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Det nye år og OZ

Som teknisk redaktør (TR) for EDRs kæle
barn OZ kan man ikke her ved årsskiftet lade 
være med at gøre en slags status over året, 
der svandt, ligesom det er naturligt at gøre 
sig visse tanker om, hvad det kommende vel 
kan bringe.

Vi har nu et stort OZ, som det stort set er 
lykkedes at holde frit for „fyld", idet den 
langt overvejende del af stoffet har været 
originalt arbejde hidrørende fra medlemmer
ne selv. Denne linie skulle meget gerne fort
sættes, og det skal derfor være mit første og 
største nytårsønske, at alle amatører, der nu 
i vinterens løb har eksperimenteret med tin
gene og har nået et eller andet resultat, og 
som evner at nedfælde deres erfaringer på 
papiret, vil tænke på dem af deres kammera
ter, der har hjælp behov og ganske naturligt 
søger denne i OZ.

For det er jo ikke tanken med OZs kon
struktioner blot at stille fuldt færdige pragt
værker til skue. Meningen er jo simpelthen, 
at vi hjælper hinanden med at dygtiggøre os 
i vor hobby, således at vi alle kan få stadig 
større fornøjelse heraf. Det er da også med 
stor glæde, man kan se tilbage på den nu af
sluttede årgang og konstatere, at det netop 
er denne ånd, der i høj grad har præget bla
det.

Skal det nu imidlertid lykkes at bibeholde 
OZs kvalitet og helst stadig forbedre den, er

det absolut nødvendigt med en stadig tilgang 
af manuskripter. Der kan hurtigt blive ebbe 
i kassen med artikler hos TR, og det vil ikke 
kunne ses på OZ, før det er for sent. Det har 
været sagt før, men det må nødvendigvis 
gentages: OZ skrives i hovedsagen af læserne. 
Redaktørerne kan ikke og skal ikke fylde bla
det selv.

For at stimulere interessen for at indsende 
konstruktionsartikler startede vi i 1962 en 
lille konkurrence, der endnu ikke er afsluttet, 
idet der stadig ligger nogle få manuskripter 
til offentliggørelse. Denne konkurrence er 
blevet en succes, som enhver læser af OZ 
selv har kunnet konstatere. Vi kunne derfor 
tænke os at fortsætte under en eller anden 
form, når denne er helt afviklet en gang i 
foråret — så det er slet ikke for tidligt at 
begynde arbejdet, hvis man vil være med!

Der er ganske givet masser af amatører, 
der kunne yde ganske udmærkede bidrag til 
OZ, men som af en eller anden grund er til
bageholdende. Der skal måske en eller anden 
impuls til, for at sætte tingene i gang, men 
det lader sig jo kun gøre, når man ved, hvor 
impulsen skal tilføres! Derfor: skriv et par 
ord til TR, hvis du har en idé, men ikke er 
helt klar over, hvordan sagen skal gribes an.

Og hermed ønsker jeg alle læserne et godt 
nytår med håbet om stadig fremgang for vor 
fælles sag, OZ. Vy 73 de OZ7AQ.
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Lidt om moderne HF-transistorer
Beregningseksempler. 

Af OZ6NF.

Når man vil lave et apparat af et lidt større 
omfang, bliver man på eet eller andet tids
punkt nødt til at tænke sig om og lægge en 
plan for det elektriske kredsløb, eller med 
andre ord, lave et fornuftigt diagram med 
alle komponentværdier. Først da har man 
noget reelt at holde sig til.

Der er dem, der mener, at beregninger som 
sådan er af det onde. De siger, at det dels er 
tidsspilde, fordi det alligevel aldrig går så
dan, som man havde beregnet, og dels, at det 
er meget hurtigere at prøve sig frem! — Det 
er jo muligt, at nogle mennesker har det så
dan, men i og for sig er beregninger jo kun 
en måde, hvorpå man tænker sig grundigt 
om på. Hvis de kan hjælpe til at gøre et dia
gram mere fuldstændigt, stiger chancerne 
for, at det bliver et godt apparat, man får 
lavet sig. I et rimeligt omfang er beregninger 
derfor altid berettigede. Men de er kun et 
middel, ikke et mål i sig selv.

I denne artikel skal vi nemlig regne. Tran
sistorerne har jo dette med de lave indgangs
impedanser og ikke så høje udgangsimpedan
ser, så man kan let komme galt i byen med 
sine kredse, hvis man ikke tager bestik i for
vejen. Tag med det samme OZ for dec. 62 
frem, jeg vil refere til figurerne 2, 4 og 5 på 
side 369—370.

I. Mellemfrekvensforstærker til 5,2 MHz.
Vi tænker os, at denne MF-forstærker skal 

bruges til at forstærke signalerne fra et kry-

Jeg har regnet med transistorerne AF124, 
men AF114, OC171 og OC615 kan uden videre 
give samme resultater. AF125, AF126, OC170, 
OC169 og OC614 kan også bruges, men vil 
nok give lidt mindre forstærkning.

Tilbage er beregningen af kredsene. Af 
fig. 2 og 5 i sidste nr. fås: For 5,2 MHz : Gmax 
= 39,5 dB, eller for to transistorer: 79 dB.

gie = 0,75 mA/V; rie = 1,33 kΩ = ind
gangsmodstanden.

goe = 12 μA/V; roe = 83,3 kΩ = udgangs
modstanden, eller den „indre modstand", lige
som ved rør.

Transistorerne kan give 79 dB i forstærk
ning. Vi skal kun bruge 60 dB, så vi kan tabe 
19 dB i kredsene, eller med tre kredse, ca. 6 
dB i hver. Af fig. 4 i sidste nr. finder vi, at

Fig. 1.
Mellemfrekvensforstærker til 5,2 
MHz. Effektforstærkning: 60 dB. 

Strømforbrug:
2,2 mA ved 12 Volt.

stalfilter på 5,2 MHz ca. 60 dB, inden de fødes 
til en detektor. Vi behøver derfor ikke at tage 
hensyn til selektiviteten, det er besørget med 
krystalfiltret.

Modstandene er valgt sådan, at transisto
rens arbejdspunkt bliver 6 V og 1 mA. Hertil 
passer nemlig værdierne i sidste nr.’s fig. 5.

= 7,9. Basis skal altså tappes ind på 1/8 af 
.hele spolen. På fig. 1 ses det færdige resultat. 
Modstandene på 470 Ω er en slags parasit
stoppere.
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tilpasse mellem 83,3 og 1,33 kΩ, og omsæt-

sistorernes belastning af kredsen er udgangs
modstanden i parallel med den optransfor
merede indgangs-do., der tilsammen bliver 
halvdelen af udgangsmodstanden, da vi skal 
have impedanstilpasning, altså her ca. 42 kΩ. 
Når Qb skal være halvdelen af QU) vil det si
ge, at kredsens resonansmodstand skal være 
netop 42 kΩ. Hvis Qu = 120, skal reaktansen

det svarer på 5,2 MHz til L = 10,5 μH, og 
C = 85 pF. — Basis skal tappes ind på spo
lerne, så man får det rigtige omsætningsfor
hold, og dermed impedanstilpasning. Vi skal



II. Højfrekvensforstærker til 15 meter.
Vi tænker os forstærkeren anvendt som 

HF-trin i en modtager til 15 m, og vil have et 
støjtal på højst 8 dB, forstærkning på 10 dB 
for at reducere blanderstøjen til noget betyd
ningsløst, og iøvrigt skal trinet være så selek
tivt som muligt. Fig. 2.

Hvis støj tallet er mindre end 8 dB, er det 
tilstrækkeligt til, at atmosfærisk og kosmisk 
støj er afgørende for den anvendelige følsom
hed af modtageren. Iflg. fig. 2 i sidste OZ er 
støjtallet ca. 2 dB for AF124 på 21 MHz, så 
hvis vi taber 6 dB i antennekredsen, kommer 
vi netop op til 8 dB. Af fig. 2 og 5 finder vi 
for 21 MHz:

Gmax == 28 dB,
gie = 2,5 mA/V; rie = 400 Ω,
goe =  55μA;             roe  18,2 kΩ.

I kollektor-kredsen skal vi derfor tabe 28 - 
6 - 10 = 12 dB for at få 10 dB forstærkning 
fra antenne til udgang, og af fig. 4 finder vi,

• 9,1 = 3,0 kΩ.
Hvis vi nu skønner, at vi kan lave en spole, 

der har et ubelastet Q på 150, skal reaktan- 
sen af L og C være 3000/150 = 20 Ω, og det 
giver på 21 MHz hhv. 0,15 μH og 375 pF. — 
En sådan kreds er upraktisk, så derfor fore
slår jeg, at vi laver en spole med dobbelt så 
mange vindinger, altså på 0,6μH., og kobler 
kollektoren ind på midten. Basis skal så kob
les ind på knapt 1/7 heraf, altså knapt 1/14 
af hele spolen. Kondensatoren skal være 1/4 
af 375 pF eller 95 pF.

Antennekredsen beregnes på samme måde, 
vi kender jo det tab, vi skal have, og de im
pedanser, der skal belaste den. Regner man

med 75 Ω antennekabel, finder man: 0,009 μH. 
og 5500 pF. Dette er endnu mere upraktisk 
end kollektorkredsen, men man kan i stedet 
tage en spole på 0,5 μH. og 95 pF ligesom i 
kollektorkredsen, men tappe basis ind på 1/8 
af spolen, og antennen ind på 1/4 heraf, eller 
1/32 af hele spolen. Det sidste bliver måske 
ikke en hel vinding, men det gør ikke noget, 
at man kobler lidt kraftigere end de tørre tal

Fig. 2.
HF-forstærker til 15 m. Støjtal: 8 dB og forstærk

ning: 10 dB. Strømforbrug: 1,1 mA.

Båndbredden af kredsene kan let beregnes. 
For 3 dB ned er kurven for en kreds jo B =

qj—, og for en kreds på 21 MHz og Q = 150
fås B = 140 kHz. — Nu er vore kredses Qb 
jo mindre end 150, men båndbredden bliver 
lige så mange gange større, som Qb er min
dre end Qu . Således får vi for antennekred-

3

antal vindinger pa spolen, basis hhv. kollek- 
tor skal sluttes til regnet fra den kolde ende. 
Når man gør dette, bliver belastningen på 
kredsen netop halvdelen af udgangsimpedan
sen, og så kan man beregne den resonans
impedans, kredsen skal have, af formlen:

af kredsen udgøres af udgangsimpedansen og 
den optransformerede indgangsimpedans, og 
optransformeringen vælges netop således, at 
der bliver tilpasning, d. v. s. udgangsimpe
dansen er lig med indgangsimpedansen gange 
med omsætningsforholdet i anden potens.

kun 1 dB i kredsen. Dette er vigtigt, fordi det 
er transistorfabrikernes store hovedpine at 
lave transistorer, der, samtidig med at de skal 
kunne tåle effekten til senderkredsløb, også 
har en rimelig stor forstærkning. F. eks. har

og for en kreds på 21 MHz og Q = 150
fås B = 140 kHz. — Nu er vore kredses Qb 
jo mindre end 150, men båndbredden bliver 
lige så mange gange større, som Qb er min
dre end Qu . Således får vi for antennekred-

Man kunne godt have lavet et HF-trin med 
AF124 med lavere støjtal, samme forstærk
ning og større selektivitet i kollektorkredsen, 
men det er jo meget vigtigt for en modtager, 
at der indføres så meget selektivitet som 
overhovedet muligt før signalet når til et 
trin, der er følsomt for overstyring, og det er 
transistoren jo. Derfor har jeg brugt, hvad 
der var til rådighed af kredstab til antenne
kredsen til at gøre denne selektiv med ved 
at belaste den mindst muligt.

I transistorsendere er man som regel knapt 
så interesseret i den høje selektivitet, som 
skal bruges i modtagere, og man kan oftest 
klare sig med effektive Q’er på 5—20. Derved



Transistorforstærker - 1 watt
Af Martin Bertelsen.1)

Fig. 1.

i Birgersvej 2, LI. Værløse.

Så er vi nået til „Månedens Konstruktion“ 
nr. 7 i den løbende konkurrence. Denne gang 
er det en lille, simpel ting, hvor alle kan være 
med, og alle har eller får på et eller andet 
tidspunkt brug for en ekstra LF-forstærker. 
Forfatteren har benyttet sin til at spænde 
efter en FM-modtager — andre vil f. eks. 
kunne bruge den som byggeklods i en kom
munikationsmodtager.

Næsten enhver begynder har brug for en 
billig LF-forstærker. Selv har jeg en 12 W 
Hi-Fi rørforstærker, men desuden har jeg i 
vinter lavet en transistorforstærker, da Hi- 
Fi’en bruges til familiens BCL, og da familien 
nødig vil undvære en radio.

Nu bruger jeg min transistorforstærker til 
min egen modtager og lader Hi-Fi’en stå i 
fred til de øvrige familiemedlemmers benyt
telse.

Da jeg begyndte at spekulere på en ny LF, 
var jeg næsten straks klar over, at den skulle 
være med transistorer. Mit argument er: 
Transistor-LF’en er: 1) billigst, 2) lille og fiks 
og 3) tilstrækkelig kraftig (mindst 1 watt). Og 
nu bagefter synes jeg, at der er god kvalitet 
i resultatet — der er jo både bas- og diskant
kontrol (disse kan evt. udelades).

LF’en har kostet mig ca. 60 kr. i fremstil
ling (excl. kabinet og dipol). I øjeblikket kø
rer FM’en på en hjemmelavet enkelt dipol, 
men jeg har spekuleret på en „rigtig" dipol, 

som vist kan fås for om
kring 25 kr.

Diagrammet ses på 
fig. 1.

Den første OC75 kører 
som for-forstærker, og 
baskontrollen P2 sidder i 
dens kollektorledning, 
mens diskantkontrollen 
er i anden OC75’s basis
ledning.

Begge trafos er fra 
„Skandinavisk Transfor
mer".

Højttaleren bør være
3,2 Ω—2 W, men er gan
ske ukritisk — jeg bruger 
selv en gammel surplus.

AF124 på 2 meter en maximal forstærkning 
på 10—11 dB, og hvis den bruges som driver 
for et PA via et båndfilter, nyttede det hele 
jo ikke stort, hvis filtret havde et tab på 7—9 
dB. Trinet ville da kun levere det dobbelte 
af, hvad det blev styret med, og så var der 
intet til o ver s til lidt dårlig tilpasning hist og 
her. — Om kredsene gælder det, når man 
skal have lille kredstab, at L/C-forholdet skal 
være så stort som muligt, d. v. s. på VHF 
helst selvresonante. — Skal kredsene være 
selektive, skal L/C-forholdet være lille, men 
så sælger man tilsvarende af forstærkningen.

Vi har regnet ganske godt nu. Men under

vejs er der gjort nogle forenklende forudsæt
ninger, og transistordataene passer kun så
dan nogenlunde, så beregningerne er kun at 
betragte som et fingerpeg i den rigtige ret
ning. Start med de beregnede komponent
værdier, og eksperimenter jer til det bedste 
resultat!

PS. Dioden OA79 i fig. 2 har intet med virk
ningen som HF-trin at gøre. Den sidder der 
kun for at beskytte transistoren, når der 
trykkes på senderens nøgle, idet de induce
rede spændinger i kredsen ellers kan brænde 
basis-emitter dioden af. Bør sidde i alle tran- 
sistor-HF-trin!
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Fig. 2. 
Sammenkobling af 

FM-tuner, MF-forstærker 
og LF-forstærker.

Fig. 1.
Delenes anbringelse på 

den perforerede 
pertinaxplade.

Fig. 4. 
Diagrammet.

Stykliste:
1 stk. modstand 4,7 Ohm R14  ½ W.
1 stk. modstand 24 Ohm R8 ½ W.
1 stk. modstand 33 Ohm R13 ½ W.
2 stk. modstand 68 Ohm R12- 1  6 ½ W.
1 stk. modstand 100 Ohm R10 ½ W.
1 stk. modstand 120 Ohm R15 ½ W.
2 stk. modstand 220 Ohm R4-9 ½ W.
1 stk. modstand 2,2 kOhm R5 ½ W.
1 stk. modstand 2,7 kOhm R1 ½ W.
1 stk. modstand 4,7 kOhm R3 ½ W.
1 stk. modstand 22 kOhm R7 ½ W.
1 stk. modstand 33 kOhm R2 ½ W.
1 stk. modstand 68 kOhm R6 ½ W.
1 stk. modstand 0,22 MOhm R1 ½ W.
1 stk. pot-meter 25 kOhm P1.
2 stk. pot-meter 50 kOhm P2 -P3 .
1 stk. blok 10 nF (C3 ),
1 stk. blok 0,1 μF (C5).
1 stk. blok 0,22 μF (C9 ),
1 stk. elektrolyt 8 μF/6 V (C1).
5 stk. elektrolyt 100 μF/12 V (C2-4-6-7-8).
1 stk. trafo ST-2287 (Tr1).
1 stk. trafo ST-2261 (Tr2).
2 stk. OC75.
1 par OC74 push-pull.
1 stk. enkelt afbryder Si.
1 stk. dobbelt afbryder S 2 .
4 stk. batterier 4,5 V „Polamp".
1 stk. højttaler.
1 stk. FM-tuner 75L1-EH71 („ Torotor“).
1 stk. MF-forstærker 55Q3-CC32 („ Torotor“), 
1 stk. 75 Ohm dipol.

Fig. 5.
LF-forstærkerens trådningsside. 

Sammenlign med fig. 2 øverst.

Der er anvendt modkobling til begge OC75. 
Hvis LF’en brummer, skal modkoblingen evt. 
vendes.

Da tuneren og MF-forstærkeren kører med 
minus på stel og LF’en med plus på stel, an
vender jeg særskilt „strømforsyning" til LF 
og resten (se fig. 2).

Opbygningen er ganske ukritisk; men for 
at få et fikst lille apparat ud af det, kan man 
gøre følgende: 1) sætte alle blokke og elek
trolytter lodret og 2) anvende perforeret per- 
tinax som „chassis". Jeg har anvendt den pla-
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Fig. 6.
Delenes placering frem
går med god tydelighed 

af disse to fotos.

Fig. 7.

cering af komponenterne, der er vist på fig. 3. 
Som det ses af fotos, er kontrollerne og til
slutningsbøsningerne for LF og dipol anbragt 
på overpladen sammen med antenne og bære
håndtag. Ekstra højttaler kan tilsluttes på 
bagsiden.

Batterierne kan udskiftes bagfra, idet hele 
bagsiden kan åbnes.

På fotos ser ledningerne nok noget forvir
ret (eller forvirrende) ud, men jeg har måt
tet lave dem så lange, fordi jeg ville have 
LF’en på bagsiden, så man kan komme til 
den om nødvendigt.

