
Nuvistorconverter for 70 cm
Af OZ6PN, Henrik Jacobsen, Kløvervænget 5, Haldbjerg, 9900 Frederikshavn

Nu er det ikke så lige til at beregne spoler 
m. v. til 70 cm, og da den mest foretrukne af
stemningsform på UHF er koaksialkredse, un
dersøgte jeg forskellig litteratur om emnet. Jeg 
faldt over et nomogram i den engelske VHF- 
manual, og dette har jeg bearbejdet således, at 
kurverne kun passer for 70 cm 1/4λ kredse. Se 
fig. 1, hvoraf det fremgår, at en koaksialkreds 
med et forhold mellem inder- og yderleder på 
f .eks. 1/5 (3 mm / 15 mm) og en kapacitet (to
talkapacitet = rørkapacitet + afstemning + 
eventuelle snyltere) på ca. 6 pF giver en linie
længde på ca. 6 cm.

Denne afstemningsform så ud til at være let 
at have med at gøre, hvorfor der da også blev 
valgt koaksialkredse i min 70 cm converter.

Nu er det jo klart, at jo større mekaniske 
dimensioner, der vælges, jo bedre bliver virk
ningen (mindre strømvarmetab), men da jeg 
skulle have min converter indbygget i en for
håndenværende kasse sammen med min 2-me- 
ter converter, måtte jeg vælge en koaksiallinie 
med indv. mål 15 X 15 mm, og da det stykke 
printplade, converteren er opbygget på, kun 
kunne blive 80 X 45 mm, blev der tre rum på 
hver 15X60 mm og et overskydende stykke 
på 20X45 mm til antennekredsen, se fig. 3. 
(Diagrammet, fig. 2 og 4).

Fig. 1
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Da den tidligere beskrevne nuvistorconver
ter for 2 meter virkede på en for mig tilfreds
stillende måde, meldte spørgsmålet sig om 
disse nuvistorer ikke med held kunne anvendes 
på 70 cm, og da de ifølge rørtabellen skulle 
have ret gode data (gain 20 dB. støj 4 dB) 
valgte jeg at forsøge.
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Nuvistorconverter for  432 -  434 MHz

Fig. 2

LI: 3 mm Ms længde 43 mm, udtag til antenne 15 mm fra jord
L2: 1 mm Cu - 40 mm (Nc se tekst)
L3 : 3 mm Ms - 60 mm
L4: LINK 1 mm Cu længde 60 mm, bøjet i u-facon (se skitse fig. 3)
L5: 3 mm Ms længde 55 mm
L6: 6 vdg. 1 mm Cu, 6 mm dia. længde 12 mm
L7: 2 vdg. 0,5 mm Cu-PVC. om L6

UHF-delen er opbygget med 2 stk. 6CW4, 
hvoraf den første kører som almindelig af
stemt HF-forstærker uden neutrodynstabilise- 
ring, idet der er anvendt en uafstemt anodelinie, 
der er løst koblet til selve afstemningskredsen.
Denne koblingsform nedsætter naturligvis for
stærkningen, men da blanderen giver en vis 
forstærkning, udgør enheden sammen med før
omtalte 2-meter converter, - mellemfrekven
sen er for 70 cm converteren valgt til 144-146 
MHz - en rimelig følsom 70-cm modtager med 
et signal-støjforhold, der fuldtud kan accepte
res til vort brug.

Ocillatoren fig. 4 er et kapitel for sig, idet 
jeg har anvendt en surplus-strip med nogle ind
loddede subminiaturerør: EF91 - ECC81 - 
EC92 med nøjagtig samme resultat, som den 
anvendte surplusstrip, så diagrammet er ikke 
bare snuppet ud af luften.

Opbygningen
Som fig. 3 viser er UHF-delen opbygget på 

et stykke printplade 80 X 45 mm forsynet med 
skærme af 0,3 mm kobberfolie med en højde 
på 15 mm. Endelig er converterens ædlere dele 
tildækket med et stykke printplade påskruet 
med nogle 1/8” MS-skruer, der er fastloddet på 
kobberskærmene. Ellers skulle der ikke være

nogle ben i selve opbygningen. Alle DC- og 
AC-forbindelser er ført over chassis via gen
nemføringskondensatorer, og converteren er 
fastskruet på et jernchassis (fabriksfremstillet

x= fastskruning 
materiale: 1mm printplade 
skærme :0,3mmCu

låg 1/8" MS skruer

6CW4 6CW4

Fig. 3
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Osci l lator for  432 MHz converter

V3 alternativt 288 MHz båndfilter

Fig.4

kasse) med passende afstandsstykker for at hin
dre kortslutning af de over printpladen liggende 
modstande m. v. Der er overalt anvendt Philips 
rørtrimmere på max. 6 pF. Med hensyn til 
oscillatordelen anbefales det at opbygge den på 
et stykke printplade, således at rørene sidder i 
en række, samt at udføre 288 MHz-båndfilteret 
i en skærmet box.

Justeringen.
Krystaloscillatoren lægges på plads. Pas på, 

at frekvensen passer, idet en afvigelse på nogle 
få kHz ganges med 27 (i mit første forsøg 
ramte jeg 300 kHz ved siden af), 32 MHz og 
96 MHz kontrolleres med gitterdykmeter, så 
der måler man gitterstrømmen på blanderen 
(ca. 0,5 V på gitteret målt med rørvoltmeter 
10 Mohm). 144 MHz-anodekredsen på blan
deren justeres til max. sus, og så må man have

fat i et 70-cm signal. Jeg brugte selv en QRP- 
sender til 2 meter med en varaktortripler til 
70 cm bagefter. (Tidligere beskrevet i OZ). 
Koaksialkredsene trimmes til største forstærk
ning, og antenneudtaget justeres til bedste sig
nal-støjforhold.

Det er muligt, at HF-trinet går i selvsving, og 
det må da neutrodynstabiliseres, hvilket nem
mest kan udføres med en forlængelse af L2, så
ledes at denne bliver et U med midtpunktudtag 
til modstanden på 10 kohm. Den løse ende af 
U’et forbindes til gitteret via en meget lille trim- 
mer (sammensnoede ledningsender), som vist 
på diagrammet med stiplet linie. NC indstilles 
til min. signal igennem uden anodespænding på 
HF-trinet.

Converteren har her på stationen været sam
menlignet med en af 9AC fremstillet transistor- 
converter med AF 139 i indgangen, og tilsyne
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ladende har nuvistorconverteren et lidt bedre 
signal-støjforhold, men forstærkningen er no
genlunde den samme. Jeg har dog et par ekstra 
fløjt i modtageren, hvilket jeg vil tilskrive, at 
jeg anvender et krystal på 10,666 MHz, hvorfor 
det anbefales at anvende et 32 MHz krystal, 
der da også bevirker, at det første trin af oscil
latorkæden falder bort.

Til slut kan jeg give amatører, der kører på

88-73!
Det smager af amatør, når man kalder et 

senderrør for 8873 - mon nogen er i tvivl om, 
at „88“ betyder „love and kisses“ og „73“ be
tyder „best regards“? Disse to forkortelser har 
en lang tradition i kommunikationssproget - 
næsten 120 år! Medens „73“ blev fuldt offi
cielt i 1859 som en høflig afslutning på korres-

faste kanaler på 2 meter, den fidus, at de an
vender en VXO (se Rodekasse-ESB, april 
1968) i krystalkæden og på den måde får en 
variabel converter til 70 cm: Såfremt mellem
frekvensen 145,9 vælges, må man anvende et 
krystal på ca. 10,63 MHz, der således ved at 
trække det ca. 35 kHz i en VXO kan bestryge 
området 432-433 MHz, hvor den største del af 
70 cm-trafikken foregår.

pondancen, blev „88“ brugt uofficielt i US 
Army Signal Corps under første verdenskrig. 
Forkortelsen gik derefter over til sin nuværen
de betydning og blev en de! af amatørernes 
sprog.

Rør-familien 8873 - 8874 - 8875 består af 
samme indmad med samme sokkel men bereg
net til forskellige kølemetoder. I 8873 (øverst) 
er anoden omgivet af en kobberblok med en 
flad side, der spændes op mod en heat sink, 
som regel med et mellemlæg af berylliumoxid 
(BeO), som er en god elektrisk isolator, men 
med god varmeledningsevne. Det midterste rør, 
8874, er beregnet til luftkøling med luftstrøm
men på langs ad røret, medens 8875 nedest er 
beregnet for køling med en tværgående luft
strøm.

Røret kan for resten ved SSB op til 30 MHz 
give 587 W output med 3. og 5. ordens for
vrængning på ca. -r- 35 dB ved 2 kV anode
spænding. Der tillades op til 1 kW PEP input 
op til 432 MHz, så det er jo ret velegnet til 
en allband sender! Fabrikatet er Eimac.

Rettelse:
Formlen for udbredelsesdæmpning side 489, 

venstre spalte øverst i decembernummeret er 
forkert. Såfremt den pågældende formel benyt
tes, skal d være afstanden i m - ikke i km.
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OZ’s indhold

For at følge OZ’s udvikling blev der også i 
år lavet en statistik over de forskellige stof
gruppers sidetal. Som sidste år er der 5 grup
per: teknik, det vil sige det stof TR redigerer; 
traffic (traffic-departement) incl. undergrupper; 
lokal (fra afdelingerne), annoncer og diverse. 
Under diverse hører forsiden, referater, ikke 
tekniske læserbreve, nye medlemmer og andet 
der ikke naturligt hører under de øvrige grup
per. I tabellen fig. 1 er tallene fra 1970 og 
1971 sammenlignet, og på fig. 2 kan de må
nedlige udsving i 1971 aflæses.

Man ser at OZ har været tykt i år - aldrig 
tidligere har der været så stort et blad. I år 
har der været 628 sider, sidste år 584, og nor
men har været 576 sider. Denne stigning - 
med heraf forårsagede udgifter - har da også 
været medvirkende til EDR’s nuværende dår
lige økonomi. Nu er sidetallet igen skåret ned 
fra 56 til 48 sider pr. nummer, eller ca. 14 %. 
Det lyder måske ikke af så meget - men er 
dog nok til at give anledning til en del over
vejelser om, hvad der skal skæres væk.

TR har - hvad indgået stof angår - haft et

Fig. 1 : Tabellen angiver de forskellige stofgruppers 
sidetal i 1970 og 1971. »Teknisk Horisont« er i 1970 
under diverse, i 1971 under teknik. »Traffic« omfat
ter hele traffic-department herunder alle undergrupper. 
Forsiden er under diverse.

godt år. Der har altid været rigeligt stof, hvad 
der har givet anledning til en til tider betænke
lig lang gennemløbstid. Da denne stofrigelig- 
hed gudskelov ser ud til at fortsætte, må vi 
enten få udvidet sidetallet til teknisk stof, 
sende brugbare artikler retur og beskære andre 
kraftigt eller begge dele. Ialt har TR i år re
digeret 251 sider — det er 52 flere end sidste år 
og nok det største sidetal TR har haft. På 
figur 2 kan man se, at teknisk stof før ned
skæringen var på 23 sider pr. nummer - dyk
ket for nummer 6 skyldes ikke stofmangel, men 
at vi på grund af vanskeligheder i forbindelse 
med den nu opgivne håndbog ikke kunne få 
stoffet færdigt. Senere på året betyder nedskæ
ringen, at der kun kommer ca. 19 sider teknisk 
stof pr. nummer.

Alt i alt mener vi selv, at vi har haft en ret 
god stoffordeling i år. Der har ikke været så 
mange deciderede begynderkonstruktioner, men 
til gengæld har OZ7XG nu lavet en hel »fort
sat roman« om sin KB-modtager. Det er en vir
kelig begynderkonstruktion — for begyndere - 
hvor han har lavet en utrolig udførlig beskri
velse. Da konstruktionen samtidig ser fornuftig 
ud er der ingen retfærdighed til, hvis det ikke 
bliver en succes!

I år har der været en del om forstyrrelser. 
Ikke så mange artikler — men til gengæld mange 
læserbreve. Jeg vil pligtskyldigst undlade at 
kommentere sagen yderligere, men blot kon
statere, at der i hvert fald nu er kastet lys på 
amatørens rettigheder og pligter, samt radio
fabrikkernes forhold til forstyrrelser. Har man 
vrøvl med indstråling i et af de kendte danske 
fabrikater kan man roligt skrive til den pågæl
dende fabrik. Man kan regne med en positiv 
behandling.

Fabriksfremstillet udstyr har vi ikke fået an
meldt meget af - men nu er det ikke leveran
dørerne der stiller sig i vejen - de fleste har 
erklæret sig positive - men derimod TR, der

1970 1971
teknik .............. ............... 199 251
traffic . . . . . ............... 119 98
lokal ................. ............... 72 77
annoncer . . . ............... 97 107
div...................... ............... 97 95

total 584 s 628 s

Fig. l.
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ikke har haft tid til at udføre afprøvningerne. 
Vi overvejer at bruge dette til et nytårsløfte!

Traffic-Department lå i de første 3 kvarta
ler ret konstant på knap 10 sider, men har på 
det sidste skåret en del ned. Især er det gået 
ud over novembernummeret, hvor der kun var 
3 sider. De forskellige undergrupper har væ
ret repræsenteret i stærkt varierende omfang,

Fig. 2 : Kurve der viser de forskellige stofgruppers 
sidetal i 1971. Vandret akse angiver måneden - 2 
svarer altså til februar - og lodret sidetallet i den på
gældende måned.

RTTY har praktisk talt ikke været nævnt, og 
mobilstof har været koncentreret lige før som
merferien. Hovedparten er rapporter fra HF- 
båndene og andet i tilknytning hertil.

Fra Afdelingerne er steget lidt — fra 72 sider 
i 70 til 77 sider i 71. Da sidetallet samtidig er 
større er det dog kun ensbetydende med, at 
denne del har beholdt sin brøkdel af det sam
lede sidetal.

Annoncer har der været lidt flere af i 1971 
- der har været 8,7 sider i gennemsnit pr. 
nummer. Nu er annonceprisen sat op, og så 
får vi se, om sidetallet kan holdes. Nogle har 
ytret ønske om at få nedskåret annoncemæng
den, da EDR næppe tjente meget på dem - men 
de har jo også betydning som informations
kilde - hvad er et OZ uden annoncer?

Diverse har stort set samme sidetal som 
sidste år. Spidsen ved november skyldes gene
ralforsamlingsreferatet og »Historisk Tilbage
blik«, læserbreve, referater etc. Gennemgående 
vil jeg - som TR — mene, at denne rubrik om
fatter for meget ukurant stof der kunne være 
skåret ned eller slet ikke have været bragt. 
Men der er jo heller ingen, der skal komme og 
påstå, at jeg ikke er part i sagen!

Hvis man sammenholder stoffet før og nu - 
se januarnummeret 1970 - fremgår det, at den 
stigning der har været i TR’s sidetal har været 
hovedårsagen til stigningen i det samlede side
tal — i 1971 har 40% af stoffet været under 
teknisk redaktion, hvor det i 1970 var 34%. 
Ganske vist er »Teknisk Horisont« i år under 
TR hvor det sidste år var under diverse, men 
det forklarer dog kun en mindre del af for
skellen.

Fremtiden tegner sig meget usikker. Nu skal 
vi lære at arbejde med et mindre sidetal - og 
hvad værre er, vi skal skifte hovedredaktør og 
trykkeri. Det skal ikke være nogen hemmelig
hed at TR ikke finder, at der har været noget 
sagligt grundlag for den sidste af disse dispo
sitioner. Flytningen er imod TR’s ønske, men 
nu er beslutningerne altså taget. Resultatet bli
ver, at OZ i 1972 vil komme ud for de største 
rystelser i mange år, og det vil kræve helt an
derledes intimt samarbejde mellem formanden, 
HB, forretningsudvalget, redaktørerne og tryk
keriet om det skal gå godt. Må alle gode kræf
ter forenes om dette!

Godt nytår! NG

6 OZ JANUAR 1972



Foto nr. 10

RX-FYN afsnit 3

Om nr. 600, beat og detektor på fig. 27, er 
der kun at nævne, at de to blå sidebåndsskift- 
ledninger, pkt. 601 og pkt. 608, ligesom den 
røde ledning fra pkt. 606, skal være ca. 10 cm 
lange for at kunne nå ud til sidebåndsomskif
teren på forpladen, at den grå ledning fra pkt. 
605 skal være skærmet og have en længde på 
ca. 12 cm, så den kan nå ud til LF-styrke po
tentiometeret, samt at den skærmede ledning 
fra pkt. 407 loddes til pkt. 603. Begge de sidst
nævnte ledningers skærme loddes til stel.

LF-forforstærkeren, nr. 700 på fig. 28, får sit 
' signal fra LF-potentiometerets midterste lodde- 

flig ved hjælp af en ca. 20 cm lang skærmet 
ledning til pkt. 702. Udgangssignalet fra pkt. 
707 føres ligeledes i en skærmet ledning. Skal 
der indbygges en LF-forstærker, hvilket som 
tidligere nævnt ikke er absolut nødvendigt, men 
afgjort ønskeligt, føres signalet via 707 lednin
gen til denne forstærker og derfra, atter i skær
met kabel, videre til højttaler og/eller hoved
telefontilslutningen. Bruges der ikke LF-for
stærker i udgangen, føres 707 kablet direkte til 
hovedtelefontilslutningen på forpladen. Denne 
kan udformes således, at signalet først går gen
nem hovedtelefonerne og derefter gennem højt
taleren. Når jack-proppen fra hovedtelefoner
ne trækkes ud, dannes der direkte kontakt i 
jack-bøsningen, således at signalet nu går di
rekte til højttaleren. LF-udgangsforstærkerens

montering med kant-connektor er beskrevet i 
OZ7AQ’s tidligere omtalte artikel, hvorfor det 
må anses for overflødigt at gøre nærmere rede 
for denne på dette sted.

Det sidste modul i RX-FYN er strømforsy
ningen, nr. 900 på fig. 29. Her skal der ikke 
monteres en 0,1 μF afkoblingskondensator på 
fatningen, idet en sådan sidder direkte over ud-

F Y N  6 0 0

F i g .  2  7 .  

F Y N  7 0 0

F i g .  2 6
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gangen på selve printet. Her skal der foruden 
fatningen også monteres en transistor på selve 
aluminiumspladen, således at hele kabinettet 
er med til at danne køleplade for effekttransi
storen, en 2N3055. Transistoren spændes fast 
i pladen på en sådan måde, at dens to „ben“, 
emitter og basis, vender samme vej som benene 
på Novalfatningen. Med transistoren følger 
normalt en gennemsigtig isolationsskive, 2 ny
lonbøsninger til isoleret opspænding, samt fast
spændingsskiver. Isoleringsskiven lægges op 
mod undersiden af transistoren, således at den
ne er isoleret elektrisk fra kabinettet, men ikke 
varmemæssigt. Selve transistorens „hus“ er 
kollektor-terminal og er på positivt potentiale. 
Nylonbøsningerne sættes ned i fastspændings
hullerne på aluminiumspladen, således at kra
ven vender til samme side som transistorens 
„ben“. Ved fastspændingen med skiverne, hvor 
der samtidig indsættes en loddeflig til kollek- 
torforbindelsen, vil skruehovederne have direk
te forbindelse med kollektor, medens møtrik
kerne ikke vil have forbindelse med stel.

Den efterfølgende montering af diverse led
ninger skulle ikke give anledning til besvær, 
dog skal der lige advares mod forkert forbin
delse af emitter- og basistilledninger. Det på 
fig. 68 viste forbindelsesdiagram angiver for
bindelserne set nedefra, altså fra den side, hvor 
tillodningerne foretages, medens fig. 15 viser 
transistoren set fra oven, idet denne tegning 
kun henviser til den mekaniske montering.

Forinden den afsluttende montering af led
ningerne til de forskellige fatninger, skal grund
modtageren samles mekanisk. Idet der henvises 
til fig. 9, samt foto nr. 4 og 9. Først monteres 
skærmpladen, fig. 11, på oscillatorsektionen, 
fig. 7. Placeringen fremgår af fig. 9 og foto nr. 
9. Ved denne montering må det påses, at der 
er frit hul igennem midtpå, således at forbin
delsen fra pkt. 106 til pkt. 303 kan etableres. 
Herefter spændes vinkelstykket, fig. 10, på os
cillatorsektionen, samtidig med at ovennævnte 
forbindelsesledning føres gennem midterhullet. 
Monteringsarbejdet fortsættes nu i oscillator
sektionen, hvor oscillator- og blanderfatninger 
skal gøres færdige.

