730 Nexø.
Den 9. juni afholdes ekstraordinær generalforsam
ling i CQ med ét punkt på dagsordenen: anskaffelse
af klubstation i stedet for den vi har.
Der var mødt mange medlemmer frem denne aften
og det blev besluttet at få en Trio SR 510 transceiver
på prøve med evt. køb for øje. Afdelingen har til
hjælp til købet fået et tilskud på 2.000,- af kommu
nen og råder således over ca. 3.000,-. Restbeløbet sø
ges inddækket ved udstedelse af aktier å 50,- og vi
beder også DIG hjælpe os ved at aftage en (evt. fle
re) af disse aktier.
Når stationen bliver køreklar fra klubhuset håber
vi på megen aktivitet på båndene, nu bliver det jo
kun antennen der sætter grænser for hvilke bånd vi
bliver QRV på, og antenner skal vi nok få op - hvis
du vil give et nap med!
Vi beder ALLE, der herefter kommer
BENYT
KLUBSTATIONEN
SOM
OM
DIN EGEN - dvs. PÆNT!

i klubhuset:
DET
VAR

Der vil blive udarbejdet nærmere retningslinier for
hvem der må betjene stationen m. v. men alt dette får
du at vide, når du kommer på klubaftenerne.
Velkommen.
p. b. v.
OZ4CG, Carsten, sekretær.
OZ JULI 1971

ÅBENRÅ_______________________________
Formand: OZ5WK,
Åbenrå. Tlf. 2 13 11.

K.

Wagner,

Ærholm

9,

Arbejdet i afdelingen hviler stadig, men den må
nedlige sludreaften bliver torsdag den 22. juli kl.
19,30.
diskuteres

bl.

a.

familiesommerud

Hver onsdag hele sommeren køres rævejagt i afde
lingen. cg skulle en eller anden udenbys rævejæger
komme til Åbenrå i ferien, så er I velkommen til at
deltage.
Onsdag den 23. juni, Sankt Hans aften, afsluttedes
rævejagten med bål, øl og pølser. Vi havde en hygge
lig aften med lillemor og børnene, og tilslutningen
var fin.
Sluttelig vil jeg ønske alle en rigtig god ferie.
Vy 73 de 5WK, Kalle.

AARHUS_______________________________
Call: OZ2EDR
Giro: 9 19 29.
Lokale: Neptunvej 70, 8260 Viby.
Formand: OZ3NE, N. J.
8270 Højbjerg. Tlf. (06) 14 48 10.

Eibye,

Teglgårdsvej

1,

Kasserer: OZ8GE, G. L. Nielsen, Astridsvej 7. 8220
Brabrand.
Sekretær:
OZ6EI,
E.
Hougaard,
8355 Ny-Solbjerg. tlf. (06) 92 74 78.

Kærgårdsvej

2,

Program:
JULI måned holder afdelingen sommerferie.
Tirsdag den 10. august kl. 2000.
Sammensat
kort
Århus/Odder.
2 ræve. Kaffe i Beder kl. ca. 2200.

Træningsjagt

med

Torsdag den 12. august kl. 2000.
Neptunvej 70. OZ5JT vil præsenterer sit PA-trin
og snakke om PA-trin i almindelighed. Her er erfaring
og visdom at hente.
Tirsdag den 17. august kl. 2000
Sammensat
kort
Århus/Odder.
5/71 - 2 ræve. Kaffe i Beder kl. ca. 2200.

Vedr. amatør-radiosendetilladelse
Nye tilladelser

Det er en ttcr glæde at byde velkommen på bån
dene til afdelingens 11 nylicenserede medlemmer. Vi
må håbe at radiserne er fjernet fra haverne, inden
alle 11 pumper HF ud i æteren, HI, men uanset dette,
så luner det med en større aktivitet på båndene fra
vores afdeling.

aften

meddeler:

6200

Mødelokale: Klubhuset. Nødvejen. Åbenrå.
Call: OZ6ARC.

På denne
flugten.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet

ARHUSJAGT

nr.

