
Aktiv probe - 2. udgave
Af OZ2NG, Niels Gundestrup, Kronborggade 224, 2200 København N

Data:
Indgangsimpedans: 
Udgangsimpedans: 
Belastningsimpedans: 
Spændingsforstærkning: 
Frekvenskarakteristik: 

150 Hz - 45 MHz:
65 MHz:

Max Output:

Støj:

Dimensioner:

1 Mohm =/= 10 pF 
50 ohm 
50 ohm
20 dB (10 gange)

± 0,3 dB 
-3dB
0,3V i 50 ohm (60 Hz til 
60 MHz)

Indg. kortsi: 20 nV 
Indg. åben 40 [iV 
105 x 23 mm dia.

Til det HF-voltmeter, OZ8EG og OZ2NG beskrev 
i OZ, 1967 nummer 7 side 221, blev der beskrevet 
en impedansomsætter - aktiv probe - i OZ 1967, 
nr 8 side 258. Denne probe var, som omtalt i artiklen, 
ikke helt tilfredsstillende. Frekvenskarakteristikken 
stod ikke mål med voltmetrets, og hvis der blev 
målt på resonanskredse over 10 MHz, varder mulig
hed for selvsving på grund af probens negative ind
gangsimpedans. Dette begrænsede anvendelsesmu
lighederne noget, men rigtigt anvendt opfyldte den 
dog sit formål. Værre var det med de mekaniske 
problemer. Der var ingen ordentlig forbindelse mel
lem kablet, der gik ud af proben, og printet. Dette 
medførte på mit eksemplar, at der ret hyppigt var 
brud på forbindelsen.

For nogen tid siden blev jeg opmærksom på ind
gangsforstærkeren i et af Brüel og Kjærs nyere volt
metre, hvor der blev anvendt et snedigt princip for 
at undgå negativ indgangsimpedans. Det blev beslut
tet at anvende dette princip i en nykonstruktion.

Resultatet blev, at probehylstret blev lidt større

og det maximale output reduceret fra 1 V til 0,3 
V i 50 ohm. men samtidig blev der opnået en bedre 
montering af komponenterne, en pålidelig forbindel
se mellem probe og kabel, en forstærkning på 10 
gange. således at kombinationen af probe og voltme
ter nu har fuld følsomhed for 0,3 mV, og som sagt 
ingen risiko for selvsving.

Beskrivelse.
Fidusen i denne forstærker er, at indgangen kører 

i åben sløjfe - i modsætning til den tidligere probe, 
hvor man modkoblede tilbage til indgangen. Den 
fine frekvenskarakteristik opnås ved at have en an
den forstærker - mage til indgangstrinnet - og så 
sammenligne udgangsspændingen fra denne forstær
ker med indgangsspændingen. Se fig 2. Er de to 
FET’er ens, og operatorforstærkerens forstærkning 
stor, vil spændingen på de to gater være ens - ud

Fig. 1. Foto af proben.
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Fig. 4. Diagram.

4mA 12mA

gangsspændingen lig indgangsspændingen. Be
mærk, at indgangstrinnet ikke er inde i den lukkede 
sløjfe, og at der derfor udmærket kan være en del 
mindre spænding på source end på gate. Det er netop 
en del af fidusen.

Frekvenskarakteristikken ses fig 3.

Diagrammet.
Diagrammet ses fig 4. Vi genfinder FET’erne fra 

fig 2. Operatorforstærkeren udgøres af Q3, Q4, Q5 
og Q6. Endvidere er der her et ekstra fif, idet signalet 
fra udgangen af forstærkeren ikke føres direkte tilba
ge - men først deles 10 gange ned ved hjælp af 
modstandene på l,2k, 5,6k og 100 ohm. Dette med
fører, at vi får en forstærkning på 10 gange.

Ved hjælp af spændingsdeleren i indgangen er ar- 
bejdspunktet for den første FET fastlagt. For at 
afkoble eventuel støj fra spændingsdeleren er »udta
get« afkoblet. Signalet udtages fra source og fores 
til basis på Q4. Det forstærkede signal på kollektoren 
af Q4 er direkte koblet til basis på Q5. For at sikre 
lav udgangsimpedans er der indskudt en emitteføl- 
ger Q6 mellem Q5 og udgangen. Fra udgangen kob
les DC-signalet tilbage til gaten af Q2 via en 10 Mohm 
modstand, AC-signalet kobles tilbage til samme 
punkt efter den omtalte spændingsdeling. Signalet 
på sourcen af Q2 går ind på den anden side af det 
balancerede trin (Q3) og sløjfen er dermed lukket.

DC-modkoblingen medfører, at emitterspæn
dingen på Q6 bliver lig spændingen på spændingsde

(MHz)

Fig. 3. Frekvenskarakteristik. Puklen ved LF kan mindskes, hvis 
tidskonstanten 0,1 F x 10 Mohm i tilbagekoblingen gøres større.
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Fig. 5. Printtegning i 1:1. Basismaterialet er 1,5 mm enkeltsidet 
epoxy glasfiber. Den tomme plads er til kabelbefæstigelse.

0.1 μ

E 300 MPS6518

Fig. 6. Komponentplacering set ovenfra. Tre af kondensatorerne 
er monteret under bunden.

Fig. 7. Foto af den åbne probe set ovenfra. De to FET er ses 
som sorte runde klatter nederst til venstre.

leren i indgangen. Det er altså denne spændingsde
ler, der fastlægger arbejdspunktet for hele opstil
lingen.

Indgangen er sikret mod overspænding af mod
standen på 100 ohm og de to dioder. Kondensatoren 
på 10 pF mellem kollektor og emitter på Q6 er en 
parasitstopper. Det er en lille skivetype, og den er 
med korte forbindelser loddet direkte på transisto
rens tilledninger på printsiden. RC-leddet i kollekto- 
ren på Q5 bestemmet højfrekvenskarakteristikken. 
Fintrimning kan foretages ved at ændre modstan
den.

Der er lavet plads tii en kondensator over mod
standen på 1,2 kohm, men det er ikke udnyttet i 
mit tilfælde.

Under printet - fra de 8,5 volt til stel - er der 
i hver ende monteret en 0,1 gF 12 V keramisk kon

densator. Den sikrer, at forsyningsledningen er 
kold.

Endelig er der monteret en lille stabiliseret spæn
dingsforsyning (Q7) på printet. Den medfører, at 
forsyningsspændingen - der nominelt er 12 volt - 
kan varieres mellem 11 volt og 14 volt uden større 
ændringer til følge.

Modstanden på 1,8 Mohm over indgangen aflader 
indgangskondensatoren.

Komponentvalg.
De eneste kritiske komponenter i opstillingen er 

de to indgangs-FET’er. Der er her anvendt to E300, 
fabrikat Siliconix, importør E. V. Johansen A/S. 
E300 er en plastindkapslet fyr i keramisk hus - se 
fig 7. Det er en HF-type med lave kapaciteter og 
stor stejlhed. Den udmærker sig også ved at have
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specificeret stejlheden ved en given drainstrøm - 
og ikke ved Vgs = 0 V. Det er en stor fordel ved 
dimensioneringen.

Da opstillingen bygger på, at de to indgangstransi
storer skal være ens, er det nødvendigt at parre 
dem. Da spændingen fra gate til source kun er 4 
volt, skal pinch-off-spændingen være mindre end 
3 volt for at sikre rimelige forhold. Det vil altså 
være nødvendigt - og tilstrækkeligt - at sortere tran
sistorerne til Vp mindre end 3 volt samtidig med 
at forskellen højst er 0,4 volt. Vp kan findes med 
opstillingen fig. 8. Instrumentet skal være et almin
deligt universalinstrument med følsomhed mellem 
10 kohm/volt og 40 kohm/volt. Den viste spænding 
er Vp.

*6V

De to keramiske 0,1 μF, 12 V kondensatorer er 
af fabrikat Ferroperm, 11 mm 0. Elektrolytkonden
satorerne er dråbeformede tantal. MPS6518 er en 
billig plastic (TO-92) type fra Motorola. BFX89 er 
en billigere udgave af BFY90.

Det kan ikke anbefales at prøve med andre typer 
transistorer end de her anvendte, da frekvenskarak
teristikken er ret kritisk. Ændringer bør i hvert fald 
foretages med megen omtanke. Modstande er Phi
lips 1/8 W eller lignende.

Opbygning.
Opbygningen svarer nøje til den tidligere probe 

- se OZ, 1967 nummer 8 side 262 fig 23. Der er 
også her anvendt et hylster af 2 messingrør uden 
på hinanden. Udvendig diameter af det yderste rør 
er 23 mm, og godstykkelsen 0,5 mm. I det inderste 
rør er halvdelen af røret skåret af på det midterste 
stykke - se fig 7. Printpladen er lagt ind i midten 
af røret. Et stykke tyndt messingfolie - ca 0,2 mm 
tykt - er loddet til stelbanen på printet og derefter 
bøjet rundt om printkanten. Når printet ligger kor
rekt i hylsteret loddes messingfolien til røret, og 
printet sidder fast.

Før montering spændes kablet fast til printet med 
en passende klemme. Der er ca 1,5 cm frit print 
til dette formål.

Indgangskonnektoren er type BNC, hun. Den er 
skruet fast til endepladen som i den første konstruk
tion.

Endepladerne er ca 3 mm tyk, drejet plade - loddet 
til det inderste rør med alm. tin. Det er stærkt nok, 
når endeplade og rør passer stramt sammen og lod
ningen laves korrekt - bruges loddevand, som jo 
er en syre, renses omhyggeligt bagefter!

Kablet, der går ud af proben, er her et 50 ohm 
teflonkabel RG-197A/U. Uden på dette er der truk
ket en skærm, som bruges til 12 volt forsyningen, 
og yderst er der krympeflex. Udgangskonnektoren 
er også type BNC (han), og stikket er fyldt op med 
araldit for at holde på den skumle indmad. Det er 
en elegant løsning, men ganske besværlig. Det er 
mere ligetil at føre signalet ud med et RG-58C/U, 
og så have en separat ledning til strømforsyningen.

Afprøvning.
Når proben er korrekt samlet, skulle den virke 

med det samme. Gør den ikke det, vil de vejledende 
spændinger på diagrammet lette fejlfindingen. Kont
roller, at Q3 og Q4 trækker lige stor strøm ved at 
måle spændingsfaldet over kollektormodstandene. 
Bemærk, at den ene modstand er 10 gange mindre 
end den anden. Er forskellen mellem strømmene 
større end 20 %, bør den fælles emittermodstand 
(560 ohm) ændres tilsvarende. Denne ændring kan 
være nødvendig, hvis gate-source-spændingerne af
viger for meget fra modellen.

Hvis forstærkningen ikke passer, skiftes modstan
den parallelt med de 1,2 k (her 5,6 k), og har man 
mulighed for det, bør frekvenskarakteristikken fin
trimmes i den høje ende ved at ændre modstanden, 
der sidder i serie med de 22 pF (her 560 ohm).

Betjening.
I brug bør proben altid belastes med 50 ohm, og 

man skal huske, at max output er 0,3 Veff. Hertil 
svarer 30 mV input! Det er ikke meget, og der vil 
derfor ofte være brug for en attenuator til at sætte 
foran. En sådan er beskrevet side 262, fig 24 i den 
tidligere artikel.

Kommentar
Vil man være i overensstemmelse med normal 

praksis (blandt USA-fabrikanter m. fl.), bør ind
gangen forsynes med et BNC /irrn-stik. Det skal 
dog indrømmes, at dette ikke letter den mekaniske 
konstruktion!

7AQ.
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Et moderne 90° LF-fasedrejningsled til SSB
Af OZ9KC, Knud Hammer Christensen, Krogtoften 6, Ganløse 2760 Måløv

Det er efterhånden sjældent at se en konstruktions
artikel i OZ om SSB efter fasemetoden, hvorimod 
filtermetoden jævnlig er repræsenteret. Da der ikke 
er nogen teoretisk baggrund for, at filtermetoden 
skulle være den bedste, må årsagen til dens populari
tet søges andetsteds, og det bliver nok i den tekniske 
udvikling, hvorfor jeg vil gå lidt tilbage i tiden.

SSB har været kendt siden 1915, men blev i mange 
år anset for en så kompliceret modulationsform, at 
den måtte betragtes som uegnet for radioamatører, 
og det var vel først ved udviklingen af bredbånds 
90° lavfrekvensfasedrejningsled, at modulationsfor
men for alvor begyndte at interessere amatørerne. 
Selvom de anvendte fasedrejningsled, set med nuti
dens teknik, må regnes for simple, var de ikke lette 
at lave uden brug af instrumenter og som følge af 
dårlige komponenter var det svært at holde dem 
stabile.

Omkring 1950 kom det store udbud af kvartskry
staller fra militære overskudslagre på markedet, og 
amatørerne fik let adgang til at lave krystalfiltre, 
og da disse er lettere at have med at gøre end fase

drejningsled, var der snart mange tilhængere. Siden 
er der kommet andre filtertyper til, og i dag er SSB 
efter filtermetoden næsten enerådende på vore HF- 
bånd, medens udviklingen indenfor fasemetoden til
syneladende ikke er nået meget længere end for tyve 
år siden.

I det følgende vil jeg vise, at dette netop ikke 
er tilfældet, samt at fasemetoden er en værdig kon
kurrent til filtermetoden.

På fig. 1. har jeg i kurveform skitseret, hvilken 
sidebåndsundertrykkelse der kan forventes ved 
hjælp af fasedrejningsled med forskelligt antal poler.

Det normalt kendte fasedrejningsled har 4 poler, 
f.eks. DOME-filtret og det ses af kurverne, at der 
med et sådant filter ved et forhold mellem øvre og 
nedre grænsefrekvens på 10 gange (f.eks. en bånd
bredde på fra 300 Hz til 3 kHz), kun kan forventes 
en sidebåndsundertrykkelse på ca. 40 dB, mens ét 
med 8 poler og samme båndbredde kan give over 
80 dB undertrykkelse. Ved at anvende 12 eller 16 
poler vil undertrykkelsen blive endnu bedre. 8 poler 
må dog anses for tilstrækkeligt til at opnå gode resul
tater.
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Tidligere har det imidlertid været næsten umuligt 
at realisere et fasedrejningsled med 8 poler, men 
i dag stiller sagen sig anderledes. Ved hjælp af elek
troniske regnemaskiner er der lavet tabeller, der let
ter regnearbejdet betydeligt, og med moderne kreds
løb og komponenter kan der opnås stor stabilitet.

For at inspirere til forsøg med fasemetoden vil 
jeg beskrive, hvordan jeg selv har lavet et moderne 
fasedrejningsled, med 8 poler samt forklare, hvor
dan komponenterne udregnes.

Netværket er opbygget af fire enkelte fasedrej
ningsled, som vist fig. 2., der to og to i serie danner 
en 1-kanal og en Q-kanal, se fig. 3.

Hver af kanalerne fasedrejer, uafhængig af hinan
den, signalerne på en sådan måde, at forskellen mel
lem dem altid er 90°.

På fig. 2. er modstandene R1, R2 og kondensato
rerne C1, C2 de egentlige filterkomponenter. A er 
en operatorforstærker, der sammen med modstan
dene R3 og K skal sørge for, at udgangsspændingen 
er lig med indgangsspændingen, samt for at udgang

impedansen er lav, d.v.s. at trinnet kan belastes.

Til brug for beregningerne har jeg omregnet de 
oprindelige tabelværdier for polpunkterne til norma
liserede modstandsværdier, se tabel 1. Romertallene 
i tabellen svarer til dem, der er vist i fig. 3.

I II III IV

R’l 0,682 1,342 2,94 10,55

R'2 0,095 0,340 0,75 1,47

K’ 3.28 3,51 3,51 3,28

Ved normaliseringen har jeg indført visse be
grænsninger for fasedrejningsnetværket, disse er:

1. Forholdet mellem øvre og nedre grænsefre
kvens er valgt til 57,3 gange, dette skulle for 
et 8-polet filter give en undertrykkelse af det 
uønskede sidebånd på mindst 55 dB (se fig. 1).

2. For hver af de fire kredse gælder det, at 
Cl = C2. Kondensatorerne behøver dog ikke 
at have samme værdi i alle fire tilfælde.

Frekvensområdet kan nu vælges med de under 
punkt 1 nævnte begrænsninger, jeg har valgt fn = 
84 Hz og fø = 4812 Hz, hvilket jeg i øvrigt tror 
kan opfylde de flestes behov.

Da kondensatorerne kan vælges frit, vil det, for 
at opfylde punkt 2, være klogt at måle disse og deref
ter parre dem to og to, inden der gås igang rrred 
udregningerne af modstandene.
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c) R1 beregnes idet R’l tages fra tabel 1, 1
R1 = R’1 • Xc

d) R2 beregnes idet R’2 tages fra tabel 1, 1
R2 = R'2 • Xc

e) R3 vælges frit. dog helst i området 500-1000 
ohm.

f) K beregnes idet K’ tages fra tabel 1. I
K = K’ • R3 

Første filterled er nu beregnet. De resterende tre 
filterled beregnes på tilsvarende måde, men husk. 
at fc skal være den samme for alle fire led.

De værdier, jeg har brugt i mit eget filter, er vist 
i tabel 2.

I mit eget netværk har jeg brugt styroflex - kon
densatorer med påstemplet værdi 0,047 μF og 0,47 
pF fra Radio Parts. Jeg har udmålt dem med 1% 
nøjagtighed, dette er billigere end at købe kondensa
torer med 1% eller 2% tolerance.

Modstandene er Beyschlag kulmodstande 14 W 
5%, der er udmålt til \% .  Ved, som det fremgår 
af printtegningen, at bmge parallel- og serieforbin
delser af modstandene, kan der anvendes standard
værdier. I nedenstående liste er givet de påstemple- 
de modstandsværdier, jeg har brugt.

IR1A = 330 ohm IIIR1A = 33 ohm
IR1B = 3300 ohm IIIR1B = 1500 ohm
1R2A = 33 ohm IIIR2 = 390 ohm
IR2B = 470 ohm 1IIR3 = 680 ohm
IR3 = 680 ohm IIIK = 2400 ohm
IK = 2200 ohm IVR1A = 680 ohm
IIR1A = 33 ohm IVR1B = 4700 ohm
IIR l B = 680 ohm IVR2A = 1500 ohm
IIR2 = 180 ohm IVR2B = 1500 ohm
IIR3 = 680 ohm IVR3 = 680 ohm
I1K = 2400 ohm IVK = 2200 ohm

I II III IV

RI 3613 Ω 715 Ω 1530 Ω 5380 Ω
R2 502 Ω 181 Ω 387 Ω 747 Ω
R3 680 Ω 680 Ω 680 Ω 680 Ω
K 2229 Ω 2384 Ω 2384 Ω 2229 Ω
Cl 0,0473 μF 0,47 μF 0,482 μF 0.494 μF
C2 0,0473 μF 0,47 μF 0,482 μF 0,494 μF
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Som forstærkerelement har jeg anvendt operator
forstærkere af typen LM301 AN, da de kan stabilise
res med kun een 30 pF kondensator.