De fra drejekondensatorens sektioner 1 og 2 
kommende blå ledninger loddes til henholdsvis 
pkt. 102 og pkt. 109. Den sorte stelledning lod
des til nærmeste stelpunkt. Herefter loddes den 
grå ledning fra pkt. 303 til pkt. 106, den røde

fra pkt. 208 loddes til pkt. 107 sammen med 
ledningen fra pkt. 103. Den grå fra pkt. 206 
loddes til pkt. 108. Den anden grå ledning, fra 
pkt. 104, føres ud gennem hullet i venstre side 
og den røde fra pkt. 103 føres bagud gennem 
hullet der, således at den kan få forbindelse til 
pkt. 907.

Her stoppes op og der foretages en lille prø
ve. Et Ohm-meter, en summer eller andet lig
nende forbindes i den ene ende med den sidst-

F  Y  N  9 0 0

Fig.  2  9 .

nævnte røde ledning; den anden ende forbindes 
på skift til samtlige punkter, der skal have +12 
volt i oscillatorsektionen. Denne prøve foreta
ges på nuværende tidspunkt, idet det er forbun
det med store vanskeligheder at foretage evt. 
rettelser, når forpladen først er spændt fast.

Nu skal grundmodtagerens forplade, fig. 13, 
monteres. Alle røde ledninger fra grundmodta
geren, med undtagelse af den ene, ca. 10 cm 
lange fra pkt. 606, føres bagud til strømforsy
ningens pkt. 907 og pkt. 908 (jævnt fordelt). 
Af de fem huller på stribe foroven til højre på 
forpladen skal de to første regnet fra venstre 
holdes fri til evt. senere brug, jfr. bemærknin
gerne til pkt. 403. Gennem nr. 3 føres den grå 
skærmede ledning fra pkt. 401, gennem nr. 4 
føres den skærmede ledning fra pkt. 503 og 
gennem det femte hul føres den sorte ledning 
fra pkt. 505 og den blå fra pkt. 506. Forneden 
er der tre huller anbragt i en trekant. Den 
grønne ledning fra pkt. 504 og den gule fra 
pkt. 509 skal gennem det øverste af disse tre 
huller (nr. 6). Nr. 7 bruges til de to blå side- 
båndsskiftledninger fra pkt. 601 og 608, samt 
til den røde fra pkt. 606. LF-signalet fra pkt. 
605 føres endelig gennem nr. 8 og forpladen 
kan nu spændes fast. Samtidig med at pladen 
føres ind mod grundmodtageren trækkes der i 
de forskellige ledninger, således at disse hele 
tiden er næsten helt rettet ud. Dette blot for at
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undgå at skulle rette diverse sløjfer og lign. ud 
på nogle bøjede og sammenkrøllede ledninger 
godt gemt inde i grundmodtageren.

Når forpladen er spændt fast, skal både 
grundmodtager og convertersektion spændes 
på kabinettet. I første omgang skal begge blot 
spændes fast med et par skruer hver, idet de 
skal tages af igen, når de forskellige lednings
længder er passet til, idet afisoleringen af en
derne bedst foretages, når der er „albuerum", 
jfr. det under samlingen af convertersektio- 
nen nævnte. Når alle ledningslængder er af
passet og afisolering er foretaget, skal conver
tersektion og grundmodtager spændes fast og 
tillodningerne kan begynde, idet der igen star
tes i converterenden:

1) En rød ledning loddes til pkt. + 12 volt 
på dæk 2-2. Ledningen skal være så lang, at 
den kan lægges glat an mod stel hele vejen hen 
til pkt. 907.

2) Den hvide antenneledning føres nogen
lunde strakt til pkt. „Antenne" på dæk 1-1 og 
fastloddes.

3) Den grønne ledning fra hul nr. 6 i grund
modtagerens forplade lægges glat an mod stel 
og føres via forenden af convertersektionenhen 
til pkt. 504 på dæk 1-2, hvor den loddes fast.

4) Den grå ledning, der fra pkt. 104 er ført 
ud i venstre side af oscillatorsektionen føres 
gennem hullet i bøjningen på højre side af con- 
vertersektionen og loddes til punkt 104 på dæk 
2-1. Denne ledning skal også være strakt ud.

5) Den blå ledning fra hul nr. 5 lægges glat 
an mod stel og føres op til S-meterets + pol.

6) Den sorte ledning fra samme hul føres 
på samme måde til S-meterets pol.

7) Den gule ledning fra hul nr. 6 lægges glat 
an mo dstel og førees frem til 1-kohm potentio
meterets venstre loddeflig (set bagfra med lod- 
defligene vendende opad) og samtidig til mid
terste loddeflig, hvorefter den loddes til begge. 
Fra potentiometerets højre loddeflig føres en 
sort ledning op til S-meterets - pol, hvor den 
forbindes til den der anbragte sorte ledning 
(jfr. foto nr. 9).

8) Den skærmede ledning fra hul nr. 3 lod
des på begge de midterste loddeflige på den 
MEC miniomskifter, der sidder til højre set 
bagfra. En sådan mini-skyde-omskifter har 6 
loddeflige siddende i 2 rækker med 3 i hver 
række. Nummereres f. eks. venstre side fra 
oven og nedefter med nr. 1, 2 og 3 og højre

side med nr. 4, 5 og 6, vil skydeomskifteren, 
når den er i øverste stilling, give kontakt mel
lem pkt. 2 og pkt. 1, samt mellem pkt. 5 og 4, 
men ikke mellem 2 og 5 og heller ikke mellem 
1 og 4. I nederste stilling er der på tilsvarende 
måde forbindelse mellem pkt. 2-3 og pkt. 5-6. 
Når der her bruges „dobbelt" forbindelse skyl
des det to årsager: dels at kontakterne er der 
og ikke skal bruges til andet, dels at kontakt
modstanden herved reduceres.

9) Den skærmede ledning fra hul nr. 4 lod
des på de to nederste loddeflige på samme sky- 
deomskifter. Skærmen loddes sammen med 
skærmen fra ovennævnte skærmkabel på en så
dan måde, at disse skærme, der jo er at sam
menligne med stel, ikke berører nogen del af 
inderlederen i de to skærmkabler og heller ikke 
de to resterende frie loddeflige på skydeom
skifteren.

10) Den ene af de blå ledninger fra hul nr. 
7 loddes til begge de nederste loddeflige på den 
anden skydeomskifter og

11) den anden blå ledning fra samme hul 
loddes til det øverste sæt loddeflige, medens

12) den røde ledning fra hul nr. 7 loddes til 
de to midterste loddeflige. Resultatet heraf bli
ver skift af + 12 volt forsyningen til de to 
sidebåndsoscillatorer.

13) Den skærmede ledning fra hul nr. 8 lod
des til højre loddeflig på 47 kOhm potentio
meteret, medens skærmen loddes til den ven
stre loddeflig.

14) Den skærmede ledning fra pkt. 702 lod
des til midterfligen på ovennævnte LF poten
tiometer.

Lodningerne i forbindelse med fremskaffel
sen af det hørbare resultat, hovedtelefon/højt
taler, samt evt. LF-udgangsforstærker er nævnt 
tidligere, hvorfor såvel den mekaniske som den 
elektriske montage udover printene nu er fær
dig. Inden fortsættelsen med printene bør der 
foretages en ganske enkelt prøve i lighed med 
den der blev udført inden „lukningen" af os
cillatorsektionen. Et Ohm-meter, en summer 
eller andet lignende forbindes med den ene en
de til pkt. 907 og den anden ende sættes til de 
forskellige - 12 volt punkter på alle fatninger. 
Her skal bemærkes to ting: For det første, at 
man ved afprøvning af fatningsforbindelserne 
„fra oven" skal tælle bennummeret i disse 
„mod uret", da disse nu ses fra modsat side af, 
hvad der er vist på monteringsfigurerne, samt
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1: 0,25 W kul modstand Foto nr. 11
2: Mial kondensator 
3: Alm. blokkondensator 
4: Elektrolyt kondensator 
5: Diode
6: Transistor TO-18 
7: Transistor TO-72 
8: Krystal HC-6/U 
9: Krystalholder 

10: Trimmepotentiometer 
11: Keramisk trimmekondensator 
12: Trimmekondensator Philips type 
13: Noral sokkel 
14: Noval fatning 
15: Neosid dobbelt-dåse 
16: Neosid enkelt-dåse

Begge med tilhørende spoleform, 
jernkerner m. v.

17: MF-transformator 
18: Printplade

at + 12 volt forsyningerne i convertersektionen 
kun virker, når omskifteren er drejet hen på 
den fatning, hvorpå måling foretages. Tilsva
rende gør sig gældende med hensyn til side
båndsoscillatorerne. Når disse prøver er fore
taget, og resultatet heraf er i orden, prøves om 
der evt. skulle være forbindelse til andre ben 
end de ønskede. Falder også denne prøve godt 
ud foretages tilsvarende afprøvning, men den
ne gang med stel som udgangspunkt og til sidst 
afprøves forbindelserne mellem de enkelte fat
ninger, omskiftere m. v.

Når alt er i orden, sættes den mekaniske del 
til side og

Printmonteringen
kan tage sin begyndelse. Først skal nogle gene
relle arbejdspunkter gennemgås:

1) Huller til trimmepotentiometer, nr. 10 på 
foto nr. 11, bores med 1,2 mm bor.

2) Huller til trimmekondensator, nr. 11 på 
foto nr. 11, bores med 1,2 mm bor.

3) Huller til trimmekondensator, nr. 12 på 
foto nr. 11, bores med et 1,5 mm bor.

4) Hullerne til selve skærmdåserne, både 
den enkelte og den dobbelte, nr. 15 og 16 på 
foto nr. 11, bores med et 1,2 mm bor.

5) Huller til skærmdåsen på MF-transfor- 
matoren, nr. 17 på foto nr. 11, bores med et
I,2 mm bor.

6) Huller til krystalholder, nr. 9 på foto nr.
II, udføres ved at der bores 3 stk. 0,8 mm 
huller på række lige ved siden af hinanden, 
hvorefter der saves ud mellem de tre huller 
med en løvsav.

7) Novalsoklen forefindes i flere forskellige 
udgaver, hvoraf 2 har været anvendt i RX- 
FYN. Begge er oprindelig beregnet til anven
delse som multistik. Novalsoklen leveres i nog
le tilfælde med en plastichætte klemt halvt ned 
over selve soklen og indeni denne hætte ligger 
en ledningsholder. Der er ikke brug for hver
ken hætten eller ledningsholderen. I den ene 
af de anvendte typer er de ni ben ikke sat mere 
fast, end der kan vrikkes lidt med dem. Det vil 
være en stor hjælp ved monteringen af Noval
soklen, om man på forhånd laver sig en „bore- 
lære“ som vist på fig. 30, der er i målestokfor
holdet 1:1. Et stykke aluminium, pertinax eller 
andet borefast materiale lægges under fig. 30

6 0
BORELÆRE Fig. 30

og med et spidst instrument (en kørner) mær
kes pladen op og der bores 9 stk. 1,5 mm hul
ler. Ved boringen i printpladen bores først hul 
nr. 5, herefter lægges borelæren over printpla
den således at hullerne i borelæren er ud for 
de tilsvarende opmærkninger på printpladen. 
Et 1,5 mm tykt rundt søm el. lign. føres gen
nem hul nr. 5 og holder på denne måde bore

10 OZ JANUAR 1972



læren fast til printpladen. Gennem borelæren 
bores hul nr. 1, hvorefter der også her sættes 
et søm i. Borelæren er nu låst fast til printet og 
de resterende huller bores. Ved boring for den 
anden type skal hullerne være 2 mm i diame
ter.

Ved monteringen føres den korte ende af be
nene (den der har været inde i plastichætten) 
op i printet fra kobbersiden. Første gang vir
ker det noget besværligt at gøre det, men alle
rede anden gang falder det meget nemmere, 
når man bruger følgende fremgangsmåde: Læg 
printpladen med kobbersiden opad på et bord, 
således at ben nr. I og 9 er længst væk. Sæt 
soklens ben 1 og 9 ned i de respektive huller, 
ben 2 og 8 følger herefter nemt på plads i de-

Foto nr. 12

res huller. De resterende fem ben „lirkes11 på 
plads ved at skubbe dem lidt til en af siderne. 
Når alle benene er på plads, trykkes printpla
den ned mod soklen, så langt, at sokkelbenene 
lige netop er plane med den side af printpla
den, der ikke er kobberbelagt, jfr. foto nr. 12. 
Herefter skal soklen loddes fast til printpladen. 
Det foregår nemmest ved at spænde pladen 
lodret op i et lille skruestik eller i mangel af 
et sådant, at anbringe den i klemme mellem 
kæberne på en universaltang eller lign. Mellem 
kransen på Novalsoklen og selve printpladen 
er der ikke overvældende megen plads, så lod
dekolbens spids må ikke være for tyk. Selve 
lodningen foretages ved, at loddespidsen læg
kes an mod det ben man vil lodde på, lodde
tinnet lægges an mod samme ben, men på en 
sådan måde, at det ikke berører loddespidsen. 
Når tinnet smelter løber det ned ad benet, 
hvorefter loddekolben lægges an mod printet 
og derefter trækkes den langsomt bort fra benet 
i en retning følgende den kobberstrimmel, der

hører til det ben der loddes på. Meningen med 
dette er, at printets kobberbelægning først får 
varme, når tinnet er parat til at give forbin
delse. Ved at trække loddekolben tilbage som 
beskrevet, vil tinnet lægge sig i en bue fra be
net ud over kobberstrimlen og vel at mærke 
kun på den kobberstrimmel, hvortil forbindel
sen skal etableres. Når alle ni ben er loddet til 
skal lodningerne efterprøves med et Ohm-me
ter, en summer eller andet lignende. Printpla
den lægges på bordet med kobbersiden opad. 
Ohm-meteret sættes til ben nr. 1 og derefter til 
den kobberstrimmel på printet, der hører til 
ben nr. 1. Her skal der være forbindelse. Når 
dette er i orden, bibeholdes tilslutningen til 
ben 1 og man måler på ben 2, 3, 4 o.s.v. op til 
nr. 9. Herefter foretages tilsvarende prøve på 
ben 2, 3, 4 o.s.v. Ved at følge monteringsan
visningerne på fig. 20 m. fl. vil man let kunne 
konstatere, mellem hvilke ben der skal være 
forbindelse og mellem hvilke, der ikke må være 
det. Et eksempel til illustration heraf: FYN 
nr. 000, fig. 20:

Ben 1 skal vise forbindelse med ben 5 og 
ben 9, men ikke med andre. De øvrige ben må 
ikke have indbyrdes forbindelse. Ben 3 har ik
ke forbindelse med ben 8, det får det først, når 
printet bliver sat i fatningen. Skulle der ved 
prøven vise sig at være utilsigtede forbindelser, 
rettes disse forholdsvis nemt ved at lægge lod
dekolben an mod det loddetin, der fejlagtigt 
forbinder de to kobberbaner og derefter trække 
kolben over mod den ene kobberbane. Da lod
detinnet mellem kobberbanerne ikke har noget 
at fæstne sig til, trækkes det af sig selv med 
loddekolben over til kobberbanen.

8) Alle øvrige huller bores, såfremt ikke an
det nævnes ved det enkelte print, med et 0,8 
mm bor.

9) Modstandene, nr. 1 på foto nr. 11, mon
teres ved at trådenderne bøjes vinkelret til sam
me side i en afstand af ca. 2 mm regnet ud fra 
selve modstanden. Efter at være sat helt ned i 
hullerne fra den side af printpladen, hvorpå 
der ikke er kobberbaner, bøjes de fritragende 
ender lidt fra hinanden. Ikke mere, end mod
standen lige netop ikke falder ud, hvis printpla
den vendes. Alle modstande bør sættes i på en 
sådan måde, at samtlige toleranceringe, guld 
eller sølv, vender enten til højre eller opad. Det 
er underordnet, hvad der vælges til at være 
„højre11 og „opad", det skal blot være det sam-
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me på det enkelte print. Når denne montering 
anbefales er det ikke alene for et syns skyld, 
men mere fordi man derved har et hurtigt over
blik over de enkelte modstandsværdier. Vender 
„læseretningen“ til hvilken side hveranden gang, 
øges risikoen for fejlaflæsning. Herefter loddes 
og de frie ender klippes af inde ved lodningen.

10) Kondensatorerne, nr. 2, 3 og 4 på foto 
nr. 11, bøjes m. v. på samme måde som mod
standene. Ved disse sørger man for, at de på
trykte talværdier (nr. 2 og 4) vender opad, så
ledes at de let kan aflæses, når de er loddet i. 
Det kunne jo ske, at man kom til at placere en 
kondensator (og/eller en modstand) forkert, og 
så er det en stor lettelse umiddelbart at kunne 
aflæse værdierne. Medens det for modstandene 
er uden betydning, hvilken ende der vender til 
hvilken side, er forholdet lidt anderledes for 
kondensatorer af type nr. 2 — MIAL og type 
nr. 4 — elektrolytkondensatorer. Mialkonden- 
satoren har en sort ring i den ene ende. Denne 
ring viser, at trådtilslutningen i den ende har 
forbindelse til det yderste lag i kondensatorens 
belægning. Denne ende vendes derfor altid mod 
det „koldeste" punkt af de to mulige. Stel og 
den rene + 12 volt forsyning, der i HF-mæs- 
sig henseende også er stel, er altid „kolde". I 
en forbindelse f. eks. en kollektorkreds til 
basis, vil kollektorkredsen være „koldere end 
basis. Når det yderste lag skal være mod det 
„koldeste" punkt skyldes dette, at det yderste 
lag er mere ubeskyttet end det inderste og der
ved nemmere vil kunne blive påvirket af uved
kommende støjimpulser.

For så vidt angår elektrolytkondensatorerne 
er disse også mærket med en ring, medens der 
i den modsatte ende er anført et plus-tegn. En 
elektrolytkondensator skal altid vendes (pola
riseres) i overensstemmelse med disse anvisnin
ger, da de ellers vil blive ødelagt på en ret så 
eksplosiv facon. Ikke nok med at elektrolytten 
i tilfælde af en sprængning af kondensatoren 
vil blive sprøjtet ud over alle omgivelserne, men 
den efterlader en stank, som det tager lang tid 
at blive kvit.

11) Dioder, nr. 5 på foto nr. 11, isættes på 
samme måde som kondensatorer og modstan
de. Ringen i den ene ende af dioden symboli
serer katoden og skal som sådan vende mod 
det negative potentiale. En undtagelse herfra 
danner en zener-diode, idet dens virkning net
op er baseret på kun at lede ved overskridelse

af en nærmere defineret spænding. Zenerdio- 
den vendes altså med „katoderingen" mod det 
positive potentiale.

12) Transistorerne, nr. 6 og 7 på foto nr. 11, 
isættes som vist på de forskellige fig. vedr. 
komponentplaceringen, hvor de ses „ovenfra". 
De ved hvert diagram anførte forbindelser vi
ser elektrodernes placering, når transistoren ses 
nedefra. Såfremt ikke andet udtrykkeligt er 
nævnt, kan man altid gå ud fra at et diagram 
over elektrodeforbindelser viser disse set nede
fra.

13) Trimmekondensatorerne, nr. 11 og 12 
på foto nr. 11, er to almindeligt forekommen
de typer, hvoraf nr. 11 er den billigste og nr. 
12 (Philips C 005/30E) er den bedste. Begge 
kan anvendes i alle print, man skal blot ved 
boringen af hullerne tage højde for, hvilke type 
man ønsker at anvende.

14) Neosidspoleformene, nr. 15 og 16 på 
foto nr. 11, der anvendes i to udførelser, hen
holdsvis dobbelt og enkelt, er på komponent
placeringstegningerne forsynet med et kryds. 
Dette kryds svarer til krydset på viklingsdia
grammerne. Spolerne samles således: Underst 
spolebrættet, ovenpå dette isolationsskiven, der
på den store jernkappe, inden i denne og ned 
gennem hullet i spolebrædtet, sættes selve spo
leformen og uden om det hele anbringes 
skærmdåsen, der på de små forme (nr. 16) kun 
kan vende på en måde. Skærmdåsens lodde- 
spidser, der skal give stelforbindelse, skal ikke 
„bøjes om" på kobbersiden af printpladen, da 
de knækker over for mindre end et godt ord. 
Det må indrømmes, at det er nogle små fikse 
spoleforme at have med at gøre, men de er 
gennemgående for spinkle i deres udførelse.