Tuner og MF kan anskaffes for samlet ca. 
100 kr. (netto), og der følger diagram og for
bindelsesanvisning med. MF’en kan du evt. 
lave selv, hvis du har mod på det! Kabinettet 
har jeg lavet af træ og betrukket det med 
kunstlæder — udgifter dertil: 3 kr.

Angående afprøvningen kan jeg blot sige, 
at min egen spiller udmærket — og den er 
kun prøvet med et universalmeter. *

FM-afbryder

FM-
afstemning

Antenne
tilslutning

LF-styrke

Fig. 8. 
Kontrolpladen.

Diskant- og bas
kontroller.

LF
afbryder
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Tilpasning af skærmgitterudviklingen på 
modulationstrafoer

Af OZ2JA, Jens Anker Løwert.1)

Ovenstående har altid været et problem 
for mange amatører. Det var det også for 
mig, indtil jeg bladede tilbage i OZ og i år
gang 1951 side 222 fandt en artikel af OZ9R, 
denne omhandlede: Anode- og skærmgitter- 
modulation af beam-rør og pentoder.

Impedanstilpasningen af modulationstrafo- 
ens anodevikling er der jo ingen „ben i“, når 
man kender PA-rørets anodespænding og 
-strøm, idet man som bekendt har impedan
sen R = anodespænding : anodestrøm. Men 
har man en modulationstrafo med skærmgit- 
tervikling, hvordan skal den så forbindes? 
Ifølge OZ9R’s artikel skal forholdet mellem 
anodeviklingens vindingstal og skærmgitter- 
viklingens vindingstal forholde sig ligesom 
anodespændingen til skærmgitterspændingen.

Når man køber en modulationstrafo med 
skærmgittervikling, får man som regel kun 
opgivet impedansforholdene mellem primær- 
og anodeviklingen. Sjældent får man noget 
at vide om forholdet mellem anodeviklingen 
og skærmgitterviklingen.

Jeg anvender en modulationstrafo fra fir
maet Jørgen Schou, type MM 4, normalt får 
man kun opgivet impedansforholdene mellem 
primær- og anodeviklingen. Med hensyn til 
skærmgitterviklingen opgives der, at det ind
byrdes vindingsforhold mellem terminalerne, 
der udgør skærmgitterviklingen, nemlig nr. 
19-20-21-22 er 1,3-1-1. Det hjælper jo ikke ret 
meget, når det er forholdet mellem anode- og 
skærmgitterviklingerne, man har brug for.

Ved henvendelse til firmaet Jørgen Schou 
fik jeg venligst stillet modulationstrafoens 
(MM3 og MM4 er viklet ens) viklingsdata til 
rådighed med ret til at offentliggøre disse. 
På figuren ses et diagram af trafoen. Tallene 
fra 1-22 er tilslutningsterminalerne, hvor 
numrene 19-20-21-22 er skærmgitterviklin
gen. Tallene mellem terminalerne er det an
tal vindinger, der ligger mellem disse.

Lad os tage et eksempel, hvor vi ser bort 
fra trafoens primærside. En senders PA-rør 
får 720 volt på anoden og trækker 0,06 amp., 
altså er anodeimpedansen R = 720 : 0,06 = 
12000 ohm. Ifølge trafofabrikens opgivelser

1) Kastanieallé 31, Kolding.

får man, at terminalerne 2 og 9 anvendes, og 
5 og 6 kortsluttes, dette skulle give 12000 
ohm. Ser vi nu på diagrammet, finder vi, at 
det totale vindingstal mellem 2 og 9 er 1668 
vindinger. Skærmgitterspændingen i vort 
eksempel er f. eks. 240 volt. Anodespændin
gen forholder sig altså til skærmgitterspæn
dingen som 3 : 1, det vil sige, vindingstallene 
skal forholde sig ligeså, altså 1668 : 3 = 556 
vindinger, dette er så skærmgittervindings- 
tallet. Ser vi igen på diagrammet, finder vi, 
at det nærmeste, vi kan komme dette vin
dingstal på skærmgitterviklingen er hele 
viklingen, der jo udgør 500 vindinger.

Jeg håber, ovenstående må være til gavn 
for de amatører, der har haft de samme pro
blemer, som jeg har haft. *
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NPN - PNP
Af OZ7AQ.

Af en eller anden grund har europæiske 
transistorfabrikanter hovedsagelig koncentre
ret sig om fremstilling af PNP-transistorer. 
Man kan jo også sagtens klare sig hermed ved 
de allerfleste forekommende opgaver. I USA 
er udvalget af NPN-transistorer temmelig 
stort, og man ser da også der lige så ofte 
apparater bestykket med NPN- som med 
PNP-transistorer. Når alle transistorer i et 
apparat er af samme type, er det principielt 
ligegyldigt, hvilken man anvender, og valget 
kan såmænd meget vel bero på en tilfældig
hed.

Fordelene ved at have både NPN- og PNP- 
transistorer til rådighed kommer først frem, 
når begge typer anvendes i samme apparat. 
Man får nemlig herved en helt ny mulighed 
for at lave simple og meget effektive kreds
løb — en mulighed, vi slet ikke kender fra 
rørteknikken.

Lad os begynde med at se på en ganske al
mindelig totrins forstærker, fig. 1. Vi kan 
bygge en sådan forstærker med PNP- eller 
NPN-transistorer, uden at der bliver anden 
forskel end batteriets polaritet. Vi kan bygge 
en lignende forstærker med en PNP- og en 
NPN-transistor, se fig. 2.

gang komme til at ligge nær samme nulpo
tential, og man slipper for at skulle bruge 
zenerdioder eller ohmske spændingsdelere 
som koblingselementer mellem de enkelt 
trin. En forstærker som den i fig. 3 viste ville 
man overhovedet ikke kunne udføre med rør.

Fig. 4 og fig. 5 viser et par andre opstillin
ger, en impedanstransformator og en multi
vibrator, begge angivet af Texas Instruments. 
Der er i begge anvendt siliciumtransistorer, 
hvilket medfører den fordel, at temperatur
stabilisering er overflødig i det normalt fore
kommende temperaturområde.

Transformerløse udgangstrin har mange 
fordele også for amatøren, for en LF-trans- 
former er både stor, tung og dyr, når den 
skal være af ordentlig kvalitet. Den såkaldt 
komplementære forstærker (se fig. 6) har 
mange fortrin fremfor den gængse opstilling, 
og når den ikke er langt- mere anvendt, end 
tilfældet er, skyldes det nok, at komplemen-

Der er tilsyneladende ikke synderlig for
skel på de to kredsløb. I dem begge er ind
gangs- og udgangsspænding i fase, og for
stærkernes data bliver så nogenlunde ens. 
Komponentforbruget er også det samme. Det 
er imidlertid muligt at få samme udgangs
spænding med fig. 2 med lavere batterispæn
ding, end vi skal have til fig. 1. I fig. 1 skal 
de to transistorer dele batterispændingen 
imellem sig, mens transistorerne i fig. 2 beg
ge kan nyde godt af den fulde spænding.

Fordelene kommer rigtigt frem i flertrins- 
forstærkere med direkte kobling, altså DC- 
forstærkere. Bruger man her skiftevis PNP- 
og NPN-transistorer, kan såvel ind- som ud

Fig. 5. 
Firkantgenerator. 
Sammenlign med 

firelagsdioden 
næste side.
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tære effekttransistorer ikke findes tilgænge
lige på markedet, til rimelig pris i hvert fald, 
hvad så end årsagen kan være (to transisto
rer er komplementære, når deres data er ens 
bortset fra polariteten).

Fig. 6.
Komplementær forstærker efter Philips.

I forstærkeren fig 6 (efter Philips) benyttes 
en AC 125 (PNP) og dens komplementære 
NPN-type AC 127. Sidstnævnte er ganske vist 
lidt dyrere end de øvrige transistorer i denne 
serie, men til gengæld spares en fasevender 
med tilhørende komponenter, idet basis på de 
to udgangstransistorer fødes i fase. Denne 
forstærker vil være velegnet som LF-udgang 
i en amatørmodtager. Udgangseffekten er til
strækkelig stor til alm. stuebrug.

Skal vi imidlertid op på højere udgangsef
fekter end et par Hundrede milliwatt, må vi 
anvende den kvasi-komplementære forstær
ker fig. 7.

ley- eller firelagsdioden (PNPN). Sådan een 
laves med en PNP- og en NPN-transistor 
(fig. 8a), i praksis sammenbygget som antydet 
i fig. 8b. Denne PNPN-diode får en karakte
ristik som vist i fig. 10. Normalt vil dioden 
spærre i begge retninger, men når en vis kri
tisk spænding overskrides, går den over til at 
følge en normal diodekarakteristik i lederret
ningen, og ledestrømmen skal herefter ned
sættes meget stærkt for at genskabe spærre- 
evnen. (Sammenlign med opstillingen fig. 5, 
hvor effekten udnyttes i en multivibrator).

Forsynes en shockleydiode med en tredie 
elektrode, fås en såkaldt styret ensretter, en 
SCR (Silicon Controlled Rectifier). Denne vil 
normalt spærre for temmelig høje spændin
ger (op til 1 kV), men tilføres en ganske kort 
og ret svag impuls på gate-elektroden, går 
den over til ledetilstanden og forbliver der, 
indtil hovedstrømmen bliver næsten nul, uan
set hvad man gør ved gate-elektroden. Vir
kemåden er meget nær en thyratrons, og en 
SCR kaldes derfor bl. a. også en thyristor.

Fig. 8. 
Firelags
dioden.

Fig. 9. 
Firelagsdiodens 
karakteristik.

Fig. 10. 
Thyristorens 
opbygning og 

symbol.

Effektforstærker, push-pull, klasse B, 
uden transformere.

Den måske mest betydningsfulde anven
delse af PNP-NPN koblingen har vi i shock-

Thyristorer kan gives langt højere spærre
spændinger og ledestrømme end transistorer, 
og især er overbelastningstolerancen meget 
større. Der kan derfor spås thyristoren en 
stor fremtid i reguleringskredsløb for høje ef
fekter. Den er desværre noget vanskelig at 
anvende i DC-convertere på grund af vanske
ligheden ved at afbryde strømmen gennem 
den, når den først er startet, men efterhånden 
som den rigtige teknik udvikles, vil den også 
komme til at fortrænge transistorerne her. *
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6 rørs dobbeltsuper
Aj OZ5VS, Verner H. Sørensen.*)

Modtagerkonstruktioner er måske ikke 
det, som savnes mest i OZ, men her kommer 
i hvert fald en enkel konstruktion, en 6 rørs 
dobbeltsuper. De fleste dele er hentet i rode
kassen, i denne havde jeg en gammel spole
central af mærket Prahn 791/1. Denne cen
tral er desværre svær at få stabil i HF delen, 
så har man i stedet en Torotor OFS 3001, 
bliver resultatet sikkert endnu bedre, men 
ved ikke at „køre“ HF-røret så hårdt, slip
per man for ustabilitet selv i 791/1.

Fig. 1.
Blokdiagram for modtageren.

Modtageren er ikke et forsøg på at bygge 
den perfekte stationsmodtager, snarere er 
den tænkt som en ekstra RX, som skal være 
let at flytte ud til sommer QTH’en.

Fra første færd var meningen at lave en 
converter til BCL-spillen, men efter gen
nemgang af rodekassen kom der dele frem 
af alle slags, så det blev til en hel RX!

På blokdiagrammet ser vi opbygningen, 
HF-BLANDER — KRYSTALOSC. og BLAN
DER 2 — MF — AVC DIODE — DET.DIO- 
DE — LF — UDGANG og BFO.

Den opbygning, jeg har anvendt, 
er således, at modtageren er opdelt 
på tre små chassiser, central og kon
densator samt HF + blander 1 er 
fast monteret på selve kassen, me
dens de andre to chassiser er lette at 
montere ud. Måske er det ikke den 
bedste måde, men det er meget prak
tisk at arbejde med små enheder, 
desuden er det let at prøve hver en
hed for sig, før man monterer det 
hele sammen.

Grundplan for opbygningen ses af 
fig- 2.

*) Kristinavågen 2, Jakobsberg, Sverige.

Potentiometeret for HF-regulering er mon
teret på en lille vinkel og fastgjort på dreje- 
kondensatoren. Denne er en 3 gange 65 pF. 
For at få bedre båndspredning er der indsat 
seriekondensatorer på 52 pF.

Af diagrammet, som er opdelt i enheder, 
fremgår, hvilke størrelser de forskellige kap. 
og modstande har, som jeg har anvendt — 
om disse er teoretisk rigtige, ved jeg ikke, 
en del størrelser er fremgået af eksperimen
ter, som har resulteret i et tilfredsstillende 
slutresultat.

På tegningerne i fig. 4 ses placeringen af 
de største komponenter. Del 1 er HF-delen. 
Del 2 MF-delen. Del 3 LF - BFO.

Kommentarer til diagrammet er: På del 1: 
blanderrørets to katoder føres sammen, og 
blandingen sker herover. Del 2: afbryderen 
for AVC er placeret på forpladen. — Afbry
deren på del tre kan undværes, hvis man i 
stedet bøjer det ene hjørne på BFO-konden- 
satorens rotor, så denne kortslutter, når den 
er fuldt inddrejet — denne kondensator skal 
være mindst 50 pF, for at man kan variere 
BFO-signalet på begge sider af MF-kurven.

Strømforsyningen til RX-en skal afgive
6,3 volt/2 amp., 250 volt/50 mA.

Afprøvningen kan foretages, idet man, når 
del 1 er klar, udtager signalet fra 1600 kHz- 
trafoen og fører dette ind på en modtager 
indstillet på 1600 kHz. Man kan da trimme 
spolesystemet. Når del 2 er klar, tager man 
signalet fra dioden (punkt D i diagrammet), 
og fører dette ind på grammofonudtaget og 
skal da kunne trimme 110 kHz MF’en. Når 
man har fået signaler frem her, kan man jo 
prøve modtagerens LF-del ved at sætte hele

Fig. 2. Modtagerens grundplan.

10



De sm& kondensatorer (2—10 og 5 pF) udføres af 
isol. monteringstråd, der snos sammen. „Omk“ er 

AVC-afbryder.

MF.

Anvendte dele:
2 stk. EF 93 eller 6BA6.
1 stk. ECF 80.
1 stk. ECH 41.
1 stk- ECC 83 (eller ECC 81/82).
1 stk. EL 91.
2 stk. 110 kHz Prahn MF-traf.
1 stk. 1600 kHz Prahn MF-traf.
1 stk. 110 kHz Prahn BFO-spole.
1 stk. Universal udgangstrafo (data ukendt). 
1 stk. 0,5 Megohm pot., log.
1 stk. 10 kohm pot., trådvikl.
1 stk. Prahn spolecentral 791/1.
1 stk. drejekondensator 3 gange 65 pF.
1 stk. drejekondensator ca- 50 pF.
1 stk. 1710 kHz krystal.
Fatninger til samtlige rør og til krystal. 
Diverse kondensatorer og modstande.

Front

Bredde Z4

Pmhn BFo spol 110kc

RX’en sammen. Har man lyd i højttaleren, 
er der bare tilbage at fintrimme det hele.

Selektiviteten er ikke noget af prale af, 
men til fone går det udmærket. Med en 
ekstra 110 kHz trafo koblet ryg mod ryg med 
første 110 kHz trafo skulle selektiviteten bli
ve bedre, men det går ud over forstærknin
gen, specielt på 10 og 20 meter. *

Herover:
Del 1, HF.
C* er indb. i 
Centralen.
C1 =
3X65 pF.

Del 3,
LF og BFO.
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En ESB-sender for 80-meter
Af OZ3LE, P. E. Leth.1)

Den her omtalte sender er fundet i den 
hollandske amatørklub V.E.R.O.N.’s medlems
blad og er konstrueret af PAOLJ.

Konstruktionen er forholdsvis simpel, der 
er anvendt en ny balanceret blander (beskre
vet i OZ august), antallet af rør er ikke over
vældende, og det skulle være en sender, som 
egner sig for begyndere på ESB-området, 
simpel i opbygning og let at indstille rigtigt, 
det vil dog være en fordel med en „graf" og 
en sweepgenerator til at „line" krystalfiltret 
op med, men det kan dog gøres med signal
generator og rørvoltmeter.

Diagrammet:
Vla+V2a (ECC81) er LF-forstærker, halv

delen af VI er brugt som krystaloscillator, og 
V2b er brugt som VFO.

V3 er den i OZ august 1962 omtalte blan
der, her føres signalet fra krystaloscillatoren 
til gi, og LF-signalet tilføres g3. På anoden 
udtages et dobbeltsidebånds signal med un
dertrykt bærebølge.

I krystalfiltret udskilles det høje sidebånd, 
der føres til endnu en blander (V4) af samme 
type som V3, her blandes med VFO-signalet, 
som kan varieres mellem 4,0 og 4,3 MHz. V4 
er i anoden afstemt til 3,8—3,6 MHz ved 
hjælp af spolen L3 og kondensatoren C32. Det 
forholdsvis svage ESB-signal forstærkes i 
V5a, som kører i klasseA, dette driver PA- 
røret V6 (EL36).

Krystalfiltret.
Krystalfiltret er udført med to krystaller 

af typen FT241-A i et såkaldt „half lattice"- 
filter, frekvensafstanden mellem disse er ca. 
2,6 kHz. Denne afstand opnås ved at „rykke" 
Y2 nedad, da FT241-A krystallerne er af den 
såkaldte „platede" type (det vil sige, de er 
forkobrede på siderne), er det muligt at 
ændre frekvensen ved at lægge et ekstra lag 
kobber på, hvilket gøres ved hjælp af et 1,5 
volt batteri og en kobbersulfatopløsning. 
Metoden er beskrevet i den amerikanske 
„ESB Handbook". Et filter af den her omtalte 
type med kun to krystaller, er selvfølgelig 
ikke det bedste, der kan laves, men det er 
dog muligt at opnå en undertrykkelse af det 
uønskede sidebånd på omkring 40 dB, hvilket 
er fuldt tilfredsstillende, og i øvrigt lige så 
meget som kan opnås med en sender af fase
typen. MF-trafoen TI er en Philips AP

1001/70, hvor kondensatoren er fjernet i den 
ene side og erstattet af 2 stk. styroflex kon
densatorer på 220 pF. Disse er monteret ud
vendig, da der ikke er plads i dåsen. L1—C16 
er en enkelt kreds fra en gammel MF-trafo.

Opbygning:
Til chassiset er anvendt 1 mm fortinnet 

jernplade, hvilket indebærer den fordel, at 
man kan lodde diverse skærme, rørfatninger 
og drejekondensator er direkte på chassiset.