Af hensyn til overskueligheden har jeg ikke vist 
spændingsledningerne på fig. 3, men alle operator
forstærkerne skal have +15V±30% på pin 7 og - 
15 V± 30% på pin 4, begge spændinger med reference 
til stel.

Det har vist sig meget svært at foretage nøjagtige 
målinger på netværket. Det er således ikke muligt 
at konstatere fasefejl ved hjælp af et oscilloskop. 
Den kurve, jeg har gengivet nedenstående, er et 
resultat af målinger foretaget med hp Computing 
Counter type 3450A. programmeret med keyboard 
5375 A, og som oscillator er anvendt Krohn-Hite mo
del 4020. Det er imidlertid givet, at fasefejlene er 
mindre end det her viste.

Under målingerne blev indgangen belastet med 
600 ohm og udgangen med 200 ohm. Det er i øvrigt 
karakteristisk for det anvendte kredsløb, at fødeim- 
pedansen skal være lav og at udgangen kan tåle 
belastning.

Netværket er beregnet til brug i en modtager efter 
fasemetoden, men kan også anvendes til sendere, 
i så fald forbindes de to indgange blot sammen og 
det må da anbefales at afskærme hele netværket, 
så forstærkerne ikke tager skade af HF-energien.

Jeg vil til slut gore opmærksom på, at fasemetoden 
anvendes indenfor mikrobolgeområdet, samt at der 
de senere år har været flere artikler i udenlandske 
tidsskrifter om emnet, hvilket kunne tyde på, at 
interessen er stigende. Arbejdet foregår imidlertid 
mest på laboratorier, og det er mig bekendt endnu 
ikke muligt at kobe et færdigt netværk af en kvalitet, 
som det her beskrevne. Jeg håber dog ikke, det 
skulle afskrække nogen fra at gå igang med faseme
toden. Formålet med denne artikel skulle tværtimod 
være at vække interessen hos OZ's læsere.
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STORNO - på en anden måde
Af OZ1GP, Georg Pedersen, 7960 Karby

Jeg reflekterede på en annonce i OZ, hvor man 
tilbød en gedigen mobil-station, der næsten var køre
klar på 2 m. Efter at have studeret i længere tid 
på et lånt diagram (det, der fulgte med stationen, 
var så utydeligt, at jeg ikke med sikkerhed kunne 
afgøre, om det hørte til en Storno) kom jeg til det 
resultat, at modtageren skulle være variabel over 
hele 2 m båndet. VFO’en skulle være stabil og place
res i et kabinet for sig selv. Strømforsyning og højtta
ler skulle så anbringes inde i Stornoens kasse, og 
diverse knapper og stik skulle anbringes uden på 
denne.
Strømforsyningen.

Først pillede jeg vibrator og vibratortransforma
tor ud. Det gav dejlig plads. Den trafo, jeg havde, 
kunne levere 240V/300 mA, 6,3V/4,6A og 6,3V/1A. 
Der skulle nu laves et par forandringer, for at den 
kunne bruges. Det var oprindeligt en 12V station, 
så glødekredsløbet skulle laves om til 6,3V. Det 
var ikke særligt svært, dog skal man være opmærk
som på, at der er brugt afkoblinger ved glødetrådene 
i senderen for at undgå brum. Jeg havde en hel

del problemer med brum i senderen i den første 
tid, den kørte. Trods det, at det er kondensatorer 
af nogenlunde kvalitet, der er anvendt til disse stati
oner, er disse blokke jo ikke nye længere, så nogle 
kan være defekte.

Særlig modulatorrørets komponenter skal være 
i tip-top stand, og tilledninger og afkoblinger skal 
anbringes med omhu. Glødeledningerne i senderde
len behøver ikke nødvendigvis at trækkes i de sam
me »baner«, som da stationen kørte på 12V.

De fire store rør (QQE04/15) i senderen er direkte 
opvarmede rør, og de får kun glødespænding, når 
senderen tastes. Dette for at skåne rørene og oprin
delig batteriet, men i mit tilfælde også trafoen. Det 
er som i originaludgaven. Dog er der på forpladen 
en kontakt, der kan sætte konstant glødespænding 
på disse rør. Det er rart, når man foretager hurtige 
skift. Ellers er den lidt sej i »optrækket«.

Glødestrømskredsløbet i modtagerdelen forand
res let og problemfrit.

Anodespændingen bliver med den foreliggende 
trafo ca. 300V, og det passer udmærket til senderen.

Strømforsyning

F i g 1
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Modtagerdelen er derimod beregnet til at køre med 
en anodespænding på 150V, og da trafoen ikke hav
de nogen form for udtag, blev der lavet elektronisk 
spændingsregulering bestående af et 150V stabilise
ringsrør og en LF pentode, EL86 se fig. 1. Hvis 
der ikke er separat glødevikling fra trafoen til dette 
rør, må man finde en anden løsning, idet røret sikkert 
ikke kan tåle en spændingsforskel mellem glødetråd 
og katode på 150V.

Lad være med at anbringe EL86 i nærheden af 
noget, der er brandfarligt. Den bliver drønende 
varm. Modtageren trækker ca. 70 mA, og da der 
skal tabes 150V over røret, bliver effekten, som 
røret skal brænde inde med, ca. 10-11W. Kan man 
få anbragt en kraftig trådviklet anodemodstand et 
godt sted, vil dette selvfølgelig skåne røret.

De bestående relæer kan klare omskiftningen af 
de to forskellige spændinger til sender og modtager. 
Spændingen til alle relæer fremkommer ved dobling 
af glødespændingen.

Senderen
Jeg havde et ekstra 6MHz X-tal, så hvad var da 

mere naturligt end at starte med senderen på denne 
frekvens. Der er ellers ikke meget at sige om denne 
ombygning. Med et dykmeter og en varm loddekol
be går det let. Måske skal jeg lige bemærke, at da 
de forskellige trin oprindeligt er beregnet til at køre 
på en frekvens, der er ca. halv så høj som 145 MHz, 
er både spoler og kondensatorer for store, og de 
skal nødvendigvis begge, gøres mindre for at få et

give mest ved f.eks. 145,4 MHz, er man nogenlunde 
dækket ind. Alt dette har selvfølgelig kun interesse, 
hvis man har i sinde at udnytte sine »variable mulig
heder«.

Modtageren.
LF del, detektor, squelch og MF på 2,050 MHz 

skal ikke bygges om se fig. 2. Disse trin var i mit 
tilfælde i orden. Jeg har dog sat et potmeter i til 
at regulere LF styrken med (trinløs). Denne regule
ring anbringes umiddelbart før styregitrene i de to 
LF rør (6 AK5). Tidligere foretages denne styrkere
gulering i kontrolboksen ved hjælp af faste modstan
de i forbindelse med højttaleren.

Den forreste del af modtageren, den del, som lig
ger før MF på 2.050 MHz, laves om. Dvs. dog kun 
de frekvensbestemmende dele. Diverse spændinger 
til rørene og afkoblinger er ikke forandret. HF tri
nets gitterkreds og anodekreds, samt de efterfølgen
de båndfiltre laves om, så de resonerer på 145 MHz.

Det er en fordel at pille disse kredse helt ud af 
kassen, tage et par vindinger af hver spole, og med 
en nedstryger mindst at halvere de variable kapaci
teter. Kredsene kan måske, hvis minimumskapaci
teterne er tilstrækkelig små, komme i resonans på 
145 MHz uden den føromtalte operation med ned
strygeren; men så er de forfærdelig kildne, de er 
svære at trimme. Det er rart at få dem gearet lidt 
ned. Det samme gælder for øvrigt butterflykonden
satorerne i senderen.

I næste rør foretages en blanding. Det indkomne

Blokdiagram over modtager

5.5370 MHz 
5.4595 MHz

F i g  2

rimeligt LC forhold. Så kører man ellers systematisk 
frem; Først 6 MHz - 12 MHz - 24 MHz - 48 MHz 
og 144 MHz. Når der så sættes spænding på, sørg 
da for at have en eller anden belastning på PA roret. 
Med 300 volt på anoden uden belastning på ud
gangen overskrides rørets anodetab nemt. hvis man 
da ikke nedsætter spændingen på skærmgitteret.

Ved optrimningen er det vanskeligt at få den til 
at give fuld output over hele 2 m båndet uden efterju- 
stering af PA trinet, men vælger man at lade den

signal på 145 MHz blandes med et variabelt oscilla
torsignal (131.028 - 132.888 MHz). Dette rørs ano
dekreds plus følgende båndfilter skal følgelig være 
i resonans på ca. 13 MHz. De fire kredse staggertu- 
nes, så båndbredden bliver så stor, at den variable 
mellemfrekvens (12.969 - 13.124 MHz) slipper 
uskadt igennem. Det næste rørs gitter får tilført den
ne frekvens plus en variabel oscillatorfrekvens på 
ca. 12 MHz, (helt nøjagtig 10.919 - 11.074 MHz) 
og vi har så den faste mellemfrekvens på 2.050 MHz.
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♦ 12V stab

Oscillatoren.
Det var fra starten bestemt, at oscillatoren skulle 

være i en kasse for sig selv, for at de store tempera
tursvingninger i sender-modtagerdelen ikke skulle 
forstyrre oscillatorens frekvens. Der er tre ting, der 
er medbestemmende for en VFO’s stabilitet: Den 
rent fysiske opbygning, forsyningsspændingen og 
temperaturen. Jeg betragter som givet, at de anvend
te komponenter er af topkvalitet.

Den fysiske og elektriske stabilitet har jeg gjort 
en masse ud af. Jeg har derimod ikke kompenseret 
for temperaturforskelle, ud fra den betragtning, at 
jeg altid har en nogenlunde konstant temperatur i 
mit hummer.

Diagrammet til oscillatoren - se fig. 3 - er et plagi
at. (9MO, OZ 1968 side 294) dog med en ekstra 
buffer, da den hos mig kom til at køre under lidt 
andre forhold. Denne oscillator havde jeg kørt forin
den lavet til min 70 cm modtager, og den virkede 
fremragende.

På dette tidspunkt fik jeg ideen til, at denne VFO 
også skulle styre senderen, og så blev det for alvor 
sjovt. Kravene til stabilitet blev nu en del større, 
og jeg dykkede langt ned i rodekassen, hvor jeg 
var så heldig at finde en drejekondensator, der så 
ud til at tilfredsstille behovet. Det var en gammel 
fyr, en stor to-gangs butterfly med keramisk aksel 
og kuglelejer og en kapacitetsvariation på 15-20 pF.

Oscillatorinjektionen til modtageren skal være ca. 
11 MHz, helt nøjagtigt 10.919 - 11.074 MHz, og 
til senderen 6.0 - 6.083 MHz. For at få de to oscilla
torer til at køre på frekvenser, der lå lidt nærmere 
hinanden, valgte jeg at lade modtageroscillatoren 
køre på det halve af injektionsfrekvensen, altså 
5.4595 - 5.537 MHz og så foretage en dobling. Så 
er sagen i korthed den, at jeg laver en variabel reso
nanskreds med en spole og den ene halvdel af dreko- 
en plus et par trimmere. Det er senderoscillatoren, 
og den kører fra 6.0 - 6.083 MHz. Ved hjælp af 
et relæ skifter jeg så med den samme spole over 
til den anden halvdel af drekoen plus to trimmere 
og en fast kondensator. Det er modtageroscillato
ren, og den kører fra 5.4595 - 5.537 MHz.

Så kom det spændende øjeblik, ville senderen og 
modtageren nu spore over hele 2 m båndet. Ved 
hjælp af rapporter fra velvillige 2 m amatører i det 
meste af Nordjylland samt en mængde skruen frem 
og tilbage med de fire trimmere i oscillatoren (jeg 
kan faktisk mærke det i min højre arm endnu, selv 
om det er 3 år siden), lykkedes det at komme på 
plads, således at man ved at stille ind på en station, 
da automatisk vil sende på samme frekvens, som 
modtageren står på. Dertil skal bemærkes, at amatø
ren, man snakker med, ikke nødvendigvis behøver 
at have en variabel modtager. Det går også fint til 
stationer med faste kanaler.
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Komponentplacering i VFO'en

Fig U
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Spolen i VFO’en er viklet af svær tråd, der er 
limet fast til formen. Formen er skruet forsvarligt 
fast på chassiset, og der er ført en meget svær tråd 
fra spolen til relæet, som sidder ud for midten af 
drekoen. Den svære tråd er ikke valgt af hensyn 
til en stor strøm, det være sig AC eller DC, men 
udelukkende for at få det mekanisk stabilt. Tråden 
må ikke kunne bevæge sig det mindste i forhold 
til de »kolde« dele. Trimmerne, der er brugt, er 
»dyre« trimmere med fin gevind, og de har tilsynela
dende en stor slidstyrke. De to af dem har porce
lænsgennemføring, og de er skruet på en svær mes
singplade tæt ved drekoen. Denne gennemføring be
virker, at de egner sig udmærket til formålet, idet 
de ligger i serie med drekoen og ikke må have elek
trisk forbindelse til stel, men samtidigt skal de sidde 
urokkeligt fast - se fig. 4. De to andre trimmére 
er loddet på en messingplade, der er skruet på stel. 
Printpladen med de øvrige komponenter til VFO'en 
er anbragt under chassis. Nu skal man ikke være 
så bange for at sætte seriekapaciteter i drekoen, 
for sammentrængningen i det øverste frekvensområ
de bliver ikke så stor. Vel at mærke, når min. kap. 
i drekoen er halvdelen af max. kap.

Det er vigtigt at have udveksling på sådan en dreje- 
kondensator, og der skal en hel del til, når der knap 
nok er 90° fra minimum til maksimum kapacitet. 
Der var lige nøjagtigt plads til et lille »kardanled« 
og et friktionsdrev med udveksling 1:3 inde i kassen. 
Uden på kassen er monteret et billigt japansk mi
krodrev med udveksling 1:6. Dette drev kunne op
rindeligt kun drejes 180°, men det var jo ikke nok, 
så det blev opereret indvendigt. Jeg vil tro, at det 
nu kan drejes over 300°. Det er i hvert fald rigeligt.

Spændinger til VFO og de andre transistorer i 
øvrigt fås ved en dobling af glødespændingen (ikke 
den samme som til relæerne). Denne dobling giver 
en spænding på 17-18 volt, og den er vældig stiv, 
når man bruger nogle store lytter. En serieregulator 
giveren spænding på 12V beregnet til alle transisto
rer.

Til VFO’en stabiliseres yderligere. De 12 volt går 
gennem en serieregulator på 10 volt. Disse to regula
torer er placeret i Stornoens kasse, hvor der ellers 
normalt sidder X-taller.

De to stabiliserede spændinger på 10V og 12V 
føres i mit tilfælde over til VFO’en gennem gennem
føringskondensatorer og ferritperler. I VFO'en bli
ver I0V spændingen yderligere stabiliseret gennem 
en shuntregulator til 8V, og denne spænding driver 
VFO plus de tre efterfølgende RC koblede trin.

Nu vil en og anden nok vente, at der kommer 
en annonce om regulatorer fra et firma, hvor jeg 
har aktier. Men det er ikke derfor, jeg har lavet 
det sådan. De to stabilisatorer på 12V og 10V giver 
lidt varme fra sig (en lille smule). Derfor vil jeg 
ikke have dem i samme kasse som VFO’en. Tempe

raturen i Stornoens kasse varierer voldsomt, og det 
går lidt ud over zenerdiodernes nøjagtighed, derfor 
shuntregulatoren i VFO’en.

Denne regulator skulle så klare eventuelle unøjag
tigheder i spændingen fra hovedstrømforsyningen. 
Faldmodstanden fra 10V til 8V er anbragt i Storno
ens kasse.

VFO'en kører altså hele tiden, blot på forskellige 
frekvenser, afhængigt af hvilke kapaciteter, der er 
indkoblet.

Relæet i VFO'en kører sammen med sende
modtage relæerne i Stornoen. I sendestilling kører 
VFO’en på 6 MHz. Efter VFO'en er der et afstemt 
forstærkertrin på 6 MHz, og signalet bliver ført lav- 
impedanset gennem et skærmet kabel til senderen. 
Her forstærkes signalet yderligere op i et afstemt 
trin på 6 MHz (der skal faktisk et stort signal til 
for at svare til en X-taloscillator) og føres dernæst 
frem til modulatorrøret.

I modtagerstilling kører VFO'en på ca. 5,5 MHz, 
og dette signal bliver forstærket op i et afstemt trin 
på 5,5 MHz. Dette signal føres lavimpedanset gen
nem et skærmet kabel til modtageren, hvor det 
dobles til 11 MHz. Dernæst går det gennem et bånd
filter på 11 MHz til gitteret på X-taloscillatorrøret.

Man kan jo eventuelt eksperimentere lidt med 
signalets størrelse, til man får den bedste blanding. 
Oscillatorsignalet går fra båndfiltret gennem en ka
pacitet til styregitteret på det blanderrør, der blander 
ned til 2.050 MHz. En anden del af dette oscillator
signal på 11 MHz bliver doblet til 22 MHz i det 
gamle X-taloscillatorrør. I dette rørs anode er an
bragt en afstemt kreds på 22 MHz. Herfra overføres 
kapacitivt de 22 MHz til det næste rørs gitter. Dette 
rørs anodekreds laves om til 44 MHz, og næste rørs 
anodekreds laves om til 132 MHz (lufttrimmeren 
i denne kreds hjælpes nedad i kapacitet ved hjælp 
af nedstrygeren). Sidste gang foretog vi altså en trip- 
ling af signalet. Dette svarer til den originale 2 m 
udgave. Til orientering skal oplyses, at katode
komplekset i det gamle X-taloscillatorrør, samt det 
næste rør er forandret (se diagram).

Den har nu kørt ca. 3 år og går udmærket stadig
væk. Modtageren er ikke så god, som min transistor
modtager, men de to modtagere er jo også af forskel
lig årgang, og de er heller ikke bygget efter samme 
kriterier. Jeg ville gerne have en lavere mellemfre
kvens, noget mere selektivitet, både af hensyn til 
støj og for at lempe kravene til mine medamatørers 
»sving«. Men man må jo sætte grænsen et sted. 
Senderen er derimod helt i top, den kan ganske 
vist kun køre PM. men den har et output på godt 
11 W.
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DC-omformer fra 6 eller 12 volt til 250 volt
Af OZ6OH, Ole Hasselbalch, Vibeskrænten 9, 2750 Ballerup

Denne lille konstruktion er ikke noget særligt, 
men da den faktisk har kørt glimrende i lang tid, 
synes jeg, det kunne være på sin plads, at den dukke
de op i OZ, hvor andre osse kunne få lidt fornøjelse 
af den.