Efter disse mere generelle angivelser fortsæt
tes med bemærkninger til de enkelte print.

Print 020-1.
Printtegning set fra kobbersiden, fig. 31,
Komponentplacering, fig. 32 og foto nr. 2,
Kredløbsdiagram, fig. 33,
Spoleviklingsdiagrammer fig. 34, 35 og 36.
I øjet på loddefligen på trimmekondensato

ren indloddes en ca. 10 mm lang uisoleret led
ning, således at denne ledning ved indlodnin- 
gen af trimmekondensatoren befinder sig lige 
over det hul i printet, hvortil forbindelse skal 
etableres. Trådenden føres gennem hullet i
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Fig. 31

printet og loddes til på samme måde som de 
øvrige komponenter.

Til viklingen af alle 8 spoler er brugt en 0,1 
mm tråd, der er isoleret både med lak og med 
silketråd. Selve spoleviklingen foregår således:

L1 og L2 på fig. 34. Ca. 5 cm inde på tråden 
vikles denne om den ene af de to små tappe 
foroven på spoleformen, føres ned langs over
delen, på tværs hen til hakket i øverste spole
skive, vikles 3,5 gang rundt i det smalle spole
kammer (det øverste), hvorefter den ender ud 
for hakket i modsat side af, hvor det første er. 
Tråden føres op til den anden tap, vikles to 
gange om denne, hvorefter der dannes en sløj
fe med en trådlængde på 7-8 cm. Sløjfens an
den „ende“ vikles også 2 gange om samme tap 
som sløjfens „begyndelse". Tråden føres, sta
dig uden at være afbrudt, hen til hakket og ned 
til det øverste af de to ens spolekamre. I dette 
spolekammer vikles 35 vindinger; så jævnt for
delt over hele spolekammerets areal som vel 
muligt. Disse vindinger, såvel som de efterføl
gende 35 i nederste spolekammer, skal alle vik
les samme vej som de første 3,5 vindinger. Hvil
ken vej de vikles er uden betydning, blot ret
ningen er ens i alle tre spoledele. Når de sidste 
35 vindinger er lagt på, føres tråden op gen

nem spolehakkene til den først anvendte tap 
foroven og klippes af i en længde et par centi
meter større end den første trådende. Den al
mindelige baggrund for disse forskellige led
ningslængder er, at den ftorte ledning skal til 
det kolde punkt og altså skal den anden til det 
varme punkt. I det her foreliggende tilfælde er 
det sløjfen, der repræsenterer det kolde punkt, 
jfr. de på de forskellige spoleviklingsdiagram
mer anførte bogstaver, hvor „V“ står for 
„varm“, „K“ for kold og U“ for „udtag". L1 
og L2 er nu færdige og der fortsættes med L3 
og L4 på fig. 34. Igen startes med en snoning 
omkring den ene af de to små tappe, tråden fø
res hen til hakket i spoleskiven, men denne 
gang startes i det øverste af de to ens spole
kamre. Heri vikles nu 10 vindinger, tråden fø
res tilbage og snoes om den anden tap, sløjfen 
dannes, snoning om tappen igen og tilbage til 
det øverste af de to ens spolekamre. Her vik
les endnu 30 vindinger med samme vinkelret
ning som de første 10, hvorefter tråden via 
hakket i spoleskiven føres ned til nederste spo
lekammer, hvor der yderligere vikles 30 vin
dinger. Via spolehakkene føres tråden tilbage 
til den først anvendte tap og klippes af et par 
centimeter længere end den først fastgjorte
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Fig. 3 3.

„kolde" ende. Nu skal båndfilteret med anten
netilkoblingen, L1, gøres klar til indsætning i 
printet. Afisoleringen af trådenderne foretages 
med en skarp kniv, med hvilken man skraber 
både silketråden og lakken af. Forinden afiso
leringen af spoleenderne foretages, tilrådes det 
at prøve på nogle løse stumper tråd af samme 
slags, idet der skal lidt øvelse til, før man har 
det rette tag på kun at fjerne isolationen, uden 
at beskadige selve kobbertråden. Denne er 
nemlig så tynd, at blot et lille hak i den kan 
betyde, at den knækker, så snart man begynder 
at bøje den eller at trække i den. Ved monte
ringen er fremgangsmåden denne:

1) fra en afstand af 10-15 mm fra tappen 
og ud mod trådenden fjernes både silkeom- 
spindingen og lakken omhyggeligt. Ved de to 
sløjfer, henholdsvis ved pkt. K og pkt. U på 
fig. 34, klippes tråden over således at de to 
ender bliver lige lange. Efter afisoleringen sno
es de sammen.

2) På et dobbelt spolebrædt lægges nu 2 iso
lationsskiver, én over hvert hul, ovenpå hver af 
disse sættes en af de skålformede jernkerner,

således at den store åbning vender opad. Her
efter sættes de beviklede spoleforme ned i hver 
sin jernkerne med den smalle ende, jfr. illustra
tionerne ved fig. 34, nedad og ud gennem hul
let i jernkernen. Spoleformene drejes således 
at de to små tappe foroven kommer til at stå 
på skrå i forhold til spolebrædtets længderet
ning. Ved denne isætning må man iagttage, at 
spoletappene foroven så vidt muligt vender be
kvemt i forhold til monteringsdiagrammets pla
ceringer.

3) Spoleformen med kerne står meget løst 
på denne facon og for at hjælpe på dette, skal 
den „tøjres". Det foregår ved at de løse, afiso
lerede trådender føres fra tappen ned til det 
hak i spolebrædtet, der ligger nærmest det ben, 
hvortil netop denne spoleende skal have for
bindelse. Startes med L1-L2 føres den længste 
af de to trådender fra tappen med de ikke- 
sammensnoede ender ned i hakket i hjørnet 
foroven til højre og snoes 3 gange rundt om 
benet i øverste højre hjørne, jfr. fig. 34. Begge 
de sammensnoede ender føres via hakket i ne
derste højre hjørne til benet der og snoes lige-

020-1

F i g. 34.

Neosid kleinfilter set fra oven.
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/g. 35.

Neosid kleinfilter set fra oven.

ledes 3 gange. Endelig foretages den samme 
handling med den korte spoleende, der skal 
ned til det andet ben regnet fra højre. Fald ik
ke for fristelsen til at sno nogle flere vindinger 
på eller at lodde tråden fast til spolebenet på 
nuværende tidspunkt, idet for mange snoninger 
med det uisolerede materiale kan medføre, at 
der dannes kontakt med spoleskærmen ligesom 
loddetinnet kan give samme risiko. Samtidig 
forhindrer man den glatte montering, der er 
nødvendig for at få spoleskærmen helt ned til 
og igennem printpladen. Forsøger man den 
udvej, at gøre hullerne i printet større, for at 
få spolebrædtets ben igennem, risikerer man 
blot, at den resterende kobberbane på printets 
underside forsvinder, hvorefter der ikke er no
get at lodde på.

4) Når tilsvarende er udført på L3 og L4, 
skal spolerne sættes i printet. De løse tråden
der under spolebrædtet rettes ud, dog uden at 
snoningerne om benene „går op“. De frie en
der føres ned gennem de respektive huller i 
printpladen. Vær opmærksom på at hele spole
sættet vender rigtigt (sammenhold placeringen 
af krydset på fig. 34 med tilsvarende kryds på 
fig. 32, komponentplaceringsdiagrammet). Spo
lesættet føres nu forsigtigt ned til printpladen, 
idet der samtidig trækkes i de løse trådender 
der stikker ud på printpladens kobberside. 
Samtlige spoleben sættes ned i de respektive 
huller og trådene forneden strammes. Herefter 
sættes skærmdåsen over spolesættet, idet man 
ved hjælp af en tynd skruetrækker eller lign. 
retter spolerne op således at de små hakker 
foroven i spoleformene går ind i skærmdåsens 
tilsvarende huller.

5) Nået så langt kan tillodningerne tage de
res begyndelse. Kun skærmdåsens loddeflige 
og de ben til hvilke der er ført en trådende, 
skal loddes. Lodningen foregår ved at lodde
kolben lægges an mod spolebenet og kobber
banen på en sådan måde, at kolben trykker 
tråden ned mod kobberet, hvorved opnås en 
god kontakt. Når alle lodninger er udført, prø-

ves forbindelserne af ved hjælp af Ohm-meter 
el. lign. Ved denne prøve skal „prøvestederne“ 
ikke være selve spolebenet, tråden eller lodnin
gen, men derimod de kobberbaner, til hvilke 
der skal være forbindelse. Når disse prøver er 
foretaget og alt fundet i orden, loddes skærm
dåsen fast og hele spolesættet sidder nu solidt 
anbragt på printpladen.

Fig. 38
De øvrige spoler udføres på samme måde, 

idet man hver gang begynder med den kolde 
ende. De små illustrationer ved spoleviklings
diagrammerne angiver hvilke kamre der skal 
bruges og hvor mange vindinger, der skal være 
i hvert kammer. En streg over tallene til højre 
for selve spoleformen angiver, at det øverste 
smalle kammer ikke skal bruges til den forelig-
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Fig. 3 9.

gende spole. Når yderligere oplyses, at det i 
viklingsdiagrammerne, fig. 34, 35 og 36, kun 
er L1 der skal i det smalle kammer, skulle der 
ikke være vanskeligheder med at tolke de øvri
ge viklingsdiagrammer.

Efter afslutningen af loddearbejdet, sættes 
de små stavformede jernkerner ned i de 4 spo
leforme i de to dobbeltdåser og drejes så langt 
ned, at den øverste kant af plastictoppen lige 
netop befinder sig under skærmdåsens øverste 
del. Kernen i L8 skal drejes så langt ned, at 
plastictoppen befinder sig ca. 1 mm under 
skærmdåsens øverste kant. 1 alle 8 spoler bru
ges jernkerner af type F 10 eller F 40, hen
holdsvis rød og blå. Trimmemodstanden på 
100 kOhm sættes med slæbeskoen vendende 
lige opad, trimmekondensatoren i serie med 
krystallet drejes ca. halvt ind og krystallet på
1,3 MHz sættes i, hvorefter converter 020-1 
er køreklar.

Print 100-1.
Printtegning set fra kobbersiden, fig. 37, 
Komponentplacering, fig. 38 og foto nr. 2, 
Kredsløbsdiagram, fig. 39, 
Spoleviklingsdiagrammer, fig. 40 og 41. 
Spolerne til dette modul vikles og monteres 

efter samme retningslinier som nævnt ovenfor.

F3 skal gøre det ud for en HF-drossel, idet den 
med sin placering tillader jævnstrømmen at 
passere igennem til FET transistorens drain, 
men stopper for vekselstrømmen, som via 100 
pF kondensatoren og det variable båndfilter 
fortsætter over til 2. blander. Vindingstallet i 
F3, 30 i det øverste smalle kammer og 135 i 
hver af de to andre, ialt 300 vindinger, kan det 
måske være svært at få plads til. Til beroligelse 
skal oplyses, at vindingstallet ikke er kritisk. 
En afvigelse på 10-20 vindinger til hver side 
betyder ikke større. Kernen i F3 skrues helt 
ned, dog ikke så langt, at den bliver ødelagt.

De anvendte FET transistorer kan behandles 
som almindelige transistorer, altså uden risiko 
for „dødsfald" under lodning, selv om de tre 
ben ikke er kortsluttede. TIS 34 kan uden æn
dringer erstattes af 2N 5245, der er væsentligt 
billigere.

Kernerne i båndfilteret, F1 og F2, skal drejes 
så langt ned, at plastictoppen befinder sig lige 
under skærmdåsens øverste del. Også her skal 
bruges jernkerner af type F 10 eller F 40 og 
også her er det underordnet, hvilken type der 
bruges. Trimmekondensatorerne på drejekon- 
densatorens sektion 1 og 2 skal være drejet ca. 
halvt ind.

(fortsættes)
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ESB efter fasemetoden
Af OZ9KC, Knud H. Christensen, Krogtoften 6, 2760 Måløv

For at lette forståelsen af ESB efter faseme
toden må vi først se lidt på hvad sinus- og co- 
sinussvingninger er. Lad os først se på enheds
cirklen, dette er en cirkel med radius lig een 
og et x, y koordinatsystem gennem centrum, 
se fig. 1.

Fig-1

Enhedscirkel, tallene i parentes er for cosinus.

Tænker vi os nu vi har en vinkel v (B, O, A) 
vil sinus til vinklen repræsenteres ved liniestyk
ket y på y-aksen og cosinus til vinklen ved li
niestykket x på x-aksen.

Det ses, at for en vinkel på v = 0° er sinus 
lig med 0, og for en vinkel på v = 90° er si
nus lig med 1, forøges vinklen yderligere bliver 
sinus mindre, og ved v = 180° er sinus igen 
lig med 0. Fra v = 180° til v = 270° går si
nus fra 0 til —1, for påny at blive 0 ved v = 
360°.

For cosinus ses, at værdierne begynder med 
+1 for v = 0° og falder til 0 ved v = 90° 
for derefter at gå mod -1 ved v = 180°, til
bage til 0 ved v = 270° og er igen +1 ved 
v = 360°.

Fig. 2. Grafisk fremstilling af en sinuskurve.

Vi vil nu tegne en sinuskurve ved hjælp af 
enhedscirklen, se fig. 2.

Cirkelbuen inddeles f. eks. som vist i 8 lige 
store vinkler, hver på 45°. Liniestykket indde
les ligeledes i 8 lige store stykker, der repræ
senterer tidsintervaller. Bevæger vi os rundt 
på cirklen, mod uret, med spring på de angiv
ne vinkelintervaller, og samtidig det tilsvaren
de tidsinterval ud af linien, kan vi som vist teg
ne nogle punkter for den tilsvarende værdi af 
sinus. Når vi har været hele vejen rundt, teg
ner vi en kurve gennem punkterne og genken
der sinuskurven.

Er det en sinusspænding vi har, med max. 
amplitude på 1 volt, vil denne funktion kunne 
skrives som

a = 1 • sin v 
og er max. amplitude A volt vil vi have 

a = A sin v 
Ser vi lidt nærmere på enhedscirklen finder 

vi, at dens omkreds er 
Omkreds = 2 • radius • π — 2 • 1 • π = 7n 

Det antal gange vi kan bevæge os rundt på 
cirklen i 1 sekund benævnes frekvensen, eller f, 
ved at multiplicere 2  •π med f fås vinkelfre
kvensen æ, altså
2 • π  • f = ω (velkendt fra impedansformler).

Vi ønsker at anvende ω i vores udtryk for 
sinusspænding, og da vi ved at t,

hvor t = 1/f

er den tid det tager at gennemføre en hel sving
ning, kan vi nu skrive 
a = A sin æt, hvor ωt er en vinkel.

0.8
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Blokdiagram for ESB sender efter fasemetoden 

Fig.3

På tilsvarende måde som vi lavede en sinus
kurve, kan vi lave en cosinuskurve, se fig. 2, 
og ønsker vi hellere at angive spændingen ved 
denne haves

a = A cos ωt
Vi er nu nået så langt, at vi vil prøve at for

stå, hvorfor det ene sidebånd forsvinder, når 
vi blander signaler med 90° fasedrejning og 
derefter adderer disse, hertil benytter vi blok
diagrammet fig. 3.

Inden vi begynder at regne, er der en enkelt 
ting vi må have repeteret, og det er, at ved 
blanding af 2 signaler multiplicerer man sig
nalerne med hinanden.

Vi kalder nu vores bærebølgesignal 
e = E cos Ω t 

og vores lavfrekvenssignal
v = V cos ωt

Fra en trigonometrisk formelsamling finder 
vi, at når man multiplicerer to cosinusser med 
hinanden fås: 

cos a • cos b = ½ [cos (a + b) + cos (a-b)].
I vort tilfælde har vi: 
a = Ωt hvor Ω = 2π • fosc.

og b = ωt hvor ωπ = 2π • faudio.

For blander I finder vi:
E cos Qt ■ V cos cot =

E • V • 1/2 [cos (Ω + ω)t + cos (i2 4- at)t] 

og for blander Q fås:

E cos (I2t + 90°) • V cos (ωt + 90°)
= E • V • ½ [cos (.Ωt + 90° + ωt+ 90°) + cos 

(Ωt+ 90° - ωt - 90°)]
= E - V - ½  [cos ((Ω + ω)t + 180°) + cos 

(Ω -ω) t ]
hvor cos (Ω + ω)t = cos (fosc. + faudio)

• (2 • π • t) er øvre sidebånd 
og cos (Ω—ω)t = cos (fosc. + faudio)

• (2 • π • t) er nedre sidebånd.

Vi adderer nu signalerne fra de to blandin
ger

E • V • ½ [cos (Ω +ω)t + cos (Ω-ω)t + 
cos ((Ω+ ω)t+ 180°) + cos (Ω—ω)t].

Det ses nu, at signalerne der repræsenterer 
øvre sidebånd er 180° ude af fase, og som føl
ge heraf ophæver hinanden, signalerne for ned
re sidebånd er derimod i fase og får derfor den 
dobbelte værdi, således at vi nu har 

E • V • Cos (Ω — ω)t, 
vi har fået dannet et ESB signal.

Flytter vi eet af fasedrejningsleddene og gen
tager regnestykket, vil vi se, at det nu er nedre 
sidebånd der forsvinder, og øvre sidebånd der 
bliver tilbage.

I blokdiagrammet er vist balancerede blan
dingstrin, hvis vi ikke havde benyttet balance
ret blanding, ville bærebølger også have været 
med i udgangssignalet. Man må heller ikke få 
den opfattelse, at man kun får det ene sidebånd 
ud, ligesom ved alle andre signalblandinger op
står en masse uønskede signaler der må filtre
res fra, men dette problem er jo velkendt fra 
blandingstrin f. eks. i en modtager.

Ved den simple beregning er der heller ikke 
taget hensyn til dæmpning af det uønskede si
debånd ved fasefejl i 90° fasedrejningskreds
løbene. Ved anvendelse af det kendte Dome- 
network kan man nok regne med ca. 40 db 
undertrykkelse, der normalt er tilstrækkelig.

Formålet har kun været at forklare ESB ef
ter fasemetoden på en anden måde, som måske 
for nogen er lettere at forstå end med vektorer.

Litt.-henvisning:
Proceedings of the IRE, december 1956, nr. 

12, side 1718. „The Phase-Shift Method of 
Single-Sideband Signal Generation" af Do
nald E. Norgaard.
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Fasede vertikalantenner
Af OZ1TD, T. Tøndering, Solbakkevej 8, 2820 Gentofte

Det er vel de fleste HF-amatørers drøm at 
få et kæmpehøjt tårn med en beam eller quad 
til 10, 15 og 20 m på toppen.

Der er imidlertid mange praktiske ulemper 
ved et sådant arrangement, nemlig bl a.
1) Omkostningerne er ret store.
2) Mange viger tilbage fra mastekravleriet, og 

vipbare master eller teleskopmaster er dyre.
3) Mast og beam pynter ikke; det mener na

boerne i hvert fald ikke.
Vertikalantennen bliver derfor ofte et inter

essant alternativ. Den er vel aldrig helt så ef
fektiv som en rotary beam eller quad, og den 
giver lettere problemer med TVI. To af ulem
perne, nemlig dens tendens til at tage for me
gen støj op og dens manglende retningsvirk
ning kan imidlertid begrænses ved at anvende 
to eller flere fasede vertikaler. Med et sådant 
system kan man opnå udmærkede DX-resulta
ter, bl. a. på grund af denne antenneforms lave 
udstrålingsvinkel.

Jeg har selv arbejdet i et par år med et sy
stem af to stk. 12 AVQ for 10, 15 og 20 m, 
og har haft gode resultater.

Princippet erganske simpelt. De to antenner an
bringes 1/4 bølgelængde fra hinanden, og signalet 
fra den ene forsinkes 1/4 bølgelængde (90°) i for
hold til den anden, simpelthen ved at gøre coaxi
alkablet til den første antenne 1/4 bølgelængde 
længere. Populært sagt sker der det, at når sig
nalet fra den anden antenne når hen til den 
første, begynder denne at stråle, og de forstær
ker hinanden i denne retning. Når imidlertid
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signalet fra antenne nr. 1 når til nr. 2, vil det 
være en halv bølgelængde (180°) ude af fase, 
og signalerne vil udslukke hinanden. På tilsva
rende måde ved modtagning.



længere end det andet.