Den ene rørsokkelterminal for glødetråden 
loddes direkte til chassiset og anvendes som 
fælles minus for alle komponenter hørende 
til røret. For at få VFO’en så mekanisk stabil 
som muligt, må man drage omsorg for, at 
komponenterne hørende til røret V2b gøres 
forsvarligt fast. Trimmeren C22 (Philips rør- 
trimmer) loddes direkte på chassiset, og C23— 
C24—C25 anbringes på et stift loddepanel, 
som skrues forsvarlig fast i chassiset. Spolen 
L2 vikles på en keramisk form, som lakeres 
efter viklingen, således at den ligger absolut 
fast.

Fatningen for V3 er anbragt således, at 
anodeterminalen sidder nærmest MF-trafoen, 
den variable katodemodstand er skruet på 
en lille vinkel, og akslen er ført ud til for
pladen; man har herved mulighed for at 
bruge den som genindsætter af bærebølge.

Krystallerne for filtret er anbragt i en 
oktalfatning, som er forsynet med en lille 
skærm tværs over for at adskille filtrets 
primære og sekundære side. L3 er limet fast 
til chassiset med „Araldit". V4 er anbragt, 
så Gl-terminalen på rørfatningen sidder nær
mest skærmen. Anodespolen er fastgjort på 
skærmen, så den sidder vinkelret på L3 og 
L4 for at eliminere eventuel kobling mest 
mulig. L5 er stabiliseringsvikling og er viklet 
på den kolde ende af L4, den skal kunne 
flyttes frem og tilbage for at indstille til 
korrekt stabilisering. Mellem V5 og V6 er det 
ikke nødvendigt med afskærmning, da chas
siset her virker som skærm, idet EL36 har 
anoden ført ud i toppen.

Da EL36 trækker stor strøm ved ret lav 
anodespænding, skal der bruges en ret stor 
tankkapacitet på ca. 400 pF; der er derfor 
brugt en glimmerblok på 350 pF parallelt 
med den variable kondensator.

1) Plantagevej 6, Kølvrå.
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Diagram og stykliste.

VI ECC81 C21 + C31 = 2X20 pF
V2 ECC81 C22 30 pF trimmer
V3 ECH81 C 23 100 pF Mica
V4 ECH81 C24 500 pF Mica
V5 ECF80 C25 500 pF Mica
V6 EL36 C26 0,01 μF
V7 OB2 C27 150 pF

C28 30 pF trimmer
Dl Germanium diode C29 0,01 μF
Cl 0,5 fpF C30 22 pF
C2 470 pF C32 30 pF trimmer
C3 1000 pF C33 0,01 pF
C4 8 300 V C34 47 pF
C5 100 pF C35 150 pF
C6 0,5 jttF C36 0,01 p F

C7 25000 pF C37 0,01 μF
C8 0,01 jttF C38 0,01 μF
C9 180 pF (se tekst) C39 40 pF variabel
C10 220 pF (se tekst) C40 150 pF
C11 220 pF (se tekst) C41 0,01 pF

C12 22 pF (se tekst) C42 150 pF
C13 1000 pF C43 0,01 pF

C14 30 pF trimmer C44 0,1 pF

C15 0,01 ,uF C 45 0,01 pF

C16 82 pF C46 0,01 pF

C17 0,01 p F C47 70 pF variabel
C18 180 pF C48 350 pF
C19 33 pF C49 0,01 pF

C20 100 pF C50 0,01 μF

Stabiliseringsrøret er monteret helt ude 
ved kanten af chassiset med faldmodstanden 
R30 oven på chassiset af hensyn til varme
udviklingen.

Strømforsyning:
Strømforsyningen er anbragt på et separat 

chassis, og den skal kunne levere 6,3 volt, 3

R1 680 k R29 100 k
R2 1,8 k R30 10 k 4 W
R3 150 k R31 100 k 1 W
R4 1M potmeter log. R32 50 k potmeter lin.
R5 47 k R33 33 k 1 W
R6 1,8 k R34 10 k 1 W
R7 150 k R35 100 k 1 W
R8 22 k R36 220 k
R9 180 k
R10 180 k LI Gammel MF-trafo
R11 1 k potmeter lin. L2 28 vind. 26 mm diam.,
R12 22 k 1 W 30 lang
R13 470 k L3
R14 47 k 1 W L4
R15 4,7 k 1 W L5 2 vind. på kolde ende
R16 1,8 k 1 W af L4
R17 2,2 k 1 W L6 3 vind. på kolde ende
R18 180 k af L7
R19 1 k potmeter lin. L7 11 vind. 43 mm diam.,
R20 15 k 1 W 35 lang
R21 270 k L8 3 vind. på kolde ende
R22 390 ohm 1 W af L7
R23 22 k 1 W L9 HF drossel
R24 8,2 k 1 W L10 HF drossel
R25 L11 20 vind. på k 26
R26 100 k 1 W Y1 FT241-A, kanal 71
R27 15 k 1 W Y2 FT241-A, kanal 72
R28 100 ohm 1 W Y3 FT241-A, kanal 73

amp. til glødestrøm og 300 volt til anode
spændingen, anodestrømmen svinger mellem 
69—150 mA, så middelstrømmen andrager ca. 
.100 mA. En trafo, der kan levere 100 mA 
skulle være tilstrækkeligt, hvis man anvender 
et par filterlytter på omkring 50 AF. Der skal 
endvidere bruges 60 volt negativ, ca. 2 mA.
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9) Hvad betyder
a. QRT
b. QSY
c. QRS

Ovenstående opgaver ville jeg have besva
ret som følger:

1)

2) a. Opad.
b. Nedad.
c. Til halvdelen af den oprindelige fre

kvens.
3)

Forholdet mellem Cn og C1 skal være det 
samme som forholdet mellem kapaciteterne 
fra gitteret til hhv. anode og katode. Som 
regel er C1 af størrelsesordenen 500 pF, og 
Cn nogle få pF. — Neutrodynstabilisatoren 
indstilles således:

Pi-leddets udgangskondensator drejes helt 
ind til max. kapacitet. Der sættes gitterfor- 
spænding og styring til PA-røret, men ikke 
anode- og skærmgitterspænding. Nu indstil
les neutrodynkondensatoren Cn således, at 
den lille strøm, der går i anodetilledningen, 
ikke varierer, når man drejer pi-leddets før
ste kondensator gennem resonans. Derefter 
sætter man også anode- og skærmgitterspæn
ding på, og belaster PA-trinet normalt. Man 
kontrollerer nu neutrodynstabiliseringen ved 
at dreje pi-leddets første kondensator om
kring resonans, og hvis stabiliseringen er kor

14

Kommenteret af OZ6NF.

1) Tegn principdiagram af en simpel indi
kator til indbygning i et anodespændingsmo- 
duleret udgangstrin.

2) I hvilken retning forskydes resonansfre
kvensen for en svingningskreds, hvis

a. der til spolen kobles en kortslutnings
ring?

b. luftkondensatorens plademellemrum 
udfyldes med et fast dielektrikum?

c. Hvor meget ændres resonansfrekven
sen i tilfælde b., hvis dielektricitets
konstanten er 4, og der ses bort fra 
spredningskapaciteter?

3) Tegn principdiagram af et neutrodyn- 
stabiliseret udgangstrin. Beskriv en frem
gangsmåde for indstilling af neutrodynkon- 
densatoren.

4) Hvorfor må en senders eller modtagers 
udvendige metalkasse ikke forbindes til den 
ene lysnetpol, selv om denne er nullederen? 
Hvorfor er en sådan forbindelse heller ikke 
tilladt, når metalkassen — for at undgå berø
ringsfare — er sluttet direkte til en jordled
ning?

5) En anodemoduleret sender indrettes for 
den maksimalt tilladelige effekt. Modulato- 
rens udgangsrør tilsluttes samme anodespæn
dingskilde, 1000 volt, som senderens udgangs
rør. Hvor stort er det samlede gennemsnits
strømforbrug (i mA) under sinusformet 
100 °/o modulation, når modulatorens virk
ningsgrad sættes til 30 %.

6) Hvor stor er indgangsimpedansen af en 
3A bølgelængde lang tabsfri transmissions
linie med en karakteristisk impedans på 600 
ohm, når den fjerne ende af linien er afslut
tet med

a. en kortslutning?
b. 300 ohm?
c. 600 ohm?
d. isolation?

7) Hvis det kræves, at en senders over
svingninger skal være dæmpet 60 dB i for
hold til grundfrekvensen, hvor stor højfre
kvenseffekt kan da tillades for oversvingnin
gerne, når udgangsrørets input er det maksi
male for telegrafi, og virkningsgraden er
60 %?

8) Tegn principdiagram af en detektor for 
frekvens- eller fasemodulation.

Skriftlig teknisk prøve for 
radioamatører. 1. december 1962.



rekt, s k a l  m a n  s a m t i d i g  have maximum 
gitterstrøm, maximum HF-output og mini
mum anodestrøm.

4) Fordi man ved uagtsomhed eller glem
somhed kan komme til at vende stikket til 
nettet forkert, så man får fasen sluttet til 
chassiset. — Selv om nullederen er sluttet til 
jord på elværket, kan der være spændings
fald i den på vej dertil, og den vil derfor ikke 
have samme spænding som jordledningen til 
senderen. Hvis den sluttes til jordledningen 
gennem metalkassen, kan der derfor gå en 
strøm på mange, mange ampere, og da man 
sjældent har en sikring i nullederen, kan 
man ødelægge den elektriske installation med 
deraf fig. fare for ulykker som f. eks. ilde
brand.

5) Ved den maksimalt tilladelige effekt, der 
for A-licensen er 150 watt, skal der bruges 
75 watt LF til at modulere 100 %. Når nytte
virkningen af modulatoren er 30 %, bliver 
modulatorinputtet 75/0,3 = 250 watt. Modu- 
lator og PA bruger altså tilsammen 400 watt. 
Fra anodespændingskilden på 1000 volt træk
kes derfor 400 mA.

6) Når en tabsfri transmissionslinie er et 
ulige antal kvarte bølgelængder langt, er pro
duktet af indgangsimpedansen og belast
ningsimpedansen lig med kvadratet på lini
ens karakteristiske impedans. Kalder vi ind
gangsmodstanden Ri og belastningsmodstan
den Rb , får vi derfor formlen

Denne formel giver
a) uendelig (isolation)
b) 1200 ohm
c) 600 ohm
d) en kortslutning.
7) A-licensens maksimale input ved tele

grafi er 300 watt, og med en nyttevirkning 
i PA på 60 % får man altså 300 • 0,6 = 180 
watt HF-output. Når oversvingningerne skal 
være 60 dB lavere, skal de altså være een 
million gange mindre end 180 watt, eller 180 
mikrowatt.

8)

9) Q-koden benyttes både spørgende og be
falende, hhv. med og uden ? efter den benyt
tede bogstavgruppe, idet der menes: „Skal
jeg ?“ eller „Gør I opgaven er
koderne opgivet uden ?, og må derfor besva
res således:

a. QRT = Ophør med at sende.
b. QSY = Skift til - sending på en anden 

frekvens.
c. QRS = Send langsommere.
Ovenstående besvarelse er een måde at for

mulere det på, og ved flere af spørgsmålene 
er andre svar mulige.

Ad 1) Overmodulation er jo karakteristisk 
ved, at PA-rørets anodespænding bliver ne
gativ i modulationsspidserne. Herved vil dio
den blive ledende, og dette kan ses på indi
katoren, som her er tegnet som en lampe, 
men kan være f. eks. et mA-meter. En nem 
måde at lave det på er vist i 7AQ’s modula
tionsforstærker i OZ, marts 62, s. 75.

Ad 2) a) Den kortsluttede ring tillader ikke, 
at nogen af spolens magnetiske kraftlinier lø
ber igennem den. Anbringes den f. eks. inden 
i spolen, kan der derfor ikke gå så mange 
kraftlinier gennem spolen, hvilket vil sige, 
at selvinduktionen bliver mindre og frekven
sen altså højere.

Ad 2) b) Kapaciteten af en kondensator er 
direkte proportional med dielektricitetskon
stanten af isolationsmaterialet, og da dielek
tricitetskonstanten er større end een for alle 
faste isolationsmaterialer, bliver kapaciteten 
større og frekvensen derfor mindre.

Ad 2) c) Når dielektricitetskonstanten er 4, 
bliver kapaciteten 4 gange så stor, og da fre
kvensen er omvendt proportional med kva
dratroden af kapaciteten, bliver den halvt så 
stor som før.

Ad 3) Denne form for neutralisering kan 
kun anvendes ved tetroder (beam-rør) og 
pentoder.

Ad 4) endnu en grund kan gives: Det er for
budt iflg. stærkstrømsreglementet, og dette 
er vore stationer jo underkastet iflg. licens
bestemmelserne. Jeg tror dog ikke, at det var 
det svar, P og T var ude efter.

Ad 5) Modulatorens virkningsgrad fore
kommer mig noget lav. Men det giver jo 
pæne tal at regne med!

Ad 6) Jeg håber, at P og T ikke har taget 
fusen på for mange af jer ved at tage et kabel 
på 3/4 bølgelængde i stedet for den sædvan
lige 1/4 bølgleængde? Forskellen er som be
kendt ens.

Ad 9) Q-koden falder lidt uden for det 
vante eksamensstof. Men en forudsætning for 
vore licenser er jo iflg. det internationale
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Spørgsmål: En KB-RX, bestående af 1X1600 kHz 
og 2 X 58 kHz i MF'en, de to sidste er Prahns type 
A 110 med hhv. 2,5 og 4,5 kHz båndbredde. Kapa
citeten er blevet 4-doblet, men det er også en væ
sentlig ændring. Er der sket noget mærkbart med 
Q? Koblingsgraden? Vil specielt opbyggede være 
bedre (altså mærkbart)?

Oscillografen i Håndbogen fra 1950: Efter dette 
diagram har jeg bygget en ’graf, men med visse 
ændringer. Y-forstærkeren med kun eet rør, EF80, 
og den „kolde" Y-plade til stel, DG7-6. — Synken 
virker lidt tung at arbejde med, og det var ønske
ligt, om den var mere behagelig, men den er som 
i Håndbogen. — Billedet at nettet er således: Den 
positive halvdel er fin, den negative halvdel er 
normal til omkring 1/3 ned. På stykket herfra over 
max. til 1/3, altså den nederste runding, er det galt, 
idet strålen bliver dobbelt så tyk (fokuseringen?), 
og toppen bliver fladet ud (ikke klippet med skarpe 
hjørner). Gitterspændingen er forsøgsvis blevet æn
dret uden resultat. Kurvens amplitude er ca. 5—8 
mm fra rørets periferi, når dette sker. Vil en Y- 
forstærker med 2 rør, det første som forstærker og 
det andet som fasevender, give nogen forskel, og 
da hvilken? — Giver et specielt synkrør nogen 
virkelig bedring?

I målesendere bruges ofte i udgangen en kunst
antenne, bestående af en spole med en kondensator 
i parallel. Hvad er tanken med den? Er et pot
meter godt som kalibreret attenuator, eller hvor
dan laves denne?

Svar: Q’et er faktisk udenlukkende bestemt af 
spolen. Om denne har samme Q ved 58 kHz som 
ved 110 kHz er vanskeligt at svare på, det må man 
måle sig til. Antageligt er det noget lavere, og man 
kan derfor ikke regne med en halvering af bånd
bredden ved at gå ned til 58 kHz. Koblingsgraden 
vil falde proportionalt med Q, og man kan derfor 
måske vinde lidt forstærkning ved at øge koblin
gen med en koblingskapacitet, men den skal være 
meget lille. Specielt opbyggede kredse vil være 
noget bedre, idet man bl. a. kan få højere Q, op 
til 300, og derfor større selektivitet. De fleste ame
rikanske kommunikationsmodtagere anvender en 
MF på 50—60 kHz med 4 afstemte kredse, og man 
kan vælge selektiviteten mellem 0,5—6 kHz. — Jeg 
tror faktisk ikke, at der er nogen fordel ved at 
modificere 110 kHz-dåser til en lavere frekvens, 
bl. a. fordi du får meget større besvær med dæmp
ning af spejlfrekvensen.

Såvel det i originalkonstruktionen af 7BO an
vendte katodestrålerør DG 7-2 som det af spørgeren

A-prøven
radioreglement, at P og T kan kalde os op, 
også på CW, og give os ordrer, og så skulle 
vi jo gerne kunne forstå ordren, hvis den føl
ger international praksis. Det er derfor kun 
rimeligt, at der forlanges kendskab til Q-ko- 
den, og de tre anførte er vel nok de tre vig
tigste, hvis P og T kalder os op, fordi vi for
styrrer een eller anden tjeneste.

Redigeret af OZ6NF, Gunner Juul-Nyholm, 
Beatevej 24, København, Valby.

Hertil sendes alle spørgsmål til Teknisk Brevkasse.

benyttede DG 7-6 har Y-plader (D1-D1) for sym
metrisk spænding. Det er jo ikke uden grund, at 
der i 1950-håndbogen er anvendt en push-pull for
stærker, og man slipper nok ikke ustraffet fra at 
forsøge sig med den ene Y-plade til stel! Uden iøv- 
rigt personligt at have erfaring på dette område 
vil jeg skyde på, at miséren næppe kan have an
den årsag. Prøv at ombytte de to Y-plader og se, 
om ikke misdannelsen af billedet spejlvendes — og 
sæt så et ekstra EF80 i som fasevender.

Hvis det laves rigtigt, kan et ekstra rør i, eller 
som, synkroniseringsforstærkeren, gøre det meget 
lettere at trigge sweep’et med signalet. Men det 
er et vanskeligt område, og du skal nok læse noget 
spciallitteratur om oscillografer, før du prøver, hvis 
det rigtigt skal lykkes for dig.

Fig. 1.
De nævnte kunstantenner er til brug ved trim

ning af BCL-modtagere, og simulerer en ca. 10 m 
L-antenne, som regnes for at være den gennem
snitlige antenne rundt om hos folk. Dens diagram 
ses på fig. 1. — Nej, et alm. potmeter duer slet ikke 
som attenuator i en målesender. Man kan bruge et 
særligt potmeter til det brug, et specielt skærmet 
et af fabrikatet PREH. Det koster netto ca. 23 kr., 
så i udsalg vil det nok koste 30—60 kr. Dette er nok 
det nærmeste, en selvbygger kan komme til noget 
anvendeligt, men man må regne med en tolerance 
på ± 6 dB på udgangsspændingen. I store måle
sendere bruges såkaldte stempelattenuatorer, men 
de forudsætter et finmekanisk værksted for et 
brugeligt resultat. — Kunstarkennen indsættes mel
lem målesenderen og den modtager, hvis følsomhed 
skal måles. Den er fortrinsvis beregnet til MB-om- 
rådet, som jo er det vigtigste område på en BCL- 
modtager.