Det hele startede med, at jeg var på indkøb i en 
forretning for brugte radioløsdele. Her faldt mit blik 
på nogle små trafoer, som jeg syntes så ud, som 
om de havde siddet i en transistoromformer. Jeg 
købte et par stykker og gik hjem og satte dem til. 
Det blev da til dette, jeg her lader gå videre til andre, 
der kunne tænke sig at få byttet deres gamle vibra
tordrevne omformer ud til noget mere tidssvarende.

Konstruktionen tager specielt sigte på, at der skal 
laves meget lidt om i et eksisterende anlæg. Så virker 
det ikke så afskrækkende. Man erstatter ganske sim
pelt sin vibrator med to transistorer. Dertil skal der 
lige loddes et par ekstra ting ind og så kører det 
hele igen.

Altså ud med vibratoren. Bibehold vibratortrans
formeren. Sæt et par 2N174 i, hvis du har minus 
på stel, eller sæt 2N3055 i, hvis der er plus på stel. 
Ideen er den. at man kan skrue transistorerne direk
te ned på stel uden isolation imellem.

Tilbagekoblingen opnås ved hjælp af en speciel 
lille transformer. Denne har noget særligt jern, som 
får den til at mætte brat. Hvor man skaffer den 
fra, ved jeg ikke, og det sætter vel nok en grænse 
for, hvor mange der tør gå i gang med opstillingen,

men så længe jeg har lidt på lager af dem, skal jeg 
sælge dem for en billig penge, hvis der skulle være 
interesse.

Selve transformeren købte jeg hos CQ, så de, 
der vil forsøge, kan jo osse prøve der.

Diagrammet skulle tale for sig selv. Den lille trans
former er koblet således, at der vil komme tilbage
kobling. Den mætter før den store og tabene begræn
ses næsten kun til den lille trafo. Transistorerne 
forbliver ganske kolde.

Jeg har forsøgt med forskellige transformere, og 
alle normale vibratortransformere kan anvendes 
med lige godt resultat. Den største udgangseffekt, 
jeg har forsøgt, ligger ved 120 watt, så helt ringe 
er opstillingen nu ikke.

Opstillingen er kortslutningssikker. Den stopper 
helt ved kortslutning, og kan kun startes ved først 
at slukke for modtageren og så tænde igen.

Virkningsgraden har jeg ikke målt, men skøns
mæssigt ligger den på 70-80% ved fuld last og 12 
volt. Den er lidt bedre med germaniumtransistorer 
på grund af disses lavere knæspænding.

Udgangsspændingen svarer ret nøje til den spæn
ding, der står påskrevet transformeren, idet spids- 
og effektivspændingen er den samme. Svingfrekven
sen retter sig efter de to modstande på 10 eller 20 
ohm.

Hos mig svinger opstillingen med 73 Hz ved 6 
volt. Den vil blive ca. det dobbelte ved 12 volt.
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Selve frekvensen ændrer sig meget lidt ved belast
ning. Har man en ganske normal glødetrafo med 
2 x6 volt kan den osse bruges. Det er her fidusen 
ligger med en speciel mætningstransformer 2 x 12. 
Naturligvis skal transformeren kunne tåle indgangs
strømmen.

Litteratur:
GE transistormanual side 237.
Herbert Lennartz Werner Taeger Transistor- 
schaltungstechnik side 123 132.
OZ april 62 undertegnede.
Philips Electronica PNP Flächentransistoren 
Kompendium side 99-110.
Intermetall Schaltung 8 Ausgabe 1961/10.

Udvidelse af FET voltmeteret fra OZ april 1970
Af OZ4OV, Ole Juul Petersen, Hovedgaden 397, 2640 Hedehusene

Udgangspunktet for denne konstruktion er Slagel- 
seafdelingens FET voltmeter fra OZ april 1970 side 
112 med rettelser og kommentarer på siderne 153, 
366, 407 og 451. Konstruktionen er her ved hjælp 
af et par lidt større omskiftere og på bekostning 
af det ene ohmområde samt diverse stumper udvidet 
til også at kunne måle AC samt skifte mellem positiv 
og negativ DC uden at skulle vende måleledningerne 
udvendigt. Hele AC herligheden er som DC enheden

print til meterforstærkeren. Ved opstart havde jeg 
problemer med at nulstille, men efter at have skiftet 
den ene FET ud tden var ikke brændt af), hjalp 
det. Det er af stor betydning, at de to FET’er er 
helt eller meget ens.

Selve udvidelsen omfatter et tredje dæk i område
omskifteren, der er på 3 dæk og 15 stillinger, hvor 
jeg via en 0,39 μF kondensator fører AC ind på en 
O A 200, der ensretter. Derefter er der en spændings

monteret på print, der er skruet på enden af funk
tionsomskifteren 02, der har 3 dæk med 2 gange 5 
stillinger. De originale print (forstærker og spæn
dingsdeler) er ikke medtaget her.

Jeg har ikke haft problemer med selve drejespole- 
instrumentet, sådan som nogle af kommentarerne 
beskriver. Her er anvendt et Kyoritsu MR - 4P 
50 4 A. Derimod kunne jeg ikke få instrumentet til 
at fungere med 15 Mohm i toppen af spændingsdele- 
ren, hvorfor jeg har anvendt 4,7 Mohm. En flot 
skala til hvert måleområde har jeg heller ikke fået 
fremstillet, idet jeg ser det som et problem at få 
inddelt til 30 på en 100 graders skala. Endvidere 
passede hulafstanden til meteret ikke i det originale

deler til de seks lave områder udført efter samme 
princip som DC området. I de sidste tre stillinger 
100, 300 og 1000 V sender jeg først AC’en ind over 
en 1:100 spændingsdeler, hvorefter jeg kan anvende 
de små områder i spændingsdeleren en gang til. De 
to kondensatorer over denne spændingsdeler skal 
sørge for korrekt spændingsdeling ved højere fre
kvenser. Justeringen af DC og AC områderne for 50 
Hz’s vedkommende, er ikke noget problem. Her 
tyr man til kendte spændinger og klarer sig med 
spændingsdelere over disse kendte spændinger.

Jeg har foretaget indbygningen i en aluminiums
kasse med målene 25 x 12 x 12 cm, hvor jeg også 
har batterierne i. Det kan anbefales, når kassen er
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Antenner og 
udbredelses
forhold

Tre grundlæggende antennesystemer
Hvad forstår man ved »End-Fire-«, »Broadside-« 

og »Collinear Antennas«?
End-Fire. Broadside og Collinear antennas er den 

engelsksprogede - og for såvidt også den danske 
- betegnelse på 3 grundlæggende antennesystemer, 
der er karakteriseret ved, at antenneelementerne 
er anbragt på hver sin bestemte måde i forhold til 
hinanden. Hensigten med at benytte flere elementer 
er som bekendt at deformere udstrålingsdiagram
met, som et enkelt element udviser, på en sådan 
måde, at udstrålingen hovedsagelig sker i én (eller 
to) retninger. Herved koncentreres energien og an
tennen udviser en »forstærkning« (et gain«) på så

klar, og man er klar over komponenternes indbyrdes 
afstand, at lave en træplade, hvor man for hvert 
loddepunkt (omskiftere printspyd o.s.v. slåren stift 
i og så trækker ledningerne mellem stifterne, for 
til sidst at sy dem sammen til pølser. Det kræver 
dog, at man har mange forskellige farver, således 
at man kan identificere de enkelte forbindelser. Må
ske var det også værd at overveje, at samle det 
hele på eet print og så fastgøre dette dels med mete- 
rets klemskruer og dels på omskifterne (bagefter 
kan man altid finde på noget andet, end det man 
har lavet). Her kan fantasien få frit spillerum. En 
ting er sikkert, - jeg har været for nærig med pladsen. 
Det er noget af et kunststykke at komme ind i mit 
instrument og kalibrere trimmepotmetrene. Hele 
konstruktionen har kostet mig mellem 200 og 250 
kr., hvilket må siges at være billigt i forhold til de 
færdige FET metre, der er på markedet. ★

Fig. I. Eksempel på End-Fire-Antenner.
(i. Med lige lange elementer opnås bidirektional udstråling, 
b. Med reflektor (R) og direktor (D) som parasitiske elementer 

opnås én hovedretning.
Begge vist med vandret polarisation.

og så mange dB. afhængig af elementernes antal.
Ved End-Fire antenner (fig. 1) er elementerne, 

der er ca. ½ bølgelængde lange, anbragt parallelt 
med hinanden, nøjagtig ud for hinanden og i det 
samme plan. med 1/4-1/5 bølgelængdes afstand mel
lem elementerne. Udstråling sker i elementernes 
plan og vinkelret på disse. Elementernes plan i for
hold til jordoverfladen bestemmer om polarisatio
nen skal være lodret eller vandret. Afstanden mel
lem elementerne og faseforholdet ved elementernes 
fødning er afpasset således, at den udstrålede effekt 
fra ét element adderes til effekten fra naboelemen
tet. Er elementerne lige lange, og er f. eks. elemen
terne i en 2-element antenne fødet »i fase«, opnår 
man en såkaldt bidirektional udstråling, d.v.s. en 
to-sidig udstråling. Forsinkes fødningen af det ene 
element med et fasedrejningsled i forhold til det an
det element, opnår man en annullering (næsten) af 
udstrålingen til den ene side og en addition til den 
anden side i resultatet bliver en unidirektional (een- 
sidig) udstråling, kort sagt en »beam«. Dette er den 
mest foretrukne form, idet vi opnår et betragteligt 
»Front-to-Back Ratio«, d.v.s. vi undertrykker sig
naler »bagved« antennen med så og så mange dB 
i forhold til signaler »foran« antennen.

I stedet for at føde alle elementerne som her 
nævnt, kan man nøjes med at føde ét element og 
udstyre dette med en reflektor ogdirektor(er). Disse
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Fig. 2. Broadside antenner.
a. Med en enkelt række stablede elementer opnås bidirektional 

udstråling.
b. Kombineret med reflektorer (ellerlog direktor(er)) opnås én 

hovedretning.
Begge vist med vandret polarisation.

som en lodret stang med isolationsstykker mellem 
elementerne, der også her er Vi bølgelængde lange 
(fig. 3). Alle elementerne skal fødes i fase, for at 
udstrålingen fra hvert element kan adderes. Dette 
udføres i praksis ved at føde det nederste element 
og lade dette, via et fasevenderkredsløb anbragt 
mellem antenneelementerne, føde det næste, o.s.v. 
Antennen er særdeles velegnet, hvor der ønskes lod
ret polarisation, samtidig med at der ønskes et gain 
(forstærkning).

Adskillige antennetyper - i særdeleshed til kom
merciel trafik - er variationer over disse tre grund
former. F. eks. er en udformning af den før nævnte 
curtainantenne til HF-områderne bygget som et om
fangsrigt netværk af antenneelementer af kobbert
råd ophængt i flere rækker og lag mellem høje ma
ster. En mere enkel udgave, den kendte W8JK- 
antenne, er en kombination af Collinear og End-Fire 
antenner, med lige lange elementer, og giver en bidi
rektional udstråling (elementerne er fødede i fase). 
En Yagi er som nævnt en End-Fire (ulige lange ele
menter, unidirektional udstråling) og den populære 
Cubical Quad er en kombination af Broadside og 
End-Fire systemet.

optræder da som parasitiske elementer, d.v.s. »snyl
tere«, og p.gr.a. deres afvigende længder (plus og 
minus ca. 5 %) og deraf følgende induktive og kapa- 
citive reaktanser ved arbejdsfrekvensen, vil disse 
parasitiske elementers gen-udstråling være i et så
dant faseforhold til antenneelementets, at den sam
lede udstråling kun sker til direktorsiden.

En Yagi-antenne (fig. 1 b) er en form for en End- 
Fire antenne. En »ZL-special« og en »HB9CV« er 
begge End-Fire, med fødede elementer (dog af for
skellig længde = en reflektor og en direktor) og 
med én udstrålingsretning.

Ved en Broadside-antenne er elementerne ligele
des anbragt ud for hinanden og i samme plan (fig.
2), men afstanden mellem dem er nu ½-1/4 bølge
længde. Elementerne her skal alle fødes i samme 
fase, og udstrålingen sker da vinkelret på elementer
nes plan. Elementerne er »stablede« (stacked) oven
på hinanden, d.v.s. de danner et »gardin«, på 
engelsk: curtain, og man har så en udstråling med 
vandret polarisation, hvilket er det mest almindelige 
med denne antenne. Udstrålingen er bidirektional.

End-Fire og Broadside antenner kan kombineres 
som vist på fig. 2 b, hvorved udstrålingen bliver 
unidirectional. Når f.eks. to Yagi-antenner er stac
ked, er der også tale om en kombineret End- 
Fire/Broadside antenne.

Ved en Collinear-antenne er elementerne anbragt 
»på linie« tæt ved hinanden og i almindelighed udført

Fig. 3. Collinear-antenne.
Elementerne er anbragt »over hinanden« 
på samme akse. Lodret polarisation og samme gain i alle ret
ninger i vandret plan.

Når antennesystemer skal bygges og man ønsker 
en bestemt udstrålingskarakteristik, er det nødven
digt at gøre sig klart, om elementerne skal anbringes 
Broadside, End-Fire eller Collinear i forhold til hin
anden. Broadside alene (eller stackede antenneele
menter) giveren »flad« udstrålingsvinkel. End-Fire 
alene (f.eks. Long Yagis) giver en »smal« beam. 
Begge i forhold til vandret polarisation. En 
Collinear-antenne er en relativ simpel antenne til 
opnåelse af betragteligt gain ved lodret polarisation 
og har en »flad« udstråling.
Litteraturhenvisning:

ARRL Antenna Book (A. Flensborg)
W6SAI: Beam Antenna Handbook.
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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 lsen- 
gere end til Teknisk Redaktion.

Transistorsender til 145 MHz
Jeg har bygget den af OZ4HZ i OZ nov. 71 be

skrevne transistorsender. Forfatteren skrev, at mo- 
dulatoren var under udarbejdelse og at der kom 
et PA-trin til 10 W. Hvor længe skal jeg mon vente 
på dem? For øvrigt vil jeg foreslå, at der opgives 
erstatningstransistorer til beskrivelserne i OZ.

Forelagt ovenstående svarer 4HZ som følger: Mo- 
dulatoren til nævnte sender er færdig, og artiklen 
vil blive afleveret til TR d. 20.-5.-72. PA-trinet har 
der været en del problemer med, idet de transistorer, 
jeg først anvendte, viste sig ikke at være egnede. 
Der er derfor konstrueret et nyt PA-trin med andre 
transistortyper, dette er lige blevet færdigt. Der 
mangler endnu nogle målinger, inden artiklen kan 
skrives, men jeg regner med at have den klar i løbet 
af juni måned. I øvrigt kan jeg oplyse dig (og andre) 
om, at man i min sender med held vil kunne udskifte 
transistorerne 40235 (fra RCA) med 2N2369A, der 
er bedre og billigere. Dette er prøvet i 4 sendere, 
og i alle tilfælde steg udgangseffekten til 450-500 
mW. Vy 73, Hans.

Således var svaret, og undertegnede kan så kun 
vente på, at artiklerne viser sig! Nu fik du altså 
også nogle erstatningstyper, men generelt må svaret 
blive, at det må være forfatternes sag at angive alter
native transistortyper, det kan jeg ikke gøre, med
mindre jeg tilfældigvis ligger inde med erfaringer 
vedr. sagen selv. Der kan meget let ske uventede 
ting, når man prøver at erstatte en type med en 
anden. 7aq

CQM 13 C-7 o.m.a.
Kan du give mig et forslag til en strømforsyning 

til min Storno CQM 13 C-7? Jeg tænker mig enten 
en henvisning til OZ, hvor jeg i de tilgængelige num
re ikke har fundet noget, eller et diagram. Jeg skal 
bruge 12 V, og så ved jeg ikke, hvad stationen sluger 
af ampere. Jeg har en udmærket transformer, der 
giver en mængde variationsmuligheder. Kortslut- 
ningssikker og stabiliseret må den gerne være.

- Jeg tænker mig at købe Greystones PA-trin, 
5 W ind og 25 W ud, annonceret i april OZ. Kan 
dette køre på samme strømforsyning? - En anden 
ting: Jeg vil gerne kunne skifte fra GP til beam 
på 2 meter uden at have to kabler ind til stationen. 
Kan det gøres med et relæ oppe ved antennerne 
styret gennem alm. lysnetledning i plastic fra en

omskijter ved stationen, således at relæet uden 
spænding holdt f.eks. GP tilsluttet og så med spæn
ding på kunne trække beamen ind i stedet? Kræver 
dette selvstændig strømforsyning, eller kan det gå 
på den til stationen? Skal man have 12 V eller blot 
6 V relæ? Jeg aner ikke, hvilken strøm, der kan 
forbruges her. Man kan måske også have et lille 
batteri. Skal denne relæ-kasse oppe ved antennen 
være helt tillukket, eller skal der tages hensyn til 
kondensvand? kan et relæ evt. bringes til at dække 
to 2-meter antenner plus en 432 MHz-antenne? Det 
kunne være fristende at tage den i april OZ omtalte 
stripline-converter i betragtning, når man alligevel 
skal have rejst masten. Har OZ haft en 432 MHz 
antennebeskrivelse?

Din Storno radiotelefon er fra 1958 og anvender 
en mekanisk vibrator i strømforsyningen. Strøm
forbruget andrager ved modtagning med glød på sen
derrørene 3,5 A ved 12,6 V, og ved sending trækkes 
8,9 A. Output er herved 10-15 W. En stabiliseret 
strømforsyning til 12,6 V og omkring 10 A er sikkert 
en udmærket investering, men der er jo også andre 
løsninger. Til hjemmebrug kan alle glødetråde ud
mærket kore på 12,6 V veksel (ca. 2,1 A). Der kan 
muligvis blive lidt brumproblemer, men det kan sik
kert let ordnes. Anodespændingen skal være 200 
V, 75 mA ved modtagning og til senderdelen kræves 
280 V, 165 mA. Så er man fri for vibratorproblemer
ne. Relæspænding fås let ved ensretning af de 12,6 
V og ca. 50 V negativ gitterforspænding er næppe 
noget problem. Men fastholder du ønsket om alt 
på 12 V, så er der spændingsforsyningen fra OZ 
maj 72, som let kan ændres fra 5 til 10 A max. 
strøm. - Hvad du vil med et PA-trin, der kun kan 
give 3 dB eller Vi S-grad mere end Stornofonen, 
fatter jeg ikke, med mindre de to ting skal anvendes 
uafhængig af hinanden. I så fald kan en 10 A strøm
forsyning formentlig klare sagen. Skal PA-trinet 
efter Storno’en, skal du nok op på 15 A, mindst. 
- Ja, du kan godt montere et coaxialrelæ ved anten
nerne og nøjes med eet fødekabel. Du kan anskaffe 
et 12 V-relæ, så kan det køre på den fælles strømfor
syning. Det er dog nok værd lige af lave en kalkulati
on for at se, om det kan betale sig. Her må du 
erindre, at jo mere grej, der anbringes udendørs, 
jo mere vedligeholdelsesarbejde bliver der. Jeg har 
selv gjort den erfaring, at et antenneskiftearrange- 
ment med relæer holder 2-3 år. Relækassen kan 
næppe gøres helt hermetisk tæt, så der må påregnes 
at dannes kondensvand deri, som må kunne løbe 
ud gennem et hul i bunden. Men fugten er hård 
ved relæer, også selvom disse påstås at være beskyt
tet. Det er ligesom med biler, før eller siden ruster 
de alle op. - Med to coax-relæer har du mulighed 
for 3 udgange, så det kan sagtens lade sig gøre. - 
Ligegyldigt hvad du monterer oppe i masten, så gør 
det, så det er let tilgængeligt for eftersyn og repara
tion. - Ja, der har været adskillige antennebeskrivel
ser i OZ til 432 MHz, også indenfor de seneste par 
år. 7aq
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LEXICON

Af og til skriver en stakkels begynder til os og 
klager sin nød. Om der dog ikke kan komme en 
ordforklaring i OZ, for der er så mange tekniske 
fagudtryk, man skal kende for at få udbytte af at 
læse artiklerne.