D 9921 OZ1EJ, Erling Louis Jensen, Roskildevænget, 4000 Roskilde.
D OZ1FQ, Frank Pedersen, Mosesvinget 58. 1..
2400 København NV.
D OZ1FY, Finn August Petersen, Kiemmenstrupvej
10, Hastrup, 4600 Køge.
D 10281 OZ1NI, Niels-Ole Christensen, Løkkensvej
10, 9760 Vrå.
D 10502 OZ2AO, Ahrend Heinrich Chresten
Kiiseler, Stjernevej 21, 6300 Gråsten.
D OZ2HZ, Henning Kurt Pedersen, Højskolevej 11,
Vinding, 7100 Vejle.
D 11281 OZ3MZ, Svend C. Midtgård Christensen,
Jerrigsvej 21, Sædding, 6700 Esbjerg.
D 7908 OZ4ET, Eigil Thomsen, Stendyssevej 17,
Gundsømagle, 4000 Roskilde.
D 7776 OZ4TV. Jan Velschow, Mosevangen 57,
3460 Birkerød.
D 11230 OZ4UF, Steen Bjarne Fedherau, Haslevej
108, 3700 Rønne.
D 10903 OZ5TQ, Tommy Pedersen, Egevej 3,
4690 Haslev.
D 9202 OZ6MN, Arne Martin Nielsen, Birkevej 10,
Fensniark, 4700 Næstved.
D 9320 OZ6PE, Hans Peter Eggers, Grønningen 14,
7600 Struer.
D 10699 OZ6TW, Torben Olav Wridt Jensen,
Havepladsvej 17, 7000 Fredericia.
D 11193 OZ7XN, Lars Nyboe, Lindevangshusene
106, 2630 Tåstrup.
D 7436 OZ8GA, Preben Heith Andersen,
Eckersbergvej 27, 5000 Odense.
D 9041 OZ8FO, Peter Ravn Sørensen, Ove Gjeddesgade 5, 1., tv., 8200 Århus N.
D OZ8GT. Helge Leon Christensen, Enghavevej 4,
7400 Herning.
D 8417 OZ8TB, Torben Budtz, Møllevænget 8,
9430 Vaduni.
D 10113 OZ9AQ, Poul Erik Anker, Kyshøj 16,
Høruphav, 6472 Kirke-Hørup.
D 11879 OZ9UA, Dan Bruno Andersen, Gillesager
264. 13mf. 2650 Hvidovre.
D OZ9ZH, Hans Henrik Larsen, Ringvejen 92,
9850 Hirtshals.
D OY9MG. Marvin Glenn Golightly, Liitzenstrød,
3800 Torshavn.
C 11856 OZ IRQ, Freddy Ludvigsen. Vældegårds
parken 50, 2600 Glostrup.
C 11694 OZ1ZL, Leif Bjarne Jensen. Skrænten 132,
st., 6700 Esbjerg.

Rettelse til OZ nr. 6-71, side 269 V3 nede på siden,
højre spalte. Rigtigt er:
D 10463 OZ9IP, Carsten Pedersen, Skelund, 9560
Hadsund.

3Ne-ibye.
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C 11213 OZ5OU, Erik Henning Oldenborg,
Stenløsevej 79, 2700 Brønshøj.
C 11727 OZ9IJ. Henning Jensen, Gartnervej 4,
Sædding, 6700 Esbjerg.
Inddragelser
B OY4HQ, Hans Erik Solberg, F L D 605, 3800
Torshavn.
B OZ9YA. Arne Yttervik, M/S Bella Mærsk, A. P.
Møller, Kongens Nytorv 8, 1098 København.
Nye DR-amatører
12189 DR 1626, Peter Svendsen, Helleristen 34,
Næstved.
9101 DR 1627, Poul Thor Hansen, Mågevej 9,
Frederiksværk.
12204 DR 1628, N. A. Eriksen. Reginehøj vej 39,
Århus N.
12208 DR 1629, Kristen Dueholm, Nørgård,
Krejbjerg, Balling.
12127 DR 1630, Jørgen Pedersen. Kornvænget 17,
Stenløse.
12232 DR 1631, Jørgen Rasmussen, Bogensevej 9,
Næsby F.
12269 DR 1632. Poul Roerholt, Østervej 14, Holeby.
12271 DR 1633, Rasmus V. V. Jensen, Plantagevej,
Bandholm.
12128 DR 1634, Dan Østergård, Damsbrovej 59,
Hinnerup.
11313 DR 1635, Jens Sørensen, Skrejrup, Rønde.
12276 DR 1636, O. Hillers, Skolevej 9, Rønde.
12318 DR 1637, Kjeld Nielsen, Hyltebjerg Allé 23,
Vanløse.
Nye medlemmer
12284 Erik Nordstrøm, Novembervej 25, Herlev (A).
12285 280145-0051, Erik Holtze, Værløse SNE, Box
117, Fly-Værløse.
12286 Hamid El Mousti. Overgaden o. Vandet 30 B,
2.. København K.
12287 Hermann Panitzsch, Lindeallé 13. lmf.,
Vanløse.
12288 Kirsten Panitzsch, Lindeallé 13, lmf.. Vanløse.
12289 Ulrik Boy Matthiessen, Kildevældsvej 13,
Virum.
12290 Leif Hede, Frederiksborgvej 62, Helsinge.
12291 Finni Syndergaard, Neptunvej 65, Viby J.
12292 Benny Hansen, Humlebakken 23. Birkerød.
12293 Steen Hansen, Roskildevænge 28 st., tv.,
Roskilde.
12294 Ole Jessen, Kløvervej 31, Haderslev.
12295 OZ4MG, Lauge Mossin-Christensen, Villa
„Gransten", Øster-Marie.
12296 Anker Bork Clausen, Søbakken 3, Sædding,
Esbjerg.
12297 Henry Bang, Skovager 2, Gerninge, Roskilde.
12298 Bent Tage Larsen. Åfløjen 56, 2., tv.,
Brønshøj.
12299 Kurt Frost. Højstrupvej 35 st., Brøndby Strand.
12300 Vagn T. Poulsen, Ewaldsgade 10. Kolding.
12301 Peter Güsmer. Granlyallé 29, Esbjerg.
12302 Svend Erik Brinch Poulsen, Kabbelejevej 11,
Mejdal, Holstebro.
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12303 Orla Richard Jørgensen, Frederiksborgvej 3,
København NV.
12304 Frits Verner Larsen, Genvej 8, Gedser.
12305 Carl Emil Laursen, Box 92, Frederikshåb,
Grønland.
12306 Carl Jørgensen, Redstedgade 25, Sønderborg.
12307 Bo Bendix Sørensen, Reseda vej 61, 3.,
Silkeborg.
12308 Leif Larsen, Sulkendrupvej 12, Nyborg.
12309 Niels-Erik Topholm. Langelinievej, Sigerslevøster, Frederikssund.
12310 Jens Aage Svendsen, Bakkevej 31, Ølstykke.
12311 Erik Paetsch Jensen, Ottosgade 22, Kolding.
12312 Poul R. Jensen. Klintevej 8. Randers.
12313 Stig Højberg-Jensen, Sverigesvej 34, Neksø.
12314 Poul E. Andersen, „Vestervang", Nees, Vemb.
12315 Peer Hvass, Viemosevej 3, Vejle.
12316 Per Kølbak, Læsøgade 11, Frederikshavn.
12317 Tom Ejsing. Rolfsvej 31, 2., København F.
(A).
12318 Kjeld Nielsen, Hyltebjerg Allé 23, 2. th.,
Vanløse.
12319 John Håkånsen, Godthåbsvej 36 A, 3. tv.,
København F (A).
Atter medlem
9780 OY2J. Johann Isholm, Djone i Geilsgøta,
Torshavn, Færøerne.
5172 OZ1BH, Børge Grønn Hansen, Gestenvej 5,
Bække.
11199 Gøsta Ahlfors, Dalstrøget 105, Søborg.
10241 OZ8GG, Jens Gleerup. Egevolden 144,
Hvidovre.
11583 Mogens Jørgensen, Hovedvejen 33, Hasselager.
6926 OZ5CL, Chr. Lund. Buen 24, Tønder.