Under forudsætning af, at der anvendes nor
male 50 ohms coaxialkabler fra antennen, og 
under forudsætning af, at vi skal have 50 ohm 
ved senderen, må vi have en impedanstilpas
ning, hvor coaxialkablerne fra de to antenner 
mødes (se figur 1). Dette gøres ved i hver gren 
at indskyde et Va bølgelængde langt 75 ohms 
coaxialkabel (3,48 m for 20 m båndet). Vi får 
nemlig så, at hvert coaxialkabel i forgrenings
punktet viser 108 ohm (52 • z = 752 giver z 
= 108 ohm), og da de er forbundet parallelt 
til det fælles coax, bliver impedansen her 
108 • ½ eller ca. 52 ohm.

I praksis har jeg indrettet mig på den måde, 
at den ene vertikal er fast monteret på et rør 
nedstøbt i en betonblok i jorden, den anden er 
anbragt på en slags juletræsfod og kan place
res, så jeg får den afstand mellem antennerne, 
som jeg ønsker {Va bølgelængde), nemlig 5,28

m for 14,2 MHz, 3,54 m for 21,2 MHz og 
2,62 m for 28,6 MHz og den retning, jeg øn
sker. Det er vigtigt med en effektiv jordforbin
delse helst støttet af nogle radialer. Dette er 
let klaret for den fast monterede antenne. Den 
flytbare har jeg forsynet med to radialer pr. 
bånd, og ved forskellige, ofte benyttede posi
tioner har jeg hamret jordspyd ned, som ved 
en klemmeskrue kan forbindes til antennen. 
Jordspyd med klemmer er helt skjult i græs
plænen (se figur 2).

I shacken har jeg tre sæt forgreningsstykker 
(for 10, 15 og 20 m), se figur 3. De er pænt 
rullet op og anbragt på en krog på væggen. 
Jeg kan ved at vende tilslutningerne fase i to 
modsatte retninger med den samme antenne
opstilling.

Der er også andre måder at arbejde med fa
sede vertikaler på. Med tre antenner kan man 
f. eks. køre i 6 forskellige retninger blot ved 
at skifte nogle coaxstik. Det hele kan selvfølge
lig gøres meget elegant (og dyrt) ved at benyt
te coaxialomskiftere.

Man kan også føde to vertikaler samtidig 
eller 180° faseforskudt og få symmetrisk ud
stråling, henholdsvis »broadside« og »end 
fire«.

Jeg håber, at jeg har givet andre lyst til at 
prøve systemet, og jeg besvarer gerne spørgs
mål telefonisk eller på båndene.

Hy-gain har udgivet en brochure »Amateur 
phasing«, og der kan også læses mere i bogen 
»Ham Antenna« af J. A. Stanley.

VFO til SB 100 transceiver
af A. S. Mather, VK2JZ, oversat fra QST, oktober 1970 
af OZ6EI, Eigil Hougaard, 8355 Ny Solbjerg

Efter at have haft en SB 100 i nogen tid op
stod tanken, at det uden at ændre noget kreds
løb skulle være muligt at udnytte krystaloscilla- 
torrøret, V5B, som HF-forstærker. Trinnet kun
ne så anvendes som variabel VFO. OSC MO
DE omskifteren vil i sir.e forskellige stillinger

tillade følgende operationsmuligheder:

a. anvendelse som transceiver, kontrolleret af 
indbygget LMO i LMO-stilling (1. stilling 
på omskifteren).

b. anvendelse som transceiver, styret af varia-

20 OZ JANUAR 1 972

Vi kan pa denne made ta et garn i den ene 
retning på ca. 5 dB og en dæmpning på ca. 
20 dB i den modsatte.

Ved beregning af den længde coaxialkabel, 
som skal til for at forsinke signalet Va bølge
længde, må vi huske, at de elektromagnetiske 
bølger går langsommere i coaxialkabler end i 
det fri, normalt 0,66 gange. På 20 m skal det 
ene kabel altså være
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c.

bel VFO i X-TAL stilling (2. stilling på om
skifteren).
anvendelse med krydsfrekvens i AUX 1 stil
ling (3 stilling på omskifteren), idet man 
bruger indbygget LMO til modtagelse og 
variabel VFO til sending.

Dette er opnået ved at bygge en VFO magen 
til den, der findes i SWAN 350, dog med æn
dret område, idet den til dette formål her skal 
bestryge 5-5,5 MHz. Figur 1 viser den variable 
VFO. Buffertrinet er ændret i forhold til

Krystal oscillator

SWAN 350. Det giver HF-forstærkning (2 til 
3 volt HF er nødvendig til at give tilstrækkelig 
styring til V5B). Det skulle ikke være nødven
digt med neutrodynstabilisering.

Det var et ønske ikke at skulle foretage æn
dringer i SB 100’s kredsløb for ikke at forringe 
dens salgsværdi, og for at gøre tilslutningen af

ling for at lette indstillingen på VFO’en. Der er 
brugt et 9-volt batteri som strømforsyning.

L1 og C2 er afpasset, så de giver næsten line
ær dækning fra 5 til 5,5 MHz, kalibreret i 10 
kHz spring fra 0-500 kHz på skalaen.

Ved at bruge X-tal stillingen på OSC MODE 
omskifteren og CAL stillingen på FUNCTION 
omskifteren er det muligt at kontrollere den 
variable VFO ved hjælp af den i SB 100 ind
byggede 100 kHz kalibrator. Justering foreta
ges med Ca, som man kan komme til gennem et 
lille hul i forpladen under skalaknappen.

Den variable VFO’s stabilitet er fortrinlig 
(denne bemærkning kan oversætteren, der p. t. 
efterbygger en SWAN 350, absolut tilslutte sig), 
og da den er lavet med transistorer, er den altid 
køreklar, uden at man skal vente på opvarm
ning. Selv om frekvensaflæsningen på den vari
able VFO ikke er nær så god som på transcei- 
verens LMO, er den tilstrækkelig til formålet. 
Der er naturligvis ikke noget i vejen for, at nøj
agtigheden fra transceiverens LMO kan efter- 
laves, hvis det ønskes.

Enheden kan laves meget lille, men denne 
blev lavet af dele fra rodekassen, og der blev 
kun brugt begrænset tid til fremstillingen (kas
sen måler 30 x 27 x 38 cm). VFO-output 
overføres til SB 100 gennem et stykke RG- 
58/U coaxkabel.

den variable VFO så simpel som mulig. V5B’s 
output kan forøges en hel del ved at ændre dets 
kredsløb, men røret arbejder tilfredsstillende, 
som det er. Den eneste ændring, der er nødven
dig, er at føre et kort stykke coaxkabel fra un
dersiden af krystalsoklen ved V5B til hun-coax- 
fatningen mærket „SPARE" på bagsiden af SB 
100. Til denne fatning tilføres output fra varia
bel VFO, som vist på fig. 2.

Der er anvendt en 180° skala med udveks-

Til slut skal bemærkes, at Heath råder til, 
når man bruger forskellig sende- og modtage
frekvens, at frekvensforskellen bør begrænses 
til ca. 20 kHz på 3,5 MHz, 40 kHz på 7 MHz, 
80 kHz på 14 MHz o. s. v. Dette skyldes, at 
„driver preselector" tunes i både sende- og 
modtagestilling. Jeg finder, at hvis man tuner 
op i sendestilling, bliver modtagefølsomheden 
ikke forringet for meget, selv om man går ud 
over de af Heath anbefalede grænser.
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Ved OZ7CH Carl Ulrich 
Holten, Humlevej 13, 
Jyllinge 
4000 Roskilde

Hertil sendes spørgsmål, 
der ønskes besvaret 
i denne rubrik.

Antenner 
og udbredelses 
forhold

Lidt om SWR-målinger.
Jeg har et instrument, som kan måle HF- 

effekt: W frem og W reflekteret. Hvordan be
regner jeg mit SWR-tal? Mine venner taler så 
meget om S'WR og opgiver gerne et tal med 
flere decimalers nøjagtighed. Jeg har fornem
melsen af, at et SWR-instrument for mange er 
en hellig ko. PSE HIV?

Ved såvel almindeligt amatørmæssigt som 
ved seriøst arbejde med sendere og antenner 
må det altid tilstræbes at få så meget ud til 
antennen og så lidt som muligt tilbage. Den 
effekt, der kommer op til antennen, og vel at 
mærke ud af den, er hjulpet godt på vej til 
modpartens antenne. Hvorimod den del af ef
fekten, som returnerer imod senderen kan være 
årsag til, at varmen i PA-trinet øges og at ef
fekt afsættes - afhængigt af frekvens og feeder- 
type - som tab til ingen nytte i feederen.

SWR (Standing Wave Ratio = Standbølge
forhold) er et ubenævnt tal, som angiver for
holdet mellem impedansen på en generator 
(f. eks. repræsenteret ved impedansen for en
den af et coaxkabel fra en sender) og den til 
generatoren tilsluttede belastning (f. eks. impe
dansen af den tilsluttede antenne). Kun når 
disse to tal er helt ens, har man det, der kaldes 
ideel tilpasning, forholdet bliver 1 : 1. Er for
holdet afvigende derfra, er det tegn på, at der 
er »stående bølger« på feederen, deraf navnet. 
Spænding og strøm er da ikke konstant henad 
kablet, men maksimum og minimum vil veksle 
med en afstand på 1/4 bølgelængde gange ha
stighedsfaktoren for kablet. Normalt udtryk
kes SWR som et tal større end 1, d.v.s. man 
sætter altid det største tal i tælleren.

Eksempel: Med et SWR-meter er målt i et 
50-Ω’s kabel et SWR på 3. Dette betyder, at 
senderen er afsluttet med en antenne, der ud

Uddrag af data for anbefalelsesværdige coax. kabler

Type
Inder-
leder

Udvend.
diameter

Impedans 
Z i ohm

Tab i dB 
nar SWR = 1

jr. 30,5 meter,
:1, ved frekvens:

Maksimum effekt 
i watt op til:

3,5 7,0 14 21 28 144 MHz 20 30 200 MHz

RG- 8/U 7-koret 10,6 mm 52 Ω 0,30 0,45 0,66 0,83 0,98 2,5 db 2000 1720 680 W

RG-S8/U

RG-58/AU

1-koret 

7-koret

5.0 mm

5.0 mm

53,5 Ω \ 

52 Ω {
0,68 1,0 1,5 1,9 2,2 5,7 db 550 430 140 W

RG-ll/U 7-koret 10,6 mm 75 Ω 0,38 0,55 0,8 0,98 1,15 2,8 db 1800 1400 400 W

RG-59/U 1-koret 6,2 mm 73 Ω 0,64 0,90 1,3 1,6 1,8 4,2 db 860 680 208 W

Ovennævnte kabler har alle hastighedsfaktoren V = 0,66. Dataerne stammer fra „Amphenoe".
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Kabellab i dB som 
skal adderes

Kabeltab i dB når SWR = 1 :1.
Det samlede tab i en feeder findes ved at gå ud fra 
kablets tab (se tabel) og finde det tilsvarende i x-aksen. 
Kurven for det målte SWR-tal opsøges, og Y-aksen 
angiver da det antal dB, som skal adderes til kablets 
tab ved SWR = 1:1.

(Fra RSGB Radio Communication Handbook).

Et typisk SWR-meter er i princippet opbyg
get som en bro, og man er i stand til ved hjælp 
af 2 dioder og et instrument at læse en induce
ret strøm forårsaget af HF’en i hver halvdel 
af broen ved at skifte instrumentet mellem dio
derne, og måle spændingen over en fælles mod
stand.

E/ er spændingen foranlediget af den frem
adgående effekt og Er af den reflekterede. Ud
fra teorien vil man kunne aflede, at

Da effekten for den fremadgående effekt 
og den reflekterede (Pr) kan udtrykkes 

ved formlerne:

er en misforståelse at tro på, hvad et alminde
ligt HF-wattmeter viser. Nøjagtigheden er be
hæftet med en meget stor usikkerhed, idet 
impedansforholdene på målestedet næppe er de 
samme som ved instrumentets kalibrering. Der 
er derfor slet ingen grund til at regne videre 
med en større nøjagtighed end nødvendigt. Re
sultatet bliver ikke mere rigtigt af den grund. 
Man bluffer ikke bare andre, men også sig selv. 
Og én af parterne kan risikere at tro på det.

Et SWR-meter er et vejledende instrument, 
som er særdeles brugbart ved antennejustering 
eller til output check. Pas på i sidstnævnte til
fælde: Dioderne i et permanent anbragt SWR- 
meter kan være årsag til dannelse af harmo
niske og øge risikoen for TVI.

Det nævnte eksempel med SWR = 2,1 er
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Med andre ord et SWR-meter fortæller os 
ikke, hvilken vej, vi skal ændre antennens im
pedans for at opnå 50 Ω. Dertil skal benyttes en 
impedansmåler. SWR-meteret fortæller os blot, 
at tilpasningen ikke er ideel, hvad den heller 
ikke behøver at være. Kun hvor der er tale om 
så store effekter, at det kan skade kablet, er 
det nødvendigt. Men denne risiko er ikke til 
stede ved de lovlige amatøreffekter, når der 
bruges en fornuftig kvalitet coax-kabel.



absolut et tilfredsstillende tal på HF-båndene, 
og der er ingen grund til at gøre det bedre, 
modparten vil alligevel ikke kunne høre en 
eventuel forbedring.

Fabrikanten af coaxkablet kan opgive os, 
hvor stort tabet er ved forskellige frekvenser, 
når SWR-tallet er 1:1. Det ekstra tab, som op
står ved et dårligt SWR-tal er lille i sammen
ligning med det første tab, som det vil fremgå 
af følgende eksempel:

På 3,5 MHz er tabet i f. eks. RG58A/U 
(ved SWR 1:1) ca. 0,7 dB i et 30 m langt ka
bel. Med SWR = 1:2 øges tabet med kun 0,15 
dB. Dette svarer til, at 100 W ved TX'en, 
p. gr. a. et normalt tab i coax (se tabel) svarer 
til 85 W ved antennen, nu nedsættes til ca. 82 
watt, og det kan hverken høres eller måles. 
Med det samme kabel og samme SWR = 1:2 
øges tabet v. 28 MHz fra 2,2 dB med kun 0,33 
dB. Det svarer til en reduktion fra 60 W til ca. 
55 watt.

Dette har overhovedet ingen som helst be
tydning for afvikling af en QSO, hvor fading 
alligevel er årsag til store styrkevariationer, ty
pisk 2-3 S-grader.

Konklusion:
Tab i coax-kabel ved ikke-ideel tilpasning er 

ikke af den afgørende betydning, som mange 
vil gøre den til. Derimod er et lavt SWR en 
god livsforsikring overfor PA-trinets rør, og 
specielt hvis der er tale om et transistoriseret 
PA-trin.

Litteraturhenvisninger.
ARRL - Antenna Book. Kapitlerne om 

SWR-måling og SWR-metre. RSGB - Radio 
Communication Handbook. Kapitel 13.

(Begge bøger kan erhverves hos OZ1D, A. 
Flensborg udi Ringsted.)

I ndholdsfortegnelse
over de i 1971 bragte indslag i denne rubrik: 

Master og barduner af ledende mate
riale.................................................................... Febr., side 64
Coaxialkabels forbindelse med tråd
antenner ............................................................  Febr., side 66
Noget om »Notch« ........................................... Febr., side 68
Lidt om rotorer til retningsantenner. . Marts, side 110
Stablede Yagi-antenner .................................... April, side 154
Vedrørende Cubical Quads............................... Maj, side 204
Noter om Foldet dipol og T-match . . Juli, side 290
Lidt radioprognose ..........................................  Aug., side 331
Antenner for sattelitmodtagning. . . . Sept., side 366
og ...................................................................... Okt., side 412
Rækkevidde af jordbølge, specielt ved
27 MHz.............................................................  Dec., side 488
Impedansproblem ved lavthængende 
antenne, og noget om »afstemt coax- 
feeder« .............................................................  Dec., side 490

Noter
i forbindelse med indslagene er forekommet selv

stændigt i et antal af ialt 45 stkr. Såfremt der er be
hov for denne form for ordforklaringer, der på lek
sikon-vis beskriver forskellige begreber, vil jeg gerne 
gøre mit til, at de genoptages som selvstændige noter 
og ikke i selve teksten. Hvis nogen derfor har små 
spørgsmål, som ønskes forklaret i note-form her i OZ, 
er de meget velkomne til at skrive til mig, også om 
andre emner end »Antenner og udbredelsesforhold«.

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

Wehrmacht-Eigentum.
Kære teknisk brevkasse. Kan du hjælpe mig 

med følgende: Jeg er kommet i besiddelse af en 
LO 6 L 39 a. Bagpå forneden tilvenstre sidder 
et tobenet hanstik. Hvad er det til? — Set forfra

sidder der ovenpå til venstre tre ben (givetvis 
antenneben, da der kommer signal ud af spillen, 
når jeg sætter antenne på det til højre (bagest)), 
men hvad er det forrest til venstre og det i mid
ten for? Evt. diagram vil blive modtaget med
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begejstring. - Er der nogen, der kan hjælpe 
med diagram til en Torn Fu f? - Et strømfor
syningsstik til UKW Ee efterlyses (det er et 
fembenet hunstik af den sædvanlige tyske type).

Da du åbenbart har fået strøm på dyret, kan 
det tobenede stik altså ikke være til 220 V net. 
Herudover kan jeg stort set kun finde ud af, at 
det er en Lorenz, og L-et står vel for langbølge. 
Jeg gætter på, at den er fremstillet i året 1939. 
En gammel sag, men derfor kan det da være 
vældig interessant at rode med den alligevel.
- Hvis en læser kender spillen og kan give de 
ønskede oplysninger, skal jeg gerne videre
befordre dem, men ellers synes jeg det mest 
naturlige var at tage den ud af kassen og gå på 
opdagelse selv. Det samme gælder for Torn 
Fuffen, som sikkert også kan give sin ejermand 
adskillige hyggelige timer med detektivarbejde.
- Efterlysninger af materiel plejer vi at hen
vise til annoncespalterne, men undtagelsesvis 
skal jeg gerne lade et evt. stik gå videre, hvis 
det indløber. Jeg kan nu ikke lade være med 
at spekulere på, hvad den »sædvanlige tyske 
type« stik mon kan være - i året 1972!

80 m antenne på 20 m.
Jeg har et spørgsmål, som jeg meget gerne 

hørte din mening om. Jeg har anskaffet mig en 
færdig transceiver til HF-båndene, og da jeg 
hverken havde rist eller ro før den kørte, 
hængte jeg en 2 gange 19,38 m lang dipol op 
til 80 m, glimrende resultat. Da jeg så en aften 
lyttede lidt 20 m, hørte jeg en lokal bekendt på 
båndet, jeg tuner omgående op uden at tænke 
på hverken det ene eller det andet, og får for
bindelse med ham og et par stykker mere. — 
Mit standbølgeforhold er bedre end på 80 m, 
masser af e f f e k t  i antennen (prøvet med lys
stof rør). Problemet er nu: PA-rør! Kan jeg fort
sætte med den antenne, eller er det klogere at 
lave en dipol til 20 m? - Feederen er 27 m 
coax ET 10 M, SWR-bro W A M A  SWB-2.

Du tror åbenbart ikke dine egne øjne - og 
det skal man naturligvis heller ikke altid. Jeg 
kender ikke det skumle fabrikat SWR-bro, men 
det er også fuldstændig ligemeget. Når sende
ren opfører sig korrekt, dvs. normal afstemning 
med passende dyk i anodestrøm, og når du får 
FB rapporter, ja så fungerer systemet jo, og 
hvad er du så ked af? Nå, forklaringen? Jo ser 
du, enhver tråd mere end en ottendedel bølge

længde lang og højt og frit anbragt kan virke 
som en udmærket antenne. Her har du altså 
to hele bølgelængder, og man skulle forvente 
et højt SWR efter teorien. Men så er spørgs
målet, hvor frit hænger antennen? Bruger du 
balun? Der er nok tale om et sammentræf af 
omstændigheder, som resulterer i et brugbart 
antennesystem til 20 m, og hvis du forsøger at 
forbedre det, bliver resultatet nok bare dår
ligere. PA-rørene skal du ikke nære nogen 
ængstelse for!

Schmitt-trigger.
Jeg har bygget tonegeneratoren fra Radio

konstruktørens Håndbog 7. Den giver et sinus
signal fra sig, men nu kunne jeg godt tænke mig 
at få et firkantsignal ud af den ved hjælp af en 
schmitt-trigger. Kan du hjælpe mig med et dia
gram af sådan en? Den skal have plus til stel 
og 30 volts forsyningsspænding.