Spørgsmål: Jeg har en Hallicrafter S-38, som jeg 
er ved at friske lidt op. Jeg kunne tænke mig at 
indbygge et half-lattice krystalfilter, som diagram
met viser. Hvilke fordele er der ved sådan et? 
Hvilken båndbredde har det? Vil der være nogen 
fordel ved at bygge to trin med en transformer 
imellem eller evt. et trin ekstra MF-forstærkning?

Man kan vel næppe karakterisere dette op
gavesæt som nemt. Det fordrer, at eksami
nanden har et solidt kendskab til de områder 
af radioteknikken, som anvendes af radio
amatører, men det er jo også meningen. På 
den anden side er opgaverne reelle og uden 
faldgruber. Og så behøver man jo kun at 
have svaret rigtigt på 2/3 af dem for at bestå.
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LIDT OM KØR — af OZ5NU

For ikke så længe siden stod jeg i den situation, 
at jeg skulle skifte et mikrofonisk rør i en ellers 
velspillende modtager.

Jeg vidste, at modtageren var i orden, bortset 
fra ovenomtalte fejl; men da jeg havde udskiftet 
røret med et iøvrigt nyt rør, så ville modtageren 
ikke arbejde.

Et par hurtige kontrolmålinger på rørfatningens 
terminaler viste, at de ydre tilslutninger var i 
orden, og jeg fandt nu kun ét at gøre, nemlig at 
daske røret én med gummihammeren. — Det hjalp 
også i dette tilfælde, og fejlen har ikke vist sig 
siden.

Man må dog være klar over, at ved en sådan 
transaktion er det enten — eller. Nemlig: Enten 
heler fejlen sig selv, eller også står røret af og 
går til de evige rørmarker.

Fejlen kan bestå i, at et par elektroder „hænger" 
inden i røret, d. v. s. at et par elektroder, der ikke 
gerne skulle have forbindelse med hinanden, har 
fået en sådan forbindelse, og denne forbindelse (evt. 
kortslutning) kan godt ligge i størrelsesorden af 
Mohm!

Man kan også, hvis man har vished for sådanne 
„hængende" elektroder i et rør, give rørets mere 
eller mindre kortsluttede terminaler et lille vek
selstrømschok på nogle volt fra en nettrafo — dette 
chock kan i nogle tilfælde slå omtalte kortslutning 
fri og gøre røret anvendeligt igen.

Morsetræner.
Denne morsetræner blev faktisk skabt på grund 

af de mange dyre og indviklede morsetrænere, der 
har været i OZ. Denne morsetræner kan med 
garanti laves for under 10 kr., hvis man ikke selv 
har alle delene. Delene kan forøvrigt findes i en
hver rodekasse, og værdierne er ikke ret kritiske.

Som rør er anvendt et Telefunken RE 144 (et 
godt, gammelt rør). Et DF 91 er med held anvendt 
som triode, men dette bliver nok for dyrt. Men der 
findes et utal af gamle rør, som kan anvendes. 
For øvrigt er typeforklaringen for disse gamle 
Telefunken-rør følgende: RE betyder modtagerrør 
(receiving valves). Af de efterfølgende tal betyder 
de to første cifre glødestrømmen i hundrededele 
ampere. Det tredie glødespændingen i volt. Hvis 
der intet bogstav er efter disse cifre er soklen nor
mal. Et „t“ efter tallet betyder Telefunken-sokkel, 
„a“ amerikansk sokkel, „d“ europæisk med ekstra 
flige til dobbeltgitterrør og „s“ efter tallene betyder 
den seksfligede specialsokkel til dobbeltrør. — Men 
tilbage til morsetræneren. Opstillingen taler faktisk 
for sig selv, men det kan nævnes, at C kan varieres 
fra 1000 pF — 10 nF og at trafo-forholdet ikke er 
kritisk. (C kan altså helt udelades). Opstillingen 
virker med det samme, hvis ikke, så prøv at bytte 
om på tilledningerne til enten primærsiden på 
trafoen eller sekundærsiden.

Vy 73 de OZ1DR 1245, Bo Fergum.

Brevkassen
Kan man uden videre sætte et HF-rør ind mel

lem antennekredsen og blander gitter, altså køre 
med uafstemt mellemkreds? Hvis det kan lade sig 
gøre, er der så noget, man særlig skal passe på, 
uønskede signaler, krydsmodulation eller andre 
mærkelige ting?

Har du evt. et diagramforslag med 12SKT eller 
12K7. Som evt. MF-rør kunne jeg også tænke mig 
disse rør, da jeg har disse i min rørkasse.

Svar: Ved at bruge half-lattice krystalfiltre kan 
man opnå en MF-kurve, der er betydelig nærmere 
det firkantede ideal, man altid tilstræber, end med 
resonanskredse, fordi krystallernes Q er mange 
gange større end kredsenes. For krystaller af FT-241 
typen i 450 kHz området er Q af størrelsesordenen
10.000, mod alm. MF-kredses 150. Ved at indkorpo- 
rere et sådant filter i din modtager vil du derfor 
forbedre dens selektivitet væsentligt, idet MF-kur- 
vens flanker bliver stejlere. Jo flere sektioner, du 
anvender, des stejlere bliver de, men på 450 kHz 
giver allerede to sektioner så stejle flanker, at det 
er betydelig over gennemsnittet af selv gode ama
tørmodtagere, som de er flest. — Disse filtre har 
den ulempe, at de giver en forstærkningsreduktion, 
altså tab, på 15—20 dB pr. sektion, og det må Kom
penseres med forstærkning, hvis du kun vil bruge 
een sektion, er det muligt, men ikke sandsynligt, at 
der er forstærkning nok i hele spillen til, at du 
ikke behøver at indbygge et ekstra MF-rør, men 
bruger du to sektioner, bliver du nødt dertil. Du

skal da koble MF-trinet som et ordinært MF-trin, 
men placere det mellem de to filtersektioner, ellers 
får du for meget rørsus fra det, og måske også 
vanskeligheder med at få det stabilt. Det diagram, 
du har tegnet, er korrekt. Båndbredden af et så
dant arrangement bliver ca. 20 % større end af
standen mellem krystallerne, altså i dit tilfælde 
med krystaller på kanal 45 og 46: Ca. 2,2 kHz, 
meget passende.

Man kan godt sætte et HF-rør ind, som du fore
slår. men det må frarådes. Ved at gøre det vil du 
nedsætte modtagerens støjtal, men det er uden be
tydning på 20, 40 og 80 m, og over 20 m kan du 
alligevel ikke få noget særligt ud af modtageren på 
grund af den ringe speljselektivitet på de frekven
ser. Endvidere forøger du stærkt følsomheden for 
krydsmodulation og blokering, hvilket jo ikke var 
meningen. I stedet vil jeg anbefale dig at bygge 
en afstemt forforstærker på et separat chassis som 
et Ordinært HF-trin med antennekreds og anode
kreds, og med en linkkobling føde signalet gennem 
et coax-kabel til modtageren. Det er mere regulært, 
og du får meget større glæde af det rent modtager
mæssigt. 12K7 er velegnet til det, da gitteret er 
ført ud i toppen, hvorved kredsene bliver lettere 
at skærme fra hinanden. Men prøv om du kan 
ramme en forstærkning mellem 3 og 10 gange, el
lers kommer du igen i vanskeligheder med kryds
mod. m. v.

Vy 73 de OZ6NF.
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Industriel elektronik

IMPULSTEKNIK OG GEIGERTÆLLERRØR 
Ved OZ6PA.

Impulsteknik er tidens løsen. Den danner grund
laget for en række ny elektroniske landvindinger, 
og den får større betydning måned for måned.

Vi er den nær inde på livet i fjernsynet, hvor 
kortbølgeamatører ikke kan undgå at stifte be
kendtskab med den. Den er så vigtigt et led i alle 
de ny elektroniske nydannelser, at man må sætte 
sig ind i principperne for at forstå, hvad det drejer 
sig om, og man kan ikke arbejde meget med elek
troniske opstillinger, før man snubler over im
pulserne.

Det at sætte sig ind i impulsteknik, er et studium, 
der lønner sig, og det ligger naturligvis særligt 
nærliggende for radioamatører. Nu kan man spør
ge: Hvad skal radioamatører med impulsteknik? 
Ja, hvorfor er man radioamatør?, kan man med 
lige så stor ret spørge. Svaret er, at man be
skæftiger sig med disse ting, fordi man ønsker 
at udvide sin horisont, og ingen skal jo sige, at det 
ikke kan have interesse at vide, hvordan radar 
arbejder, når man i forvejen er udmærket godt 
bevandret i kendskabet til de høje frekvenser, 
hvorpå radar foregår.

Fjernstyring, programstyring, servoteknik og 
elektroniske regnemaskiner, alle er de børn af 
impulsteknikken, ja, for slet ikke at tale om tele
kommunikationen. Og der vil komme mange, mange 
flere til.

Naturligvis skal mine små artikler på den meget 
begrænsede plads ikke lære læserne impulsteknik 
med deraf følgende konstruktioner, ingenlunde; men 
det er mit håb at vække interessen for studiet af 
disse foreteelser fra amatørteknikkens grænse
områder. Læserne vil da erfare, at emnet er uhyre 
interessant, og at der er rig basis for egne kombi
nationer og anvendelsesmuligheder, også inden for 
det, amatørerne beskæftiger sig med.

I mit afsnit om geigertællere, som jeg hermed 
når til vejs ende med, vil vi denne gang drage 
impulserne med ind i billedet; det er kun en såre 
simpel anvendelse af disse, men de er der.

Vi har i det foregående fortalt, hvordan man 
kan tælle geigerstrømstød ved hjælp af stopur og 
hovedtelefon eller højttaler. Vi har også i sidste 
artikel omtalt, hvordan elektromekaniske tællevær
ker direkte kunne angive antallet af strømstød i et 
givet tidsrum. Det sidste er naturligvis allerede en 
stor lettelse; men det siger sig selv, at ved høre- 
metoden vil det være vanskeligt at registrere mere 
end 100 til 150 impulser pr. minut, og kommer vi 
til tælleværkerne, ligger deres hastighed aller
højest på 20 strømstød i sekundet eller 1200 pr. 
minut.

Imidlertid er det ganske anderledes store impuls
antal, vi ofte kommer ud for, i titusindvis pr. se
kund, og vi må derfor gå over til rene elektroniske 
målemetoder. Der er to veje at gå, den rene elek
troniske tællerørsopstilling eller den mere enkle 
tælling ved hjælp af middelværdi.

For nu at forstå hvad middelværdi er, kan vi 
betragte eksemplerne i fig. 1. Ved a ser vi to im
pulser afsat inden for et tidsrum af 1 sekund. Hvis 
disse to impulser blev gengivet i hovedtelefon, ville 
vi have nemt ved at tælle dem. I b ser vi der
imod 10 impulser afsat inden for samme tidsrum,
1 sekund; nu er det blevet vanskeligt at registrere 
antallet ved hjælp af øret. Hvis vi nu fører im
pulserne ind over et meter, så vil vi i første tilfælde 
se nålen gå blødt op og ned to gange inden for et 
sekund; har vi derimod 10 impulser i sekundet, så 
kan meternålen på grund af instrumentets træghed 
dårligt være begyndt at gå ned, før næste impuls 
løfter det igen. Resultatet bliver, at nålen bliver 
stående uroligt omkring en eller anden mellem
stilling.

Dersom nu spændingsvariationerne blev udglattet 
på samme måde, som det sker i et ensretteranlæg 
for vekselstrøm, bliver man i stand til at måle 
impulserne over en modstand som spænding eller 
som strøm gennem et amperemeter, og de udglattede 
impulser tilsvarer nu impulsernes middelværdi 
(c i fig. 1).  

Hvis et antal impulser pr. sekund giver et be
stemt udslag på meteret, så vil dobbelt så mange 
impulser pr. sekund give dobbelt så stort et udslag 
og så fremdeles. Tilbage står kun at justere sit me
ter efter en i forvejen justeret impulsgiver, og vi 
har faaet et godt instrument, der i modsætning til 
aflæsning efter høremetoden eller på de i forrige 
nummer omtalte magnetiske tællere, er i stand til 
at måle meget høje frekvenser.

Imidlertid klares problemerne ikke så let, når 
det gælder om at måle impulser fra geigertællere. 
Impulserne er nemlig ikke tilstrækkelig ens, nogle 
er højere end andre, nogle er bredere, og alt dette 
vil give et unøjagtigt udslag; derfor må vi lave 
alle impulserne om, så de får det samme udseende.

Impulserne har én ting fælles, de har et opløb, 
negativt eller positivt, og dette opløb kan udnyttes, 
idet man lader det starte en ny impuls, vel at 
mærke en impuls med et veldefineret udseende. 
En sådan fås let fra en multivibrator; denne har en 
firkantimpuls, som kan indstilles til den ønskede 
højde og bredde. Ydermere kan vibratoren ind
stilles således, at den kun afgiver en impuls, når 
den får et opløbssignal udefra.

I de følgende diagrammer 2 og 3 kan vi følge en 
opstilling til aflæsning af impulstallet fra en geiger
tæller ved hjælp af middelværdi.

Geigerrøret ses yderst til venstre. Dets impulser 
er for svage til direkte registrering, hvorfor de for
stærkes op i dobbelttrioden ECC40; det forstærkede 
signal går nu videre ind i multivibratorenheden 
gennem de to 10 pF kondensatorer, herved startes 
denne, og den afgiver et firkantsignal for hver 
impuls, der overføres fra forstærkeren. Denne fir
kantimpuls er den ovenfor omtalte „veldefinerede 
impuls", som er velegnet til middelværdimåling.

Næste trin er selve måleenheden. Firkantsig
nalet modtages på EL42 gitteret og målekondensa
toren 1 af- og oplades i overensstemmelse med 
geigerrørets impulser. Glimrøret 85A1 holder spæn
dingen fuldstændig stabil. Af- og opladningen fore
går ved hjælp af røret EL42, som efter hvert ind
kommende tællerørssignal afvekslende er helt spær
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ret eller helt åbent, og målekondensatoren oplader 
og aflader sig herefter.

Hvis forholdene er ideelle, vil målekondensatoren 
hver gang afgive den samme ladningsmængde som 
den modtager, og gennem viserinstrumentet flyder 
nu en jævnstrøm. Den pr. sekund flydende elektri
ske ladning er lig med strømstyrken, som instru
mentet angiver, og denne er igen proportional med 
antallet af impulser pr. sekund.

Vælger man den i diagrammet angivne kapacitets
værdi for kondensatoren 1, nemlig fra 0,5 uF til 
500 pF, så lader indstillingstids-konstanten sig va
riere fra 10 til 10.000 imp. pr. sekund.

Opstillingen lader sig nemt justere ved hjælp af 
en firkantgenerator med indstillelige frekvenser, 
hvis størrelsesorden er nøjagtigt angivet. Firkant
spændingen sættes da på røret EL42’s gitter, og 
for hver frekvens noteres instrumentets udslag; 
man kan på denne måde justere instrumentet 
umiddelbart i impulser pr. sekund. En nøjagtig 
indjustering er mulig ved hjælp af potentiomete
ret P, idet man markerer sig det til 50 Hz svarende 
skalaudslag; ved en senere justering ved hjælp af 
netfrekvens lader viseren sig atter indstille på af
sat mærke og den rigtige justering er genoprettet.

Nogle praktiske målinger.
Geigerrørets anvendelse til 

bestemmelse af radioaktivitet 
er velkendt. Således til be
stemmelse af uran i forskel
lige bjergarter. Et kendt mi
neral Begblende fra Thürin
gen giver målt med geiger
rør 218 impulser pr. minut, 
medens mineralet Tubonit 
(belgisk Kongo) giver 8142 
imp. pr. minut. Det sidste mi
neral indeholder altså 40 
gange så meget uran som det 
første.

Man ser for øvrigt her, at 
det første mineral kunne må
les med en meget simpel op
stilling ved hjælp af hoved
telefon, medens det sidste 
kræver større apparatur. I 
øvrigt optræder jo en række 
grundstoffer i radioaktive 
former og benyttelsen af dis
se som sporingsstoffer, tra
cermetoden, hører til viden
skabens sidste landvindinger. 
Kendt er bestemmelsen af 
bjergarternes alder ved hjælp 
af stoffernes halveringstider 
og derigennem selve jorden 
og universets alder (3 milli
arder år). Herunder også de 
for tiden meget omtalte ar
kæologiske dateringer ved 

hjælp af kulstof 
14-metoden, for 
eks. vikingeski
benes alder 
(Roskilde fjord).

Om kulstof 14 
har Hilde Levi 
skrevet i „Natu
rens Verden" 
1952, side 196, og 
nobelpristage
ren W. Libby i 
sin bog Radio- 
carbondating, 
1955, Chicago. 
Læs endvidere 
Davis „Ube
grænset energi", 
Gjellerup 1948, 
der i blandt me
get andet om
handler radio
aktiv sporings
teknik.

6PA.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA.

Nogle 

svar på 
mange 

spørgsmål

megen slidstyrke. Problemet er iøst ved fremkom
sten af de rørformede nitter. Jeg bruger selv en 
nitte, der hedder „Tubtara". Det er som sagt en 
rørformet nitte, der ender i en krave. Indvendig 
har den gevind, og ved hjælp af et særligt stykke 
værktøj nittes rørstykket til selve pladen, idet- 
værktøjet optrykker en ny krave under hovedet.

Når det gamle år slutter, er der grund til at gøre 
status, også bladmæssigt. Hvad fik man ekspederet, 
og hvad ligger der på lager af forespørgsler etc., 
der ikke nåede at komme med. Ja, hvad det sidste 
angår, må jeg tilstå, at det ikke ligger så godt. Der 
er adskillige forespørgsler, jeg ikke har nået at' 
gøre noget ved, dels af mangel på tid og vel mest 
fordi, der ikke er ret meget plads i OZ til den slags 
forespørgsler. Det er altså ikke morsomt ved års
skiftet, hvor man møder op med alle mulige gode' 
fortsætter, at tænke på, at der ikke er rent bord 
fra det gamle år. Det er derfor min agt denne gang 
at vinde lidt ind på det forsømte, men det bliver 
også kun lidt, der er en tung ende igen.

Boring i murværk og beton.
Hvem kender ikke den ubehagelige overraskelse, 

man føler, når det helt nye bor trækkes tilbage. 
efter en kort omgang omdrejninger i murværk for 
slet ikke at tale om beton. Antenneindføringer og 
bolte og stivere til antennemaster kan ikke anbrin
ges, fordi det er umuligt at bane vej igennem ste
nene. Der er intet, der kan holde til sådan en om
gang uden det såkaldte vidiabor. Det er et bor, der 
ligner et almindeligt værktøjsbor, men på den ne- 
derste del er der påsvejst vidiametal, et såkaldt 
skæremetal, der er så hårdt, at det kan bore selv i 
glas. Den slags bor er dog ret dyre, prisen er 
1 kr. pr. mm, det vil sige, at et 5 mm bor koster 
5 kr. og et 10 mm bor 10 kr. o. s. v. Man anbringer 
boret i boremaskinen som ved almindelig boring, 
og så kører man på meget lav hastighed og skal så 
nok komme igennem. Boret bruges i maskinindu
strien og kan bore i hærdet stål, så man forstår, at 
det er lavet af særligt prima, hårdt materiale. For 
den, der har brug for at bore i glas, smører man 
under kørslen med terpentin og fryder sig over, at 
boret også kan klare denne hindring. Vær særlig 
forsigtig når boret er lige ved at gå igennem, at 
ikke glasset knækker.