Vi vil naturligvis gerne hjælpe, men hvordan - 
hvor skal man begynde og ende? Vi har valgt at 
forsøge med en lille rubrik med ovenstående over
skrift. Vi tager nogle stikord hver måned og skriver 
en passende forklaring. Men vi bliver nok nødt til 
at have nogen feed-back for at få rettet kursen ind. 
Derfor beder vi læserne om at indsende stikord til 
behandling og evt. også noget om, hvorvidt forkla
ringen har været dækkende, for letbenet, for højvi
denskabelig osv. osv.

Et leksikon starter som bekendt med bogstavet 
A og slutter med Z (plus Æ, 0, Å som nok hører 
med, men alligevel-!). Vores lille LEXICON kom
mer til at springe frygtelig rundt, for naturligvis skal 
vi ikke vente med at behandle Zepp-antenne til april 
1975. Vi tager dem dugfriske og dagsaktuelle i mod
sætning til det øvrige tekniske stof, der som bekendt 
syltes i årevis.

Converter: En anordning, der konverterer eller om
danner et eller andet. Bruges indenfor elektronikken 
især om fig.: 1. Omsætter fra en spænding til en 
eller flere andre i forbindelse med strømforsyning 
af et apparat. F.eks. indeholder en station med rør 
beregnet til drift fra akkumulatorbatteri en converter 
til omsætning af f.eks. 12 volt DC (bilens startbatte
ri) til 200 eller flere volt til anodespænding. Omsæt
tes jævnspænding til vekselspænding, er der tale 
om en inverter. 2. En forsats til en modtager, som 
bringer denne i stand til at modtage et eller flere 
andre frekvensområder, end den er beregnet til. Har 
man således en modtager, der dækker frekvensom
rådet 28-30 MHz (10-meter båndet), og ønsker man 
at modtage på 2-meter amatørbåndet 144-146 MHz, 
anskaffer man en converter, som kan flytte det øn
skede område, eller convertere det til det, modtage
ren dækker. Det væsentlige i en sådan converter 
er et blandingstrin (en mixer), der foruden det mod
tagne signal tilføres signal fra en lokaloscillator, hvis 
frekvens skal være enten summen af eller differen
sen mellem det modtagne signals frekvens og den 
frekvens, modtagerens skala skal indstilles på.

MOSFET: Akronym for Metal Oxide Semiconduc
tor Field Effect Transistor, dvs. en felteffekttransi
stor, hvor styreelektroden (gaten) er isoleret fra ka
nalen mellem de to øvrige elektroder, source og

drain, ved hjælp af et meget tyndt oxidlag. Overfor 
jævnspændinger opnås herved en overordentlig høj 
isolationsmodstand (mange tusind megohm). Dette 
i modsætning til den såkaldte junction field effect 
transistor (JFET), hvor gaten er forbundet til kana
len med en diode, som normalt er forspændt i spær
reretningen og derfor nok udviser høj modstand, 
men dog væsentlig lavere, end en MOSFET. Den 
bipolare transistors styreelektrode (basis) har karak
teristik som en diode forspændt i lederetnirigen med 
tilsvarende endnu meget lavere modstand. Begge 
FET-typer har egenskaber, der gør dem velegnede 
til støjsvage HF-trin og mixere.

Stripline: på dansk strimmel-linie, dvs. en transmis
sionslinie (for HF-signaler), som består af en strim
mel af metalfolie. Den nødvendige returleder er nor
malt udformet som to parallelle jordplaner, et på 
hver side af »strippen«, således at den herved dan
nede transmissionslinie kommer til at minde om et 
meget fladtrådt koaksialkabel. Den form for trans
missionslinie, der er vist i OZ april 72, er ikke nogen 
»rigtig« stripline.

Mikrostrip: Transmissionslinie bestående afen tynd 
leder over et jordplan, som regel med isolation imel
lem. Benyttes i forbindelse med dobbeltsidet print
plade eller tykfilmsubstrat. Er en afart af stripline, 
hvor det ene jordplan er fjernet. Den åbne udførelse 
har kun små ulemper og flere fordele fremfor stripli
ne.
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JEMCO Multitester US-110
Universalmeter forhandlet af INSTRUTEK,Houmannsgade 41, 8700 Horsens 
V/OZ9ER, Erling Nielsen

De dage er vel forbi, hvor amatøren selv byggede 
sit universalmeter. Man skal i hvert fald have ganske 
særlige grunde til at gøre det, når alene materialepri
sen for det hjemmebyggede meter overskrider, hvad 
man skal betale for et komplet instrument. Det er 
især de meget billige, japanske modeller, der er at 
få, som har givet hjemmebyggeriet dødsstødet.

Det foreliggende instrument er nok japansk, men 
det hører ikke hjemme i den billigste ende af prisska
laen, selvom det kun koster det halve af. hvad et 
europæisk fremstillet »professionelt« universalme
ter, der ikke kan ret meget mere, koster.

Multitesteren er bygget op omkring et meget føl
somt (9p A f.u.) og alligevel stødsikret drejespolesy- 
stem. Dette gør instrumentet meget fint som voltme
ter, idet områderne 0,1, 0,25. 1, 2,5, 10, 50 og 250 
VDC fuldt udslag har en indre modstand på 100 
kohm pr. volt. 1000 V området har »kun« 35 
kohm/V, dvs. instrumentets indre modstand er her 
35 Mohm. På et af de mest anvendte områder, 
10 V, er indre modstand således 1 Mohm, hvilket 
gør, at man kan måle i de fleste transistorkredsløb 
uden at forstyrre disse.

Strømmåleområdeme er 10 μA, 100 μA, 1 mA, 
10 mA og 100 mADC. De store spring på 10 gange 
mellem områderne kan føles generende. Veksel
strøm kan ikke måles, hvilket heller ikke er noget 
savn. Det er jo klart, at når man skal prioritere 
de 20 stillinger på områdeskifteren, er DC volt
områderne vigtigst. Dernæst kommer iflg. anmelde
rens mening ohm-områderne, hvoraf der her er fem: 
laveste område giver 10 ohm midt på skalaen, dvs.
1 ohm ligger ca. 10 % inde fra nulstregen. Dvs. man 
kan måle 1 ohm med acceptabel nøjagtighed og 
skønne 0.1 ohm. Næste områder har 100, 1 k og 
10 k midtpå skalaen. Disse fire første områder måler 
ved max. 1,5 V (indbygget batteri). Sidste ohm
område har 1 Mohm midtpå med mulighed for at 
aflæse rimelig nøjagtigt op til 20 Mohm. Der benyttes 
her et indbygget 22,5 V batteri.

De fire første ohm-områder, der kører med 1,5 
V, er velegnet til afprøvning af halvledere efter 
ohmmeter-metoden; derfindes endda to skalaer, der 
angiver spænding over hhv. strøm gennem måleob
jektet, hvilket er særdeles praktisk.

Skalaer og tryk er udført i tre farver, sort for 
DC, rød for AC og grøn for ohmmålinger, dette 
giver god overskuelighed. Af andre raffinementer 
kan nævnes en ± omskifter (så slipper man for at 
bytte ledningerne, når viseren slår ud til den forkerte

side), et håndtag, der kan bruges som ståfod og 
holde instrumentet i en bekvem, skrå stilling, ind
bygget smeltesikring (ej afprøvet!) med reserve
sikringstråd på indbygget spole! Samt elektronisk 
overstrømsbeskyttelse med ikke nærmere angivne 
komponenter, som evt. kan være VDR-modstande.

AC voltområderne 2,5, 10, 50, 250 og 1000 V f.u. 
benytter alm. glasdioder og ikke selen-ensrettere. 
Dette medfører udvidet frekvensområde, ved af
prøvningen viste det sig, at de to laveste områder 
går op til over 100 kHz uden fald.

Det første, man finder, når man åbner emballagen, 
er instruktioner (på dansk) om, hvorledes instru
mentet skal skilles ad! Der skal nemlig indsættes 
batterier (som følger med), og en kortslutningstråd 
over drejespolen (sikrer under transport) skal øer
nes. Det gør intet, at man skal udføre dette, for 
det første, man gør, er jo alligevel at tage bagdelen 
af kassen og kigge på indholdet! Her ser man så, 
at det hele er opbygget på et dobbeltsidet print, 
også omskifteren, hvis kontakter er ætset i kobber
belægningen. Hele printet, også kontakterne, har 
en tinlignende overfladebehandling. Kvaliteten ser 
ud til at være i orden.

Der medfølger to måleledninger, som tilsluttes 
med alm. 4 mm ø bananstik, så de alm. prøveled
ninger på stationen passer altså også.

Målenøjagtigheden er tilstrækkelig til de allerfle
ste formål hos amatører. Hvis områdeskifteren hav
de haft nogle få stillinger mere, havde det været 
helt ideelt, men man må jo tage prisen i betragtning 
(kr. 275,- plus moms) - og så kan man ikke nægte, 
at det er en god investering for den praktisk arbej
dende amatør - og prof. tekniker med.

aq

TR’S HJØRNE

I det amerikanske amatørblad »73« - eller rettere 
på bagsiden - er i majnummeret en annonce for 
Larsen Antennas, »the mobile antenna that lets you 
hear the difference«. Annoncen prydes af et foto 
af en dejlig pige, som læner sig ind over en bil og 
fatter om den på taget monterede vertical, som om 
det var en blyant.

Længe leve den lille forskel!
aq
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HB information

BESTYRELSES- & FORMANDSVALG 1972
Afstemning ved bestyrelsesvalg foregår ved uraf

stemning efter følgende regler:
Landet opdeles i seks afstemningskredse:

Kreds 1:
København (postdistrikter for hvilke postadres

sen er København med tilføjelse af distriktsangivel
se K, V, Ø. N, F, NV, S, SV og Valby) samt følgende 
postdistrikter: Bagsværd, Ballerup, Brøndby
Strand. Bronshøj, Charlottenlund, Dragør, Gentof
te, Glostrup, Hareskov, Hellerup, Herlev, Holte, 
Hvidovre, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, Næ
rum, Rødovre, Skodsborg, Skovlunde, Springforbi, 
St. Magleby, Søborg, Vanløse, Vedbæk og Virum.

Kreds 2:
Sjælland, Lolland-Falster, Bornholm, Færøerne 

og Grønland.

Kreds 3:
Fyn, Taasinge, Langeland og Ærø.

Kreds 4:
Nordjylland og Læsø. Området nord for og inklu

sive linien Holstebro, Viborg og Hobro. (Postnum
rene 7453 - 7454 - 7470 - 7460 og 7490, 7500 til 
7999, 8800 - 8831 - 8832 - 8833 - 8840 - 8850, 9000 
til 9999).

Kreds 5:
Midtjylland, Anholt og Samsø. Området imellem 

ovennævnte linie og Kongeåen. (Postnumrene 6000

til 6099 (undt. 6070), 6600 til 6699 (undt. 6610-6630 
og 6660), 6700 til 6759, 6800 til 6899, 6900 til 6999, 
7000 til 7099, 7100 til 7199, 7200 til 7299, 7300 til 
7399, 7400 til 7499 (undt. 7453 - 7454 - 7460 - 7470
- 7490), 8000 til 8999 (undt. 8800 - 8831 - 8832
- 8833 - 8840 og 8850).

Kreds 6:
Sønderjylland. Området syd for Kongeåen. Post

numrene 6070, 6100 til 6199, 6200 til 6299, 6300 til 
6399, 6400 til 6499, 6500 til 6599, 6610 - 6630 - 
6660, 6760 til 6799).

For perioden 1972-1974 er der kun valg i kredsene 
1, 2, 3, 5 og 6. I hver af disse kredse vælges ét 
HB-Medlem.

Forslag til formand og/eller bestyrelsesmedlem
mer indsendes til formanden i anbefalet brev og må 
være formanden i hænde senest den 20. juli sammen 
med en skriftlig tilkendegivelse fra den foreslåede 
kandidat om, at vedkommende er villig til at modta
ge valg i overensstemmelse med forslaget, da alle 
foreslåede emner skal offentliggøres i august »OZ«.

I samme nummer findes indlagt en stemmeseddel, 
hvor medlemmerne indenfor de 6 kredse kan afkryd
se indtil 5 af de opstillede kandidater uden hensyn 
til disses kredstilhørsforhold, dog således, at der 
indenfor de respektive kredse kun kan stemmes på 
én kandidat.

Da den tidligere formand, OZ2NU Børge Peter
sen, er trådt tilbage på grund af sygdom, vil for
mandsvalget være at gentage for så vidt angår den 
resterende funktionstid frem til nyvalg i 1973.

Forslag til formand opføres særskilt på stemme
sedlen, og de her opførte emner kan afkrydses (kun 
ét kryds) af ethvert medlem uden hensyn til kandida
tens eller medlemmets kredstilhørsforhold.

afholdes d. 24. september 1972 i restaurant »Karnappen«, Niels Hemming- 
sensgade 10. 1153 Kbh. K. Generalforsamlingen begynder kl. 10 præcis.

Forslag, der onskes optaget på dagsordenen under pkt. 5 (ifølge vedtæg
ternes § 13) må være formanden i hænde senest d. 20. juli 1972, da forslage
ne skal offentliggores i august-»OZ«.

OZ4GS, sekretær.
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Stemmesedlen, forsynet med navn og adresse, 
kredsnummer og medlemsnummer, indsendes til 
stemmeudvalget inden 1. september for kontrol af 
medlemsskab, hvorefter stemmesedlen uåbnet og 
uden navnetalon tilsendes foreningens revisorer til 
optælling.

Kun den trykte stemmeseddel, som folger med 
»OZ«, er gyldig og hvert medlem kan kun afgive 
en stemmeseddel.

De fem bestyrelseskandidater, der - indenfor de 
respektive kredse - efter valget af de fem bestyrel
sesmedlemmer har fået flest stemmer, indgår som 
bestyrelsessuppleanter.

Såfremt den valgte formand samtidig har opnået 
valg til bestyrelsen, bortfalder hans bestyrelseskan
didatur.

Stemmelighed afgores ved lodtrækning.
Følgende HB-medlemmer er valgt for perioden 

1971-1973:

Kreds 1 - OZ6PA, Poul Andersen,
Kreds 2 - OZ3Y, Hans Rossen,
Kreds 4 - OZ5KD, Knud Dantoft,
Kreds 5 - OZ4GS, Svend Sigersted,

og er således ikke på valg i 1972.
OZ4GS - Svend Sigersted 

sekretær.

IARU REGION I KONFERENCEN I HOLLAND.
I telegramstil kan vi nå at berette, at IARU 

Region I konferencen i Scheveningen i Holland, 
blev gennemført efter det fastlagte program. Vi kan 
ikke nå her at omtale de forskellige sager, der var 
til behandling, men skal oplyse, at SM5ZD Per
Anders Kinnmann, der har været præsident siden 
oprettelsen af Regionen, trak sig tilbage. Den nye 
styrelseskomité, der fra de russiske repræsentanters 
side ønskedes udvidet til 9, blev øget fra 6 til 7 og 
består nu af:

Præsident: Win Dalmijn. PA0DD (nyvalg) 
Vicepræsident: Andre Jacob, F3FA (genvalg) 
Sekretær: Roy Stevens, G2BVN (genvalg) 
Kasserer: Axel Tigerstedt, OH5NW (nyvalg)
K.medlem: H.WalcottBenjamin, EL2BA(nyvalg) 
K.medlem: W.Nietyksza, SP5FM (nyvalg)
K.medlem: J.Znidarsic, YU3AA (genvalg)
Det russiske forslag om forøgelse af antallet af 

konferencer blev nedstemt. Den næste konference 
finder efter planen sted i 1975, og til mødested blev 
valgt: Østrig (Wien).

Kontingentet forblev uforandret.
Hovedtrækkene fra konferencen vil blive gengivet 

i næste OZ.
Børge Petersen - OZ2NU

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Postgiro nr. 4 37 46 - (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: OZ9SW
Red. DR-stof: OZ-DR 1446

Red. Mobil-stof: OZ8IS

Red. Ræve-stof- OZ5WK

Red. RTTY-stof: OZ4FF

Red. spejder-stof: OZ8MZ

TRAFFIC-DE PARTMENT’s opbygning og arbejds
gang.

(forts, fra OZ maj 1972).

Contestmanager.
Fungerende Contestmanager er OZ5GF, Leif Ol

sen, der skal tilrettelægge det danske contestarbejde 
i samarbejde med RTTY-VHF og Rævejagtsmana
ger.

Arbejdet er blevet noget mindre besværligt, end 
det har været før. nu hvor HB har besluttet, at »OZ- 
CCA«Contesten ikke længere skal afholdes.

Herefter har Contestmanager indadtil kun at vare
tage tilrettelæggelsen af EDRs Juletest, samt hvert 
fjerde år henholdsvis SAC- og NRAU-testerne.

Disse tester skal rettidigt adviseres både gennem 
»OZ« og gennem Tr. Manager for SAC- og NRAU- 
testerne til de udenlandske foreninger.

De af EDR fastlagte tester skal tilrettelægges om
kring nytår, og skal ved fremsendelse af terminer 
til Reg.l.Bureau foranlediges optaget på den con- 
testliste, der hvert år offentliggøres i Reg.l.»Bulle
tin«. Tilsvarende kalender udarbejdes til »OZ«.

Contestmanager skal dernæst kontrollere de logs, 
der indgår i de af ham tilrettelagte tester, samt sørge 
for, at resultaterne offentliggøres indenfor en rimelig 
tid samt i samarbejde med diplommanager og traffic- 
manager Sørge for, at de behørige diplomer og 
præmier fremskaffes, når de færdige resultatlister 
foreligger.