SARTG RTTY NEWS BULLETIN
Disse udsendelser foregår nu: Hver torsdag 20,00
DNT - 3586 Kc/s - 170 Hz shift. Hver søndag 08,30
DNT - 3586 Kc/s - 850 Hz shift.
Vy 73 OZ4FF.
SARTG President.

Husk fremover
at stof til OZ-bladet
skal være indsendt
senest den 25.
i måneden
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EDR’s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:

Tidsskrift 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 21 16
EDR's hovedbestyrelse efter valget 1970:
OZ2NU (Formand) Børge Petersen, Box 335.
9100 Ålborg. Tlf. (08) 18 03 50.
OZ3Y (Næstform.) 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.
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.
OZ2N1E H. H. Clod-Svensson, Tingskrivervej
19\ 2400 Kbh. NV. Tlf. (01) 10 46 26.
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
medregnet tilsendelse af »OZ«.

kr.

om

året,

heri

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
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 d. 15. juli 1971.
Tryk: Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense.
Eftertryk af »OZ«s indhold er tilladt med tyde
lig kildeangivelse.

Logbog, format A4 med spiral,
pr. stk........................................................
10 stk............................................................

5,00 kr.
40,00 kr.

Contest Log, format A4 med heftning,
pr. stk........................................................
10 stk............................................................

9,00 kr.
70,00 kr.

The Radio Amateur’s World Map
(Verdenskort i 4 farver),
format 70 X 100 cm i Azimutalprojektion (se illustration i sept.
OZ), pr. stk...............................................
10 stk............................................................

15,00 kr.
120,00 kr.

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

10,00 kr.
80,00 kr.

Beamkort til bestemmelse af beamgrader set fra Midteuropa,
format 61 X 61 cm ...................................
10 stk............................................................

10,00 kr.
80,00 kr.

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

10,00 kr.
80,00 kr.

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

4,00 kr.
30,00 kr.

Vejen til sendetilladelsen .............................

27,50 kr.

Den nye svenske bog „Grundlæg
gende Amatör Radio Teknik"
forhandles nu af EDR.
Pris incl. moms.........................................

43,80 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 ......................................................

20,00 kr.

Diplombogen:
Nr. 1 .............................................................
Nr. 2 .............................................................
Nr. 3 .............................................................
Ordner ..........................................................
Register .......................................................

7,00 kr.
10,00 kr.
9,00 kr.
8,00 kr.
3,00 kr.

EDR’s kassererske står til rådighed for yderligere
oplysninger. Bestilling foretages ved forudbetaling
på girokonto 22 116. EDR Box 79, 1003 Kbh. K., og
varerne bliver fremsendt portofrit. Alle
ovennævnte
priser er incl. moms!
NB: Afdelingsformænd, grib chancen, afgiv en sam
let ordre fra dine medlemmer og udnyt 10 stk. pri
serne!