Ved kakler i badeværelset er boret ideelt. løvrigt 
er der den slags stenbor, man bruger til de så
kaldte rawlplugs. Til mursten, beton, fliser og 
granit bruges et trekantet rawlplugbor, til bløde 
materialer bruges et rundt rawlplugbor. Endelig er 
der det såkaldte rørbor. Et rør der i sin kant er 
formet som en savklinge. Der bankes med hammer 
på det under samtidig drejning. Det skal være 
korte slag, hvis boret skal holde, og boret er ikke 
meget bevendt, hvis ikke det er „indsat", det vil 
sige hærdet på en særlig måde.

Det siger sig selv, at et sådant gevind holder ulige 
mere end et, der kun er skåret med en snittap. 
Antallet af gevind i det rørformede stykke er jo 
flere gange mere end i det gevind, der kan skæres 
i den tynde plade.

Nitterne findes i stål, messing og aluminium, og 
særlig den sidste kategori vil være velegnet for 
amatørerne. Endvidere forefindes nitterne både 
med millimeter gevind og withworth gevind, og 
de kan købes fra 3 mm gevind og opefter til M8 og 
fra 1/8 til 5/16”.

Håndværktøj nr. 1 
(6 - 8 og 10 mm - 1/4 - 5/16 og 3/8 BSW)

1. Kugleleje 2. patron 3. Møtrik 4. Dorn 5. Nøgle

Gevind i tynd plade.
Det er en kendsgerning, at gevind i tynd plade 

ikke egner sig for gentagne af- og iskruninger. I 
reglen er det kun et halvt eller et enkelt gevind, 
der er iskåret den tynde plade, og dette giver ikke

Nitten anbringes i et specielt stykke værktøj, og 
dette sættes ned i hullet, hvorefter værktøjet luk
kes. Herved formes en krave på bagsiden af det 
materiale, nitten er stukket ned i.
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Hvorledes Indsætter man en TUBTARA nitte? 
Det er en meget simpel fremgangsmåde, så snart 

den rigtige nitte er valgt.

Fig. 1.
Nittens, gevind kan blive beskadiget, hvis dornen 
ikke er skruet helt ind i nittens gevind. Enden af 
dornen skal komme til syne i enden af nitten som 

vist på billedet.

Fig. 2.
Hver indsætningsværktøj er forsynet med en dorn 
med gevind, på hvilken TUBTARAen bliver skruet 
på, indtil den rører patronen. Når nitten er anbragt 
således på værktøjeU bliver den sat i det færdige 

hul og holdt der i axial position.

Fig. 3.
Nu bruges værktøjet. Trækkraften på gevinddor
nen ændrer formen på nittens skaft til en ring, som 
ikke alene udfylder hullet, men også trækker pla
derne mod nittens hoved. Det er en virkelig ud
videlse, således at .samlingen ikke alene er fuld
stændig ved overklipningsmodstanden, men også 
ved sammentrækningen af pladerne. Gevinddornen 

trækkes ud igen.

Fig. i.
Nu er indsætningen afsluttet. Det er nu muligt at 

fastgøre hvilken som helst del til TUBTARAen ved 
hjælp af en skrue eller bolt med samme gevind 

som TUBTARAen.
TUBTARAen virker derfor både som en nitte og en 

møtrik.

Hver nitte har sin bestemte gribelængde, og hver 
nitte har sin bestemte tolerance, som man ikke bør 
overskride. For eks. er nitten TTP beregnet til 
maximal pladetykkelse 3,1 mm! og minimal 2,5 mm. 
Vil man sikre sig en kraftig nitteflange, bør man 
ikke overskride disse dimensioner.

Med den omtalte nitte vil man for eks. kunne 
samle to aluminiumsplader på 1,5 mm, medens 
man samtidig har fået et gevindstykke isat. Altså 
en kombination af samling og gevind.

løvrigt vil de medfølgende tegninger forklare 
hele fremgangsmåden.

Vikling af fjedre.

En læser har brug for nogle fjedre af varierende 
størrelser, han er afskåret fra at købe sig sådanne, 
hvor han bor, og han har skrevet til en fabrik i 
København, der ikke har værdiget ham svar.

Jeg forstår, sagen drejer sig om nogle trykfjedre 
i en stor omskifter, hvor nogle kugler skal trykkes 
ned i én forsænkning, så en tydelig markering og 
god aflåsning er resultatet. Hvardan kan man selv 
fremstille sådanne fjedre, spørger han.

Fremstillingsmåden for tryk- og trækfjedre er 
ens, og den foregår i det små på følgende måde.

Fjedre vikles af hærdet ståltråd. Det findes i reg
len i små ringe hos de større isenkræmmere under 
navnet ; klavertråd. Tråden ligger i mange tykkel
ser, fra brøkdele af millimeter til flere millimeter. 
De små tykkelser ligger i ruller på ca. 50—100 gram, 
og prisen omkring 2—3 kr. pr. rulle. Det er altså 
ikke dyrt at eksperimentere på dette felt.

Når man er blevet klar over, hvilken trådtyk
kelse man skal anvende, og der kan måske godt gå 
et par forsøg forud, bestemmer man fjedrenes dia
meter. Derefter laver man en vikledorn. Den skal 
være en bagatel mindre i diameteren end fjederens 
indvendige diameter, idet fjederen altid udvider 
sig, når den trækkes af dornen. Vikledornen laver 
man af et stykke rundjern, meterstål, rundmessing 
eller lign. Den ene ende kløfter man lidt op, se 
tegningen, og den anden ende tildanner man som 
et håndtag.

Skruestikken med vikledorn set fra oven.

Nu anbringer man vikledornen mellem to træ
klodser i sin skruestik; forinden har man sat sin 
fjedertråd ind i den opkløftede del. Det hele spæn
des så fast mellem skruestikkens kæber, at. hånd
taget kan drejes uden besvær, men så fast at 
fjeder og dorn danner et aftryk i træet; det er 
dette aftryk, der styrer dornen og holder den fast 
under drejningen.

Når man nu drejer på håndtaget med sin højre 
hånd og holder fjederen fast med den venstre, så 
vil tråden, der ligger fast i dornens udskæring, 
trækkes stramt rundt om vikledornen. Dornen kø
rer under viklingen ud til venstre, idet den opvik- 
lede tråd virker som gevind.

Dersom vi fra starten søger at vikle tråden tæt, 
vil den på grund af gevinddannelsen i træet fort
sætte hermed, og vi får en smuk fjeder fremstil
lte. Denne fjeder er en trækfjeder. Hvis vi derimod 
fra starten sørger for at vikle med afstand mellem 
viklingerne, får vi en trykfjeder. Når fjederen er 
færdig, skal den have et øje. Den yderste vinding 
bukkes af en tang op i vinkelret stilling, således 
at der fremkommer et øje. Dette gælder, hvis fje
deren skal bruges som trækfjeder, hvis detr er en 
trykfjeder, bukker man intet øje op, men sliber 
det yderste led, så fjederen får en god trykflade.

En sprøjtepistol.

Der er en del varer i handelen, der er emballeret 
i glas med skruelåg. Når indholdet er brugt, det 
være sig Nesscafé, „magnetiserede sild“ eller an
det, har man et godt glas til opbevaring af mange 
af de små dippedutter, en radioamatør er så rig på. 
Drikker man pulverkaffe, får man hurtigt anskaf
fet sig en snes stykker af denne emballage, og det 
giver overskuelighed at lægge skruer, møtrikker, 
modstande o. s. v. i disse skruelågsforsynede glas.

En læser spørger mig, hvordan man omdanner 
et sådant glas med låg til en farvesprøjte. Ideen 
er god og morsom, og jeg giver her en vejledning.

Skruelåget er i reglen for tyndt i godset, derfor 
lægger man en rund messingskive under og over 
låget, ca. 1 mm tyk. Tre 1/8 skruer med møtrik 
føres igennem, for at det hele kan holdes godt 
sammen. Skiverne skal fylde glasset nogenlunde
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ud indvendig. På lågets øverste side slagloddes et 
stykke firkantmessing, og heri bores et 10 mm hul, 
hvorigennem stikkes et blæserrør, der munder ud 
i et 2 mm hul. Man kan nemmest lave dette rør af

Da jeg så 7AQ’s artikel i dec. OZ om L- og C-
måling, fik jeg lyst til at sende et par diagrammer, 
jeg har fra A. Gottlieb’s „Måleinstrumenter og Må
lemetoder".

C-måling.

et stykke rundmessing, som man borer op i flere 
etaper, først et 7 mm bor, så et 5 mm bor og ende
lig et 2 mm bor. Man får så en nogenlunde blød 
overgang for luftgennemgang. 10 mm røret loddes 
fast i hullet, eller det kan skrues fast ovenfra. En 
gummitilførselsslange for luft ses til højre. Det 
næste er et stigerør, som anbringes lige ud for 
luftrøret. Dette rørs indvendige diameter skal være 
1,3 til 1,5 mm. Dt skal anbringes sådan, at det lig
ger lige over blæsermundingens nederste indven
dige kant, sådan som det ses på billedet. Det kan 
være lidt vanskeligt at finde den helt rigtige stil
ling, den er noget kritisk. Hvis man borer et 
stramt hul til stigerøret, vil man kunne få stige
røret til at hænge under afprøvningen, og så når 
den rigtige stilling er fundet, lodder man fast. Teg
ningen skulle vel egentlig sige tilstrækkeligt, så 
mere forklaring er overflødig. Luften kan man tage 
fra sin støvsuger, og man må sørge for en over
gangsstuds fra dennes slange til sprøjtepistolen.

I siden af det firkantede messingstykke, som 
bærer blæserøret, bores et hul ind til midten af 
dette. Holder man nu, når man sprøjter, tommel
fingeren mod hullet, giver sprøjten farve fra sig.

Det lille enkle system har den fordel, at man kan 
have glas ståående med forskellige farver i de rig
tig fortyndinger. Man behøver så kun at skifte 
pistollaget fra det ene glas til det andte. Endelig 
kan man have glas med fortynder, et med snavset 
og et med rent. Så er det nemt at rense pistolen. 
Husk i det hele taget at rensningen skal være 
meget omhyggelig.

6PA.

Cn (R1, R2) indstilles til minimum lyd i hovedtele
fonen, og man har:

R1, R2 og R3 er kendte modstande (potmetre) 
(Sa: ikke særlig stor).

C n : kendt kapacitet. Cx : den søgte kapacitet.
Ln : kendt selvinduktion (Rx : dens omhske mod

stand) og L den ukendte.
Michael N. Steen, medl. nr. 8319,

Mimers Allé 11, Esbjerg.

Med ovenstående kommer vi ind på det store om
råde, der hedder bromalinger, og som sådan set er 
noget helt andet end måling med universalmeter. 
Der bliver måske lejlighed til at berøre emnet nær
mere i artikelform i et kommende nummer.

TR
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R1 (R2) og R3 indstilles til minimum lyd i hoved
telefonen. R3 ka enten kobles i serie med Ln eller 
Lx for at opnå balance (ingen lyd i T).

L-måling.



OZ, 15. årgang 1943, nr. 6. Sådan skulle en sabo
tage mod en fabrik omtales under krigen:

Tybring Krystaller. På grund af en ondartet 
driftsforstyrrelse vil firmaet E. M. O. Tybring de 
første par måneder have nogen vanskelighed ved 
at tilfredsstille den store efterspørgsel på firma
ets produkter.

E. D. R.s sommerlejr 1943 ved Juelsminde.
. . . .  mellem kl. 8 og 9 vil der antagelig i lokalet 
blive serveret morgenkaffe (?) med fløde eller 
havregrød med et glas sødmælk for 30 øre pro 
persona. Endvidere serveres kl. 12,30 middags
mad (2 retter daglig mad) for en pris af kr. 2,00 
for voksne og 1,25 for børn under 12 år. Brød-, 
smør- og sukkermærker! Legitimationskort.

OZ, 26. årg. 1954, nr. 1: Efterlysning!
Anordning til forhindring af, at nytårsaftens 

humorister forsøger ophejsning af juletræer eller 
lignende fremmedlegemer i antennemaster og 
derved får ophejseliner og antenner til at løbe 
ud og lægge sig til ro på jorden! OZ8T.

Af vor post
Her ved jul og nytår modtog teknisk redak

tør og jeg mange opmuntrende hilsener med 
anerkendende ord om OZ. Vi siger begge 
tak, og lader blomsterne gå videre til vore 
øvrige medarbejdere 2NU, 5MK, 7BQ og 5NF, 
samt til samtlige vore artikelforfattere. Det 
er dem, der sammen med os skaber det OZ, 
der synes at være stor tilfredshed med.

Nedenfor bringer jeg ordlyden af et par 
breve, som i særlig grad har bud til os alle.

— det er vel nok et dejligt blad, vi har nu; 
den tekniske referent ved DL-QTC roser det 
også; i det hele taget synes jeg, det går rig
tig godt i vor „lille" forening.

Godt nytår og fortsat mod på arbejdet 
ønsker

Frede Nielsen,
OZ9FM, Struer.

Og så dette:
Kære 6PA!
Hermed de bedste ønsker om et godt nytår 

for dig og EDR, og samtidig vil jeg gerne sige 
dig tak for de gode artikler, du har skrevet i 
OZ i årets løb, og i det hele taget tak for det 
arbejde, du har udført i det forløbne år. 
Imidlertid kan man jo ikke leve af tak alene, 
og min chef, hr. Jørgen Hjorth, der også er 
medlem af EDR, har derfor besluttet, at vort 
firma ville forære EDR et elektrisk svejse
værk til 220 volt. Med dette aparat kan man 
jo foretage alle de svejsninger, du bl. a. har

beskrevet ved antennekonstruktionerne. Jeg 
har selv svejset mit antennesystem med vær
ker, og jeg håber hermed, at EDR medlem
mer, vel sagtens fortrinsvis i København, kan 
få udført deres svejsearbejde, så de ikke be
høver at gå til smeden med de forholdsvis 
beskedne opgaver, man har brug for at få 
løst.

Idet jeg håber på fortsat held og fremgang 
for EDR og dig selv, er jeg

med venlig hilsen 
OZ1EF, Rico.

Ja, det var jo en stor nytårsgave. Jeg er 
helt overvældet. En ønskedrøm til en værdi 
af små tusinde kroner kommer her lige ind 
ad døren til os. Jeg bøjer mit hoved for så 
megen idealisme og hjælpsomhed. Hjertelig 
tak til hr. Jørgen Hjorth og Rico.

EDRs svejseværk vil foreløbig få sit hjem 
i Københavnsafdelingen, men det vil kunne 
udlånes til andre afdelinger efter regler, som 
nu vil blive udarbejdet. Nærmere herom samt 
en omtale af svejseværket vil blive bragt i 
næste OZ. OZ6PA.

SNCF-SBB-DB-DSB
Denne artikels overskrift har ikke noget med side

bånd, hverken enkelt eller dobbelt, at gøre, men er, 
hvad sikkert den gruppe amatører, som underteg
nede specielt henvender sig til her, ved, initialerne 
for statens jernbaner i hhv. Frankrig, Svejts, Tysk
land og Danmark, og når disse fremkommer her, 
er det af to grunde, for det første fordi jeg i novem- 
ber-OZ har lovet nærmere herom, og for det andet, 
fordi jeg ikke ved, hvilke af mine medansatte, der 
også er radioamatører, da jeg i så fald ville have 
henvendt mig direkte til den enkelte og sparet 
pladsen her i bladet.

Når erhverv og hobby i dette tilfælde får nogen 
forbindelse med hinanden, skyldes det, at man i 
visse lande fra arbejdsgivers side — her jernbanens, 
d. v. s. statens — gerne ser, at de ansatte udnytter 
fritiden på en sund måde og derfor gerne også for
strækker de forskellige fritidsinteresser med en 
betragtelig økonomisk håndsrækning, hvad enten 
det drejer sig om sport, kunst, sproguddannelse, 
samlerinteresser eller andet; det første land, hvor 
dette fik nogen betydning for radioamatører, var 
Frankrig, hvor der ydes amatørerne en værdifuld 
støtte, såvel i økonomisk henseende som ved at stille 
lokaler m. v. til rådighed, hvilket da også har haft 
til følge, at der på steder med stort personale — 
byer med værksteder o. 1. — er stor aktivitet uddan
nelsesmæssigt set; der afholdes mange tekniske kur
ser, morsekursus, rævejagter m. v., alt på firmaets 
regning.

Da jernbanedrift jo er et internationalt foretagen
de, og da radioamatørhobbyen ikke er det mindre, 
varede det ikke længe, inden man til de årlige 
sammenkomster fandt sammen med ligesindede i 
nabolandet Svejts, hvilket allerede året efter — i 
Strassbourg i efteråret 1962 — udvidedes med del
tagelse fra Tyskland og Danmark, fra sidstnævnte 
land dog alene undertegnede.

23



Dette foreløbig sidste stævne afholdtes i tilknyt
ning til de store værksteder der, og det var en 
absolut billig fornøjelse at deltage, da franske baner 
stillede lokaler til rådighed, også soverum, for alle 
tilrejsende; her var endvidere station F20S belig
gende, en station, som udelukkende betjenes af 
jernbaneradioamatører, og hvis leder, lønnet af 
SNCF, alene har til opgave at undervise i morse 
m. v. for de af de mange lærlinge ved værkstederne, 
som alvorligt interesserer sig for denne hobby.

Det er ikke meningen her at trætte med hele 
dette stævnes forløb (kom selv med næste gang), 
men det er artiklens formål at henlede opmærksom
heden på denne „afart" af amatører; desværre har 
tilmeldelsen, som jeg bad om i november-OZ, ikke 
været så stor som håbet (det kan nås endnu), men 
vi skulle vel nok kunne blive en snes stykker her- 
hj emme.

Endelig vil jeg gerne henlede opmærksomheden 
på, at de af P&T stillede betingelser for samtale
emner naturligvis skal overholdes, hvilket f. eks. 
vil sige, at to lokomotivførere ikke kan gå i tek
niske detailler med beskrivelsen af de maskiner, 
de daglig betjener; det samme gælder billetsælgere, 
signalteknisk personale o. s. v.; man må naturligvis 
holde sig til det rent personlige, f. eks. hvor længe 
man har beskæftiget sig med dette eller hint arbej
de, eller hvordan ens tjeneste og fritid ligger m. v.; 
skulle man ønske nærmere oplysninger om et eller 
andet jerbaneemne kan man jo eventuelt aftale ud
veksling af fagblade m. v.