Rævejagtsmanager.
Fungerende Rævejagtsmanager er OZ5WK, Karl 

Wagner, der sammen med rævejagtsudvalget, hvert 
år tilrettelægger turneringen om Danmarksmester
skabet i Rævejagt.

Manager og udvalg støtter sig til et sæt regler, 
der revideres i takt med den udvikling formen for
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rævejagterne måtte komme ud for. Rævejagtsmana
geren samarbejder i øvrigt med Diplommanager om 
de nødvendige diplomer, og med Contestmanager 
for bl.a. optagelse i contestkalenderen. Der bør in
denfor rævejagtsudvalget stræbes efter, at de inter
nationale former for rævejagt vinder indpas i det 
danske rævejagtsarbejde.

Mobilmanager.
Fungerende Mobilmanager OZ8IS, Jørn Stef

fensen, tilrettelægger de danske mobilarrangemen
ter, og har gennem sin funktion en betydningsfuld 
kontakt med de nordtyske amatører og de stedlige 
repræsentanter for DARC.

Mobilarbejdet i konkurrenceform begrænser sig 
i øjeblikket væsentligst til Sønderjylland.

DR-Manager.
Fungerende DR-Manager er OZ-DR 1482. Opga

ven for manageren indenfor dette felt af foreningens 
arbejde er at gøre SWL-spalten til en aktivitetsspal
te, der skal indeholde belærende notitser om formen 
for DR-arbejdet. Hvordan man fører en log, hvorle
des der rapporteres, hvad man skal gøre, når man 
deltager som SWL i en contest o.s.v. Endvidere 
bringes alt om SWL-diplomer, for så vidt disse ude
lukkende er for SWLs. En løbende konkurrence 
om »Årets bedste DR-amatør« vil også kunne ar
rangeres med månedlige rapporteringer p.g. a. indgå
ede QSL-kort.

QSL-Manager.
Fungerende QSL-manager gennem mange år 

OZ6HS. Harry Sørensen, tager sig af fordelingen 
af de indgående kort efter de regler, der er gældende 
efter HBs seneste bestemmelse. Forsender desuden 
kort fra danske amatører til de pågældende centraler 
ude omkring i verden. Det lyder ganske enkelt, som 
det er skrevet her, men er i virkeligheden et ganske 
enormt, manuelt arbejde, som 6HS omsorgsfuldt 
og ikke mindst anerkendelsesværdigt har udfort i 
en årrække.

Bulletinstationer.
Hvad er nu det? Ja. det er lidt af en ønskedrøm, 

som har været forsøgt bragt ud i livet tidligere, men 
har manglet det nødvendige antal stationer, der vil 
stille sig disponible til dette formål. Vi mangler sta
dig en 6-8 stationer til HF båndene, samt et par 
stykker til RTTY.

Vi skal ikke her komme ind på funktionsformen, 
men kun kort forklare, at det er stationernes opgave 
gennem det manuskript, der udarbejdes af redaktio
nen, at bringe vigtige meddelelser fra HB, oplys
ninger om forestående afdelingsarrangementer af al
men interesse, og ikke mindst om forestående tester, 
DX-peditioner m.m., hvor oplysninger herom vil

være forældede ved udsendelsen af næste »OZ«.
Traffic Department er derfor interesseret i at få 

en lang række henvendelser i denne forbindelse.

Generelt.
Som afslutning på denne oversigt over arbejds

funktionerne indenfor Tr.Dept. skal jeg anføre:
1. Alle henvendelser til Tr.Dept. sker som hidtil 

til P. O. Box 335 - 9100 - Aalborg, herunder 
også alle diplomansøgninger.

2. Øvrige henvendelser vedrørende spørgsmål 
indenfor den enkelte funktion, sendes direkte 
til manageren for denne funktion.

3. QSL-kort sendes direkte til OZ6HS, Ingstrup, 
9480 Løkken.

4. Hver enkelt manager - naturligvis bortset fra 
OZ6HS - sender hver måned senest d. 18. 
stoffet til »OZ« - eller kopi heraf - til Tr. 
Manager - der sørger for videresendeisen til 
HR.
I tilfælde af at det er kopien, der sendes, 
forudsætter det, at originalen er sendt direkte 
til HR.
Ordningen er nødvendig a.h.t., at man kan 
være sikker på, at alt er blevet omtalt, som 
nødvendigvis må omtales i det pågældende nr., 
samt at det samme emne ikke behandles under 
forskellige rubrikker, og dermed optager unød
vendig plads.

5. De enkelte managers må derfor i deres rubrik
ker ændre sidste dato for modtagelse af stof 
til »OZ« i overensstemmelse med ovenstående.

Børge Petersen, OZ2NU

Int. sekretær meddeler:
Olympiaden og gæstelicens.

Fra D. A.R.C. har vi fået meddelelse om en simpli
ficering af ansøgning om gæstelicens under olym
piaden, idet man blot behøver at forevise sin egen 
»hjemmelicens« til de lokale telekommunikations
myndigheder i Miinchen eller Kiel. (Bemærk: Kun 
disse to steder).

Mellem 1. juni og 30. sept. 1972 vil gæstelicenser 
blive udstedt uden nogen afgift, og de tildelte kalde- 
signaler er af typen: OZ2NU/DL.

Adresserne på de pågældende kontorer er:
OPD Miinchen. Dienststelle 25-1-Arnulfstrasse

60, Miinchen.
OPD Kiel, Dienststelle 25/26 - 2, Stresemann-
platz, Kiel.
Kontortid: 08,00-12,00 og 14,00 til 16,00 fra man
dag til fredag.
Under de olympiske lege vil radio amatører tilhø

rende Miinchen, VFDB, have en speciel station i 
gang på den ovenfor nævnte OPD-adresse i Miin- 
chen. Denne station vil stå til tjeneste for besøgende 
radioamatører.

OZ JUNI 1972 229



I forrige »OZ« vistes et par billeder fra DX statio
ner, modtaget på en hjemmelavet SSTV (Slow Scan 
TV) modtager. 1 april »OZ« averteredes med kom
mercielt udstyr for en SSTV station, ellers er det 
forbavsende lidt, vort medlemsblad har behandlet 
emnet, men det kommer nok efterhånden, som vore 
hjemlige specialister føler trang til at omsætte »know 
how« til tekniske artikler.

For de der ønsker mere om SSTV og amator-TV 
her og nu, kan info modtaget fra OZ9FA hermed 
videregives: Omkring 400 SSTV amatører har op
rettet en »non-profit« sammenslutning: »Amateur 
Television Association« der udgiver 
»ATA International Magazine« 4 gange årligt. 
Man publicerer oplysninger om amaiør-TV. SSTV 
aktiviteter og beskrivelser. Prisen er 3 dollars, og 
adressen er: Amateur Television Association. Hul- 
lekensstraat 7a, B-9831 Deurle, Belgien.

Når dette læses har DX-mødet på »Nyborg 
Strand« været afholdt, men af tekniske årsager frem
kommer nærmere først i juli »OZ«.

DX- PEDITIONER
INDXA gav anledning til rygte om, at VR3 (Fan- 

ning I.) skulle komme i luften i maj måned, sandsyn
ligheden bliver imidlertid mindre og mindre, efter
hånden som maj måned ebber ud. Muligvis har 
DXCC Committeens møde vedrørende status for 
fremtidens DXCC medvirket til en vis tilbagehol
denhed, indtil situationen er afklaret. Forlydender 
siger, at permanent ubeboede »lande« helt skal 
udgå, ikke mindst af hensyn til alle de, der begynder 
på at erhverve sig et medlemsskab i DXCC i dag, 
eller rettere i fremtiden.

VE8RA har fået licens til en DX-pedition til 
Clipperton I. (F08), og forsøger at financiere 
transporten derud. Udover, at turen agtes gennem
ført hurtigst mulig, savnes nærmere info.

DX-NYT
4W1 AF i Yemen er ny stn der, men også LA8YB/- 

4W1 er QRV derfra, han anmoder om QSL via 
LA3BI eller buro.

VP8ME er QRV fra South Orkneys I. på 14 & 
21 Mc med såvel CW som SSB. FL8NP i Somaliland 
(Djibouti) er ofte igang på ca. 28540 SSB mellem 
11 & 13 GMT, QSL via buro. QSL info: 8P6DR 
via G3JUL. VP2SAH via WB2AMO. 3AøGF via 
F6BBJ. 9J2MX via OZ3GL. XW8BP via DL7FT. 
9L1GC via G3DYY.

Det største arbejde ved en DX-pedition er måske QSL-arbejdet. 
Sådan ser QSL fra den første danske DX-pedition ud.

BANDRAPPORTER 
80 m. CW
OZ1LO: 2300: ZP5AQ, EL2CB. OZ7JZ: UM5øB. 
80 m. SSB
OZ7JZ: 2400: UK1ZFI. OZ1LO: 0000: UK1ZFI. 
2100: UD6DER. 2300: TN8BK. OZ3PO: 2200: 
UK1ZFI.
40 m. CW
OZ7JZ: 0100: KP4DLW, 9L1GC, ZP5AQ, WA1- 
EDS/TF, 3AøGF. 0200: 8P6DR, CM3LN. 0300: 
VP2SAH. 2300: UM5øB. 4X4WD. OZ4HW: 0500: 
OA4AHO, WB2YQY. OZ1LO: 0000: 9L1GC. 
OZ3PO: 0200: KP4DLW. 2400: ZP5AQ.
40 m. SSB
OZ1LO: 2100: TR8VE. 2200: UK1ZFI, IS0ZVR. 
OZ7JZ: 2200: VK5PB, UK1ZFI.
20 m. CW
OZ9ZF: 1700: UM8DZ, CR4BS. 2100: CX1AC. 
OZ4HW: 0600: VK2CX-2BC. 2200: PY7IE.
OZ1LO: 2300: UK1ZFI. OZ.7JZ: 2230: JT1AA.
20 m. SSB
OZ3PO: 0800: K9KNW/CEø, ZK1AJ. 2000:
OX3BO. 2100: VP2SBH. 2200: VP2KF. 2300: 
KC4DX. OZ7JZ: 2000: UK1ZFI. OZ1LO: 0800: 
7Z3AB, JY6FC, YK1AA, F08AU. 2300: VP2KF. 
OZ4HW: 0700: VK2ALH. 2000: UK1ZFI.
15 m. CW
OZ1LO: 1100: VR1 AA. 1700: 9L1GC. OZ9ZF: 1500: 
9V1QK. / 700: XW1B P, 9L1GC. OZ3PO: 1100: J Tø
AE. OZ7JZ: 1600: 9V1QK.
15 m. SSB
OZ3PO: 1300: KC6BK. OZ7JZ: 1000: 9L1EP. 
1200: UK1ZFI. OZ1LO: 1100: YJ8GH. 1200: 
UM5øE. 1700: UK1ZFI. 1900: CR3ND.
10 m. CW
OZ1LO: 1000: JY6FC, 3D6AX. 1600: ZP5AQ.
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OZ9ZF: 1300: CX1AAC. OZ4HW: 1000: 0D5LX. 
1200: FL8MM. OZ3PO: 1500: TY7ABM.
10 m. SSB
OZ7JZ: 1300: CT2AK. OZ1LO: 1100: JY6FC. 
1400: CR3ND. 1500: TT8AC. OZ3PO: 1300: 
5X5NK. 1700: K9KNW/CEø.

Flusk, denne rubrik kræver medvirken fra aktive 
DX'ere. Båndrapporter bedes ordnet med hvert 
bånd for sig. og SSB og CW for sig, tiden i runde 
tal, begyndende med 0000. Lånte DX fotos returne
res efter brugen. Sidste modtagelsesdag til DX spal
ten er 18. juni.

73 & DX OZ3Y Hans

E.D.R. skifter VHF manager
OZ9AC har efter 8 års virke ønsket at fratræde 

som VHF manager. Samtidig med at vi takker dig 
Kaj for arbejdet i de forløbne år, håber vi. når din 
tid tillader det, at høre fra dig såvel på VHF båndene, 
som i denne spalte. Vi er taknemmelige for, at du 
stadig vil varetage drift og vedligeholdelse af 
E.D.R.s beaconstation OZ7IGY.

OZ9SW er call på den nye VHF manager. Et 
call der er velkendt af alle europæiske VHF amatø
rer. OZ9SW, Jørgen, hører til de få. der til stadighed 
har fingeren på VHF pulsen, såvel teknisk som akti
vitetsmæssigt. Kort sagt: han er lige i øjet som vores 
VHF manager. Velkommen til arbejdet, Jørgen.

OZ5WK, Kalle 
Find. for VHF udvalget.

Til læserne af »OZ« og specielt » VHF-amatøren«.
- Efter at have været EDR’s VHF manager i ca. 

8 år vil jeg hermed sige tak til alle, der har støttet 
mig i arbejdet, og ligeledes tak til alle. som har 
bidraget med stof til »VHF-amatøren«.

- Fra OZ9SW har jeg fået at vide. at han er den 
nye VHF manager, og at han skal levere stoffet 
til »VHF-amatøren« fra og med juni nummeret 
af »OZ«.

- Jeg vil derfor bede de amatører, der har indsendt 
stof til »VHF-amatøren« i min tid som VHF ma
nager om i fremtiden at sende båndrapporter etc. 
til OZ9SW.

- Jeg ønsker -9SW held og lykke i arbejdet som 
EDR’s VHF manager, og jeg vil håbe. at han 
har kræfter og mod til at løse de store opgaver, 
der er indenfor VHF/UHF arbejdet her i Dan
mark.
Vel mødt og god arbejdslyst, Jørgen!

  Vy73 de OZ9AC
Kaj Nielsen

Aktivitetstesten
5. runde i testen gav følgende placeringer: 

144 MHz.
OZ4YB/a - 18.090
OZ8SL - 10.600
OZ7FF - 5.883
OZ2ZB - 2.469
OZ6HY - 2.080
OZ8QD - 1.529
OZ4BK/a - 1.203
OZ6BT - 1.037
OZ8KB - 1.006
OZ5BZ - 938
OZ3WU - 908
OZ1RH - 865
OZ2QC - 168

Obs! Stationerne må kun kontaktes een gang pr. 
test.

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

432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden 
kl. 21,00-23,59 DNT.

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

Testindbydelse
UK7 indbyder hermed alle licenserede amatører 

i Danmark, Finland. Norge og Sverige til VHF test 
fra den 1. juli kl. 20.00 GMT til den 2. juli kl. 11,00 
GMT.

Frekvensområder: 144 og 432 MHz. Region 1 
båndplanen skal overholdes.

Antal QSO: Der tillades een QSO med hver stati
on på hvert bånd.

Points: 1 points pr. km. Afstande under 50 km. 
beregnes som 50 points.

Kode: Af typen 59(9)001 GP36h (rapport, QSO 
nr. og QRA lokator).

NB. QRA locator = QTH locator.
Logs: Skal fra venstre til højre indeholde: dato, 

tidspunkt GMT. modstation, afsendt kode, modta
get kode, afstand i km og en tom kolonne. Udregne
de logs sendes senest den 20. juli 1972 til:

Sven Holmkvist, SM7BZX,
Bäckvägen 2,
S - 222 48 Uppåkra,
Sverige.

73 de UK7ISM7DKF.

144 MHz nyt
OZ8SL skriver: I perioden 15. april til 14. maj 

har jeg haft QSO med følgende DX stationer på 
144 MHz: 29. april: SM5LE (Stockholm) og 
OH5NW (NU13e) på aurora. Desuden hørt 
UK1BDR (Leningrad) og LAIKG (FX12g). 30. a
pril: SM5DJH (Motala) med SSB. 2. maj: SM5CNF,
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SM0DRV, SK1BL og OH0NC med CW. Desuden 
en del DC, DJ og DL stationer. 13 maj: SM0DRV 
(HR06e) med SSB. 14. maj: SM0DRV (SSB), 
SM5LE (Stockholm) CW og SSB/FM. I omtalte pe
riode har jeg kun observeret een auroraåbning (29. 
april). Et par aftener har der været tilløb til mindre 
tropoåbninger. Alt i alt en periode med jævne udbre
delsesforhold.

Amatørfjernsyn
DARC afholder i weekenden den 30. september 

og 1. oktober et amatør TV stævne i Kiel. Interesse
rede kan skrive til DJ7R1 Jürgen Schaefer, 23 Kiel 
- 14, Langer - Rehm 5. Nærmere følger i et senere 
OZ.

Moon bounce
DK1KO har opnået et forbløffende godt resultat, 

idet han har opnået QSO med K6MYC og VE7BQH 
på 144 MHz, vel at bemærke med relativ simple 
midler, (i hvert fald set med en EME amatørs øjne). 

TX: SP10I transverter, 300 W input 
RX: TIS88
Antenne: 4 stk. 11 el. ca. 30 m overjorden ca. 
19 dB gain og 0,7 dB kabeltab 
Det skal dog lige bemærkes, at K6MYC og VE- 

7BQH kører med henholdsvis 192 og 160 el. måtte
antenner.

Oscar
Der er sket en vigtig ændring i AMSAT - OSCAR 

projektet, idet der efter de sidste meddelelser, kun 
vil blive en repeater QRV. På grund af tidsnød bort
falder henholdsvis FM translatoren (145 MHz ind 
435 MHz ud) og den lineære translator (432 MHz 
ind 145 MHz ud).

Projektet betegnes nu AMSAT-OSCAR-C. 
A-O-C vil indeholde:
Repeater: 145.9 MHz-146,0 MHz ind og 29,45 

MHz-29,55 MHz ud. Lineær og 1-2 Watt PEP 
Beacons: 29,45 MHz o,2 W A-l 

435,1 MHz 0,4 W A-l 
Forventet opsendelse ændret fra juli til november 

1972.