Jeg kender ikke den nævnte bog, men da 
tonegeneratoren åbenbart virker, er alt jo for 
så vidt godt. Jeg har tegnet et diagram til dig, 
der står 24 V på, men 30 V er også OK. Der 
er regnet med PNP silicium transistorer - ty

pen er ret ligegyldig, men du kan f. eks. bruge 
BC177. Hvis du hellere vil bruge NPN-transi- 
storer, sætter du blot minus på hvor jeg har 
tegnet stelsignaturen og steller der, hvor der 
står -24 V. Derudover skal elektrolytkonden
satorerne vendes. Potentiometeret R2 er et 
raffinement, idet det indstilles så der stadig 
kommer output med svagest muligt input, så 
får du det mest symmetriske firkantsignal

7aq.
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Referat fra HB-møde i Aalborg d. 6/11 1971.
Mødt: Hele HB + Grethe.
2NU bød velkommen og udtalte ønsket om et godt 

samarbejde i det kommende år. Oplyste at GF havde 
overtaget arbejdet med gensidighedslicenseringen. Var 
glad for at have omtalt EDR’s økonomi på GF, der 
var kommet et omfattende materiale fra en amatør i 
København, denne var revisor, og man måtte takke 
for det store arbejde, der var udført. Meddelte, at der 
var kommet nye bestemmelser fra P&T ang. de handi
cappede amatører, disse skulle ikke mere være X-tal 
styrede. Der var kommet en henvendelse fra OZ1D 
om et samarbejde med udgivelse af håndbogen. HB 
var enig om, at 2NU skulle drøfte sagen nærmere med 
1D.

VHF FM Repeatere: 2NU udtalte, at der var mod
taget meget materiale i denne sag. Emnet var før dis
kuteret i HB. men var ebbet ud i nogle spørgsmål, der 
aldrig var blevet besvaret. 9AC havde fået besked om. 
at EDR til enhver tid var villig til at hjælpe 1UM- 
gruppen til en licens, når disse spørgsmål blev besva
ret, men det var aldrig sket. Der var nu indgået mate
riale fra 8EH og i den forbindelse ønskedes et svar fra 
6PA på, hvorfor en skrivelse fra P&T ang. repeatere 
ikke var med i OZ nr. 10. 6PA kunne ikke få plads til 
alt stof, når bladet skulle holdes på 48 s., men da det 
er en HB beslutning, at skrivelser fra myndighederne 
skal med i førstkommende OZ, blev det pålagt 6PA at 
tage det til efterretning. HB bemyndiger 2NU til at 
søge teknisk bistand og til at gå i forhandling med 
parterne, og 2NU vil deltage i et møde, Kbh.afd. har 
indbudt til.

Retningslinjer for EDR’s kopitjeneste: 7EM havde 
fået en del bestillinger siden offentliggørelsen i OZ, 
men det kneb med at få betalingen hjem. HB blev enig 
om at kopierne skulle koste kr. 1,00 pr. side + porto, 
og beløbet skulle forudbetales. Lærebog for kursus i 
TV: 5RO oplyste, at på en udstilling, Kbh. afd. 
havde haft i Bella Centret, var man blevet forespurgt, 
om EDR ville medvirke i et kursus for vordende radio
amatører, DR ville udarbejde en grundbog, og EDR 
ville ingen udgifter få. HB gik ind for det og bad 
Kbh.afd. gå videre med sagen, men udsendelsen måtte 
ikke hedde »Vejen til sendetilladelsen«.

Økonomi: Der var indhentet flere tilbud på tryk
ning af OZ, og det mest tiltalende tilbud kom fra 
4WR, der vil få arbejdet overdraget, når kontrakten 
med Fyens Stiftsbogtrykkeri udløber. Flovedredaktør- 
stillingen : 3Y motiverede forslaget med, at det var et 
udbredt ønske, at der blev skiftet hovedredaktør og 
annonceagent. 6PA efterkom ikke HB’s beslutninger, 
bl. a. havde man vedtaget, at der ikke måtte være 
valgpropaganda i OZ. Indmeldelsesblanketter var ude
ladt, og det havde betydet et tab for foreningen på ca. 
kr. 2.000,-. I stedet var der annoncer, og disse gav 
underskud. Stoffet til OZ blev sendt usorteret til tryk
keriet, og annoncørerne henvendte sig selv, men 6PA 
fik provisionen. Efter HB’s udtalelser i sagen var der 
skriftlig afstemning, og resultatet blev : 8 stemte for 
afskedigelse, 3 stemte imod og 1 blank. OZ’s annon
cer : HB blev enige om at OZ herefter må indeholde 
8 sider annoncer, der skal være et rimeligt forhold 
mellem annoncer, teknisk stof og andet stof. Forsiden

skal ændres til Amatør-Radio i stedet for Kortbølge
Radio. Betragtninger over situationen-. 2NU bad HB 
indsende kommentarer til det regnskab, som 8MQ 
havde opstillet. Til næste GF måtte der stilles forslag 
om, at medlemsår og regnskabsår fulgtes ad. Ligele
des overvejes om man skulle overgå til halvårlig kon
tingentbetaling. 5KD oplyste, at EDR’s kursus i Re
bild måtte aflyses på grund af manglende tilslutning, 
medens de blev afholdt i Kolding og Slagelse. 5RO 
ønskede en liste i OZ med foredragsholdere. Mødet 
sluttede kl. 21,00 og 2NU takkede for et godt møde.

OZ4GS, sekretær.

Resultatet af urafstemning om kontingentfor
højelse pr. 1. april 1972.

769 ja 
575 nej 

32 ugyldige 
14 blanke

I alt 1390 stemmer, og kontingentforhøjelsen 
på kr. 20,00 er således vedtaget.

OZ4GS, sekretær.

E.D.R.s kopitjeneste.
Som tidligere meddelt i OZ har EDR.s hovedbesty

relse vedtaget at oprette en såkaldt kopitjeneste. Sam
tidig har man vedtaget, at der for eftertiden under 
»Teknisk horisont« kun bringes henvisninger og tips 
fra tekniske artikler i følgende tidsskrifter:

DL-QTC. QRV. (begge tyske). QTC (svensk).
Amatørradio (norsk). Ham Radio Magazine.
73-Magazine. QST. CQ. (alle amerikanske).
Radio Communication. (eng.).

Der vil for eftertiden i forbindelse med henvisnin
gerne blive oplyst, hvor mange sider, artiklen fylder i 
det pågældende tidsskrift. Fotokopier vil derefter 
kunne fås hos undertegnede mod 1,00 kr. pr. side + 
porto. Betalingen sendes forud i check eller på giro 
nr. 59366.

Foruden kopier af artikler i ovenst. udenlandske 
radiotidsskrifter, råder kopitjenesten over samtlige år
gange af OZ, hvorfra der også kan bestilles kopier af 
artikler, når årg. og nr. opgives. Dette har bl. a. be
tydning, når der i en konstruktionsartikel i OZ hen
vises til et tidl. nr.

Jeg håber, denne service må blive til glæde for med
lemmerne, og at den må fungere tilfredsstillende.

OZ 7 EM. Sebber skole. 9240. Nibe.

RAPPORT FRA KURSUSUDVALGET
Det af udvalget arrangerede »Afpudsningskursus« i 

Rebild d. 30/31 oktober måtte desværre aflyses på 
grund af manglende tilslutning.

Derimod var der stor tilslutning til kursus i Slagelse, 
hvor 9MO underviste 22 deltagere hvoraf kun 2 damer.

Til kursus i Kolding, der blev ledet af 4 ME, var 
der mødt 13 deltagere.

Begge lærere giver udtryk for, at det var en særdeles 
oplagt og spørgelysten skare, der var mødt op.
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Mange deltagere har siden meddelt os, at de har 
fået meget ud af det, og man anbefaler, at vi fort
sætter med disse kursus.

Da det er manges opfattelse, at den nuværende 
»Vejen til Sendetilladelsen« er for svær for nybegyn
dere, der skal begynde fra bunden med selvstudium, vil 
vi sammen med lærerne tage dette punkt op til over
vejelse.

Der vil iøvrigt i nær fremtid blive holdt et møde 
mellem udvalgets medlemmer og lærerne for at til
rettelægge programmet for forårets kursus, der vil blive 
annonceret her i OZ i god tid.

P U V 
OZ5KD - K. E. Dantoft.

tændingsimpulser fra oliefyr, stop/start af køleskabe,
o. s. v. - der forårsager støj i modtagere og forstær
kere.

Det er altså absolut ikke (alenej for amatørernes 
skyld, at radio, forstærkere og tv bør gøres indstrå
lingssikre. - De få kroner det koster, skulle være vel 
anbragte for alle forbrugere, nemlig i form af støjfri 
gengivelse.

Lange højttalerledninger kan i visse tilfælde danne 
indgang for støj i en forstærker/modtager.

Gør noget, ikke alene for amatørernes skyld.
Med venlig hilsen 

Børge Prytz, OZ5BP.

SILENT KEY

Antenneopsætning
Jeg har hermed den glæde at meddele, at jeg, som 

et resultat af EDR antenneansøgninger, har fået pla
ceret en 12 AVQ GP på taget af det rækkehus, jeg 
lejer, i Fagforeningerne Boligselskab.

Tak, til de der står bag disse ansøgningsskemaer. 
Under mit arbejde med antenneopsætningen, stødte 
jeg på forskellige småproblemer med P&T's regula
tiver. Således vil disse vel ikke forlange at amatører 
skal bruge 70 ohms kabel, samt have så og så meget 
forstærkning mellem antenne og modtager. Men hvor 
skal grænsen sættes, når man sætter amatørantenner 
op, - efter regulativer for fællesantenneanlæg. Der 
findes måske særlige regler?

Jeg mener disse spørgsmål kræver en orientering i 
OZ, på dette felt kan man vel også grave eksperter 
frem. Nu er mine problemer jo ordnet, opsætningen 
er godkendt af boligselskabet, men mange andre vil 
jo også en dag stå med tilsvarende problemer.

Best 73 de OZ8VL.

Til OZ's redaktion
En ting der mangler i det ellers udmærkede »OZ«, 

er en indholdsfortegnelse som følger årgangen. Ind
holdsfortegnelsen kommer ganske vist, men først i 
januar-nummeret det følgende år.

Der må redaktionsmæssigt være mulighed for i lig
hed med f. eks. DL-QTC, Funkschau m. fl. at bringe 
denne oversigt indsat i decembernummeret af »OZ«.

Flyt evt. sidste frist for indlevering af stof til 18. 
november eller før.

Jeg erkender at forslaget er vel sent fremsat til at 
få indvirkning fra 71 årgangen, men fremover er der 
ingen undskyldninger!

Vy 73 OZ7TW.

Angående indstrålingssikkerhed 
i radio/tv og forstærkere.

Det er ikke alene amatørsendere og mobile tjene
ster, der kan »stråle ind«. - Det er, som konstateret 
af tidligere debattører, det mindste af det.

Nej, der behøves indstrålingssikkerhed mod de ge
nerende impulser, der findes de fleste steder: Tænd/ 
sluk af lampested. trappelysautomater, ringeapparater,

G3EPL
Jim Illingworth, G3EPL. døde den 13. august efter 

nogen tids svær sygdom.
Jim var en kendt stemme på 80 m. Han havde man

ge venner også blandt OZ-amatører.
Jim mistede synet for en række år siden, men tog 

sin skæbne med stoisk ro. Han tabte så afgjort ikke 
sit gode humør, men forblev den muntre og hjælp
somme ven med sit typisk engelske, tørre lune. Trods 
sit handicap lykkedes det ham at holde sig ajour 
menneskeligt og teknisk. Jim var levende interesseret 
både i mennesker og den radioteknik, der sikkert har 
betydet umådelig meget for ham, ikke mindst i de se
nere år.

For en del år siden havde jeg den oplevelse at be
søge Jim og hans familie i St. Bees i Cumberland. 
Den livsglæde og menneskelige varme og naturlighed 
jeg blev mødt med. skal jeg aldrig glemme.

OZ7BO, Bo Brøndum-Nielsen.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Traffic manager:
OZ2NU P.O. BOX 335, 9100 Aalborg

Postgiro nr. 4376 - (EDRs Traffic Department) 
Telefon: (08) 18 03 50 efter kl. 17,30.

Contest Manager: OZ5GF
Diplom-manager: OZ5KD
E.D.R.s QSL-Central: OZ6HS
Red. DX-stof: OZ3Y
Red. VHF-stof: OZ9AC
Red. DR-stof: OZ-DR 1446
Red. Mobil-stof: OZ8IS
Red. Ræve-stof: OZ5WK
Red. RTTY-stof: OZ4FF

Glædeligt nytår.
Vi ønsker alle vore medarbejdere under Traffic 

Department et glædeligt nytår med fremgang for alle 
vore aktiviteter.

Denne hilsen gælder også alle de, der gennem året 
læser vore spalter, eller gør brug af vor diplomtjeneste 
m. m. OZ2NU.
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DAF AWARD.
Diplome des Ameriques Francaises opnås ved for

bindelser med
2 x FP8 - 2 x FG7 x 2 x FY7 og 

enten 1 FS7 eller FM7 
efter 1. januar 1966.

Send bekræftet liste samt 10 IRCs direkte til 
VE2AFC - P.O. Box 382 - 
Quebec 4 - Quebec - Canada.

»WMRC-Gdansk«-award.
For opnåelsen af dette diplom kræves der 8 points, 

der opnås ved
QSO med klubstation SP2PAH giver 3 points 
QSO med oldtimer - klubstiftere

SP2CC-2SJ-2AN (ex. 2ANZ) giver 2 points. 
QSO med øvrige medlemmer giver 2 points. 
Medlemmer er: SP2AN - ADH - AF1E - AVE - 

BF - BK - BIK - BKF - BMM - BNL - BWC - 
BYT - CC - CG - CJ - CX - EO - EP - FF - GE - 
GL - GS - LV - MQ - MW - OY - PAH - SJ - 
UU - YK - ZT og æresmedlem SP5GH (ex. SP7GH).

Alle QSOs mellem 5. maj 1962 og 5. maj 1987 er 
gældende. Ansøgninger må ikke fremkomme efter 5. 
maj 1988.

Afgift 7 IRC's samt bekræftet liste sendes til 
SP2AVE - P.O. Box 232 - Gdynia 1. Poland.

REF-testen 1972.
Husk denne test, der afholdes:
CW afdeling:

29. jan. 1400 G MT til 30. jan. 2200 G MT. 
Fone afdeling:

26. feb. 1400 GMT til 27. feb. 2200 GMT. 
Se i øvrigt forrige »OZ«.

NRAU-testen.
Husk omgående indsendelse af loggen til NRRL. 

Se sidste »OZ«.

PARIS AWARD.
Paris-afdelingen af REF har indstiftet et nyt diplom 

»PARIS AWARD«, der er trykt på silke, og det ud
stedes for forbindelse med stationer i Paris - dog ikke 
mobile stationer.

Kl. I. Kontakt med 20 distrikter (Arondissements) 
Kl. II. Kontakt med 15 distrikter 
Kl. III. Kontakt med 10 distrikter.
QSL og 12 IRCs sendes til

Awardmanager: F6AZN Andre Noel 
31 rue Deparcieux, 75 - Paris 14.

For endorsement til ny klasse sendes kun qsl og 
4 IRCs.

Et silketørklæde til YL følger med opnåelsen af 
Kl. 1.

F.I.R.A.C.
Gennem OZ3Y har vi modtaget en call-book over 

alle amatører, der er tilsluttet den internationale jern
bane radioamatør klub. Desuden er der oplysninger 
om en række diplomer, der kan opnås ved forbindelse 
med disse stationer. Vi bringer her listen over tilslut
tede danske amatører og skal senere komme tilbage til 
diplom-reglerne.

OZ1GW - GX - HS - JE - KZ. OZ2FL - JG - 
UC - VH - ZZ. 3DT - FM - LI - LK - LS - US - 
Y. OZ4 ingen. OZ5CF - IK - JR - KE - LS - MN. 
OZ6CH - EH - EJ - ME. OZ7BI - JQ - NA - WT 
- ZZ. OZ8BD - HT - SC. OZ9CL - FM - JK - PB.

Diplomer udstedt af »Radioklub der DDR«.
Først som rygte og nu som virkelighed foreligger 

der nu nye regler for opnåelse af diplomer fra »Ra
dioklub der DDR«.

Vi skal her gengive et resume af de generelle regler 
gældende fra 30. juni 1971.

1. Alle amatører over hele verden kan ansøge om 
de forskellige diplomer, der bortset fra SOP også er 
opnåelige for SWLs.

2. Ansøgerne skal være i besiddelse af de nødvendige 
qsl-kort. Qsl-kortene skal ikke indsendes længere end 
til Tr.Dept., der bekræfter listerne. Contest-qso's tæl
ler uden qsl-kort, forsåvidt det er en kontest, arrange
ret af Radioklub der DDR.

3. Diplomerne nummereres i hver klasse og i hver 
sendetype, afgørende herfor er den dag, hvor den fuld
stændige ansøgning og afgift er indgået til klubben. 
Diplomindehavere offentliggøres i »Funkamateur«.

4. Afgifter.
Diplom m. m. Udlændinge Luftpost
SOP første vimpel 15 IRC 17 IRC
SOP års-vimpler 5 IRC 7 IRC
DMCA stickers 1 IRC 2 IRC
Alle andre diplomer 7 IRC 9 IRC
DM-callbog kan erholdes ved indsendelse af 8 IRCs. 

Medlemsliste for DMDXC og Chapter 23 fås ved ind
sendelse af selvadresseret kuvert + 1 IRC.

5. Ved ansøgninger benyttes den pågældende orga
nisations diplomskemaer. Alle ansøgninger fra danske 
amatører sendes gennem TR. Dept.

6. Disse regler gælder som foran nævnt fra 30. juni 
1971 og erstatter alle tidligere udsendte.

Contestmanager melder nyt.
Umiddelbart ved redaktionens slutning indløb resul

tatet fra SAC-testen 1971 for de skandinaviske landes 
vedkommende. Vi bringer landskampsreultatet + de 
danske resultater.

1. SRAL Finland.
CW 122 logs 6.260.588 points
Fone 89 logs 5.327.565 points

1 alt 211 logs 11.588.153 points

2. SSA Sverige.
CW 49 logs 2.936.612 points

Fone 42 logs 3.199.201 points
I alt 91 logs 6.135.813 points

3. N R R L  Norge.
CW 21 logs 493.746 points
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Fone 
I alt

39 logs 
60 logs

4. EDR Danmark.
CW 18 logs
Fone 27 logs
I alt 45 logs

CW Single-operator.

points 
1.116.342 points

537.241 points 
481.012 points 

1.018.265 points

Aktivitetstest December 1971. 
CW:

(Call - QSO - Points - Multiplir - Score).
1. OZ1LO 917 2139 129 263.097
2. OZ9N 331 697 75 52.275
3. OZ4HW 303 645 70 45.150
4. OZ2X 220 504 67 33.768
5. OZ5ME 239 497 65 32.305
6. OZ8HC 219 420 57 23.940
7. OZ2NU 218 449 53 23.797
8. OZ2UA 127 268 42 11.256
9. OZ5DX 119 316 28 8.848

10. OZ3PO 88 205 40 8.200
11. OZ7BQ 83 194 38 7.372
12. OZ4H 91 194 36 6.984
13. OZ90I 108 229 30 6.870
14. OZ5DP 99 198 29 5.742
15. OZ8MQ 42 97 29 2.813
16. OZ9UB 52 113 24 2.712
17. OZ6HE 25 50 23 1.150
18. OX3WQ 29 74 13 961
Checklog: OZ7XG.