Håber med denne beretning vi må blive flere fra 
OZ-land på næste møde i Paris engang sidst på 
sommeren. Vy 73, OZ9FM.

Udlån af A-licens-materiel til EDR-afdelinger.
Som anført i nov. OZ har EDR fået rådighed 

over nogle forhenvjrende engelske SMA-radiosta- 
tioner, der nu kan udleveres som afdelingsstatio
ner til EDR-afdelinger, der ikke er i besiddelse af 
en sådan.

Stationerne vil fortrinsvis blive udlånt til „akti
ve" afdelinger, der har de nødvendige lokaler til 
fuld rådighed, så så mange medlemmer som muligt 
kan få glæde af materiellet.

Stationen består af:
Styresender m/power, 220 V —
Modtager m/power, 220 V —
Modulator m. 2X803.
Udgangstrin m. 2X803.
Power til MOD/PA, 220 V —.
Antennetrin og kontrolbox.
Det hele er monteret i 2 rack’s.
Materiellet har været opmagasineret i ca. 7 år, 

og det bærer det desværre stærkt præg af, men 
alle hovedkomponenter er tilsyneladende i orden, 
så et gennemgribende eftersyn er absolut påkræ
vet. Modifikationer er tilladt i enhver henseende, 
og diagrammer forefindes.

Materiellet er ret tungt og vanskeligt at forsende, 
så det må påregnes afhentet hos undertegnede, der 
også snarest må have tilkendegivelser fra inter
esserede afdelinger.

OZ5GB.

Vedkommende, som den 26. december 1962 klok
ken 17,25 benyttede kaldesignalet OZ-6-sm, bedes 
venligst ophøre med dette, da jeg helst er ene 
derom. Til orientering skal det oplyses, at min 
station ikke er indrettet for cw.

de OZ6SM.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Traffic manager: OZ2NU P. O. Box 335, Aalborg 
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department) 

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

— og så endelig VHF-resultatet.

Som tidligere meddelt har jubilæumsårets for
skellige arrangementer medført, at den sædvanlige 
turnus for afviklingen af log-kontrollen ikke har 
kunnet overholdes. Det er også årsagen til, at VHF- 
dagens resultater først kommer til offentliggørelse 
nu, og det kan i fortsættelse heraf allerede nu med
deles, at resultaterne fra SAC-testen, der fandt sted 
i september, først vil være gennemarbejdede hen på 
foråret.

Derimod vil juletestens resultater være at finde 
i dette nummer af „OZ“.

Efter dette lille sidespring kan vi gå over til 
nogle få kommentarer til VHF-dagen.

VHF-hj ørnet har som bekendt allerede på et tid
ligere tidspunkt bragt de vigtigste bemærkninger 
til dette arrangement, og her skal kun omtales 
visse kendsgerninger af interesse.

Vedrørende deltagelsen i testen har denne været 
blandt de bedste, og glædeligt har det været at 
konstatere en øget finsk og tysk deltagelse, hvilket 
også har været tilfældet fra svensk side, men denne 
sidste skæmmes beklageligt af et meget stort antal 
udeblevne logs.

I det hele taget må det noteres, at der i år er ude
blevet 50 % af deltagernes logs.

Vi har sagt det så tit, og vil sige det påny her, 
at det at undlade at indsende logs fra de tester, 
man deltager i, ikke blot er hensynsløst overfor 
den arrangerende instans, men er allerhøjst ukol
legialt overfor den amatørkammerat, man har haft 
kontakt med.

Helt uden kontakt med testen var de norske VHF- 
amatører. Intet LA-call fandtes i de indsendte logs.

Som det fremgår af resultatlisten, var der 7 OZ- 
stationer blandt de ti første, til gengæld blev de to 
første pladser besat af SM-stationer — de to gamle 
kendinge: SM7AED og SM7BE, men iøvrigt var der 
hård kamp om de tre første pladser. Men herom og 
meget andet fortæller resultaterne, der bringes i 
nedenstående liste:

Fortsættes næste side.

Herligt eksempel på „god hukommelse".
Efter QSO med W8FKY den 4. november 1962 

har jeg modtaget OSL med nedenstående følge
skrivelse:

„Dear OM!
Your Call sounded Familiær, so got to Hunting and 

found, that I had worked an OZ1NW 7. febr. 1934. 
The name was Kristiansen and QTH Vaarst. — 
Are you the same?"

Det var korrekt og vakte minder. 30 år er jo en 
lang tid.

544 A. Kristiansen, OZ1NW.
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1. SM7AED 278 p. 29. SM7CBZ 58 p.
2. SM7BE 274 p. 30. OZ1LN 56 p.
3. OZ9AC 268 p. OZ3A 56 p.
4. OZ5AB 246 p. 32. SM6CSY 41 p.
5. OZ8EDR 239 p. OZ4PW 41 p.
6. OZ7LX 217 p. 34. OZ9HN 37 p.
7. SM7ZN 210 p. 35. OZ6TT 36 p.
8. OZ9FR 204 p. 36. OZ6JI 31 p.
9. OZ8ME 163 p. OZ6KE 31 p.

10. OZ7HZ 162 p. 38. OZ4SJ 26 p.
11. OZ7EC 161 p. OZ9KY 26 p.
12. SM6PU 155 p. 40. OZ7BR 21 p.
13. OZ7HJ 151 p. 41. SM7DSC 19 p.
14. OZ7JN 148 p. OZ9TS 19 p.
15. OZ2ME 144 p. 43. OZ7R 18 p.
16. OZ5MK 143 p. 44. OH2DV 16 p.
17. SM6APK 131 p. 45. SM7YO 15 p.
18. OZ3JD 125 p. 46. OH2SF 12 p.

OZ7G 125 p. OZ8UX 12 p.
20. OZ3VO/p 124 p. 48. OZ2SD 11 p.
21. SM5BSZ 116 p. OZ5HW 11 p.
22. OZ8EH 113 p. 50. SM7TC 8 p.
23. DL3YBA 110 p. 51. OH1SM 7 P-
24. SM6CSO 103 p. 52. SM5CZQ 6 p.
25. OZ8OS 94 p. OZ5PG 6 p.
26. OZ1EO 92 p. 54. SM7ANL 4 p.
27. OZ7OU 82 p. OZ8HV 4 p.
28. OZ5DE/p 70 p. 56. OZ5XY 3 p.

Checklogs er med tak modtaget fra: OZ1HD, 3JN, 
4KO, 5NA og 6ML.

Udeblevne logs:
9 OZ-stationer.

36 SM-stationer.
13 DL-stationer.
4 OH-stationer.

OZ2NU.

Tr. Department takker tor de mange breve og 
kort i anledning af julen og årsskiftet.

Vi gengælder de fremførte ønsker og håber selv, 
at Tr. Dept. i det nye år må kunne fortsætte sit 
arbejde for de aktive amatører i uindskrænket 
omfang.

I den forbindelse skal nævnes, at de ønskede 
artikler vedrørende tester og certifikater snarest 
skal blive bragt her i „OZ“.

Godt nytår til alle.
OZ2NU. 

I midten af november
rejste Klaus Dwinger, OiZSSQ, til Jugoslavien, hvor 
han skal opholde sig i et års tid som tilsynsførende 
for det rederi, han er ansat i, ved bygningen af et 
par skibe på et skibsværft på øen Korcula på syd
kysten af Jugoslavien. Hans adresse er: Ing. Klaus 
Dwinger, Brodogradiliste „Ivan Cetenic“ — Korcula 
— Yugoslavia.

Når vi omtaler dette, skyldes det imidlertid mere 
det, at vi havde tilskrevet det jugoslaviske amatør- 
forbund SRJ om at bistå 5SQ med opnåelsen af en 
midlertidig sendetilladelse under hans ophold der
nede.

Vor gamle ven Svetozar Ribar, YU1AX, der var 
leder for det store hold jugoslaviske amatører, der 
deltog i sommerlejren 1957 ved Madumsø, kunne 
allerede i et brev af 7. dec. 62 meddele os, at 
licens-spørgsmålet var i orden, og at Klaus havde 
fået tildelt kaldesignalet YU7LAJ, og at hans licens 
var gældende fra 1. dec. 62 til 1. dec. 63.

Få dage efter kom der også brev fra Klaus, der 
meddelte om licensens ankomst, og at han nu var 
gået i gang med at bygge en cubical quad til 15 og

20 meter. Hans beliggenhed er ikke så god, idet 
han bor på en klippeskrænt, men mod vest og nord 
er der frit vand, så det skulle nok være muligt at 
få nogle QSO’er hjemover.

Han lytter efter OZ-stationer på 15 og 20 meter 
og sender glædeligt nytår til alle bekendte.

SRJ meddeler iøvrigt, at licensmyndighederne er: 
Uprava za radiosaobracaj i veze SIV—Beograd, 
og at alle ansøgninger skal stiles dertil, men sen
des gennem SRJ—Beograd, P. O. Box 324, og at an
søgningen skal sendes 2—3 måneder før licensen 
ønskes.

Test-kalender.
27. januar 1963: 144 Mc/s cw-contest. RSGB. Se 

dette „OZ“.
9.—10. februar 1963: ARRL DX-test Fone.
16.—17. februar 1963: BERU-Contest. RSGB. Se 

dette „OZ“.
16.—17. februar 1963: QCWA-Party.
23.-24. februar 1963: ARRL DX-Contest CW.
2.—3. marts 1963: YL/OM Fone.
9.—10. marts 1963: ARRL DX-Contest Fone.
23.-24. marts 1963: ARRL DX-Contest CW.
23.—24. marts 1963: APDX Pakistan DX Contest.
30.—31. marts 1963: CQ WW SSB-Contest.
30.—31. marts 1963: REF Contest CW.
6.—7. april 1963: Low Power Contest.
6.—7. april 1963: Helvetia 22.
6.-7. april 1963: PZK CW Contest (Polen).
13.—14. april 1963: PZK Fone Contest (Polen).
20.—21. april 1963: REF Contest Fone.
27.-28. april 1963: PACC CW.
4.—5. maj 1963: PACC Fone.
4.—5. maj 1963: USSR DX-Contest.
4.—5. maj 1963: 144 Mc/s portable RSGB.
11—12. maj 1963: OZ-CCA CW Contest.
18.—19. maj 1963: OZCCA Fone Contest.

RSGB „Bulletin"
for december 1962 meddeler om åbningerne på 
144 Mc/s og 430 Mc/s i den første week-end af de
cember.

Allerede den 2. om aftenen var båndet åbent for 
DX-forbindelser til ON, OZ og PA på 144 Mc/s. 
Endnu bedre var det den 3. om aftenen, hvor der 
hørtes mange DL, F, OZ, ON, PA og SM stationer. 
OZ5AB blev hørt kaldende EI2W. G2DQ rappor
terer, at han hørte I1BSR kalde CQ YU på om
kring 144 Mc/s omkring 10,55 GMT den 4. dec. Den 
italienske stations rapport var 559. Den 3. dec. kon
taktede G3JMA OZ9AC for sandsynligvis den før
ste G/OZ QSO på 430 Mc/s.

Juletesten 1962.
Engang ved lejlighed tror jeg, det ville være 

interessant at følge dette vort mest traditionelle 
arrangement tilbage til dens første afholdelse og 
med dette som udgangspunkt følge dens forløb og 
afvikling gennem de sikkert mange år.

Ved en så snæver sammenligning som med testen 
sidste år er der tilsyneladende ingen forandring i 
deltagerantallet, men ser man nærmere til, så er 
der i foneafdelingen 20 af sidste års deltagere, som 
ikke var med i år, og for cw-afdelingens vedkom
mende er tallet 14.

Hvor ville det have gjort en væsentlig forandring 
på aktiviteten, hvis alle havde været med. Det er 
naturligvis glædeligt, at der er nye stationer, der 
kan rykke ind, når de tidligere falder fra. Det var 
jo imidlertid ikke meningen, at de nye skulle 
komme til for at „erstatte" de frafaldne, men for 
at supplere de allerede aktive.
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Vi må stadig huske på, at vor aktivitet på bån
dene understøtter vor berettigelse til stadig og 
fremover at kunne kalde disse bånd for „vore“. 
Brugen for frekvenser er stadig voksende, og det 
vil derfor være nærliggende for „frekvensbetræng
te" myndigheder at inddrage områder, f. eks. dele 
of vore amatørbånd, såfremt det kan påvises, at 
aktiviteten efterhånden er blevet så ringe, at m'an 
med føje kan sige, at vor benyttelse af de nævnte 
områder ikke længere er berettiget.

Tænk over det — inden der er andre, der tænker 
for os.

Tiden tillader mig desværre —• som sædvanligt — 
ikke at kommentere testen i detaljer, men jeg skal 
lige nævne, at fejlprocenten specielt i foneloggene 
var særlig stor i forhold til de senere år. Endvi
dere skal nævnes, at der blandt de glædeligt mange 
lytter-rapporter desværre var to, der ikke opfyldte 
betingelserne ved ikke at opgive begge de sam
arbejdende stationer samt de af disse afgivne rap
porter.

Til slut skal nævnes, at OZ4B’s junior udenfor 
konkurrencen havde indsendt en log til lytter
testen. 93 points nåede den unge mand til.

løvrigt henvises til nedenstående resultatlister:

1. OZ6NK
Foneafdelingen.

Glostrup 102 points
2. OZ2MI Nykøbing Falster 86 „

OZ4GF Aarsballe 86 „
4. OZ9BR Højbjerg 82 „
5. OZ1CN Holstebro 74 „
6. OZ4FA Haderslev 71 „
7. OZ2JT Haderslev 67 „
8. OZ1NA Vodder, Frifeldt 66 „
9. OZ8KR Frederikshavn 65 „

10. OZ7JI Struer 64 „
11. OZ2RT Nyborg 62 „
12. OZ3KE Randers 61 „
13. OZ9MV Skanderborg 55 „
14. OZ1LS Vamdrup 54 „

OZ3SM Charlottenlund 54 „
16. OZ4LK V. Marie, Bornholm 53 „
17. OZ3JK Flauenskjold 44 „
18. OZ5JK Randers 41 „
19. OZ5KG Holstebro 39 „
20. OZ5RU Gentofte 36 „
21. OZ6CB Lyngby 35 „
22. OZ3GK Rødkj ærsbro 31 „

OZ7FH Herning 31 „
24. OZ4EM Tingsted, Bornholm 30 „
25. OZ5CG Randers 28 „
26. OZ4FR Sejstrup 23 „
27. OZ5MJ Skt. Klemens 21 „
28. OZ1QM København 20 „

OZ8PK Helsingør 20 „
Checklogs fra: OZ4FF, 4IM, 5UF, 6SB.
Flere udeblevne logs.

1. OZ1W
CW-afdelingen.

Odense 84 points
2. OZ7OF Silkeborg 81 „
3. OZ7YH Silkeborg 80 „
4. OZ4FF Rønne, Bornholm 79

OZ5DX Udstolpe 79 „
6. OZ7FP Hørsholm 75 „
7. OZ5MJ Skt. Klemens 73 „
8. OZ1LO Haarlev 70 „
9. OZ4FA Haderslev 69 „

OZ9CM Lyngby 69 „
11. OZ8RL Espergærde 68 „
12. OZ8NJ Nørresundby 61 „

13. OZ4H Vanløse 59 „
14. OZ7GI Gedbjerg 58 „
15. OZ5RM Søborg 53 „
16. OZ9JD Egebjerg 52
17. OZ7OG Laven St. 50 „
18. OZ7GW Hvam pr. Kjellerup 43 „
19. OZ3LI L. Værslev 41 „
20. OZ4EM Tingsted, Bornholm 38
21. OZ4FT Virum: 38 „
22. OZ1QM København 31 „
23. OZ3FI København 20 „

OZ4DX Brøndbyøster 20 „
Checklogs fra: OZ3SM, 6SB.
Nogle udeblevne logs.

Lytterafdelingen.
1. OZ-DR-1205 Nykøbing Falster 244 points
2. Medlem nr. 7621Starup, Tofterup 207 „
3. OZ-DR-1161 Rorup pr. Lejre 134 „
4. OZ-DR-1167 København S. 95 „
5. Medlem nr. 7996Nykøbing Sjælland 88 „
6. OZ-DR-1123 Havnbjerg pr. Nordbg. 79
7. Memlem nr. 8535Nyborg 62 „
8. Medlem nr. 8319Esbjerg 48 „
9. OZ-DR-1248 Lejbølle, Langeland 40 „

QSL-centralen
har i december måned haft færre ekspeditioner end 
i de foregående måneder, idet der i denne måned 
„kun“ er indgået 8100 QSL’s til ekspedition. Af 
uanbringelige QSL’s fra DX-lande er der kun 6. 
Hvis nogen har logget disse stationer, kan kortene 
fås tilsendt med næste QSL-eekspedition.

UAKXB — wkd 29. 11. 1962.
UA0AZ — kwd 14. 7. 1962.
UD6BN — wkd 12. 9. 1962.
VQ9A/8C — wkd 9. 8. 1962.
W2BLC — wkd 19. 11. 1962.
5B4AK — wkd 13. 9. 1962.
Og hermed ønskes alle EDR’s medlemmer et rig

tigt godt nytår med tak for de mange opmuntrende 
breve, vi i årets løb har modtaget. Også tak til de 
mange der har sendt os julekort. Tak allesammen 
for godt samarbejde i det svundne år.

Vy 73, OZ6HS og XYL,
Margrethe og Harry Sørensen.

Vi har i den sidste tid ofte været stillet overfor 
spørgsmål fra lytteramatører, der vil have et DR 
nummer, og lad os derfor for en gangs skyld tage 
det med her i spalten, selv om det retteligen hører 
andetsteds hjemme. DR numre udstedes af en DR 
leder, og efter nogen søgen i gamle numre af OZ 
lykkedes det at finde ud af, at denne titel var og 
vel stadig er tildelt OZ8JM. Prøv derfor at skrive 
til ham, hvis I er interesserede i at erhverve et så
dant DR lytter-call.

Lad os efter disse lidt DX fjerne indledningsord 
gå over til det nye DX stof. Igen i år vil Radio 
Club Venezuela engang i løbet af januar forsøge 
at komme en tur til Aves Island, de vil lige som 
sidste år have grej med til AM, CW og SSB, og der 
vil være flere stationer igang samtidig på de for
skellige bånd, lige som sidste år vil call’et være 
YV0AA.
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VK9LA på Cocos Keeling Island har fornylig fået 
en HT 37 og har været temmelig aktiv på 14312 Kc 
mellem kl. 12—15 GMT. Fra tid til anden forsøger 
han sig også på 80 meter. Desværre er hans modta
ger ikke alt for god, for når der kommer for meget 
QRM, plejer han at gå QRT.