Aktive repeaterstationer

Den Sønderjydske repeater.
QTH: Knivsbjerg 97 m (10 km N for Åbenrå) 
Antenner: 2 stk. 5/8 ground plane 
Sender: 32 W output
Modtager: 0,5 mikrovolt (vil blive forbedret til 
0,1-0,2)
Opkald: 1750 Hz
Frekvens: 144,150 MHz. input 145,750 MHz. output 
Ansvarshavende: OZ2JT Sønderborg

Lysnet repeateren (Århus)
QTH: Lysnet 131 m (20 km NNV for Århus) 
Antenner: RX = Groundplane, TX = 5/8 Ground- 
plane
Sender: 10 W output 
Modtager: 0,3 mikrovolt 
Opkald: 1670/2200 Hz.
Frekvens: 145,150 MHz. input, 145,750 MHz. out
put
Ansvarshavende: OZ5PD Odder 

Herning repeateren.
QTH: Ilskov 70 m (15 km NØ for Herning) 
Antenner: 2 stk. dipol 
Sender: 30 W output
Modtager: 0,6 mikrovolt (vil blive forbedret til 0,1) 
Opkald: 1670/2200 Hz.
Frekvens: 145,250 MHz. input, 145,850 MHz. out
put
Ansvarshavende: OZ9OG Herning

Københavnsrepeater 1600 Khz.
QTH: København (Østerbro)
Opkald: 1750 Hz.
Frekvens: 144,150 MHz. input, 145,750 MHz. out
put
Ansvarshavende: OZ4HZ København

Københavnsrepeater 600 Khz.
QTH: ??
Opkald: 1400/2200 Hz.
Frekvens: 145,250 MHz. input, 145,850 MHz. out
put

(inputfrekvensen er midlertidig 145,350 MHz). 
Ansvarshavende: OZ8EH Gentofte

Arhus repeateren.
QTH: Århus by
Opkald: 1670/2200 Hz. (midlertidig 2000 Hz.) 
Frekvens: 144,950 MHz. input, 145,550 MHz. out
put

(midlertidig 145,350-145,850)
Ansvarshavende: OZ5SB Århus

Vedrørende 3 sidstnævnte repeaterstationer, imø
deses yderligere oplysninger gerne.
Yderligere er 3 repaterstationer under opførelse: 
Ringsted: 145,050MHz. input, 145,650 MHz. output 
Fyn: 145,250 MHz. input, 145,850 MHz. output 
Esbjerg: 145,050 MHz. input, 145,650 MHz. output

De Bornholmske Radioamatørers Repeater.
Under dette navn vil der om kort tid dukke en 

repeater op, placeret midt på øen og med OZ4GF 
som ansvarshavende. Licensen er i orden og arbej
det påbegyndt. Frekvenserne bliver 145,050 MHz 
ind og 145,650 MHz ud.
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Forslag til kanalnummerering
For at gøre kalibreringen let på en kanalstation, 

og koordinere kanalerne på landsbasis, foreslås føl
gende kanalnumre:

1 = Repeater 145,550 MHz. udgangsfrekvens
2 = Repeater 145,650 MHz. udgangsfrekvens
3 = Repeater 145,750 MHz. udgangsfrekvens
4 = Repeater 145.850 MHz. udgangsfrekvens
5 = 145,550 MHz.
6 = 145,600 MHz.
7 = 145,700 MHz.
8 = 145,800 MHz.
9 = 145,900 MHz.

10 = 145,650 MHz.
11 = 145,750 MHz.
12 = 145,850 MHz.

6, 7, 8 og 9 anses for at være etablerede kanaler, 
og er derfor bibeholdt.

Det anbefales, at kanal 9 = 145,900 MHz. udeluk
kende anvendes som opkaldsfrekvens.

Ændringer til ovenstående, eller evt. andre forslag 
modtages gerne.

Repeatermøde
Den 18. marts 1972 blev der afholdt et møde i 

Hälsingborg angående fremtidig repeatertrafik i 
Øresundsområdet. Fra Sverige deltog: SM7DEZ, 
SM7ANL, SM7DYZ, SM7DTT og SM7DMG.

Fra Danmark: OZ5EL, OZ6MK, OZ4JA, 
OZ8EH, OZ1GB og OZ9ZI.

Man blev enige om at anvende 500 KHz kanalaf
stand, hvilket E.D.R. tager afstand fra, da der på 
N.R.A.U. mødet i Ålborg den 15. april var bred 
enighed fra alle Nordiske lande om at anvende 600 
KHz. Det blev kommenteret fra svensk side, at man 
ingen repeatertrafik ville have i området 
145,300-145,500 MHz, da der i dette område findes 
etableret SSB trafik.

Nordisk VHF-samarbejde.
På N.R.A.U. modet i Ålborg d. 15.-16. april, 

hvortil Norge. Sverige og Finland havde sendt re
præsentanter, blev der som sædvanligt, foruden den 
kommende Region I konference, også diskuteret 
mange aktuelle sager og af særlig interesse for VHF- 
amatørerne skal nævnes, at der var fuld enighed 
om at slutte op omkring den danske repeaterplan, 
som blev vedtaget på mødet i Odense, og den vil 
fremover danne grundlaget for al nordisk repeater- 
arbejde, ligesom den vil komme til debat på konfe
rencen i Holland, idet Finland har trukket sit 
forslag tilbage og i stedet fremsætter den danske 
repeaterplan som et fælles-nordisk forslag.

Også den danske kanaltrafik fik støtte fra alle si
der, med undtagelse af 145,900 MHz, idet der fra 
svensk side fremlægges et forslag til vedtagelse på

konferencen, gående ud på at udvide beacon-båndet 
med 50 KHz til at omfatte området 145,9 til 146,0 
MHz. I dette tilfælde tager Danmark særstandpunkt 
imod forslaget. Ligeledes blev repeater
indgangsfrekvensen 144,150 MHz diskuteret, og et 
forslag på konferencen om at kræve den flyttet, vil 
få bred tilslutning fra de nordiske lande.

OZ5KD
Sekretær ved N.R.A.U. mødet

Jeg håber at modtage en strøm af breve, så vi 
kan få en så levende og aktuel VHF spalte som 
overhovedet muligt.

Aktivitetsrapporter bedes venligst ledsaget af en 
kort stationsbeskrivelse. Send også rapporter om 
byggeplaner, kanal og repeatertrafik samt andet, 
stort som småt, der kan have interesse.

Jeg håber også på råd og synspunkter, så jeg gen
nem medlemmerne kan bidrage til udviklingen in
denfor vor specielle del af amatørvirksomheden, 
men dette går ikke uden en aktiv interesse fra VHF 
amatørernes side.

Skriv til:
Jørgen Brandi,
Vorgod Ø,
7400 Herning.
Tlf. (07) 16 61 36.

Vy 73 de OZ9SW

Misbrug af call.
Med megen beklagelse har jeg erfaret, at mit 

call er hørt med CW på 145,850 MHz den 28. maj 
1972 kl. ca. 22. På dette tidspunkt var jeg ikke 
igang, hvorfor jeg anmoder den pågældende om at 
undlade et sådant misbrug, idet dette, bortset fra at 
det er ulovligt, kan medføre risiko for ubehagelig
heder.

Vy 73 de OZ9GH, Jan Holtz.

Satellit frekvenser.
OZ7EJ meddeler, med »Electronics Weekly« som 

kilde, følgende frekvenser på de nævnte satellitter:
Explorer36. Trackingfrq. 136,32 MHz, telemetry 

frq. 136,32 MHz.
Isis A. Tracking frq. 136,77 MHz.

Alouette 2. Tracking frq. 136,59 MHz. telemetry 
frq. 136,08 MHz. -

China 2. Tracking frq. 19,995 MHz og 20,009 
MHz.

NOAAl. Tracking frq. 136,77 MHz og 1.697,5 
MHz, telemetry frq. 136,77 MHz.

Essa 8. Trackingfrq. 136,77 MHz.
Explorer27. Trackingfrq. 136,74 MHz, telemetry 

frq. 136,75 MHz.

Prospero 4. Trackingfrq. 137,56 MHz.
Solrad 10. Tracking frq. 137,71 MHz, telemetry 

frq. 137,71 MHz.
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Kristi Himmelfartsdag
den 11. maj 1972 afholdtes som sædvanlig mester
skaber i 2 m mobiltest. Også i år var det fint vejr 
til testen; men desværre var deltagerantallet faldet 
en smule fra sidste år. En del af skylden havde 
nok rævejagten, som blev afholdt samtidig. Et par 
stationer havde valget: ræv eller bil, og valgte at 
bruge benene.

Også sidste års vinder OZ3M manglede. Han var 
en tur i udlandet, så vandrepokalen blev i nypudset 
tilstand vundet af OZ8BX, som nu kan glæde sig 
over den indtil næste år.

Foruden vandrepokalen var der i år præmier til 
både pilot og observatør på 1., 2. og 3. plads, bestå
ende af askebægre, cigaretbægre og lysestager i tin, 
samt diplomer til alle deltagere.

Der deltog 11 stationer, 3 tyske og 8 danske.

Call. Obs. 1) 2 ) 3 ) 4 ) 5 1 6 ) 7 )

1 OZ8BX OZ5PG 860 57 6 0 4 0 825
2 OZ6WT O. Jessen 740 43 4 0 1 0 780
3 OZ8IN OZ5GK 635 32 7 1 2 0 615
4 OZ2TV OZ5WD 610 28 6 0 0 0 610
5 OZ1HO OZ5EZ 565 26 5 0 0 0 565
6 DC8CF DC9LL 520 23 4 0 0 0 520
7 DC6LC DC1LK 450 17 4 0 0 0 450
8 OZ6CP XYL 465 18 4 0 3 0 435
8 OZ4EN K.E. Andersen 435 14 4 0 0 0 435

10 DC1LQ ingen 380 19 4 2 1 0 370
11 OZ1NS ingen 240 9 4 2 0 0 290

DR-DX:
3,8 MHz SSB: OZ-DR 1638: 5X5NK 21, EP2FA 

21, 4U1ITU 22, UK2BAV 22, PY2DGB 22.
21 MHz SSB: OZ-DR 1638: W2ETH 20, W2SZR 

20, 4X4PA 20, YV1SA 21, W9MDJ 21. 
OZ-DR 1638 oplyser, at DR-sommerlejren ikke 

vil blive afholdt på grund af manglende økonomisk 
støtte.

Herefter et brev fra OZ-DR 1651:
Jeg har nogle småproblemer, jeg gerne vil have 

løst.
Da jeg er »begynder« rent DR-mæssigt, har jeg 

ikke den store erfaring rent administrationsmæssigt. 
I SWL-spalten i april-nummeret 1972, var der vist 
hvorledes man kunne indrette sin log, men hvad 
med et egnet QSL-kort for DR-amatører og hvor 
kan jeg få trykt dem? Det er jo ærgerligt, at man 
ikke kan svare de, efterhånden, mange sendeamatø
rer jeg har hørt.

Jeg er uddannet militær radiotelegrafist (hører 
speed 140 t/m og morser speed 100 t/m) og jeg arbej
der derfor meget med radio til daglig og har rige 
muligheder for DR-virksomhed. Desværre er ikke 
for stabil i det tekniske så sendelicensen må vente 
et stykke tid endnu.

73 de DR 1651, Verner Qvotrup.

1) deltagernes pointsopgørelse
2) deltagernes QSO opgørelse
3) deltagernes standpladsopgørelse
4) antal manglende kodeord
5) ikke godkendte QSO'er
6) ikke godkendte standpladser
7) point revideret

Basisstationens QTH var hos OZ8BX. Operatør 
var OZ1FF, som også havde stillet sin station til 
rådighed.

Log revision: OZ2TV - OZ1FF & OZ8IN - 
OZ5GK.

Tak til alle - og på gensyn Kristi Himmelfartsdag 
1973!

Vy 73 de OZ5GK, Kurt.

Husk stof til spec. red. senest 
den 18. i måneden
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Med hensyn til QSB angives den i S-grader og 
det anføres med ±.

En sådan rapport skulle i mange tilfælde være 
nok til at hente et QSL-kort hjem, men du må ikke 
regne med meget mere end 50% besvarelse.

Den største svarprocent får man fra begyndere 
og CW-stn, men på 2-mtr er svarprocenten også 
helt god.

I øvrigt henvises til OZ-DR 1453’s artikel i OZ 
december 1967.

OZ4WR trykker nogle ganske gode QSL-kort til 
en overkommelig pris (prøver fås ved henvendelse 
til OZ4WR).

Det var så alt for denne gang, stof til næste SWL- 
spalte modtages til og med den 19. juni.

Vy 73 de OZ-DR 1482 
Anker Jensen, 
Odensevej 114, 

5500 Middelfart.

NORDISK MESTERSKAB I RÆVEJAGT 1972.
afholdes i Finland, nærmere betegnet i nærheden 
af byen Kuopio lørdag den 29. juli 1972. I forbindelse 
med rævejagten arrangeres der en sommerlejr, se 
under »landsarrangementer«.

Hele arrangementet afvikles i og om en stor fri- 
luftsgård, hvor der findes 2- og 4-personers værel
ser, eller man kan campere med eget eller lejet ud
styr.

Omkostningerne beløber sig til 10 finmark i start
gebyr, samt 3,50 finmark pr. måltid og 1,50 finmark 
for kaffe og brod.

Skal 
»OZ« 
have ny 
forside?
udskrevne kon- 

972 side 145.
Se nærmere om de 
kurrence i OZ april

Jagterne afvikles i følgende klasser:
Junior, under 20 år.
General, imellem 20 og 35 år.
Old boys, over 35 år.
Kvinder ingen aldersgrænse.

Som old boys respektive junior, regnes den som 
1. januar i år er fyldt 35 resp. ikke fyldt 20 år.

Jagten afvikles i to tempi. Første jagt afgør de 
to bedst placerede jægere fra hvert land, der så igen 
i anden jagt afgør hvilket land der er vinder af NM.

Foruden præmier til det vindende land, er der 
også præmier til bedste oldboy, dame og junior.

Ja, det var i korte træk lidt om NM i rævejagt, 
de nærmere regler har jeg liggende, og står til rådig
hed med alle oplysninger.

Jeg håber, at nogle af de danske jægere vil lægge 
deres sommerferie,evt. med familie, til det skønne 
Finland. Altså boys, lad mig høre fra jer inden den 
10. juli 72, det kunne være skægt om Danmark for 
første gang i historien blev nordisk mester i ræve
jagt!

OZ5WK, Kalle.

STORE MIDTJYDSKE MESTERSKAB
1. weekend i august på HÆRVEJSKORTET. 
Nærmere program i juli OZ.

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 

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

10 stk  80,00 kr.
Beamkort til bestemmelse af 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.
Brevpapir, pr. blok (kun til afd.)   4,50 kr.
QRA-kort .......................................................................................... 20,00 kr.
QTH liste Ii........................................................................................... 5,65 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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R E S U L T A T L I S T E  
for sønderjysk mesterskab i rævejagt 1972

1 100 Helmut Christensen Ove Møller Tønder 6 2.05.11
2 96 OZ1YX Viggo Åbenrå 6 2.07.15
3 93 Chris Buller Herning 6 2.15.51
4 91 OZ6KV Jørn Herning 6 2.31.29
5 90 Robert Storegård Heick Kolding 6 2.36.54
6 89 Børge Meldgård Henry Herning 6 2.39.23
7 88 Mogens Christensen Peter Fyn 6 2.39.59
8 87 OZ8JD OZ2XJ Fyn 6 2.40.28
9 86 OZ1LD XYL Fyn 6 2.46.20

10 85 OZ7YM Jørgen Åbenrå 6 2.48.29
11 84 OZ1OF Ole Silkeborg 6 2.49.25
12 83 OZ3MI Henning Kolding 6 2.51.00
13 82 Anders Andersen Søren Nielsen Tønder 6 2.57.54
14 81 Sten Christensen Erik Kolding 6 2.59.17
15 80 Carl Georg Johansen Bent Gerlach Tønder 6 3.00.18
16 79 Per Laursen Ella Tønder 6 3.01.11
17 78 Gerhard Christensen Anders Tønder 6 3.03.09
18 77 OZ9SW OZ5HF Herning 6 3.06.55
19 76 Axel Lykke Borg Egon Tønder 6 3.09.14
20 75 Erik Lind Frida Tønder 6 3.11.39
21 74 Egon Hansen Martin Tønder 6 3.19.26
22 73 OZ6RI Kai Tønder 6 3.34.49
23 72 Jørgen Jeppesen Hans Erik Fyn 6 3.35.29
24 71 Åge Holst Karen Tønder 6 3.51.09
25 70 Kurt Bøge Ove Åbenrå 6 4.05.34
26 69 Ingrid Lind Jeffsen Tønder 5 2.37.14
27 68 Muller Muller Åbenrå 5 2.45.08
28 67 Martin OZ8GT Herning 5 3.47.00
29 66 Gothfred Bøge Åbenrå 4 3.47.30
30 65 OZ2UB XYL Åbenrå 4 3.58.36
31 64 Claus Johansen Viggo Tønder 4 4.19.07
31 64 Jørgen Nielsen Kai Kolding (maskinskade)

Det sønderjyske mesterskab i rævejagt blev, tradi
tionen tro, afviklet i et herligt solbeskinnet landskab 
omkring den smukke Haderslev fjord. Der mødte 
32 hold til start, et rekordtal, men desværre måtte 
et hold udgå straks på grund af maskinskade. Jagten 
blev afviklet uden nogen form for problemer, hvilket 
ikke mindst rævenes præcision og gode antennepla

ceringer har deres andel i. Endnu engang tak til 
alle såvel ræve som jægere, og hjertelig til lykke 
til »Sønderjysk mester i rævejagt 1972« Helmut Chri
stensen og Ove Møller.

På gensyn i 1973 til Sdj. mesterskab.
P . D . S . A . V .

O Z 5 W K ,  K a l l e .
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KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:

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

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

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

KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
Lokaler: Frederikssundsvej 123.
Klublokalerne er lukket i sommerferien.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 2920 Char

lottenlund. Tlf. OR 7425.
Vi vil i vintersæsonen afholde morsekursus, og interesserede 

bedes tilmelde sig snarest til formanden. Vi skal gøre alt for, 
at prisen bliver så rimelig som muligt.

Der bl iver 2 tekniske kurser under FOF med OZ4HZ og OZ5AK 
som lærere. Den nøjagtige pris kendes i øjeblikket ikke, men 
den bliver langt under prisen sidste sæson.

Vi minder om vores 40 års fødselsdagsfest den 9. december. 
Det bliver med det store kolde bord, og vi vil gerne have tilmel
ding allerede nu. Forhåbentlig kan rigtig mange medlemmer 
samles og fejre et festligt jubilæum.

Vi mødes igen eftersommerferien ved en klubaften mandag 
den 14. august.

Vel mødt og rigtig god sommerferie!
Vy 73 de OZ1SZ, sekr.

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ3Y Hans Rossen, Halsebyvej 1,
4220 Korsør. Tlf. (03) 58 01 02.
OZ5GF Leif Olsen. Bogfinkevej 7,
4800 Nykøbing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Klubhus: Galløkken, Rønne.
Fmd.: OZ4FF Karsten Tranberg. Tlf. (03) 95 31 11.
Giro: 13 08 09.
På en ekstraordinær generalforsamling den 16. maj 1972 

vedtoges det snarest at påbegynde et nyt klubhusbyggeri på 
Nørre Kåsi Rønne, samtidig vedtoges det, at kontingentetfrem- 
over skulle være 100,- kr. pr. år. Derudover blev en del ved
tægtsændringer besluttet, som vil blive bragt i »Kontakt« sam
men med næste måneds program.

Vi mødes hver tirsdag kl. 20.00 i det »gamle« klubhus på 
Galløkken.

Vy 73 de OZ4FC Flemming.