Fone Single-operator.
1. OZ1LO 622 1683 89 149.787
2. OZ3CE 393 860 84 72.240
3. OZ8MG 332 891 57 50.787
4. OZ7JU 201 422 48 30.356
5. OZ3KE 127 303 35 10.605
6. OZ4LX 73 165 36 5.940
7. OZ2NU 83 168 33 5.544
8. OZ7DX 50 128 36 4.608
9. OZ4CG 88 202 22 4.444

10. OZ9HO 62 131 29 3.799
11. OY4M 88 179 18 3.222
12. OZ8OP 71 145 20 2.900
13. OZ8BN 47 95 23 2.185
14. OZ8KU 43 86 22 1.992
15 OZ1ZK 40 88 18 1.584
16. OZ1XO 35 65 19 1.235
17. OZ6RT 27 58 16 928
18. OZOOI 28 59 13 767
19. OZ9UB 20 46 13 598
20. OZ4HW 19 38 15 570
21. OZ3PO 16 33 11 363
22. OZ7JZ 9 26 7 182
23. OZ8EI 7 14 7 98
24. OZ1EM 5 10 5 50
25. OZ4SO 2 4 2 8

Single TX/ Multiopr.
1. OZ7RD 526 1508 90 135.720
2. OZ4EDR 22 48 14 672

Checklogs: OZ3Q - OZ4TA - OZ5KD - OZ5XE.
Efter manus fra SRRL.

OZ 9 OI 3 x 5 15
OZ 5 MN 3 x 4 - 12
OZ 4 DX 2 x 3 — 6

e:
OZ 8 KU 10x28 _ 280
OZ 9 MD 10x26 260
OZ 5 JR 9X27 243
OZ 3 KE 9X19 171
OZ 8 FU 6x24 = 144
OZ 8 KY 6X24 = 144
OZ 5 MN 6X18 = 108
OZ 9 OI 6X18 = 108
OZ 6 XI 6X16 = 96

Der har været lidt tvivl om udregning af logen. 1 
point pr. qso. Klubcall 5 point. Multiplikator: Antallet 
af forskellige postnumre på 40 og 80 m x antallet af 
point. Stationer, der ikke indsender log, tæller med, 
når de findes i mere end en log.

VY 73 OZ 8 KU. - Chariy.

Valg af kredsrepræsentant for Fyn til ræveudvalget 
afholdes i Odense afd. mandag d. 24. januar kl. 19,30.

OZ1LD Leon.

Valg af Vestjyllands repræsentant
til EDR.s ræveudvalg afholdes d. 24. januar i Her
ning afd.s nye lokaler, Møllegade 14, Herning. Alle 
interesserede i byerne Herning. Holstebro, Struer, Vi
borg, Brande m. m. bedes møde op.

Vy 73 de OZ5HF.

Rævejægeren
Bedre sent end aldrig, hermed bringes resultatlisten 

fra DM 1971. Grunden til denne forsinkelse er igen en 
misforståelse med hensyn til fremsendelsen af ræve
stoffet. Skal vi derfor ikke én gang for alle blive enige 
om. at alt stof til spalten »Rævejægeren« sendes til 
redaktøren af denne spalte, for øjeblikket OZ5WK, 
og ikke alle mulige andre steder hen!

73, 5WK Kalle.

Arrangørerne undskylder herved den diskvalifika
tion, der fejlagtigt blev foretaget over for Ingrid Lind 
- Jeff Jefsen, Tønder, under 1. etape af Danmarks
mesterskabet i rævejagt.

Herning afdelingen takker hermed alle fremmødte 
deltagere for den fine tilslutning, samt på gensyn næste 
år til S.M.R. 1972. Tak for i år, og på gensyn til 
rævejagterne i 1972.

E.D.R. — Herning Afdeling 
vy 73/ Børge Meldgaard

sekretær.
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Resultatliste for DM i Rævejagt 1971!

Nr. 1 Helmuth Christensen - Ove Møller Tønder 4 ræve 221.40 ( D M )
- 2 Jørgen Nielsen - K. Christensen Kolding 4 - 295.39 (DM)
- 3 Børge Meldgaard - Henry Olsen Herning 4 - 320.1 1 ( D M )
- 4 G. Christensen - A. Nissen Tønder 3 - 131.10 (DM)
- 5 OZ3MI - Henning Buch Kolding 3 - 197.22
- 6 A. Andersen - S. Nielsen Tønder 3 - 212.10 (DM)
- 7 Aksel Borg - Egon Borg Tønder 3 - 214.53
- 8 OZ2CV - OZ9PZ Herning 3 — 237.58
- 9 C. G. Johannsen - Bent Gerlach Tønder 3 - 251.28 ( D M )
- 1 0 OZ9SW - DAFI Jensen Herning 3 - 256.51
- 11 OZ8JD - OZ2XJ Munkebo 3 - 275.56
- 12 OZ5RI - K. Christensen Tønder 3 - 307.38
- 13 Hans Damm - V. Pedersen Åbenrå 2 - 94.28 (DM)
- 14 Henning Poulsen - Flemming Toft Århus 2 - 109.35
- 15 OZ8NJ - OZ8TU Helsingør 2 - 115.32
- 16 Aage Holst - Karen Holst Tønder 2 - 144.43 ( D M )
- 1 7 OZ5WK - XYL Åbenrå 2 - 146.36
- 18 OZ6KV - Jørn Jessen Herning 2 - 151.04
- 19 OZ1LD - OZ9OZ Nyborg 2 - 175.44
- 20 OZ1OF - Ole Silkeborg 2 _ 179.06
- 21 R. Storgaard - H. P. Kolding 2 - 233.02
- 22 Steen Christensen - Erik Nielsen Kolding 2 - 234.55
- 23 Finn Lorentzen - Johnny Skov Herning 1 - 101.48 (DM)
- 24 Ingrid Lind - Jeff Jefsen Tønder 1 - 124.19
- 25 OZ6EI - IZ1TI Århus 1 - 124.52
- 25 Erik Lind - Frida Matzen Tønder 1 - 175.58 (DM)

134 lande blandet, og 132 fone. Følende har fået god
kendt forøgelser: OZ1LO 290. OZ3PO 270. OZ2X 
160. Endelig er OZ6RT nyt medl. i fone DXCC med 
103 lande. - OZ4B meddeler, at hans søn OZ4IA nu 
er på Grønland med kaldesignalet OX3BO, og bliver 
Qrv snarest, med 73 fra OZ4B & OX3BO. - OZ9FW 
prøvede QSO, fra Japan, med OZ4HV uden held, 
p.g.a. VK-ZL contestens Qrm, og besøgte JA3HTT 
hvis billede ses nedenfor. - 15.-19. maj afholdes møde 
i Reg. I. denne gang i Flolland, OZ2NU repræsente
rer E.D.R. - DL1CU er aktiv med stationen i Vati- 
canet HV3SJ 23. til 28. dec. Qsl via P.O.Box 585 
Stuttgart. - VR5FX vil være Qrv der i 3 år, 14 Mc 
CW & SSB, Qsl via ZL2AFZ. - HS stn anmoder om 
Qsl via bureau P.O.Box 2008 Bangkok. - 25 års ak
tivitet: OZ9PB & OZ8HT fejrede deres sølvbryllup i 
december, til lykke!. - Trykkeriet udnævnte 7DX til 
PR mand m. m. i E.D.R., i forrige OZ, det er hermed 
dementeret. - Dansk DX-net er på 3680 SSB, lør
dage kl. 14 DNT. - AC3, AC5, CEøX, FOS Clipper
ton, & YI er på listen over de lande »Signal-One« 
ventes at hjælpe med dx-peditions i 1972. - DX-pedi
tionen til Swan I si. i dec. KS4CJ ønsker Qsl via 
K.V4AM : Harold R. Mc. Birney, Box 717, Christian- 
sted, St. Croix, U.S.A. - 00820. - Mange dx stns har 
hjælpenet på 2 m. båndet, 145,6 Mc er anvendt til 
formålet. -

DX billeder & info modtages med glæde senest 
18. jan. - Godt nytår.

Qth : OZ3Y, Halsebyvej 1. 4220 Korsør.

73 Hans.

DX-peditionen til Gambia blev en stor succes. For
ventningerne var store, - vi kendte jo operatørerne 
OZ1LO (Leif) & OZ5DX (Hans), alligevel kan man 
vist godt tilstå, at resultatet blev over forventning, når 
man erfarer, at der blev kørt godt 6500 Qsoer med 
kaldesignalet ZD3Q. Leif meddeler, at disse 6500 
Qsoer er fordelt på 131 forskellige lande. Af OY- 
OX-OZ stationer var 121 forskellige heldige at komme 
i loggen hos ZD3Q.

Qsoerne fordeler sig således :
Bånd 80 m 40 m 20 m 15 m 10 m

CW 267 1018 931 889 686
FONE 312 248 712 973 506
QSO ialt 579 1266 1643 1862 1192

total: 6542

I CQ-WW contesten på CW blev der kørt 3200 
Qsoer, points tallet bliver ca. 3,2 mill., i multiopr. 
single TX klassen. Meget tyder på, at man ikke har 
siddet på beværtningerne i Bathurst ret mange Vi 
timer!

DX NYT
DXCC »Honor Roli« der var i sept. Qst havde 

ingen OZ stn med, men OZ1AJ er nyt medlem med
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OZ1LO Qrv med ZD3Q i Gambia, 
(Fol o OZ1LO)

OZ5DX Qrv med ZD3Q i Gambia.
(Foto OZ1LO)

OZ9FW besøgte JA3HTT, og tog dette billede af 
Kenji i Osaka. Stationen er selvsagt »made in Japan*(!)

(Foto OZ9FW)

Qth for ZD3Q. Palmen fungerer som antennemast for 
W3DZZ antennen, og midt i billedet ses den verticale 
Hy.Gain 14 AV Q (udlånt af Werners Radio, OZ8BW).

(Foto OZ1LO)

Et årsskifte er en god begrundelse for at fundere 
over, hvad et nyt år vil bringe - i 1972 vil aktiviteten 
på vore VHF/UHF bånd vokse - på 70 cm vil der 
antagelig komme nye aktiviteter, såsom mobil- og 
repeatertrafik. I den forbindelse vil det være hensigts
mæssigt, om de forskellige interessegrupper talte sam
men bl. a. om udnyttelsen af frekvensområdet - i 
mange år har frekvensområdet 432-434 MHz været 
anvendt til DX, specielle OSCAR interesser, Moon- 
bounce og lokal trafik, så det vil nok være i alles in
teresse, at mobil- og repeatertrafikken bliver placeret 
i frekvensområdet 434-438 MHz for at undgå in
terferens- og andre konfliktsituationer.

Af andre aktiviteter, der kan forventes i 1972 er 
bl. a. en AMSAT-OSCAR-B satellit - arbejdet på den 
skrider langsomt fremad. Det kan nævnes,at der i 
eksperimentet er plads til 3 transponder (repeater) sy
stemer - en 2 til 10 meter lineær bredbånds trans
ponder- en 432 til 144 MHz lineær bredbånds trans
ponder og en 144 til 432 MHz FM repeater foruden 
forskelligt telemetri og kommandoudstyr.

OZ JANUAR 1 972 31



Aktivitetstesten.
Det endelige resultat bringes i næste OZ. 12. og 

sidste runde i 1971 testen gav følgende placeringer:

144 MHz: OZ2JY - 5275 points
7FF - 2097 points 
8SL - 1550 points 

6HY - 1288 points 
4BK/a - 1164 points 
5TDR - 1001 points 

8UX/p - 793 points 
8QD - 786 points 
2ZB - 681 points 
8YB - 324 points
2QC - 308 points 
8KU - 107 points

432 MHz: OZ9AC - 70 points

På grund af den ændrede indsendelsesfrist til OZ 
bringes her resten af loggene fra 11. runde i testen:

144 MHz: OZ5DD - 4884 points
8QD - 2036 points 
8KB - 1585 points 

5WT - 1380 points

432 MHz: OZ7LX - 105 points

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden 
kl. 1900-2359 DNT.

432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl. 
2100-2259 DNT.

Logs sendes til undertegnede inden den 15. i re
spektive måned.

HUSK: 432 MHz aktivitetstime hver søndag mellem 
kl. 1100 og 1200 DNT.

VHF nyt.
OZ-DR 1421 skriver: »Den 14. december blev føl

gende stationer hørt på 2 meter: EA1AB (YD41b) 
QRB 1700 km, F1AGW, F9OB, F6AGY, F1AOW 
(ZH33g), F8NB, F5FM, F3YX/a, F1AEM, F9ND 
(BI31 d) og ON4AY. På meteorscatter den 13. decem
ber: UK1BDR med CQ opkald på 144.100 MHz, 
HG5AIR og F1MJ. Den 6. december hørte jeg 
OE2OML på 70 cm med god styrke, og hørte kraf
tige radarsignaler i nordlig retning.«

OZ2JY er i gang med at bygge en ny fuldtransisto- 
riseret 2 meter transceiver - han er nået langt i projek
tet og mangler bl. a. at fremskaffe 9 MHz krystalfilte
ret, samt at bygge de lineære 2 meter effekttrin. Ud
gangseffekten skulle blive 20 watt PEP på ESB. (-2JY 
- hvad med en teknisk artikel til OZ om den færdige 
transceiver?).

Den 14. december har OZ4EQ wkd: Kl. 2235 DNT 
EA1AB (YD42b) på 144.158 MHz med R5 Sl-3 - 
modtog R5 S3-5, F6AEF (BK14j), F9FT (CJ51f), 
F3WK (Paris), PA0HRE, PA0RMB. PA0HVA, 
PA0DMT, PA0PJL, PA0AMY, PA0MOT, ON4RY, 
DC8ZA, (Mainz), DJ6CW (EK63e) og DC9AI.

OZ8SL har sendt følgende aktivitetsrapport: »På 2 
meter er følgende wkd: d. 22. november på aurora: 
OH3YH, OH2NX, OH3TE og SM3SV; d. 25. novem
ber på aurora: LA7BI; på CW d. 3. december: 
SM1CIO; med ESB d. 6. december: OK1MBS. For
holdene har i den forløbne periode været jævnt dårlige. 
Der var aurora den 22., 23., 24. og 25. november. 
Den 6. december var der en god tropo-åbning, hvor 
OE, OK og sydtyske stationer blev hørt.«

OZ6OL har i den forløbne del af december måned 
wkd: På 144 MHz et hundredtals forskellige G og 
GW stationer, 10 forskellige F stationer, ON, DL, 
LA, SM, PAø, SP og OK stationer. Desuden har -60L 
wkd YU3PT på 144 MHz samt OE20ML på både 144 
og 432 MHz, og yderligere en ring QSO på 432 MHz 
med DL7HR og andre stationer München. På 144 
MHz aurora er bl. a. wkd: UR2CO, OH2BEW, 
UQ2IFU, UQ2AO og RP2BBP.

OZ9OR har i den sidste måned på 144 MHz ESB 
og CW wkd: UR, OK, G, ON, PAø, DL, OH og SM 
stationer.

Den 6. december wkd SM7BAE på 432 MHz 
OE20ML med R5 S9.

OZ8SL er nu QRV på 432 MHz meden DC6HY 
converter og en varaktortripler.

OZ7LX er efter flytning til Sigersted ved Ringsted 
nu igen QRV på både 70 cm og 2 meter - antennerne 
er en 10 element yagi 2 meter og en J-beam 70MBM- 
46 på 70 cm.

OX3EL i Julianehåb skriver: »OZ3EL har den 17. 
oktober kl. 13-14 GMT forsøgt én vejs MS forbin
delse med TF3EA i Reykjavik.

TF3EA sendte på 144.020 MHz i en halv time, 
hvor jeg opnåede at høre to burst og ét ping. Det var 
godt nok ikke store sager, men nok til at skærpe 
interessen for yderligere forsøg. Det er, så vidt jeg 
ved, endnu ikke »lavet« OX'ere på VHF hverken 
aurora eller scatter, så OX’ere hvad med at støve 2 
meter grejet af og forsvare skansen på vore VHF- 
bånd?

Det kunne være interessant at prøve aurora reflek- 
tioner i det mindste OX'ere imellem, og der er jo også 
noget, der hedder »knivægsdiffraktion«, hvor man 
udnytter en, helst stejl, fjeldryg som diffraktionspunkt 
og derved får afbøjet VHF signalet, så der opnås læn
gere rækkevidde - i gunstigste tilfælde flere hundrede 
kilometer. Dette er interessante udbredelsesformer, som 
er sjove at arbejde med. Min station er for tiden med 
en Hy-Gain 8 elements antenne, modtageren en SB 
301 med en TIS88 converter og senderen med en 
QQE 03/12 (PA undervejs). På genhør på VHF.«

Vy 73 de OZ9AC.

2-METER KLUBBEN
holder møde torsdag den 27. januar kl. 19,30 hos 
OZ5A, Toftegårdsvej 3, Lille Værløse.

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

gade 6, 1., 2300 S. Tlf.: AM 3812 v.
Mødelokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37 

til Lergravsvej.
Mødetid: Hver torsdag kl. 19,30 hvis intet andet er 

bemærket.
Call: OZ7AMG.

PROGRAM
20. januar: Klubmøde.
27. januar: Demonstration af 2 meter PA trin. Da 

der er mange, som overvejer at bygge et PA trin selv, 
synes vi, at der er grund til at vise et par eksempler på, 
hvordan det kan bygges. 1NB og 9JB medbringer hver 
deres PA-trin og fortæller om det og demonstrerer det.

3. februar: Klubmøde.
10. februar: Demonstration af 2 meter antennefor

stærker. Da der er interesse for at forbedre taxa
stationernes relativt dårlige støjtal. vil vi demonstrere 
en antenneforstærker med et lavt støjtal. Andre typer 
forstærkere end den, der bliver demonstreret, vil 
blive omtalt. Alle, der vil bygge PA trin efter mødet 
den 27. januar, bør også komme denne aften.

17. februar: Klubmøde.
Vi mangler nu kun at få solgt 10 aktier i vores 

klubstation. Det varer altså ikke længe, inden vi er 
QRV på HF.

Vy 73 de 9JB, Jørgen.

BORNHOLM____________________________
Call: OZ4EDR.
Klublokale: Galløkken, Rønne.
Giro: 13 08 09.
Formand: OZ4FF Karsten Tranberg, Box 121, 
Rønne.
Kasserer: OZ4SO Søren Boi Olsen, Sigynsvej 22, 
Rønne.
Sekretær: OZ4FC Flemming Christensen, Sigynsvej 
20, Rønne.
Best.medl.: OZ2FT. Flemming Larsen, Ringeby pr. 
Rønne.
Best.medl.: OZ4FZ, John Jespersen, Munkhøj, Aars- 
balle.
Formand for byggeudvalg: OZ4DQ Sv. Aa. Hansen, 
Sigynsvej 49, Rønne.
Chef for byggefond: OZ4DZ, Rose Hansen, Sigyns
vej 49, Rønne.

Siden sidst har vi fået etableret en byggefond i Spa
rekassen BORNHOLM. Det er Rose, 4DZ, der admi
nistrerer den.

Et bankospil afholdt den 13. dec. samlede ca. 55 
personer, og var særdeles hyggeligt.

Program:
4. januar 1972: Debataften, emne: Forslag til akti

viteter i vinter.

11. januar 1972: Foredrag ved OZ4EM: »2 meter, 
som Niels gør det«.

18. januar 1972: Foredrag ved OZ5ZH, »Rævejagt 
som Kaj kører den«.

25. januar 1972: Debataften: Opsætning af repeater 
på Bornholm?

1. februar 1972: Festudvalget arrangerer - nær
mere senere.

8. februar 1972: 4PM viser film fra sin tur til Au
stralien.

15. februar 1972: 2FT: Transfomatorer, som Flem
ming vikler dem.

Vi ønsker alle et godt NYTÅR, og tak for godt 
samarbejde i 1971. Vy 73, OZ4FC, sekretær.

ESBJERG
Call: OZ5ESB, klublokale Finsensgade 232. 
Formand: OZ1LN, H. P. Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15. 
Kasserer: OZ8LL, Lise Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15. 
Sekretær: OZ1 EM, E. Brydsø, tlf. (05) 26 90 80. 
Best.medl.: OZ7LZ, F. Højgaard, tlf. (05) 17 50 95. 
Best.medl. OZ2ZJ, B. Jacobsen, tlf. (05) 12 74 11.

Program:
Onsdag den 26. jan.: Stof for begyndere v. OZ1 EM. 
Onsdag den 2. febr.: Mødeaften i Ribe afd.
Torsdag den 3. febr.: Old Timers aften.
Onsdag den 9. febr.: Mødeaften.
Onsdag den 16. febr.: Fremstilling af print efter 

fotometoden ved OZ7LZ. Vy 73 de OZENEM.

FREDERICIA
Formand: OZ5UF Leo Andersen, Gothersgade 9, 

tlf. 92 03 08.
Vi har sammen med Kolding-afdelingen lavet fælles

arrangement torsdag den 20. januar. OZ9FR kommer 
og fortæller om forsøg på 23 cm. båndet. Se nærmere 
under Kolding. Vy 73 de 5UF.