Hollandsk Ny Guinea, JZØ, vil.i løbet af kort tid 
blive overgivet til FN administration, der senere 
skal overgive administrationen til Indonesien, hvis 
der kommer nogle stationer igang i FN perioden, er 
der en mulighed for, at de kommer til at tælle som 
PK6. Derimod vil der næppe blive tale om et nyt 
land.

En gruppe UA3 amatører regner med i løbet af 
kort tid at tage på en DXpedition til Ydre Mongo- 
liet JT1, der vil først og fremmest blive SSB akti
vitet. Der er forøvrigt i den sidste tid kommet flere 
JT1 stationer igang på 14 Mc CW.

4W1AA er i de sidste par måneder blevet hørt på
14 Mc med CW, han opgiver QTH til Sana i Yemen, 
han ønsker QSL enten via det egyptiske bureau el
ler via W3CXX, det er desværre endnu ikke blevet 
bekræftet, om han er ægte, men man har lov til at 
tvivle.

ZL1ABZ er nu aktiv fra Kermadec Island og vil 
være at finde på 14 Mc SSB, på grund af forskel
lige misforståelser er hans beamantenne endnu ikke 
blevet leveret til ham, men den ventes frem i løbet 
af kort tid. Hans gamle call ZL4JF er nu udstedt 
til en ny operatør, der er i gang fra Campbell 
Island, og som kan høres omkring 14050 Kc på CW. 
QSL for begge stationer skal sendes til ZL2GX.

Der har i lang tid været gode forhold på 80 meter, 
på en enkelt aften mellem kl. 22—01 GMT har vi i 
den høje ende af 80 meter hørt: 4X4DK, 3799 Kc. 
EA9AZ, 3790 Kc. HK5CR, 3798 Kc. YV5ANS, 3793 Kc. 
ZB1JX, 3790 Kc. VP9CP på samme frekvens. Og 
endelig FG7XT, 3792 Kc. (QSL via K5AWR) og 
OX3AI, 3791 Kc (59 + 20 dB). Plus naturligvis et 
stort antal amerikanske og canadiske stationer.

Ligesom VQ4 for et stykke tid siden blev 5H4, er 
nu også VQ5 blevet 5H5, et dejligt prefix ikke 
mindst for CW operatørerne, hi.

Cote D’Ivoire, her er TU2AA og 2AK aktive, 
begge med SSB og fortrinsvis på 14 og 21 Mc lør
dag morgen/formiddag. Fra Mauritanien er 5T5AI 
aktiv på 14 og 21 Mc med CW og AM. Fra Niger er 
5U7AH aktiv på SSB på 14 Mc ligeledes fortrins
vis lørdag morgen. På Madagascar er 5R8CM nu 
med SSB på 14 Mc om eftermiddagen, aktive er 
også 5R8AS og BX, der kører AM, fortrinsvis på
15 meter.

Ikke mere i krystalkuglen denne gang, så best 
73 es DX de OZ7BQ/Joe.

Hans Jørgen Rasmusen, Borgevej 31, Lyngby.

Ny sensationel VHF åbning. — Nye rekorder sat af 
OZ-amatører.

Først i december oplevede vi en åbning, der var 
lige så pragtfuld, som den var langvarig. Den lig
nede den store åbning den 9. og 10 .oktober, men 
omfattede denne gang Vesteuropa. Og det var ikke 
alene 2-meter båndet, det gjaldt — åbningen må 
efter alt at dømme have strakt sig helt op i lysfre
kvenserne, eftersom Berlingske Tidende den 5. de
cember (eller måske den 6. december) meddelte, at

et hold bjergbestigere i Midteuropa pludselig havde 
set genstande, som var over 200 km borte.

Åbningen begyndte allerede den 26. november, 
kulminerede den 3. december og tog afsked med os 
den 6. december. Følgende rekorder blev sat:

QRP-rekord:
Den 6/12 havde OZ7TW QSO med DL3GV (30 km 

syd for Wilhelmshaven); sidstnævnte kørte med 0,5 
watt input på en EF 42 som tripler samt en 7-ele- 
ment antenne.

Første OZ—G og første OZ—PA kontakt på 70 cm:
Om aftenen den 3/12 havde OZ9AC på 70 cm QSO 

med ikke mindre end 9 G stns, 2 PA stns og 2 DL 
stns.

Ny dansk rekord på 2 meter
må deles af OZ5AB og OZ8ME, der den 3/12 begge 
havde QSO med EI2A (50 km NV for Dublin). Eller 
er der nogen, der er nået længere ud på 2 meter?

SSB rekord på 2 meter?
Den 3/12 tegnede OZ7BR sig for en speciel rekord 

i SSB, idet han den pågældende aften havde QSO 
med ikke mindre end 3 engelske SSB stns i træk, 
nemlig G3CCH, G3BA og GM2FHH.

Første OZ—GI kontakt på 2 meter.
Også her kom OZ5AB ind i billedet, idet han den 

3/12 havde QSO med GI5AJ og GI3OFT, de to første 
kontakter mellem Danmark og Nordirland. 5AB 
mener, at afstanden til disse to GI stns er lidt kor
tere end afstanden til EI2A, men det er dog ikke 
geografisk umuligt, at der kan være tale om en 
endnu lidt længere distance end til EI2A. Det kunne 
være interessant at få dette punkt opklaret.
Og så til rapporterne:

OZ5AB (Værløse) 3/12: 41 (enogfyrre) G stns wkd 
mellem 20,25 og 02,50 samt EI2A, GI5AJ og GI30FT. 
Desuden: PA0AND, LA5EF, SM5DIC, DJ4IJ,
DJ7XE og DL90W. 4/12: 5 tyske stns (DJ, DM, DL). 
5/12: 33 stk. DJ og DL stns samt: PA0BU, PA0LX, 
PA0MSH, PA0VDZ, PA0AKD, ON4ZK og ON4ZN.

OZ7BR (Lyngby): 3/12. G5YV, G3BLP, G3GN, 
G2HIF, G5TN, G3CCH, G3BA, GM2FHH.

OZ7TW (Felsted): 26/11: OZ2AF, OZ7UK, OZ9BT, 
SM7BAE. 27/11: DL6IG, DJ8JS, SM7CJZ, OZ5ND, 
OZ2HS, OZ6HV. 2/12: DL6FX, DJ8GF, DJ7XE, 
DL90W, DL90U, DL9CR, DJ8GK, DJ5GL, DJ20XA, 
PA0ME, G6NB, G4LU, G8KB, G2HOP, G5PW, 
G3KKK, G3LTF, G3EDD. 3/12: 1 tysk stn, 3 PA stns 
og 27 G stns (ca. 650 km pr. QSO!). 4/12: 3 tyske 
stns, 5 PA stns og 9 G stns („kun“ 500 km pr. QSO). 
5/12: 6 PA stns og 8 G stns. 6/12: 4 PA stns og 21 
tyske stns, desuden ON4AB, ON4MV, ON4CP — der 
var også en LX stn i gang, men det lykkedes ikke 
at få kontakt.

OZ8ME (København): 2/12. G3FUR, G3BA. 3/12: 
G5TZ, G3HUL, G3JMA, G3GDR, G3DMK, G6NB, 
G3DFL, G3PHO, G3MNQ, G5GN, G3DKF, G3HQ, 
G4CM, G3FCY, G3KKK, G3IAS, G3KKB, G3JYP, 
EI2A, SM5BWC, DJ6BN, DL90W, DL3VB, PA0JDB. 
4/12: G5GN, G3AOS, G3JMA, G3RYT, G5YV. 5/12: 
G3PYW, G3EDD, G30TJ. 6/12: DJ4NG, DJ4JJ,
DL6SS, PA0JAB, DJ6UZ, DJ7PC, SM6YH, DL6AI, 
DL1AC, DJ6TY, DJ1KN/P, DJ8GK, DL9CR, DJ8JS, 
DL3GSM, DJ7VV, DJ7DE, DJ6WN, DJ7JA, DJ5NO.
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OZ9AC (Dragør): har på 70 cm wkd fig.: 3/12: 
G3GMA, G3LQR, G3LTF, PA0COB, G3AYC, 
G3NOX/T, G6NB, G2CIW, DL1ID, PA0LWJ, 
G3MPS, DL6SV, G3ILD. 4/12: G3LQR.

OZ7TW gjorde under åbningen den iagttagelse, at 
flere af SM7-stationerne samt københavnerne kom 
end med S9+ + , når han havde antennen mod vest, 
hvorimod styrkerne var flere S-grader lavere, når 
han havde antennen rettet mod øst. Det må åben
bart skyldes, at de pågældende signaler er blevet 
reflekteret af et lag et sted ude over Vesterhavet, 
hvorimod der ikke har været betingelser for en til
svarende effektiv reflektion på den direkte stræk
ning mellem OZ7TW i Sønderjylland og Sjælland 
Skåne. Fænomenet er analogt med aurora-reflek- 
tion. Har andre gjort lignende iagttagelser under 
den samme eller andre åbninger?

70 cm.
OZ2AF (København) er QRV på 70 cm. Frekven

sen er 432,12, og antennen er en 13-element long 
yagi.

OZ7BR (Lyngby) lyttede en dag i december til en 
QSO, der foregik mellem forskellige stationer på 
2 meter. Da de pågældende stationer skiftede til 
70 cm for at fortsætte der, prøvede 7BR, om han 
kunne høre deres „subharmoniske“ på 2 meter. En 
af de 3 stns, det drejede sig om, var både kraftig 
og fuldt moduleret. Den anden, en SM stn ca. 80 km 
borte, var S5 men næsten uden modulation. Den 
tredie, en københavner, var den bedste, idet hans 
subharmoniske på 2 meter kun var S3 og ikke 
havde antydning af modulation. — Der er med an
dre ord grund til at være forsigtig med utilsigtet 
udstråling af 2 meter effekt, når man arbejder på 
70 cm. Vi ved alle, hvordan det forholder sig med 
OZ7IGY, hvor der ikke er taget særlige forholds
regler til at undgå dette.

DL0SZ i Munchen indbyder til deltagelse i „2. 
SHF + UHF aktivitetscontest 1963“. Tiderne er: 
Anden fredag i hver måned, første gang fredag den
11. januar 1963 fra 18,00 til 02,00 DNT. Pointsbereg
ning foregår efter følgende skema:

70 cm = 1 point.
24 cm = 5 points.
12 cm = 10 points.

Yderligere oplysninger fås hos DLOSZ, Munchen 
9, Schwarzenbacherstrasse 26 A, eller hos OZ7TW, 
Ejner Thaysen, Kirkevej, Felsted, Sønderjylland.

Stns wkd.
OZ5AB’s fortegnelse over stns wkd har under 

åbningen fået væsentlige tilføjelser og ser nu såle
des ud:
OZ 343 
SM 108
DL, DJ, DM 121
PA 40
LA 15
SP 7
OK 6
ON 9
G 64
GW 1
GM 1
El 2
UR 1
GI 2

— Ingen bedre?

FRA AFDELINGERNE

Tilføjelse til fortegnelsen over udenlandske tester 
i 1963.

Fra YU1NAL er modtaget meddelelse om, at 
jugoslaviske studenters union for teknisk uddan
nelse den 6. og 7. april afholder en VHF contest, 
hvori a l l e  licenserede amatører kan deltage. Nær
mere oplysninger i OZ for marts.

Nytårstesten d. 30. december.
Forholdene var ikke særlig gode, men deltagelsen 

til gengæld ret stor, i hvert fald øst for Storebælt. 
Ca. 50 stationer synes at have været i gang. Kun 
få af deltagerne gjorde anvendelse af QRA Locator 
systemet. Der siges at være faldet enkelte kritiske 
bemærkninger om det nye pointsberegningssystem.
1 den anledning anmoder vi fra 2 meter klubbens 
side om, at deltagerne i de for 1963 arrangerede 
tester påfører deres logs kritiske bemærkninger, 
forslag m. v., således at bestyrelserne for såvel
2 meter klubben som UK7 kan tage hensyn til fler- 
tallets ønsker.

Den tekniske standard syntes god. Flere stationer 
anvendte klipning med godt resultat, men i hvert 
fald een enkelt drev klipningen så vidt, at det gik 
ud over forståeligheden. Stationsbetjeningen var 
gennemgående god — dog er fristelsen til at ude
lade kaldesignalerne ved begyndelsen og afslutnin
gen af en sending af og til for stor.

2 meter klubbens januar-møde
finder sted onsdag den 23. januar kl. 20,00 i lokalet 
på Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 118 (indgang 
i gavlen). Aftenens emne er: Demonstration af 
Heathkit byggesæt.

UKW Berichte
er navnet på et i Østrig udgivet tidsskrift for VHF- 
amatører, af hvilket 2 meter klubben har modtaget 
et prøvenummer. Hvert af de 4 numre, der udkom
mer årligt, indeholder adskillige interessante kon
struktionsartikler, der alle udmærker sig ved endog 
usædvanlig grundighed. En væsentlig del af stoffet 
er transistorkonstruktioner (sendere, convertere og 
komplette modtagere til 2 meter), og til hver enkelt 
af disse konstruktionsartikler er bragt et aftryk af 
en plade til trykt ledningsføring i naturlig stør
relse.

Bladet kan bestilles ved henvendelse til DJ3QC,
H. J. Dohlus, Erlangen, Gleitwitzer Strasse 45, Post
scheckkonto 30455. Prisen er 12 DM pr. år.

Til slut tak for de udførlige rapporter, der er 
sendt til VHF-amatøren denne gang.

Mogens Kunst, OZ5MK,
Møllekrogen 11, Kgs. Lyngby, tlf. (01) 87 35 82.
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Afd. holder møde 
hver mandag kl. 20,00 
i lokalerne Frederiks- 
sundsvei 123, under-

etagen, nedgang til venstre for „ABC-cafeteriet“. 
QSL-centralen er åben fra kl. 19,30. OZ7LM udle
verer kortene. Efter kl. 20,00 udleveres ikke QSL- 
kort.

Fortsættes øverst næste side.



Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Tlf. ORdrup 7425.

Kasserer: OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvars- 
vej 9, 2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902 vega, post
giro 59755.

Siden sidst.
Mandag den 3. december: På trods af, at det var 

lige efter festen, var der pænt besøgt, og man hyg
gede sig, som vi plejer med en god kop kaffe og en 
sludder.

Mandag den 10. december: Dette var den sidste 
„arrangements-aften“ i det gamle år, og YL og 
XYL var inviteret med, en invitation, som det glæ
dede os at se, at mange efterkom. Det er altid for
nøjeligt at se damerne møde op på disse aftener, 
løvrigt blev der vist en masse film, både om radio, 
motorløb og flere andre ting. Der var rekvireret så 
mange film, at vi fortsatte med at vise dem under 
kaffen. Det var lige ved at være for meget, men 
der var da heldigvis lidt for enhver smag, og alle 
filmene var godt valgt.

Mandag den 17. december: Allersidste mødeaften 
før jul. Mod forventligt var der mødt en hel del 
op. Det ved man jo, at alle har travlt lige op til 
jul, men netop derfor var det rart at slappe lidt af 
i kammeratligt samvær.

Programmet.
Mandag den 7. januar: 2-meter aften. Husk, hvis 

du har noget grej, som vedrører dette bånd, så tag 
det med — også hvis der er noget, der ikke rigtig 
vil, som du vil.

Mandag den 14. januar: Klubaften.
Mandag den 21. januar: Foredrag. 7AQ taler om 

praktisk anvendelse af transistorer.
Mandag den 28. januar: Klubaften.
Mandag den 4. februar: AUKTION — denne gang 

på en NY måde!
Alle skulle nu være i besiddelse af medlemskort 

for afd. Husk, at det skal medbringes til alle møde
aftener. Såfremt du imod forventning ikke skulle 
have fået dit endnu, så henvend dig til kassereren 
4AO, Svend Aage, som vil sørge for, at det bliver 
bragt i orden.

Rævejagter.
Mangen en ham trænger uden tvivl til at få rendt 

det fedt af, som uundgåeligt er et resultat af ju- 
jens og årsskiftets glæder — undgå kedelige sulte
kure — tag på fodjagt.

I fodjagter kan alle deltage, blot man er i besid
delse af en rævespille. Tilslutningen til den første 
jagt vil vise, om disse jagter skal fortsætte vinte
ren igennem, så vi håber alle, der har en modta
ger, møder op.

Dato: Søndag den 20. 1. 63. Mødested: Hareskov 
station (her gives instruktion). Start: Kl. 09,00. Om
råde: Begrænset stykke af Hareskoven. (Har du et 
kort over området, kan du tage det med, men det 
er absolut ikke nødvendigt — det vigtigste er et 
kompas).

Angående følgende fodjagter ring til 9HS 70 61 31.
Vy 73 og på gensyn, 5FR,

Vy 73 de J. Rabe.

AMAGER
Formand: OZ1CC, Tversted, Hastingsvej 46, tlf. 

Su 2991.
Mødeaften: Torsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 17 S.

Program:
17. januar: Program bekendtgøres på mødeafte

nen.
24. januar: Klubmøde.
31. januar: Fælles kaffebord m. damer. Et tilba

geblik over tiden der gik, ledsaget af lysbilleder 
fra forskellige arrangementer i afdelingn.

7. februar: Klubmøde.
14. februar: Møde. Program bekendtgøres på mø

det.
Og så er der et glædeligt nytår til alle medlem

mer i afdelingen.
Vy 73 de OZ2XU.

ÅBENRÅ
Efter at vi har lagt alle jule- og nytårsfestlighe

derne bag os, tager vi fat på en frisk i det nye år. 
Temaet er stadigvæk alt om 2 meter grej.

Vel mødt torsdag den 24. januar og 7. februar på 
Ungdomshj emmet.

Vy 73 5WK.

GIVE
Formand 4 SP, Peter Knop, Møllehuset, Give.
Vi har afholdt generalforsamling i lokalet på 

„Prærien". 4 RJ valgtes til dirigent og formanden 
4 SP aflagde beretning over det forløbne halvår og 
takkede 9 AJ for sin velvilje med hensyn til lokalet, 
som vi snart har faaet bragt helt i orden og for
håbentlig også snart afdelingens sender. Regnskabet 
blev oplæst af kassereren 9 AJ. Beretning og regn
skab godkendtes enstemmigt. Alle valg var gen
valg. Til ordensudvalg valgtes Peter Knop, Finn 
Hansen og Sune Christensen, som skal udarbejde 
ordensregler for lokalet.

Mødeaftener er skiftevis tirsdag og onsdage kl. 
19,30. Månedsplan vil blive tilsendt samtlige med
lemmer.

Vy 73 de 5GH.