Stof til OZ skal være red. i hænde 
senest den 20. i måneden

LOLLAND-FALSTER
Call: OZ1LFA.

Lokale: I. & H. Skolen, Bispegade, Nykøbing.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, Kraghave, Nykø
bing, tlf. (03) 85 22 22 (arb.) og (03) 83 91 70 (priv.).
Når dette læses er generalforsamlingen overstået, og vi er 

begyndt på sommerferien, som strækker sig til september.
Skulle nogen have noget på hjerte, er man velkommen til 

at henvende sig til formanden eller undertegnede.
God sommerferie.

Vy 73 de OZ3GH

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gi, kommunekontor.

Fmd.: OZ3HQ, H. P. Hansen, Fensmark Skov, 4700 Næstved.
Tlf. (03) 74 61 01.
Vi havde bestyrelsesmøde d. 16/5. OZ3HQ medbragte vor 

byggetilladelse, og arbejdet med ombygningen af lokalerne 
kan tage sin støvede begyndelse.

Løsslupne rygter vil vide, at OZ8GQ, Tage, vil starte »mørtel
værket« og give en »ske« med ved nedrivningen af skorstenen.

På fremtidige mødeaftenerbedes alle (få) medbringe arbejd
støj (det støver altså). De, der ikke medbringer arbejdstøj, vil 
få overdraget opvasken. Hl.

Afdelingen vil forsøge at få en stand på en fritids- og hobby
udstilling i Næstvedhallen i efteråret.

N.B. Vi holder ikke sommerferie i år (ikke alle har sommer
hus).

På gensyn i arbejdstøj (med svederem).
73 de OZ9DT, Palle.

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Fmd.: OZ2UD, Ernst Olesen, Bygaden 20, 4174 Jystrup.
Møde: Torsdag kl. 19,30.
Den 27. april havde vi 6OH på besøg i afdelingen. Han indførte 

os i digitalteknik på en meget letfattelig måde ved at demonstre
re en flip flop med 2 transistorer og tilhørende lamper der 
lyste. Dernæst fik vi forklaret, hvad der var inde i integrerede 
kredsløb, og hvordan disse brugtes. En gennemgang af det 
binære talsystem fik vi også, og så var grundlaget for gennem
gang af Oles tæller og frekvensdeler lagt. 60H viste os en meget 
fin tæller med 8 cifre, og med sin frekvensdeler der kunne 
levere en masse frekvenser ud fra et krystal, blev tælleren de
monstreret. Endvidere fik hver mand en mappe med data og 
beskrivelse af forskellige IC’er, således at han selv kunne gå 
hjem og studere videre. Jeg tror roligt, at jeg kan sige. at alle 
forlod foredraget med en hel del ny viden og forståelse af 
TTL teknik og anvendelse. Desværre faldt vores faste foredrags
aften lige før en lang week-end (Store Bededag), så der var 
kun 25 tilhørere. Vi kan ellers nok mønstre det dobbelte.

Til de efterhånden mange tællerbyggere i Roskildeafde- 
lingen (15 udleverede print) skal oplyses, at der er afprøvet 
en anden forforstærker end den originale. Ved hjælp af 8UL 
(halvledere) og 3RH (målinger) har den vist, at der ved 10 Mc 
skal 25 mV til at tælle, og ved 40 Mc behøver den 92 mV. 
Den nye forforstærker er lavet på print, der får sine spændinger 
ved at lade et par af komponenternestikke ned i de nu ubenytte
de huller i det originale print på forforstærkerens plads. Sådan 
at forstå, at komponenterne fra den gamle enten loddes ud 
eller ikke monteres. Forforstærkeren er jo meget skarpt af- 
grænseti printet. En kommerciel tysktæller har været sammen
lignet med vores, og resultatet blev, at vi aldeles ikke har noget 
at være kede af -! I 73 Magazine maj har man påbegyndt en 
tællerkonstruktion i 3 afsnit. En grundtæller der går til 30 MC
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og ved 20 Mc skal have 200 mV. Foran sættes en 10 deler, 
der ved 200 Mc skal have 400 mV. Desværre er 10 deleren 
det sidste der beskrives, og dvs. en gang i sep. eller okt. måned, 
men jeg agter at forsøge mig med den foran vores tæller.

Da 7YJ, der går på vort CW kursus, med repeaterklubben 
og P&T's velsignelse hver søndag formiddag udsender 4SJ's 
morsekursus på repeateren, behøver vi jo ikke mere at belaste 
afdelingens økonomi med at købe bånd, og jeg behøver ikke 
at bruge tid på at indspille dem. De allerede indspillede bånd 
kan så slettes og anvendes til andre formål (indlæsning af 
VTS?), skolen kan også anvende vort lokale til andre formål. 
Måske skal vi foreslå, at 7YJ bliver indstillet til årets initiativ 
diplom forden udfoldede »aktivitet«. Det må bestemt belønnes. 
Tilbage er kun at fremskaffe et antal 2 mtr. stationer, så de 
der gerne vil høre cw, kan deltage!

For program efter ferien henvises til kommende numre af 
OZ. God ferie og på gensyn 3. august kl. 19.30 der er første 
mødeaften efter ferien.

Vy 73 de OZ40V, Ole.

SORØ
Fmd.: OZ4NO, N. Nørregård Olsen, BredahIsvej 3, 4180 Sorø. 

Program:
Ordinær generalforsamling afholdes onsdag d. 21. juni kl. 

20 i afdelingslokalet. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Vy 73 de OZ4NO.

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:

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

NYBORG
Call: OZ2NYB.
Lokale: Holms Allé 17.

Fmd.: OZ1LD, Leon Johannesen, Holms Allé 17. Tlf. 31 31 18.
Der er blevet arbejdet intenst med de 6 stk. 2 m modtagere, 

men grundet ventetid på materialer m.m. er vi blevet sinket 
meget, så de bliver ikke færdige inden sommerferien.

Torsdag d. 18/5 havde vi generalforsamling. 14 medlemmer 
var mødt. Efter at formanden Leon Johannesen havde budt 
velkommen, blev OZ4WR, John, enstemmigt valgt til ordstyrer.

Formandens beretning var ret kort, da vi jo i årets løb mest 
har koncentreret os om bygningen af 2 m modtageren.

I pkt. 3 fremlagde OZ7LC, Karsten, regnskabet, som balance
rede med 1775,50 kr.

Under pkt. 4, indkomne forslag, var der kun eet, og det lød: 
»Valg af revisor?«

Det blev enstemmigt vedtaget.
Pkt. 5: Valg af kasserer og sekretær + revisor.
De to førstnævnte blev genvalgt, og som revisor blev der 

foreslået 3. Det blev Ralph, der gik af med sejren med 9 stem
mer, Niels fik 4, og Henning 1.

Bestyrelsen ser herefter således ud:
Formand: OZ1LD, Leon Johannesen.
Kasserer: OZ7LC, Karsten Jørgensen.
Best. medl.: Leif.
Best. medl.: Bent Sanddal.
Sekretær: Inge Johannesen.
Revisor: Ralph.
Suppleant: Kjeld Vedel.
Pkt. 6: Eventuelt.

Her kom formanden ind påudlejningen af vore 5 rævemodta
gere, og efter flere forslag og diskussion enedes man om føl
gende:

Rævemodtagere til udlejning:
Låneafgift 2 kr. pr. aften.
Landsdelsjagter 5 kr. pr. gang.
Modtageren skal afleveres senest dagen efter jagten eller 

efter aftale. Bøde ved for sen aflevering 10 kr. pr. dag.
Modtageren udleveres mod kvittering og kontrolleres ved 

afleveringen.
Der sluttedes af med kaffe som sædvanlig.
Hermed ønsker vi god sommerferie.

Vy 73 de Inge.

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: Sdr. Boulevard 60, kid., Odense.
Fmd.: OZ6EQ, Ejner R. Nielsen, Degnevænget 12,
5270 Næsby.
Næstfmd.: OZ2XJ, Peter Jeppesen, 5330 Munkebo.
Kass.: OZ5CI, Ingvard Jensen, Anemonevej 63,
5000 Odense. Tlf. (09) 14 46 02.
Sekr.: OZ8HV, Helge Larsen, Chr. Lunds Alle 38,
5250 Fruens Bøge. Tlf. (09) 17 05 98.
Best.medl.: OZ9YB, Erling Bachmann, Kærbyvejen,
5290 Marslev. Tlf. (09) 95 12 47.
Efter GF den 15. maj 1972 er bestyrelsen som ovenfor vist. 

Referat fra GF, samt øvrige oplysninger om bestyrelsens planer 
for næste sæson følger.

Vy 73 de OZ8HV, Helge.

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:

OZ5KD Knud Dantoft, Golfparken 111, 
9000 Alborg. Tlf. (08) 12 10 74.
OZ7EM E. Madsen, Sebber Centralskole, 
9240 Nibe. Tlf. (08) 35 50 69.

HURUP
Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsminde Skole.
Møde: Hver torsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbøl. Tlf. Krik 85. 
Næstfmd.: Eskild Jeppesen, Koldby.
Kass.: Søren Erik Nielsen, Bedsted. Tlf. 180.
Sekr.: OZ4XL, Svend Lauritzen,
Hassing Central 94 91 11 (122).
Best.medl.: Poul Nielsen, Gjettrup, som også er vores rådgi
vende tekniker.
Vi havde generalforsamling d. 27/4, og på det konstituerende 

bestyrelsesmøde blev OZ5MR genvalgt til formand. Ellers ser 
valget ud som ovenstående.

Vi har i dag d. 18/5 modtaget klublicens, og vil snart være 
QRV på 2 m. Mødeprocenten ligger stadig høj, ligeledes aktivi
teten.

Vy 73 de OZ4XL, Svend.

STRUER
Call: OZ3EDR.
Lokale: Bryggergade 7, »Frugtkælderen«.
Møde: Torsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmer Roesen, Tårngade 19.
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Program:
Som afslutning på vinterens aktivitet afholder vi udflugt lør

dag d. 17/6-72. Afgang fra Struer havn kl. 10,00 med »M/S 
Solvei« til Tambohus Kro. Husk tilmeldelse til bestyrelsen se
nest 3 dage før.

Sommerferie fra d. 17/6 til d. 14/9. Alle vore medlemmer 
ønskes en god ferie.

Vy 73 de OZ9VH.

ÅLBORG
Call: OZ8JYL.
Lokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18, Ålborg.
Møde: Hver onsdag kl. 20,00.

Konstitueret formand: OZ4X, Erik Hansen, Prinsensgade 46,
9000 Ålborg.
Giro: 4 47 99.
Der kan ikke blive meget at skrive om denne gang p.g.a. 

travlhed med det store arrangement, vi som bekendt har i Tra
num.

Kan I huske hvornår? Ellers skal jeg hjælpe jer. Det er fra 
d. 8. juli til d. 16. juli 72.

For nærmere se OZ-annoncen maj 72 side 202.
Rævejagter:

Vi har endnu 4 jagter på programmet. De er som følger:
D. 19/8 kl. 15,00 kort 1316 IV K.
D. 2/9 kl. 15,00 kort M 1013 G.
D. 16/9 kl. 15,00 kort 1316 IV K.
D. 30/9 kl. 15,00 kort M 1013 G.
Nærmere om vore sendetider se OZ marts 72 side 121.
Sidste sending er fortsat 16,30.
Klublokalerne holder en tiltrængt ferie fra d. 28/6 til d. 9/8, 

således at sidste aften er d. 28/6, og første er d. 16/8. På 
gensyn efter ferien.

Vy 73 de OZ30B.

K R E D S
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4GS Svend Sigersted, Borgmestervej 58, 
8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.
OZ7IN Irvin Nielsen, Enebærvej 4,
8240 Risskov. Tlf. (06) 17 70 61.

HERNING
Call: OZ8H.
Lokaler: Møllegade 14, Herning.
Fmd.: OZ9OG, Otto S. Nielsen, Brændgaardvej 33,
7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.
Sammen med Give afdelingen arrangeredes veltilrettelagt 

turtil B&O-byen i Struer onsdag, den 19. april med det impone
rende antal af ca. 80 deltagere incl. XYL - til hvem der rettes 
en særlig tak.

På B&O blev vi modtaget af 12 velvillige radioamatører. Deref
ter deltes mødedeltagerne i hold, og rundvisningen begyndte. 
Det blev en levende og interessant aften, hvor vi bl.a. så, hvor
dan farve- samt sort/hvid-TV, grammofoner og båndoptagere 
bliver fremstillet.

Efter rundvisningen var B&O vært ved en kop kaffe m/brød. 
Under kaffeslabberadsen holdt OZ4BM foredrag om indstrå
lingsproblemer i HI-FI udstyr. Derefter kunne deltagerne stille 
spørgsmål. Kl. 22.45 takkede vi af, og der var almindelig hjem
kørsel.

Herning og Give afdelingen retteren hjertelig tak til samtlige 
rundvisere og foredragsholdere på B&O. - Tak for en dejlig

aften. Jeg tror godt, vi kunne have brugt endnu adskillige timer 
på B&O.

Til underretning meddeles, at rævejagterne er begyndt. Vi 
kører i øjeblikket med 8 hold. Der må være flere, der ligger 
med rævemodtagere, og som skal ud at motionere? Se nu 
at få rævemodtageren ud af mølposen. Det er endnu ikke for 
sent.

Vy 73 de Børge.

KOLDING
Fmd.: OZ5VY, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16. Tlf. 52 36 97. 
Vi holder stadig sommerferie og det eneste oprivende, der 

er sket i afdelingen er, at OZ3VG-7UH har fået en antenne 
opsat på deres nye QTH. Det er lykkedes at få denne tilladelse 
hos Arbejdernes Andelsboligforening her i Kolding, ved brug 
af EDRs formularer. Boligforeningen stillede sig ualmindelig 
velvillig overfor ansøgningen og godkendte projektet, kun med 
den betingelse, at der blev tegnet en forsikring for eventuelle 
skader forvoldt af antennen.

Vy 73 de OZ5VY, Orla.

RANDERS
Call: OZ7RD.
Lokale: Hobrovejs gamle sygehus.
Fmd.: OZ3LR, K. Lyngby, Vendsysselvej 17, 8900 Randers. 
Kass.: OZ1DZ, Per Madsen. Tlf. (06) 42 89 86.
Som afslutning på denne »sæson« før sommerferien, afhol

der afdelingen en Set. Hans-aftensfestonsdag d. 21/6 kl. 19,00 
i lokalet. Entré bliver en pakke til værdi 5,- kr. Vi starter med 
en bid mad etc., dervil blive vist Congo-film ved Imm. Christen
sen, efterfølgende kaffebord, underholdning, pakkeauktion, og 
OZ2BT leverer diverse til auktionen; der vil være mulighed 
for en svingom, så vi håber at se så mange som muligt af 
jer til en hyggelig aften.

God ferie,
Vy 73 de OZ3LR.

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegades skole 2. sal.
Møde: Hver onsdag kl. 19.
Fmd.: OZ1ZN, Leif Snelev, Tangevej 92a, 6760 Ribe.
Tlf. (05) 42 04 19.
Der er-som allerede nævnt i maj-OZ-pausei den almindeli

ge mødevirksomhed indtil onsdag d. 9. august. Der foregår 
dog alligevel lidt, idet nogle af os deltager i en rævejagt i 
ny og næ, mens andre bygger modtager til samme formål.

D. 17. maj meddelte P&T afdelingen sendetilladelse under 
kaldesignalet OZ1RIB 

Så er den sag i orden, og vi mangler »kun« en station.
God sommerferie. Vel mødt på rævejagt.

Vy 73 de OZ1ZN, Leif.

ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
Lokale: Neptunvej 70, 8260 Viby.
Fmd.: OZ5SB, Svend Erik Jensen, Bispehavevej 416 th., 
8210 Arhus V.
Kass.: Karsten Messel, Akacievej 9, 8240 Risskov.
Tlf. (06) 17 51 81.
Sekr.: OZ7DW, Jens Christensen, Rosenhøj 5 B,
8260 Viby J. Tlf. (06) 29 05 86.
Program:

Lørdag/søndag den 17/18 juni kl. 20,00:
STORE ØSTJYSKE MESTERSKAB se OZ maj 72 under »Ræ
vejægeren«.
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Torsdag den 22. juni kl. 20,00, Neptunvej 70:
Planlægningsmøde for den kommende sæson. Se X-QTC 
for nærmere program. Vi vil gerne se alt, hvad der kan krybe 
og gå af amatører i Århus.

Tirsdag den 27. juni kl. 20,00:
Odderkortet - Århus jagt Nr. 3/72.
Turneringsjagt med 2 ræve. Kaffe i Beder.

Torsdag den 29. juni kl. 20,00, Neptunvej 70:
Der er i nogle af de små hjem lavet tællere til 50 MHz og 
denne aften vil OZ5TG-OZ8LQ og evt. OZ7OF komme og 
vise, hvad de har fået ud af deres anstrengelser.

Torsdag den 6. juli kl. 20,00. Neptunvej 70:
Da det »gamle« totoneudstyr er ved at være forældet, har 
OZ3LQ udviklet en 5 tone »transceiver« med 10 integrerede 
dapser og en håndfuld diskrete komponenter.
Alt dette og et nyt toneidentifikationssystem vil han fortælle 
om den aften.

Torsdag den 13. juli kl. 20,00, Neptunvej 70:
Der har i den senere tid været en vis interesse for Slow 
Scan TV og der vil nu være chance for at høre nærmere 
om dette og til at stille spørgsmål til et panel af »Slow- 
Scanister«.
Man ser, at afdelingen ikke holder sommerferie i år. Dette 

dels for at stimulere aktiviteten og dels fordi vi jo ikke alle 
holder ferie på samme tidspunkt. Det er også planen at holde 
møde hver torsdag for at se om dette aktivitetsmæssig vil bringe 
landets næststørste lokalafdeling op på et tåleligt niveau.

Vy 73 de OZ5SB, Svend/OZ7DW Jens.

K R E D S
Hovedbestyrelsesmedl.:

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

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Lokale: Slotsgade 16'.
Fmd.: OZ8IN. Iver Nissen. Tlf. (045) 2 53 78.
Kass.: OZ6WT, Børge Jessen, tlf. (045) 2 11 52.
Program:
Sommerferie til 15/8-72.

Vy 73 de OZ5GK, Kurt.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Guderup.
Kass.: OZ6HY, Hans Martin Nielsen, Kløvertoften 3,
6430 Nordborg. Tlf. (044) 5 62 00.
Afdelingen holdt sin ordinære generalforsamling torsdag d. 

27. april 1972.
Dirigenten, OZ1AR gav ordet til sekretæren, OZ2QC, der af

lagde beretning fra protokollen. Godkendtes.
Kasserer og køkkenchef, OZ6HY, fremlagde det reviderede 

regnskab, som viste et meget pænt resultat.
OZ6HY blev genvalgt som kasserer.
OZ5VW blev genvalgt som suppleant.
OZ1AR og OZ9NS blev genvalgt som revisorer.
Bestyrelsen er således uændret.
Program:
22. juni 1972: Foredrag. OZ8DS vil fortælle os om zener-

dioder og de nyere transistorer, så der er lagt op til en hyggelig 
aften.