FREDERIKSHAVN
Formand OZ6PN. Telf. 47 90 57.
E S B på 2 meter. I samarbejde med Ålborg af

deling indbydes til foredrag af OZ9MO den 19. ja
nuar kl. 20,00 på Ungdomsgården, Kornblomstvej 18, 
Ålborg.

Ring til undertegnede angående transportarrange
ment. 73 OZ6PN.

HADERSLEV
Call: OZ7HDR. Klublokale: Slotsgade 16L 
Formand: OZ8IN, Iver Nissen, tlf. (045) 25378. 
Kasserer: OZ6WT, Borge Jessen, tlf. (045) 21152. 
Sekr.: OZ5GK, Kurt Heuckendorff, Nørregade 42. 
Best.medl.: OZ9CY. Chr. Arndt, Åbenråvej 47.

Program:
Tirsdag d. 25.1.: Morse og teknisk kursus.
Torsdag d. 27.1.: Digital frekvenstæller. Foredrag 

ved Helge Lassen, »Lassen Elektronik Sommersted«.
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Tirsdag d. 1.2.: Mobiltest fra Thomashus Kro kl. 
19,30.

Tirsdag d. 8.2.: Alm. møde- og hyggeaften.
Tirsdag d. 15.2.: Morse og teknisk kursus.
Lørdag d. 19.2.: Tab ikke ansigtet. Vi håber, du kan 

holde masken, da vi påtænker al afholde en fastelavns
fest den 19.2. Reservér allerede nu. da der bliver rift 
om flaskerne.

Siden sidst:
Den 25.1 1. havde vi et fornøjeligt foredrag om ræ

vejagt og hvad dertil hører. 5WK kunne udmærket 
have ødelagt vore lattermuskler helt: men heldigvis 
havde han kun 2 timer til rådighed - men alligevel, 
tak Kalle!

Vor julemik var et udmærket arrangement, som 
blev afviklet på Hotel Norden med 26 fremmødte. De 
sidste stationer gik QRT kl. 04,00.

Har du endnu ikke betalt dit kontingent, så gør det 
NU, inden din nabo! Vy 73 de 5GK, Kurt.

HERNING______________________________
Call: OZ8H.
Formand: OZ9OG, Otto S. Nielsen, Brændegaards- 

vej 33. 7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.
Næstformand: OZ6KV Keld Kirkeby, Anne Maries- 

vej 4. Lind 7400 Herning.
Kasserer: OZ2CV Carsten L. Hansen, Gormsvej 25, 

7400 Herning.
Lokale: Møllegade 14, Herning.

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS
E.D.R.-Herning afd. har nu fået egne lokaler, vel

villig stillet til rådighed af Herning Kommune fra
4. januar 1972. Beliggenheden kan ikke være bedre. 
Møllegade 14, Herning (tidl. Vittrups ejendom). Lo
kalerne består af 2 store værelser med køkken, toilet 
og entre, ligeledes parkeringsplads lige overfor saml 
ved bygningen til ca. 400 automobiler.

Lokaliteterne vil blive indviet onsdag den 19. januar 
1972 kl. 19.30. hvor såvel omegnens samt Herning 
afd’s. gamle som nye amatører er velkomne. Besty
relsen håber, at der vil troppe mange amatører op, for 
nu har vi muligheden for at lave noget i det nye år.

Til underretning beder bestyrelsen de amatører, der 
har lånt effekter, som tilhører E.D.R. Herning afd., at 
aflevere disse åbningsaftenen - det gælder alt, såvel 
blade, bøger samt grej. Tak. Vel mødt.

Vy 73 - Børge/sekretær.

HILLERØD_____________________________
Call. OZ1EDR
Formand: OZ9RT, Søren Riis Hansen, (03) 26 58 12.
Kasserer: OZ7EY, Ejvind Simonsen, Skærød.
Sekretær: OZ5FX, Freddy Hansen, Allerød.

Vor auktion den 9. dec. hos 9DK havde fin tilslut
ning. Også fra Helsingør afd. var der mødt købe
lystne deltagere, og disse skænkede i aftenens løb 2 
fine julegaver til auktionen. 7FD svingede hammeren, 
og minsandten om ikke han fik gjort rent bord. Kas
sereren så yderst tilfreds ud, da aftenens resultat var

gjort op. 250 kroner til foreningskassen. Vi siger tak 
til 9DK, fordi han ville huse os, og til alle, der bi
drog til det gode resultat.

Atter et medlem af afdelingen har fået licens. Det 
er OZ7EY, Ejvind, der bestod teknisk prøve i no
vember, og han er nu aktiv på 2-meter. Tillykke 
Ejvind.

Over til februar-programmet:
»ESB på 2-meter« bliver månedens emne. OZ7FD 

vil fortælle om sin ESB-transverter, og det sker 
onsdag den 2. februar 1972 kl. 19.30

hos 5 FX. Birkedalsvej 8 i Allerød. Samme sted hol
der vi DROP-IN mandag den 21. februar. På mø
derne vil der være P35 til sædvanlig pris.

Vel mødt.
Vy 73 de 5FX, Freddy.

HJØRRING_____________________________
Call: OZ 3 EVA.
Klublokaler: Under Pensionistboligen, Nørrebro. 
Bestyrelse:
Formand: OZ6MW, Bent Vanggård, Hjørring. 
Kasserer: OZ6UU, Bent Jensen, Hjørring. 
Sekretær: OZ1AT, Anders Andersen, Hirtshals. 
Medlem: OZ9FI, Finn Nielsen, Hirtshals.
Medlem: OZ2TW, Richard Petersen, Sindal.

Håber at vi alle er kommet godt ind i det nye år 
og er klar til at sprede radioaktivitet over Vendsyssel.

PROGRAM
18. jan. Filmaften.
25. jan. Klubaften. (Fra kl. 2000 til 2100 CW

kursus i lokale 2).
l . f e b .  Fejlfinding II ved 9FI.
8. feb. Klubaften og CW kursus.

15. feb. Klubaften og CW kursus.
29. feb. Byggeaften? Emner udbedes.

7. marts. Klubaften og CW kursus.
14. marts. Filmaften.

Vy 73, Anders.

HORSENS
Call: OZ6HR.
Klublokale: Borgmesterbakken 13.
Bestyrelse:
Formand: OZ6SZ, Steen Rasmussen, Vesterhøjsvej 
10, Egebjerg, 8700 Horsens.
Næstformand: OZ3BW, Børge Winum, Voldgade 
18, 8700 Horsens.
Kasserer: OZ4SZ, Søren K. Sørensen, Vesterhøjs
vej 21, Egebjerg, 8700 Horsens.
Sekretær: Søren Chr. Jensen, Åboulevarden 105, 
8700 Horsens.
OZ1RT, Reiner Schwaen. Skolesvinget 84, 8700 
Horsens.

Torsdag den 13.-1.-72:
OZ1FF kommer den aften og holder foredrag om 
UHF - VHF teknik.
Søndag kl. 8,30: Rævejagt.
Mandag kl. 19,00: Teknisk kursus.
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Tirsdag kl. 20,00: Morse kursus.
Onsdag kl. 20,00: Engelsk kursus.
Torsdag kl. 20.00: Klubaften. Vy 73, Søren.

NORD ALS_____________________________
Call: OZ1ALS, Sjellerupvej 30, Guderup.
Formand: OZ6AK. Axel Jørgensen, Vestertoften 3,
6430 Nordborg. Tlf. 5 62 00.
Kasserer: OZ6HY, Hans Martin Nielsen, Kløver
marken 3, 6430 Nordborg, tlf. 5 06 20.
Sekretær: OZ2QC. Jørgen Espensen, Himmark, 6430
Nordborg.
Suppleant: OZ5WW, Chr. Bonde, Lærkevej 4, 6430
Nordborg. Tlf. 5 06 20.

Vi håber, at tand- og mavepine er overstået efter 
julegodterne, så I er friske til at møde til næste med
lemsmøde, som bliver torsdag den 20.-1.-72 kl. 19,30 
DNT. hvor Svend Erik, Sønderborg Teknikum, byder 
på et foredrag om antennernes opbygning.

Chr. Bonde var til teknisk prøve den 24.-11.-71 og 
bestod. Call et blev OZ5WV.

Den sidste klubaften før jul blev fejret under hyg
gelige former med kaffe og småkager.

Der er nu købt en kaffemaskine til klubkøkkenet, så 
OZ5WV Bonde kan blive afhjulpet i køkkenet.

Efter den sidste opgørelse viste det sig, at en del af 
medlemmerne er bagefter i kontingent, og beder der
for medlemmerne tænke over det, når I møder i klub
lokalet. På forhånd tak.

Vy 73 de OZ2QC/Jørgen.

HOLBÆK______________________________
Formand: OZ5FP, Flemming Pedersen, Stormølle
vej 2. 4300 Holbæk.
Lokale: Kælderen under Østre Skole, nedgang fra
Tidemandsvej udfor Kosangasdepotet.
Mødetid: Tirsdag kl. 19,30.

Efter en pause på ca. 3 år vil vi forsøge at få 
gang i afdelingen igen. Til dette formål er det lyk
kedes os at få lov til at låne »SM-Klubben«’s lokaler 
hver tirsdag - kvit og frit. Lokalerne består af et stort 
mødelokale - som kan rumme 30-40 mand - dertil 
findes et køkken, så der er mulighed for at lave en 
kop kaffe. Desuden findes et rum, som bruges til kon
tor plus et rum, hvor det vil være muligt at udfolde 
byggeaktivitet. - Alt ialt udmærkede lokaler. - Sam
arbejdet med »SM-Klubben« kom i stand, da en halv 
snes mand fra klubben fattede interesse for at kom
me videre inden for amatørradio og rettede en fore
spørgsel først i november til undertegnede om afhol
delse af et teknisk kursus, som skulle føre frem til en 
D licens. Samtalerne resulterede i, at man gerne ville 
stille lokaler til rådighed for lokal afd. i Holbæk.

Vi er så småt begyndt på en gennemgang af VTS 
med henblik på teknisk prøve. Så har du lyst til at be
gynde igen eller er du den ny mand med interesse for 
sagen, så mød op og lad os se, hvad vi kan finde ud 
af. Vi holder møde den 18. og 25. januar, hvor gen
nemgangen af VTS vil blive fortsat. På gensyn.

VY 73 OZ5FP, Flemming.

KOLDING______________________________
Call: OZ8EDR.
Formand: OZ5YV, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16,
tlf. 52 36 97.

Vi holdt møde den 16. december, hvor vi ikke havde 
noget på programmet, hvilket da også medførte at 
kun 14 medlemmer mødte.

Til torsdag den 20. januar har vi, i samarbejde med 
Fredericia-afdelingen, truffet aftale med OZ9FR, der 
vil fortælle om nogle forsøg med månereflektioner 
på 23 cm. båndet. 9FR er sikkert kendt af mange af 
vore 2 meter folk, så der skulle vel nok blive mulig
hed for nogle diskussioner.

Vel mødt torsdag den 20. januar kl. 20.00 på Veta- 
phone Elektronik. Fabriksvej 11. Vy 73 de 5VY.

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

møde hver mandag kl. 20.00. QSL-centralen 
(OZ6MK og 9NP) åben hver mandag kl. 19.30— 
20.00. Lokalerne desuden åbne lørdag 14-17 efter 
aftale.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
2920 Charlottenlund. Tlf. OR 7425.
Næstformand: OZ5IH, Iwan Wahlgren, September
vej 223, 2730 Herlev. Tlf. 91 38 86.
Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej 
9, 2. 2000 Kbh. F. Tlf. GO 1902 v. Giro 59755. 
Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16, 
2400 NV. Tlf. GO 4241.

OBS! TRYKFEJL!
Datoen som skulle reserveres til afdelingens 40 års 

fødselsdagsfest skulle være den 9. december (niende i 
tolvte).

NYT FRA DL OM FORSTYRRELSER
Fra OZ9WW har vi fået tilsendt fotokopi af en 

artikel i DL-QTC nov. 71. Det drejer sig om en ny 
lov om modtageranlæg for radio og TV. Den skal 
træde i kraft 1. okt. 1972. Citatet fra loven lyder: 

»For at forhindre den ikke tilladte modtagelse af 
andre radiotjenester samt forhindre forstyrrelser 
(krydsmodulation og intermodulation) ved stærke ind
kommende signaler fra f. eks. amatørradiostationer og 
nærliggende radiofonistationer skal der efter modtager
antennerne anvendes frekvensselektive dele, f. eks. 
kanalforstærkere, filtre eller spærrekredse.«

2KP’S RETTELSESBLAD
2KP's originale rettelsesblad til »Vejen til Sendetil

ladelsen« foreligger nu trykt. Når der således er 2 ret
telsesblade til VTS (4. udg.), skyldes det særlige om
stændigheder. HB havde ønsket, at 2 KP skulle lave 
det, men på trykkeriet blev satsen styrtet, og desværre 
døde 2KP. Korrekturen blev foretaget med kraftige 
ændringer. 2KP havde ønsket, at hans manuskript 
blev overdraget til Københavns-afdelingen, og på bag
grund af 2 KP’s store betydning for københavnske
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amatører synes vi, at vi skylder 2 KP, at det blev 
udgivet.

Rettelsesbladet kan fås på mødeaftenerne eller mod 
indsendelse af 1 kr. i frimærker til 4SJ eller 1SZ.

PROGRAMMET
Mandag den 24. januar:

5IH vil indledningsvis sige noget om antenner, 
hvilke krav man må stille, og om antenner under 
vanskelige forhold. Vi vil meget gerne have en diskus
sion i gang. og har du gode erfaringer, så lad os høre 
om det.

Mandag den 31. januar:
Auktion. Der er sælgere til auktionen.

Mandag den 7. februar:
Klubaften. Har du et EDR-mæssigt emte at frem

komme med, vil vi gerne diskutere det.
Mandag den 14. februar:

Rævejagtsaften. 5FR og 9HS fortæller om rævejagt 
og demonstrerer grej.

RÆVEJAGTER
Kort: Atlasblad Ballerup.
Mødested: Parkeringspladsen over for Ballerup sta
tion.
Mødetid: 19.35.
Sendetid: Ræv A 20.05 og hvert 10. minut til og 

med 22.05.
Ræv B 20.06 og hvert 10. minut til og 
med 22.06.

Datoer 12/1 (7HC), 26/1 (Frandsen), 9/2 (9HS), 
23/2 (Mogens), 8/3 (5FR).
Nyt rævemøde: 19/2.

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

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

På nuværende tidspunkt håber vi at være godt i 
gang med lLN’s 2 m modtager

De fleste stumper til de 5 rævemodtagere er kom
met, så der er også et job med at montere dem.

Ang. rævejagt sluttede vi lørdag d. 18. december, 
hvornår vi skal i gang igen, skal der tales om på mø
det i Odense afd. mandag d. 24. januar. Der skal også 
være valg af repræsentant til ræveudvalget.

Vy 73 Inge.

NÆSTVED_____________________________
Call: OZ8NST.
Klublokale: Fodby gi. kommunekontor.
Formand OZ3HQ. Tlf. 03 74 61 01.
Kasserer: OZ4NW. Tlf. 03 76 92 67.

Flytningen til Fodby fandt sted tirsdag d. 2/11, og 
det lille uheld med den tabte ølkasse tages som et 
godt varsel for den nye QTH.

Tirsdag den 30/11 havde vi besøg af 3Y, der gav os 
indsigt i arbejdet og problemerne indenfor HB og 
orienterede om DX arbejdet.

Tak. Hans for en interessant aften.
Lørdag den 11/12 holdt vi julefest med medbragt 

mad og hvad dertil hører. I aftenens løb afholdtes 
am. lotteri og en fornøjelig auktion, der sammen med 
indtjening på øl og kaffe gav et godt tilskud til kassen.

Til julefesten var sendt invitation til ca. 15 gi. med
lemmer. hvoraf kun 7 TL med familie efterkom in
vitationen.

Efter juleferien vil vi koncentrere os om istandsæt
telse af værelserne i tagetagen, inden vi går i krig med 
den resterende del.

Der vil derfor, udover de sædvanlige klubaftener om 
tirsdagen, ikke blive nogen arrangementer for marts
april.

Glædeligt nytår. 3 HQ Haus.

ODENSE_______________________________
Formand: OZ8JD, Henning Boel, Toftevej 11,
5000 Odense. Tlf. 12 87 67.
Kasserer: OZ5CI, Ingvard Jensen, Anemonevej 63,
5000 Odense. Tlf. 14 46 02.
Lokale: Sdr. Boulevard 60, kid. Mandag kl. 19,30.
Fairytale Award manager: OZ7XG, Erling Hansen,
Sophus Bauditzvej 14, 5000 Odense. Tlf. 11 31 09.
Qsl og diplom information: OZ1WL.
Ræveudvalg: OZ3IC.
Contestleder: OZ1XR.

Så tar’ vi igen fat på et nyt år, og vi takker for godt 
samarbejde i det gamle år, og vi håber også denne 
gang det må blive et godt år, også afd.-mæssigt set.

Denne gang kan vi byde vore medlemmer og gæster 
velkomne i forbedrede lokaler, idet skillevæggen er 
fjernet, så nu har vi lidt mere plads.

De sidste arrangementer i det gamle år var et be
søg på kommutatorfabrikken Skjødt og Boisen, men 
da undertegnede ikke var til stede p. g. a. sygdom, er 
der jo lidt mangelfuld beskrivelse. Den 6/12 skulle 
8JD. Henning demonstrere en rævespille og forklare 
dennes virkemåde, og hvordan sådan en skal laves, 
men da omtrent samtlige tilstedeværende havde mere 
lyst til rævestreger, så blev det altså til en ræveaften!

Og den 13/12 årets højdepunkt, juleafslutningen, 
som jo traditionen tro foregik under festlige former.

Der kan bl. a. nævnes amerk. lotteri, tallotteri, 
kaffebord og pølsegilde.

Som sædvanligt var 1WL hovmester, men denne 
gang havde han dog fået ret tiltrængt hjælp af sekre
tærens XYL. Atmosfæren var meget hyggelig og festlig 
hele aftenen, men da nogle af gæsterne skulle hjem 
stod der en barnevogn i vejen, og da det var næsten 
umuligt at slippe forbi, måtte denne jo flyttes, og det 
blev da også gjort i overensstemmelse med »trafik
lovens paragraf 13«.

Og så over til programmet for jan., febr. måned.
Vi begynder det nye år den 10/1 1972, men hvis der 

er deltagere nok til et morsekursus, så er 5CI villig til 
at begynde et nyt kursus den 13/1 1971. Interesserede 
bedes henvende sig til OZ5CI Ingvard på tlf. 14 46 02. 
Der vil også blive genoptræning for de lidt ældre 
Ham's, der måtte ønske genoptræning.
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PROGRAMMET
10 1 1972: Klubaften.
17/1 1972: Vi snakker Qsl-kort og diplomer v/ 

OZ1WL og OZ4TA.
24/1 1972: Vi skal vælge en fynsk repræsentant til 

E.D.R.’s ræveudvalg. Opstillet OZ1LD. 
Skal vi fortsætte de nuværende lørdags
jagter? løvrigt snakker vi rævejagt 
v/OZlLD.

31/1 1972: Filmaften.
7/2 1972: Klubaften.

14/2 1972: Foredrag. VHF og UHF for begyndere 
V/OZ9FR.

Vy 73 de OZ9OZ.

RIBE__________________________________
Formand: OZ1ZN, Leif Stenlev, Tangevej 92a,

6760 Ribe.
Kasserer: OZ8AU, Poul Andreasen, Saltgade 4,

6760 Ribe.
Sekretær: Børge Johansen, 0. Åbølling, 6777

Frifelt.
Lokale: Bispesgades skole, 2. sal.
Mdde: Hver onsdag kl. 19.

Onsdag d. 2. februar får vi besøg af Esbjerg-afde- 
lingen. På de øvrige mødeaftener arbejder vi videre 
på vore mange projekter.

Afdelingen har fået 2 nye licenser, idet Ruben og 
Allan bestod prøven i november 71. Til lykke, til 
lykke. De to nye stemmer i æteren hedder 60C (Ru
ben) og 4GY (Allan), og de er i fuld gang med at for
berede deres deltagelse i livet på 2 m. (Ifølge et løst 
rygte er også 8AU på vej!)

73 de 1ZN.