KOLDING AFD.
ønsker godt nytår til alle EDR’s medlemmer og 
håber, at alle vil slutte op om foreningens arbejde 
i det ny år. Vi lægger ud med et foredrag om 
transistorer mandag den 21. jan. 1963 kl. 20 i pejse
stuen paa Restaurant „Borgerkroen" i Helligkors
gade. Foredraget vil blive holdt af OZ50F, ingeniør 
Flensborg fra Hede-Nielsen Fabrikker, såfremt 
vejrforholdene tillader det — uden is og snestorm. 
Vi indbyder samtidig medlemmerne i nabobyernes 
afdelinger, og håber på god tilslutning. Den i no
vember måneds OZ omtalte jubilæumsfest er på 
grund af jul og nytår udsat til en gang i februar 
måned. Nærmere meddelelse vil fremkomme i 
næste OZ.

HADERSLEV
Efter at juletravlheden er overstået, kan afde

lingsarbejdet igen begynde. Vi har forsøgt at få en 
foredragsholder til en klubaften. Det er dog ikke 
lykkedes endnu, men der vil blive tilsendt medlem
merne nærmere besked, når det er gået i orden.

Morsekursus er i fuld gang under kyndig ledelse 
af OZ3ER, så hvis der er nogen, der trænger til at 
få morsefærdighederne opfrisket, er de hjertelig 
velkomne. Bemærk at morsekursus er ændret til 
mandag i stedet for onsdag.f

Program:
Hver mandag kl. 20,00: Morsekursus på Teknisk 

Skole, Lembckesvej 1.
Klubaften: Nærmere besked vil blive tilsendt.
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HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Sundvej 79, 

tlf. 2 18 54.
Næstformand: O.Z9SH, Søren Hansen, Kragsvej 49, 

tlf. 2 15 67.
Kasserer: OZ4GS, Svend Sørensen, Borgmester

vej 58, tlf. 2 18 34.
Sekretær: OZ9ER, Erling Nielsen, Strandprome

naden 38.
OZ9NK, Jørgen Nielsen, Strandpromenaden 46.

Det faste program:
Mandag kl. 20,15: Teknisk kursus.
Tirsdag kl. 20,15: Byggeaften for begyndere. 
Onsdag kl. 20,15: Morsekursus.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniores.
Søndag kl. 8,25: Rævejagt.

Husk månedens arrangement:
Torsdag den 17. jan.: Foredrag om stereo radio

foni, med lidt demonstration af stereo i almindelig
hed.

9ER. 

HOLBÆK AFD.
Vort december-møde havde samlet 7 medlem

mer. Vi havde en hyggelig aften og 72N demon
strerede sin 2 m vognstation, som kørte fb. Vi 
havde en lokal QSO med 9H. — Vi mødes igen 
onsdag den 23. januar 1963 kl. 20,00 på Kloster
skolen. Vi vil snakke ESB. Dette emne har vi haft 
på plakaten før, men dengang snakkede vi om 
filtermetoden. Denne gang er det fasemetoden, vi 
vil komme ind paa. Ligeledes fortsætter vi de 
øvrige onsdag med morse- og teknisk kursus 
kl. 19,30.

Vy 73, 7OU.

LOLLAND-FALSTER
Så skulle vi alle være ovre jul og nytår, så 

vi igen kan mødes om onsdagen.
Denne gang mødes vi i lokalet i Dronningensgade 

i Nykøbing og som sædvanlig den sidste onsdag i 
måneden, altså den 30. jan. Der bliver kammerat
ligt samvær og er der nogen, der har et eller andet 
at fortælle eller vise, så tag det med.

Med ønsket om et godt nytår siger vi: På gensyn 
den 30. januar.

7NA.
NYBORG

Julefesten i klubben d. 6. 12. 62 blev særdeles vel
lykket, ikke mindst ved det store fremmøde, og 
efter et hurtigt overstået lotteri om en ½ flaske 
P2000 samledes vi om det festligt julepyntede kaffe
bord, i en længere periode hørtes kun sagte raslen 
med porcelæn, dæmpet baggrundsmusik + behage
lige bilyde (ingen antydning af QRM), under ind
tagelse af et input, der vist nok må betegnes som 
lidt over det tilladelige under normale forhold, 
men klubben var jo også vært, hi-hi — ja, der blev 
gjort det helt store indhug i Kammas julebag. — 
6 onkel Peter holdt en pæn tale, hvori han omtalte 
afdelingens start for 16 år siden, hvor OZ5 Ulla var 
primus motor og første formand, og som tak herfor 
fik overrakt en lille gave, samtidig med at han blev 
udnævnt til æresmedlem af klubben. — Efter end
nu en kop kaffe var det igen 6OP, der underholdt 
med nogle dejlige film, som han selv havde opta
get — den mest interessante var vel nok en ferie
tur i SM1land, hvor vi faktisk besøgte de to OMS 
SM7ABO og SM7BB i deres hjem, det var meget 
interessant, da de fleste aktive amatører her i Ny

borg har haft QSO med dem begge to, det var et 
ufb. stykke amatørarbejde med SMfilm. Derefter 
gik snakken lystigt, til vi sluttede af med endnu 
en gang input bestående af røde pølser + P35, og 
5 Ulla, som var den heldige i lotteriet, delte gav
mildt ud af sine P2000, en dejlig aften i godt kam
meratligt samvær var tilende, og vi siger alle som 
én mange tak til Kamma og John for det store 
arbejde med arrangement og julebag, og til Erik 
for hans gode underholdning.

Program for januar—februar 1963:
Hver torsdag kl. 19,30—20,30: Morsetræning.
Hver torsdag kl. 20,30 begynder vi at bygge, sam

tidig med bliver der dog stadig gennemgang af tek
nisk stof, hvad vi håber må kunne forenes.

Og så et rigtigt glædeligt nyt år med håb om lige 
så godt fremmøde som i det forløbne år.

P. b. v.
Vy 73 de OZ2RT.

ODENSE
Formand: Kaj V. Andersen, OZ7KV, Enebærvej 

76, Hj allese, tlf. 11 18 55.
Juletravlhed og ferietid er jo ikke de bedste be

tingelser for at mødes i afdelingen. Den forløbne 
måned har da heller ikke udvist det store program, 
men en virkelig god aften afsluttede årets arran
gementer. Fredag den 14. december havde, vi fornø
jelsen at huse den danske importør af Geloso.

De fremmødte medlemmer blev beværtet på bed
ste vis og fik demonstreret og gennemgået det mo
derne Geloso-grej samt løsdele en masse.

Når dette læses, vil der, efter alle solemærker at 
dømme, være udsendt breve til lokalafdelingens 
medlemmer indeholdende programmet for januar/ 
februar måned.

Vy 73 de 2RH. 

ROSKILDE
Mødelokale: Biblioteket. Kl. 19,30 onsdag den 30. 

januar bliver der fra Semier og Matthiassen de
monstration af Heatkit byggesæt.

73, OZ4FE.
Vy 73 de 3RQ.

VIBORG
Så har afdelingen fået en rævesender mere, op

bygget med megen følelse af OZ8XU og med dele, 
som delvis er skænket af interesserede medlemmer.

Vi starter med at prøve den ny sender den
20. januar med en serie på 10 jagter, så vil det 
vise sig, om den er ligeså driftssikker som den 
gamle, der nu har kørt 30 jagter.

1. præmie bliver 1 stk. universaltester 200 H, 
20.000 ohm pr. volt. Startkort å 10,00 kr. fås hos 
formanden eller OZ8XU. Ræven sender 1 min. — 
Sædvanlig kort anvendes.

Søndag den 20. januar kl. 14,00 Pointjagt 
Lørdag „ 26. januar - 20,00 „
Lørdag „ 9. februar - 20,00 „
Søndag „ 17. februar - 14,00 „
Lørdag „ 2. marts - 20,00 „
Søndag „ 10. marts - 14,00 „
Lørdag „ 23. marts - 20,00 „
Søndag „ 31. marts - 14,00 „
Lørdag „ 6. april - 20,00 „
Skærtorsdag 11. april - 14,00 „
Pointberegning efter de 4 bedste jagter, dog 

mindst 2 nattej agter.
Vy 73 og god jagt. OZ5LD. 

Medlemsmøde på Ålkjærs Konditori sidste onsdag 
i hver måned.
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Ulovlige radioudsendelser.
Til underretning skal man herved meddele, at 

2 ulicenserede radioamatører ved retten i Køben
havns amts Nordre Birk i november måned d. å. 
hver er blevet idømt en bøde på 80 kr. for ulovlig 
benyttelse af radiosendere. Forvandlingsstraffen 
fastsattes til hæfte i 3 dage. Det ulovligt benyttede 
materiel blev konfiskeret til fordel for statskassen.

Ministeriet for Grønland skal hermed meddele 
følgende ændring til listen over radioamatører i 
Grønland.

Afgang: OX3GA, Gunnar Krogsøe, Godhavn.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedrørende amatør-radiosendetilladelse.

Nye tilladelser:

C 8678, OZ1AI, Poul Kristian Poulsen Rais, Nørre
gade 22, Nykøbing M.

C 8020, OZ1BB, Bjarne Bauer Christensen, Hals 
Allé 2, København V.

C 8251, OZ1JT, Joachim Giebel, Plantagevej 33, 
Tønder.

B 8426, OZ1TT, Tage Hvid Tønnesen, Vestergade 7, 
Hinnerup.

C 7875, OZ3NU, Henning Elme Lund Jensen, Ve
stergade 20, Løsning.

C 8423, OZ3WM, Willy Mortensen, Skolevej 7, 
Christiansfeld.

C 8077, OZ3YM, Michael Due, Torpenvangen 15, 
Humlebæk.

C 6504, OZ4LB, Lindy Bjørn, Mandalsvej 22,
Århus N.

B 5617, OZ5BM, Bent Mortensen, Lærkevej 49, 
Viborg. (Genudstedelse). Tidligere adresse: 
Fuglebakken 22, Viborg.

C 7035, OZ5YK, Jan Slottved, Storedal 18, Kastrup.
C OZ6BX, Birger Juul Segalt, Bjergegade 88, 

Fredericia.
C 7818, OZ6DA, Børge Andersen, Amager Boule

vard 127, 4., København S.
C 8687, OZ6OS, O. B. Sunksen, Camilla Nielsens- 

vej 24, København F.
B OZ7CK, Lennart Elo Holbrock, Sorgenfrigade 9, 

st., København N. (Genudstedelse). Tidligere 
adresse: Holtegade 12, 3., København N.
B OZ7IG, Ib Bang, Alkmaar Allé 38, St. Magleby.

B OZ7PM, Niels Peter Møller, GI. Dronninggårds
allé 14, Holte. (Genudstedelse).

C 7860, OZ7YK, Kurt Engelbrecht Jensen, Gyde
vej 1 A, Farum.

C 8184, OZ8JU, Jens Holger Overgaard Madsen, 
Åvænget 6, Holstebro.

C 8119, OZ8SW, Steen Wichmand, Hestehaven 4, 
Rungsted Kyst.

C 7441, OZ8WH, Arne Willum Hansen, Mjels 42, 
Nordborg.

C 8312, OZ9ET, Erik Martin Trøjborg, Sankt Pauls 
Kirkeplads 15, 1., Århus C.

C 7945, OZ9FA, Flemming Baagøe Andersen,
I. C. Lembrechts Allé 28, Hvidovre.

B 7606, OZ9MR, Annike Johanne Bohn Lorensen, 
N. Zahles Skole, Nørrevold 7, København K.

C 7796, OZ9PF, Poul Henning Laursen, Møllevej 5, 
Jægerspris.

C OZ9TE, Torben Hammer, Skolebakken 20, 
Ålborg.

C OY1F, Erik Sune Danielsen, Vågsheyg, Klaksvik.

Inddragelse:

A OZ5LC, Vagn Grundtvig Baslund Christensen, 
Bringehusene 6, Jonstrup pr. Ballerup.

B OZ2RE, Egon Emil Poulsen Rais, Munkebak
ken 73, Århus C.

Navneændring:

C OZ8LL, før: Lise Bruun-Rasmussen, Frederiks 
Allé 145, 4., Århus C. Nu: Lise Kjærbro, Fre
deriks Allé 145, 4., Århus C.

Ændring fra kategori C til kategori B.

B OZ2TE, Ove Kristen Lauridsen, Kilholmvej 42, 
Vanløse.

B OZ3VO, Hans Erik Olsen, Tystrup pr. Fugle
bjerg.

B OZ5JQ, Kurt Jørgensen, Fraugde Kærby, Mars- 
lev.

B OZ6CF, Henning Kristensen, Jerichausgade 11, 
Århus C.

B OZ6RH, Albin Rødkjaer Hansen, Frederiks- 
gade 70, Horsens.

B OZ9AE, Preben Gudmund Aabaand, Møllebak
ken 22, Hillerød. (Tidligere adresse: Tonysvej 
45, Charlottenlund).

B OZ9JS, Bjarne Herkild Johansen, Bøgevang 4, 
Vejle.

QTH-RUBRIKKEN

1703 OZ8RA, Ib Randers, Måbjerghus, Måbjerg 
v. skole, Holstebro, lokal.

2927 OZ3BR, Emil Bruun, Pr. Christiansgade 3 st., 
Randers, lokal.

3264 OZ1KN, Knud Nørgaard, Hatten 3, Gug, ex 
Ålborg.

4261 OZ7MA, Arne Pedersen, Rønneallé 34, Alle
rød, ex Hellerup.

4691 OZ1ZN, Leif Stenlev, Seminariekollegiet, 
Hegelundsvej, Ribe, lokal.

4940 OZ7IC, J. Chr. Østergaard, Sjællandsgade 71,
1., Fredericia, ex Broager.

5514 OZ8BM, Bruno Mortensen, Henrik Steffens- 
vej 9, 5., København V, ex København N.

5931 OZ9JP, Johannes Pedersen, Korsgade 48, 3., 
København N, ex København 0.

6064 OZ3EE, E. Enevoldsen, Skolesvinget 19, Ris
skov, ex Skanderborg.

6233 OZ9MA, Arne Matthiasen, Mesnali Solli, Lil
lehammer, Norge, ex Hillerød.

6418 Gotfred Johansson, Ringergården 11, 1., bolig 
24, København NV, ex København SV.

6493 Erhardt Nielsen, Svalevej 7, Lindholm, Nørre
sundby, ex Ålborg.

6665 OZ5HT, H. Thorhauge, Faistersgade 45, 1., 
Århus C, ex Ålborg.

6755 OZ9KR, B. Kjær-Rasmussen, Bøgeskov skole, 
Fredericia, lokal.
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6780 Marius Andersen, Vejlegade 12, 4., Århus C, 
ex Viborg.

6898 OZ7NR, P. Chr. Andersen, Sønderskov, ex 
Løkken.

6941 OZ5OO, Knud Agergaard, Baldersgade 53, 
København N, ex København V.

7269 Finn H. Hansen, Tværgade 19, Give, lokal.
7457 Jens Kjeldsen, W. Madsens Allé, Skive, lokal.
7764 Finn Ø. Golubow, Hjarnø, Horsens, ex Kø

benhavn V.
7937 OZ1SR, SG H. S. Rasmussen, telegrafmek. 

Ole Nielsensvej, København Ø, ex Århus.
8034 Poul E. Berthelsen, Kochsgade 152, Odense, 

ex Horsens.
8382 Sven B. Jønson, Vasavej 76 A, Birkerød, ex 

Brønshøj.
8408 OZ1DH, MG 520914 Høgsberg, Vestre SKT, 

Langelgd. kaserne, Århus C, lokal.
8486 Villy V. Nielsen, Marts Allé 13, 1., Søborg, 

ex Brønshøj.
8521 OZ1AV, A. G. Christensen, Ivar Huitfeldts- 

gade 10, 4., Århus N, ex Åbyhøj.
8586 Tom Hansen, Malmbjergsvej 12, st. th., Holte, 

lokal.

8669 Mogens Olsen, Nørreled 34, Holbæk.
8670 FKE 557422 J. Hemmingsen, Hold B/331/R 11, 

Jonstruplejren, Ballerup.
8671 A. Essa Madsen, Bakkeeskovvej 35, Vallens

bæk, Glostrup.
8672 Benny Hansen, Nørregade 16, Vojens.
8673 Hans Rasmussen, Ambækgård, Præstø.
8674 Otto Nielsen, Bartholinsgade 15, Køben

havn K.
8675 F. Wolff Larsen, Terpskovvej 56, Viby J.
8676 Finn M. Christoffersen, Kongelyset 4, 

Slagelse.
8677 B. P. Nielsen, Sandbyvej 21, 2 A, Herlev.
8678 OZ1AI, Poul Rais, Nørregade 22, Nykøbing M.
8679 Sv. Sundbæk, Lundgade 4, Varde.
8680 Hans Pedersen, Tarp, Ølgod.
8681 Erik Ensted, Sundvej 111, Horsens.
8682 Bjarne Isager, Sundvej 113, Horsens.
8683 Ole R. Jensen, Jægersborg Allé 17, 

Charlottenlund.
8684 Jørn Mikkelsen, Toften 2, Nordborg.
8685 Jesper Koch Andersen, Åkirkeby vej 117, 

Knudsker, Rønne.
8686 J. Barndorff Sørensen, Frederikshåb, 

Grønland.
8687 OZ6OS, KP O. Birkedal Sunksen, RDO/1 

STGR, Høvelte.
8688 Ole Harding, Nygårdsvej 2 A st., Ballerup.
8689 H. Friis Kjær, Elling, Horsens.
8690 H. Thøfner, Vrønding, Flemming.
8691 H. Grøntved Jensen, Tybjergsvej 41, Vanløse.
8692 Sigurdur Axelsson, Sandvedvej 24, Fugle

bjerg.
8693 Benny Nielsen, Viborggyden 4, Hobro.
8694 Herbert Axelsen, Montanavej 4, Hobro.
8695 OZ8BV, Benny Møller, Mariagervej 15, 

Helsingør.
8696 Preben Aagaard Nielsen, Karrebækvej 34,

1. th., Næstved.
8697 Aksel Lange, Engvej 9, Odense.
8698 Leif Rothmann, Helgesvej 18, København F.

8699 Finn Gelstrup, Enghavevej 18, Ålborg.
8700 SG K. E. Kristensen, V 2, FSN Aalborg, 

Nørresundby.
8701 Poul Erik Skov, Haraidsgade 37, Herning.

Atter medlem.
1071 OZ5BW, H. Thomsen, Slotsgade 24, Gråsten. 
2397 Arne Laursen, Søndergade 33, Ålborg.
4685 OZ1AY, Tido Løvenhøj, Enghavevej 63, 

København V.
6887 Ole Lund Jensen, Solvej 10, Hillerød.
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OZ3Y, H. Rossen, Svendstrup, Korsør, tlf. Frølunde 
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Annoncer:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens, tlf. 
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes

vej 15, Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde

angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. 

Afleveret til postvæsenet den 15. januar 1963.
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