OZ1LN har sagt ja til at holde et foredrag om sin modtager, 
tidspunktet er endnu ikke fastlagt.

Vy 73 de OZ2QC, Jørgen.

SØNDERBORG
Lokale: c/o Winds Radioservice, Sjællandsgade 18,
6400 Sønderborg.
Kass.: OZ3GY, Karl Aage Hansen, Damvej 13,
6320 Egernsund. Tlf. (046) 5 04 44.
Tilslutningen til teknisk kursus er over forventning. Til et 

møde var vi 23. Der er ingen aktiviteter i juli, men vi starter 
igen i slutningen af august 1972. Bestyrelsen ønsker alle en 
god sommerferie.

Vy 73 de OZ6AQ.

ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ5WK, Kalle Wagner, Ærholmen 9, 6200 Åbenrå. 
Tlf. (046) 2 13 11.
Program:
Det månedlige møde i klubhuset bliver torsdag, den 22. juni 

kl. 19.30. Der er som sidste gang heller ikke til dette møde 
blevet fastlagt noget program, men de indviede kan mærke 
duften af Skt. Hans.

For at interesserede fra naboafdelingerne skal have lejlighed 
til at deltage i vore rævejagter, gives der her et uddrag af 
reglerne:

Tider: Hver onsdag indtil den 13. september.
Sendetider: Ræv 1 kl. 19.30-19.40-19.50-20.00 og derefter 
hvert 5. minut indtil 21.00.
Ræv 2 kl. 19.31-19.41-19.51-20.01 og derefter hvert 5. minut 
indtil 21.01.

Udsendelsernes varighed er 1 minut.
Kort: Der skiftes månedsvis mellem to kort.
I april-juni-august køres efter kort 1 
1212 III NØ Hoptrup.
I maj-juli-september køres efter kort 2 
1211 IV NØ Kliplev.
(begge kort er 1:25.000)
Aflevering af startkort: Ikke før efter anden udsendelse og 

ikke efter kl. 21.05.
Startgebyr: 30 kr. pr. hold.
Se også under »Landsarrangementer«.

Vy 73 de OZ6IC.

LANDSARRANGEMENTER
Fra den 9.-19. juni afholdes der på Exe i Flensborg en stor 

messe »Internord«, hvor der vil være arbejdende amatørstatio
ner på alle HF-bånd + 2 m med SSB-CW-RTTY. Desuden har 
DL2RZ lovet at vise amatør-TV, evt. også slow-scan.

Man vil også være qrv over repeateren.
Tag på weekend-tur til Flensborg! Der er nok at se på også 

for XYL og YL.
Den 8.5. var medlemmerne fra de sdj. afdelinger inviteret 

til en mødeaften hos amatørerne i Flensborg. Der deltog 19 
mand fra Sønderjylland, der fik en hyggelig sludder med deres 
bekendte fra båndene.

OZ6IC

Finsk Radio Sommerlejr i tiden 22.-30. juli 1972.
Lejren organiseres af SRAL og klubben Kuopion Seitoset, 

og er beliggende 5 mil syd for byen Kuopio, med call: OH7AA.
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Programmet er følgende:
Lørdag 22.7. ankomst dag, med velkomst til deltagerne. 
Søndag 23.7. Dag til at stifte hinandens bekendtskab. 
Mandag 24.7. Dag for unge amatører og XYL's.
Tirsdag 25.7. Rundtur og esperanto dag.
QSO med esperanto G MT 18-20 CW 14.025. 21.025. Fone 

14.240. 21.240.
Onsdag 26.7. DX-dag.
Torsdag 27.7. UHF-VHF og satellit dag.
Fredag 28.7. Teknisk dag og rævejagtstræning.
Lørdag 29.7. Nordisk mesterskab i rævejagt, samt lejrbål om 

aftenen.
Søndag 30.7. Afslutning og hjemrejsedag.
Under hele sommerlejren er der fine muligheder til at svøm

me, tage saunabade, arbejde med 6 forskellige stationer, fiske, 
deltage i lotterier, konkurrencer, bold-spil, sejlture, film osv. 

Som en vigtig ting, er der masser af sjov for børnene!
Et hotel med bar og dans findes ca. 2 mil fra lejren.
Der håbes på stor tilslutning fra Danmark til denne lejr, og 

sidste tilmeldingsfrist er den 15. juli 1972 til:
RADIOAMATEUR CLUB KUOPION SEITOSET 
BOX 8, 7 01 01 KUOPION 10, FINLAND.
Velkommen til de tusind søers Finland.

OZ5WK

Nye medlemmer.

12768 Anny Christensen c/o Grønlund, Arnegaardsvej 47,
Abyhøj.

12769 Henning H. Petersen, Grønnevej 253, 5, Virum.

12770 Svend Gøth, Tranemosevej 25, Stenløse.

12771 Jørgen Lund, Ny Refsvej 47, Hurup Thy.

12772 Jens Chr. Jensen, »Kjærsgård«, Eidervej, Silkeborg.

12773 Leif Kofod-Jensen, »Bakkedal«, Uggeløse, Lynge.

12774 Erling Ferdinandsen, Snerlevej 9, Nakskov.

12775 Tove Møller Christensen, Aarestrupsvej 8, Ålborg.

12776 Peter Fuglsang, Løgstørgade 53 tv., København 0.

12777 Geert Nielsen, Byagervej 101 mf., Birkerød.

12778 Bent Abild, Abild, Tønder.

12779 Preben Nimgaard, Voldfløjen 20, Brønshøj.

12780 Kaj Kragh, Foltmannsvej 23, Vadum.

12781 Egon Børgesen, Ewaldsensvej 4, København F.

12782 Erik Højbjerg Jakobsen, Acacievej 2, Kirke-Såby.

12783 Vagn Aage Abildbak, Viborg Landevej,
Hornstrup Kirkeby, Vejle.

12784 Jørgen Josephsen, Hvide Sande.

12785 Kim Skovbjerg Poulsen, Dryadevej 13, Hvidovre (A).

12786 Peter Rasmussen, Langegade 15, Odense.

12787 OZ7YL, Svatave Visser, Kollemosevej 31 A, Holte. 

.12788 Kurt Hovgaard, Kolding Landevej 61, Vejle.

12789 Bjarne A. Andersen, Søndergade 161, Frederikshavn.

12790 Oluf Nørregaard Sørensen, Storhøjvej 9, Løgstrup.

12791 Torben Kurt Jensen, Hasmarkmosen, Otterup.

12792 Tage Mortensen, Rømøvej 17, Kolding.
12793 OZ1ZC, Henning Pennerup, Vestergade20, Humium, 

Struer.

12794 Benny Steen Nielsen, Vadum Alle 38, Kastrup.

12795 Per Appel, Bakkekammen 67, Holbæk.

Atter medlem.

2314 John Falding, Gardes Alle 32, Hellerup.

1738 E. P. Hedegaard, Tinghøjvej 5, Søborg.

6755 OZ9KR, Bent Schulein, Skolevej 12, Vemmelev.

6393 OZ5LI, Robert Leidecker, Karrebækvej 100 E, 2tv., 
Næstved.

10179 Carl Lorenzen, Kalkovnsvej 21, Haderslev.

8634 Christian Reich, Karlemosevej 1232 tv., Ølby Lyng, 
Køge.

4521 OZ2QE, fru I. E. Staack-Petersen,
Risbjerggårdsalle 63, Hvidovre.

6191 OZ2TR, Tønne Rasch, Sveasvej 16, Rønne.

3734 Fr. Johs. Olsen, Sabroesvej 19 D st., Helsingør. 

4498 Herbert Larting, Hvidovregade 7, Hvidovre.

5307 OZ2JO, Ib Skovgaard Jensen, Øverødvej 56, Holte. 

7083 Vagn Jensen, Kapellanvej 28, Holbæk.

7467 OZ2PV, K. Øllgaard Nielsen, Istedgade29, Holstebro.

Nye tilladelser.
A 6068 OX3AY, E. Astrup Jensen, 3953 Godhavn.
A 8807 OX3BO, P. B. Aa. O. Andersen,

I.T.T. Arctic Services Inc., 3970 Dundas.
A 6043 OX3ER, E. Rytter, 3980 Scoresbysund.
A 7924 OX3FH, F. F. Olsen,

Telestationen, boks 602, 3900 Godthåb.
A 12400 OX3HV, H. V. Rasmussen, 3983 Daneborg.
A 10833 OX3JW, B. S. Johansen, 3930 Grønnedal.
A - OX3MU, G. Lauritsen, Store Slette, 3900 Godthåb.
A 8687 OX3OS, O. Sunksen, 3962 Upernavik.
A OX3OU, O. N. Andersen, 3911 Holsteinsborg.
A — OX3SE, E. K. Skov, 3925 Tingmiarmiut.
A 8953 OX3VJ, P. V. Jørgensen, 3914 Aputiteq.
A 9816 PX3WH, O. W. Pedersen,

Loranstationen, Angissoq, 3922 Nanortalik.
A - OX3XE, C. S. Hansen, Kamikorfik E8,3920 Julianehåb. 
A — OX4AG, M. A. Barnacascel, 3910 Søndre Strømfjord. 
A — OX4AH, D. V. Sjoberg, 3910 Søndre Strømfjord.
A - OX5AH, F. J. Repko, Thule AB, 3970 Dundas.
A - OX5AS, R. E. Cash, Thule AB, 3970 Dundas.
A - OX5AJ, J. D. Dunstan, Thule AB, 3970 Dundas.
A - OX5AL, G. K. Sweeley, Thule AB, 3970 Dundas.
A - OX5AR, D. W. Klouzek, Thule AB, 3970 Dundas.
A — OX5AT, C. E. Rains, Thule AB, 3970 Dundas.
A - OX5AU, R. L. Howton, Thule AB, 3970 Dundas.
A 12672 OX5BT, R. E. Tyrrell, Thule AB, 3970 Dundas.
A - OX5BQ, V. J. Fogh, Thule AB, 3970 Dundas.
C - OY5AD, A. Durhuus, 3860 Vestmanna.
C - OY5PH, P. S. P. Hentze, 3811 Skopun, Færøerne.
B - OZ1FDF, Frivilligt Drenge Forbund,

Vestervej 1, 8500 Grenå.
D 8504 OZ1FU, F. N. Pedersen, Adelgade 65, 5400 Bogense. 
D - OZ2NP, P. Hansen Nordvang,

Lillievej 7, 2600 Glostrup.
D 12493 OZ3VS, G. E. Sylvest,

Genforeningspladsen 45, 2400 København NV.
D 12434 OZ5UZ, L. Erup, Sorø Akademi, 4180 Sorø.
D 11392 OZ5ZB, B. H. Jensen,

Louis Hammerichsvej 235, 8200 Arhus N.
C - OZ6CD, E. O. S. Arnholtz,

Finlandsvej 3, 9800 Hjørring.
D - OZ6JV, J. H. Nielsen, Dalgas Avenue 8, 8000 Århus C. 
D 12413 OZ6TS, T. L. Sørensen, Sørup, 9530 Støvring.
C 12391 OZ7LD, B. K. Pedersen,

Kløvermarken 46, 3060 Espergærde.
A 12787 OZ7YL, S. M. Visser, Kollemosevej 31 A, 2840 Holte. 
D 8150 OZ8HX, K. G. Sørensen, Hasselholt, 7830 Vinderup.
D - OZ8IK, P.A. Jensen, Fællesejevej4,4700 Næstved.
C 12512 OZ8TY, K. T. Madsen, Uhre Skov, 6064 Jordrup.
D 11514 OZ8XT, H. B. Thomsen, Ortopædisk Hospital,

Hans Knudsens Plads 3, 2100 København 0.
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Inddragelse.
A OX3BK, B. H. Kristensen, 3952 Jakobshavn.
A OX3BS, B. Strandtoft, 3920 Julianehåb.
A OX3BX, T. Frost Hansen, Teletjenesten Box 8,

3910 Sdr. Strømfjord.
A OX3DE, U. C. Østergård, 3940 Frederikshåb.
A OX3DJ, K. Jensen, 3971 Thule.
A OX3DQ, J. H. Nielsen, Thule Ab, 3970 Dundas.
A OX3FRH, E.D.R. afd„ 3940 Frederikshåb.
A OX3FS, F. V. Steenstrup, 3923 Narssarssuaq.
A OX3GV, G. V. Pedersen, Brøndlundfjord, 3972 Nord. 
A OX3OJ, O. Jensen, 3970 Dundas.
A OX3PX, H. P. Hansen, 3971 Thule.
A OX3SA, S. Lutzen, 3924 Prins Chr. Sund.
A OX4AA, J. V. Vincent, 3910 Sdr. Strømfjord.
A OX4AB, J. M. Bryant, 3910 Sdr. Strømfjord.
A OX4AC, G. Burrowes, 3910 Sdr. Strømfjord.
A OX4AD, U. M. Schultz, 3910 Sdr. Strømfjord.
A OX4AK, J. M. Polyak, 3910 Sdr. Strømfjord.
A OX4AM, B. T. King, 3910 Sdr. Strømfjord.
A OX4FE, J. M. MC Comb, 3910 Sdr. Strømfjord.
A OX5AA, G. C. Bushholz, 3971 Thule.
A OX5AB, D. L. Lyndon, 3971 Thule.
A OX5AC, R. G. Aubry, 3971 Thule.
A OX5AD, B. J. Sisco, Thule AB, 3970 Dundas.
A OX5AE, U. D. Houlette, Thule AB, 3970 Dundas.
A OX5AF, R. C. Sample, 3971 Thule.
A OX5AG, R. W. Moravek, Thule AB, 3970 Dundas.
A OX5AI, R. O. Davis, 3971 Thule.
A OX5AK, J. M. Polyak, 3971 Thule.
A OX5AM, B. T. King, 3971 Thule.
A OX5AN, C. F. Rothrock, 3971 Thule.
A OX5AP, R. Arild, Thule AB, 3970 Dundas.
A OX5AQ, F. J. Thornburgh. 3971 Thule.
A OX5AS, G. A. Fortier, 3971 Thule.
A OX5AT, E. A. Zeitler, 3971 Thule.
A OX5AV, S. E. Wimbush, 3971 Thule.
A OX5AW, T. H. Smith, 3971 Thule.
A OX5AX, W. D. Harding, 3971 Thule.
A OX5AY, S. M. Scott, 3971 Thule.
A OX5AZ, G. F. Laplante, 3971 Thule.
A OX5BA, B. J. Zater, 3971 Thule.
A OX5BB, J. M. Hansen, 3971 Thule.
A OX5BC, R. K. Hansen, 3971 Thule.
A OX5BD, H. S. Peck, 3971 Thule.
A OX5BE, R. L. Lannen, 3971 Thule.
A OX5BF, T. E. Dixon, 3971 Thule.
A OX5BG, R. G. Harris, 3971 Thule.
A OX5BH, W. B. Butcher, 3971 Thule.
A OX5BI, R. J. Isaman, 3971 Thule.
A OX5BK, E. C. Miller, 3971 Thule.
A OX5BL, R. B. Riddel, Thule AB, 3970 Dundas.
A OX5BM, C. S. Wilson, Thule AB, 3970 Dundas.
A OX5BO, C. M. Carter, 3971 Thule.

B OZ1LP, L. E. Pedersen, Søndergade 16, Lynæs,
3390 Hundested.

B OZ1MU, G.A.V. Lauritzen, Nohring, 8382 Hinnerup.
B OZ2MY, N. J. Jørgensen, Louisehøj 15, 2880 Bagsværd.
A OZ6ER, E. Rytter, 6980 Tim.
B OZ6OS, O. B. Sfinksen, Camilla Nielsensvej 24,

2000 København F.
B OZ4FO, F. F. Olsen, Frimestervej 69, 2400 København NV.
B OZ3UD, R. M. Frederiksen, Banestien 9,

Svejbæk, 8600 Silkeborg.

OZ
Tidsskrift for amatørradio 

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

Næstformand:
OZ3Y Hans Rossen, Halsebyvej 1, 4220 Korsør.

Tlf. (03) 58 01 02.

Sekretær:
OZ4GS Svend Sigersted. Borgmestervej 58, 8700 Horsens.

Tlf. (05) 62 18 34.

Forretningsudvalg består af 3Y, 4GS og Grethe (uden stemme
ret).

VHF-udvalg: OZ5WK, OZ5KD, OZ5GF.

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 77 33.
Funktionærer:
Grethe (Kasserer) Grethe Sigersted, Borgmestervej 58,

8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.

Medlemsbladet »OZ«
Hovedredaktør og ansvarshavende: OZ7XG Erling Hansen, 
Sophus Bauditz Vej 14, 5000 Odense. Tlf. (09) 11 31 09.

Teknisk redaktion (Hertil sendes alt teknisk stof): OZ7AQ, Bent 
Johansen, Farum Gydevej 28, 3520 Farum. Tlf. (01) 95 11 13.

VHF-redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod 0, 7400 Her
ning. Tlf. (07) 16 61 36.
Amatørannoncer sendes til kassereren.

ALLE ANDRE ANNONCER
sendes til OZ3BH, Carsten Brendstrup-Hansen,
Risbro 29, 2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 74 15.

Årskontingentet til EDR udgør 70,- kr. incl. tilsendelse af »OZ«. 
Ved indmeldelse betales desuden et indskud på 10,- kr. for 
tilsendelse af emblem m.v.

Tryk: John Hansen Bogtryk, Strandvejen 9, 5800 Nyborg.
Tlf. (09) 31 04 58.

Udebliver OZ klages skriftligt til det lokale posthus. Giver kla
gen ikke resultat, reklameres til kassereren, som da starter 
en officiel undersøgelse af sagen.
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Genudstedelser
B 285 0Z3NN, Niels Nielsen, Ålborggade 15,8900 Randers
B - OZ3PF, Per Bachmann Floytrup,

Kornbakken 16, 2970 Hørsholm.
B - OZ3XT, Erik Kjeldsen, Kysttoften 3,4400 Kalundborg.
B - OZ6AM, Aage William Møller,

Lærkevej 1, 8721 Daugård.
B 1815 OZ6KR, Knud Rasmussen Høgh,

Tranevej 23, Brendal, 7100 Struer.
A 4261 OZ7MA, Arne Richard Pedersen,

Rønnealle 34, 3450 Allerød.
B - OZ8TZ, Fritz Primdahl, Sølvvej 6,3060 Espergærde.
A 6422 OZ9FS, Finn Vogelius Steenstrup,

Zentavej 19, 9260 Gistrup.
B - OZ9PL, Preben Reinholt Lustrup,

c/o Christiansen, Heidesvej 19, 8270 Højbjerg.