ROSKILDE_____________________________
Formand: OZ2UD, Ernst Olesen. Bygaden 20 Jystrup. 
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Call: OZ9EDR.
Mødetid: Torsdage kl. 19,30.

Den årlige GF samlede ca. 30 medlemmer. 1NY 
blev valgt til ordstyrer, og efter at have konstateret, 
at GF var lovlig indvarslet, gav han ordet til 3PO, der 
i sin egenskab af næstformand aflagde beretning, da 
2UD havde været sygemeldt. Ernst var dog mødt 
frem, men gik ret tidligt hjem igen. Poul resumerede 
i korte træk afdelingens historie, da vi havde konstate
ret, at 25 års jubilæet var passeret i stilhed. Beretnin
gen blev godkendt. Derefter aflagde kassereren beret
ning, og vor kasse balancerede meget fint. Der var 
også et pænt overskud til måleinstrumenter. På valg 
var formand og kasserer, og det blev genvalg. QSL 
manager Ingolf ønskede at trække sig tilbage fra 
posten, hvilket blev ham bevilget - tak for dit arbejde, 
Ingolf. Der var livlige debatter gennem hele aftenen, 
og det blev ud på aftenen, før dirigenten kunne slutte 
mødet og takke for god ro og orden. Af hensyn til 
pladsen bedes interesserede læse det fulde referat i 
klubben.

Juleafslutningen 9. december havde samlet 40 del
tagere, hvoriblandt mange damer. Ernst læste en hi
storie, som med hans sædvanlige humor kunne få taget 
til at løfte sig, når vi hylede af grin. Endvidere var 
bordet pyntet meget flot, og der blev budt på et yderst 
fint traktement af diverse drikke og hjemmebag. Lot
teri og auktion gav et fint overskud, og vi slap også 
denne gang for at betale entre. Oprydningen efter 
festen fandt sted 16. dec., hvor 4YB (4DP XYL) - 
gratulerer forresten med licensen, Birgit - skrubbede 
og skurede, så det var en fryd. Det forlød spagfærdigt 
fra krogene, at så rent havde der ikke været i klub
lokalet i mands minde. Det var godt klaret, Birgit.

Stivnakkede rygter vil vide:
- at 3RH er blevet mobil med Cortina - og den 

starter hver gang!
- at 5QU og 4OV kørte CQWW CW multiop med 

200 QSO og 25.000 points.
- at 3PO kørte single og fik det samme!
- at 4DP XYL har fået call 4YB og D licens.
- at 3RH får stress af sin 70 cm converter.
- at Jim arbejder med 70 cm converter.
- at ZD3Q kørte ca. 6000 QSO.
- at 3PO. der er QSL manager for ham, får speciel 

postombæring.
Program for jan./febr. 72:

20. jan. kl. 19,30: CW.
27. jan. kl. 19,30: CW og ??

3. feb. kl. 19,30: Chassisaften.
11. feb. kl. 19,30: CW.
18. feb. kl. 19,30: CW.
24. feb. kl. 19.30: ??? hvem sagde morseprøve ???

P. b. v. 73 de 40V.

SØNDERBORG_________________________
Klublokale: c/o Winds Radioservice, Sjællandsgade 18, 
6400 Sønderborg.
Formand: OZ6AQ, Werner Carlsen, Bakkehuset, 6383 
Rinkenæs.
Næstformand: OZ6EG, Egon Hundevadt, Havnegade 
1, 6300 Gråsten.
Kasserer: OZ4LS, Leif Schmidt, Stenbjergparken 7c, 
6400 Sønderborg.
Best.medl.: OZ2BN, Bent Nommensen, Ørstedsgade 
21, 6400 Sønderborg.
Best.medl.: OZ4EZ, Ernst Bruhn, Solskrænten, 6310 
Broager.

Klubben har nu fået en 2 m station. Det er en AP’er 
til kanal 8 og 9, skænket af 6EG. Vi skal nu bare have 
sat en g.p. antenne op.

3GY. Karl Aage, der er i gang med lLN’s 2 m- 
modtager, vil gerne være vejleder for de, der kunne 
tænke sig at bygge dette udmærkede og alsidige appa
rat. Se datoen i nedenstående oversigt. Er der inter
esse for modtageren, vil andre aftener blive sat af til 
den.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at medlemskontin
gentet for 1972 skal betales snarest, og at den årlige 
generalforsamling afholdes i marts. Datoen er endnu 
ikke fastsat.

Tirsdag d. 1. februar kl. 19,30: OZ3GY: 1LN- 
modtageren.
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Tirsdag d. 15. februar kl. 19,30: Foredrag.
Tirsdag d. 2. marts kl. 19,30: Alm. klubaften. 
Bestyrelsen ønsker medlemmerne et godt nytår.

73 de OZ6AQ, Werner.

VEJLE_________________________________
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58.
Formand: OZ3FQ, Flemming Flansen, Skolegade 7, 
Vejle.

Efter overstået jul og nytår tager vi igen fat. Det 
bliver torsdag den 20. januar kl. 20 i lokalet, og vi 
lægger ud med en lille auktion over en hel del radio
dele m. m. Vi håber, der vil komme mange for at 
byde på de gode sager, vi har.

Skulle der være nogen af medlemmerne, der har 
noget radiogrej, de ønsker solgt, mod et mindre hono
rar til klubkassen, kan dette medbringes.

Samtidig vil afdelingen benytte lejligheden til at 
takke hovedbestyrelsen for repræsentationen ved vor 
indvielsesfest - også tak til Give og Florsens.

Vi håber, der vil blive lejlighed til at vi ses lidt 
oftere. Til slut - husk -! mød op den 20. jan. kl. 20 
med godt humør og god købelyst  Vy 73, Willy.

Åbenrå________________________________
Formand: OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9, 6200 
Åbenrå. Tlf. 2 13 11.
Mødested: Klubhuset, Nødvejen. Åbenrå.
Call: OZ6ARC.

Så er vi igen klar ved pumperne efter at jule- og 
nytårsstrabadserne er passé. Som en fornyelse i afde
lingsarbejdet har bestyrelsen besluttet at ændre lidt 
på klubaftenerne, ud fra devisen med at holde op 
medens legen er god. Ændringen vil bestå i, at der 
fremover kun arrangeres én månedlig klubaften, hvor 
vi så til gengæld vil lægge os i selen for at finde film 
og foredrag med »kød« på.

Dette vil således betyde, at tirsdagsmøderne frem
over bliver undervisning, bygge- og klubaften. Som 
første arrangement er det lykkedes os at få OZ7XG, 
Erling til at komme med et lysbilledforedrag og de
monstration af den i november OZ startede konstruk
tion af en begyndermodtager, for den sags skyld en 
FB stationsmodtager for old timeren!

Arrangementet afholdes
onsdag den 26. januar kl. 20,00.

Vi inviterer alle sønderjyske amatører til Åbenrå 
denne aften, der er masser af guldkorn at hente! Så 
påtænker du at bygge eller ændre din modtager, så er 
dette foredrag lige sagen!
Program for januar-februar:

Tirsdag den 18. og 25. januar samt 1., 8. og 15. 
februar kl. 19,00:

UNDERVISNING - BYGGE- og KLUBAFTEN.
Onsdag den 26. januar kl. 20,00: Foredrag ved 

OZ7XG, RX-FYN.
Bestyrelsen havde, når tilstrækkelig interesse er til 

stede, påtænkt at afholde en auktion i afd. Har du 
noget grej til salg, så lad os høre! Vy 73 5WK/kalle.

Fælles sønderjyske
arrangementer__________________________

Åbenrå afd. inviterer hermed alle interesserede til 
en lysbilled-foredragsaften med OZ7XG. EMNE: RX- 
FYN. Blev du interesseret? Så se under Åbenrå-afd. 
nyhederne for yderligere oplysninger ang. arrangemen
tet. Vi glæe vos te å se jæ, velkommen. 5WK/kalle.

AALBORG_____________________________
Call: OZ8JYL.
Giro: 4 47 99.
Formand: OZ7QE, Knud E. Andersen, Ny Kastet
vej 13, 9000 Aalborg.
Kasserer: OZ7ND, Anders Højen, Vadurn Kirkevej 
5, 9430 Vadurn.
Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, Prinsensgade 46, 
9000 Aalborg.
Best.medl.: OZ3OB, Ole Bendtsen, Pallisdam 19, 
9430 Vadurn.
Best.medl.: OZ2OE, Ole Nykjær, Borgmester Jør
gensens Vej 5, xærelse 73, 9000 Aalborg. 
Klublokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18, 
Aalborg.
Hej. Hermed en notits fra Aalborg. Inden året rul

ler væk, skal jeg lige fortælle, at vores nye transceiver 
Trio 500 D er køreklar med hovedtlf. og nøgle, og 
vores 2 m »siger« igen noget.
!!! Foredrag.

Afdelingen arrangerer i samarbejde med Frederiks
havns afd. et foredrag.
ESB på 2 m med trans.

Den meget kendte OZ9MO fra Sjælland kommer og 
fortæller. Så mød nu op!

Foredraget holdes på afd.s klubadresse. Se ovenfor. 
Klubaftener:

Onsdag kl. 20,00 : DX og hyggeaften.
Tirsdage kl. 20,00 : Bygge (DX)-aftener.

Kurser:
Kører som sædvanlig, men er overtegnede.
Vel mødt i det nye år. Vy 73 de 4X, Erik.

Nye medlemmer.
12556 Anders Jørgen Nielsen, Skørring, Mørke.
12557 Klavs Kristensen, Hattensensalle 72, København

F (A).
12558 Kirke-Hyllinge Ungdomsskole, v/ hr. J. Jen

sen, Lyngerupvej 24, Gerlev, Krogstrup.
12559 Ole Bekker, Hjermvej 22, Struer.
12560 Jens Holm Hansen, Nørrebrogade 36 B2 tv., 

København N.
12561 Bent Nielsen, Bispebjergvej 66 st. th., Køben

havn NV (A).
12562 John Larsen, Enghavevej 41, Frederikshavn.
12563 Werner Kaihøj Jensen, Kongsvangsalle 8, År

hus C.
12564 Mogens Rasmussen, Gladiolusvej 21, Kbh. S.
12565 Karl Erik Hvid, Allegårde, Svanholmalle, Skib

by.
12566 Preben Giensted, Østersøgade 108, København 

0 (A).
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12567 Jan Ankjær Sørensen, Præstemosen 173, Hvid
ovre (A).

12568 Christian Skov, Strandparksvej 64, Hellerup (A).
12569 Thune A. Fossgreen, Dådyrvej 3, Højbjerg.
12570 Rudi Syberg, Markvej 11, Skagen.
12571 OZ8UZ, Jørgen Boe Hansen, Morbærhaven 

16/74, Albertslund.
12572 L. Frederiksen, Vejlebrovej 1282, Greve Strand.
12573 Jon Jørgen Balle, Svaldergade 11, Slangerup.
12574 Erik Lundberg, Kärrgriind 134, Spånga, Sve

rige.
12575 John Holmkjær, Ved Kirkebjerg 82 tv., Glo

strup.
12576 OZ9UT. Peter Jørgensen, Tjørnevej 9, Rønne.
12577 OY3SJ, Steintor Jacobsen, Bagergade 16, Svend

borg.
12578 Per Givskov, Dyssegården 20, Holstebro.
12579 Bent Agerskov Nielsen, »Kirkedal«, Mariager- 

vej. Hobro.
12580 K. Hjortlund Christensen, Planlagevej 3, Hjør

ring.
12581 Frederik Søby, Strandhøj 7, Kyndby, Krogstrup.
12582 OZ1YO, Ole Jensen, Slåenvej 23, Rønne.
12583 Bengt C. M. Petersen, Slæggerupvej 215, Åge

rup, Roskilde.
12584 Svenning Olsen, Velbastadvegur, Torshavn, 

Færøerne.
12585 Preben Olsson, Malmøvej 20, Rønne.
12586 Niels Sørensen, Langesø, Horslunde.
12587 Steen Poulsen, Svanevej 18:) tv., København 

NV.
12588 Jørn Sørensen, Herlev Hovedgade 1352 th., 

Herlev.
12589 Niels Chr. Jensen, Sulkendrupvej 10, Nyborg.
12590 Erik Andersen, Sydskrænten 11, Tulstrup, Hil

lerød.
12591 Sv. Age Reingård Hansen, Roskildevej 17 B st., 

Holbæk.
12592 Hans-Jørgen Brehmer, ATC, FSN Skrydstrup,

Vojens.
12593 Fru Birgit Johansen, Tybrindvænget 12, Odense.
12594 Eigil Jensen, Syrenvej 20, Vodskov.

Atter medlem.
2337 OZ6L. E. Johnsen, Carl Baggers Alle 51, Fru

ens Bøge.
9140 Per Erup, Kollegiebakken 9, vær. 809, Lyngby 

(A).
4176 OZ7TL. Johs. J. Thode Jensen, Tranevej 7, 

Næstved.
5791 OZ1EI. Erik Jørgensen, Lærkelunden 9, Bre

dal. Vejle.
10533 Preben Rasmussen, »Pax«, Fælledvej 17, Fre

dericia.
1185 OZ7RU, John J. Petersen, Helenestien 5, Vær

løse.
10444 OZ6LY, Leif Ibsen, Fensntarksgade 371 tv., 

København N.
3815 OZ2EB, Emil Brincker, Boulevarden 4, Vejle.

11162 OZ8CJ, Carl Erik Jensen, Lyshøjgårdsvej 893 
tv., Valby.

Nye tilladelser.
A 7008 OX3YY F. Hoffmann, 3961 Untanak.

A - OZ5SST Stenløse Spejder Trop, Bauneholm- 
vej 22, 3660 Stenløse.

A - OZ5VEJ EDR Vejle afd., Dæmningen 58,
7100 Vejle.

Dl 1260 OZ6NV Niels Jørgen V. Petersen, Kirke
dammen 7, 8000 Århus C.

D - OZ9QF Karl Ove Nielsen, Åderupvej 115,
4700 Næstved.

Rettelse til november OZ.
11531 OZ8XS skal være OZ8XZ.

Genudstedelser.
B 7872 OZ3VE Viggo Lund Hansen, c/o H. Sigaard, 

Hamphøjvej 28, Skaade, 8270 Højbjerg.
A - OZ7CI Flemming Christian Victor Larsson,

Skovbakkevej 21, 8220 Brabrand.
B 7264 OZ7SG Erik Sandberg, Cedervænget 10, 9000 

Ålborg.

Inddragelser.
OX3XD H. C. V. Jensen, 3962 Upernavik.

A OZ2KP K. Staack-Petersen, Risbjerggaards Alle 63, 
2500 Valby.

B OZ5Z H. R. Christensen, Brentensgade 583 th., 
2300 København S.

A OZ7YY, OZ7YH F. Hoffmann, Borgergade 75, 
8600 Silkeborg.

C OZ9UH, S. U. Holtrup. Dalbyvej 12, 2700 Brøns
høj.

EDR’s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:
Logbog, format A4 med spiral, pr. stk  5,00 kr.
10 stk......................................................................................... 40,00 kr.
Contest Log, format A4 med heftning, pr. stk. ... 9,00 kr.
10 stk......................................................................................... 70,00 kr.
The Radio Amateur’s World Map 

(Verdenskort i 4 farver), format 70 x 100 cm i 
Azimutalprojektion (se illustration i sept. OZ), 
pr. stk....................................................................................  15,00 kr.

10 stk....................................................................................... 120,00 kr.
World Map for Radio Amateurs 

(Veidenskort i 2 farver), format 80 x 60 cm i 
Mercator-projektion (se illustration i sept. OZ), 
pr. stk....................................................................................  10,00 kr.

10 stk......................................................................................... 80,00 kr.
Beamkort til bestemmelse af beamgrader set fra 

Midteuropa, format 61 x 61 cm ..................................  10,00 kr.
10 stk......................................................................................... 80,00 kr.
EDR vimpel fremstillet i poplin med rød bund, 

sort emblem og m. hvid inskription. Format 
15 x 30 cm (se illustration i sept. OZ), pr. stk. 10,00 kr.

10 stk......................................................................................... 80,00 kr.
EDR vognmærke med call fremstillet af vinyl, - 

sorte bogstaver på hvid bund, selvklæbende.
Format 17 x 12 cm. Husk ved bestilling at op
give call! Pr. stk  4,00 kr.

10 stk.......................................................................................... 30,00 kr.
Vejen til sendetilladelsen.......................................................... 27,50 kr.
Den nye svenske bog „Grundlæggende Amatör 

Radio Teknik" forhandles nu af EDR.
Pris incl. moms   43,80 kr.

Emblemer ................................................................................  10,00 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 ...........................................................................................  7,00 kr.
Nr. 2 .........................................................................................  10,00 kr.
Nr. 3 ........................................................................................... 9 00 kr.
Ordner ........................................................................................  8,00 kr.
Register ...................................................................................... 3,00 kr.
EDR's kassererske står til rådighed for yderligere oplys
ninger. Bestilling foretages ved forudbetaling på girokonto 
22 116. EDR Box 79, 1009 Kbh. K., og varerne bliver frem
sendt portofrit. Alle ovennævnte priser er incl. moms! 
NB: Afdelingsformænd, grib chancen, afgiv en samlet or
dre fra dine medlemmer og udnyt 10 stk. priserne!
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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 1971:
OZ2NU ((Formand) Børge Petersen, Box 335, 

9100 Ålborg. Tlf. (08) 18 03 50.
OZ3Y (Næstformand) Hans Rossen, Halseby

vej 1,4220 Korsør. Tlf. (03) 58 01 02.
OZ4GS (Sekretær) Svend Sigersted. Borgme

stervej 58, 8700 Horsens. Tlf. (05) 
62 18 34.

OZ4SJ Svend Aage Jensen, Frugthaven 31, 
2500 Valby. Tlf. (0182) 967y.

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

OZ5GF Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 4800 Ny
købing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.

OZ5KD Knud Dantoft, Golfparken 111, 9000 
Ålborg. Tlf. (08) 12 10 74.

OZ5RO Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 963 th., 
2920 Charlottenlund. Tlf. (0166) 7425.

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

OZ6PA Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15.
2300 København S. Tlf. (01) 55 63 64.

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

OZ71N Irvin Nielsen, Enebærvej 4. 8240 Ris
skov. Tlf. (06) 17 7 0 6 1 .

Funktionærer:
OZ6PA (Hovedredaktør) Poul Andersen, Pe

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

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

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

OZ9AC VHF-manager, Kaj Nielsen, Kai 
Lippmanns Allé 6. 2791 Dragør. Tlf. 
(01) 52 12 89.

Forretningsudvalg består af 2NU, 3Y, 4GS og 
Grethe (uden stemmeret).
HB’s repræsentant i ræveudvalget er OZ5WK. 
EDR QSL BUREAU OZ6HS, Hovedgaden 51, 
Ingstrup. 9480 Løkken.
Foredrags manager: OZ3RC H. Bro Nielsen, 
Rahbeksvej 1, 5000 Odense, tlf. (09) 12 11 13.

Medlemsbladet »OZ« 
Hovedredaktør og ansvarshavende: OZ6PA, 

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

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

Det meddeles hermed, at jeg har overtaget 3WGs repræsentation af UKW Berichte og VHF Communica
tions.
VHF Communication er måske ikke så kendt som UKW Berichte men den indeholder artikler af dette blad 
som viser sig at være populære blandt amatørerne. De kan erholde tidsskrifter ved blot at indsende kr. 
32,50 danske kroner på min danske girokonto så bliver De medlem af „klubben" og tidsskrifterne kommer 
med fire numre om året.
Glem ikke på postgirotalonen at angive, om De vil have UKW-Berichte eller VHF Communications.
Ved bestilling af materialer bedes man lægge mærke til, hvad den aktuelle pris er i DM og udregne pri
sen i danske kroner og sætte denne ind på min Girokonto, så kommer varerne direkte til Dem fra Tysk
land. Man må ikke glemme til den udregnede pris at tillægge 3 D-mark til portoomkostninger fra Forlaget 
UKW Berichte til Dem.
Hvis De har andre spørgsmål vedrørende ovennævnte, så hører vi meget gerne fra Dem, enten pr. brev 
eller telefon.

Vi fører endvidere antenner af fabrikatet J- 
Beam fra England og Cush Chraft fra USA. 
Om disse fabrikater fås prospekter ved fore
spørgsel.

AB V.H.F. Teknik SVEN JACOBSON
ÖRNBOGATAN 1 . 21232 MALMÖ . TE LE FO N 4916 93 . POSTG I RO 43 09 65


