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Begynderens problemer

Efter den megen tale om manglende begyn
derstof i OZ undrer det mig, at der ikke er 
kommet et hav af breve med problemer efter 
opfordringen i februar-nummeret om at ind
sende sådanne. Dette kan enten betyde, at 
begynderens behov trods alt er dækket meget 
godt gennem det sædvanlige stof — og så er 
der jo ikke grund til at snakke mere om det. 
Eller årsagen kan være, at begynderen har 
svært ved at formulere sine problemer. Det 
er nok det sidste, der er mest rigtigt. Så lad 
mig da formulere det problem, som udenfor 
enhver tvivl må være det altoverskyggende, 
ikke alene for begynderen, men også for et 
stort antal amatører, der allerede er kommet 
i gang: modtageren. Eller mere præcist, hvor
dan skaffer jeg mig en modtager, som kan 
bruges på de tæt belagte bånd i dag uden at 
skulle punge ud med et par tusind kroner 
eller mere?

Sagen er jo den, at det slet ikke er helt 
lidt, man må kræve af en modtager i dag. De 
tider, hvor man kunne begynde med en sim
pel 0-V-l (retmodtager) er forlængst forbi. 
Så primitiv en modtager kan måske bruges 
af lytteramatører på 80 meter, men så snart 
man skal køre QSO’er, må man have noget 
bedre, hvis man ikke vil begrænse sig til 
lokale forbindelser eller alt for ofte risikere, 
at QSO’en ødelægges af QRM. Det er sim
pelthen nødvendigt at have en superhetero- 
dyn-modtager, som faktisk skal være noget 
bedre, end en almindelig BCL- (radiofoni-) 
modtager med »fiskebølger« (for 80 m) og 
kortbølgeområder.

Følgende tre muligheder eksisterer for an
skaffelse af modtager:

1. Køb af en fabriksfremstillet (evt. ama
tørbygget). For dem, der har råd til f. eks. en 
Drake, er der ikke flere problemer. Der er 
selvfølgelig andre brugbare fabrikater, men 
man må huske på, at pris og kvalitet stort 
set følges ad; de billigste »kommunikations
modtagere« er ikke andet end maskerede 
BCL-spiller. Det kan ikke længere kaldes 
u-amatørmæssigt at købe en færdig modta
ger, idet det at fremstille sin station fra A til 
Z selv kræver så megen erfaring og tid, at de 
færreste nogensinde vil nå at komme i luf
ten, hvis de prøver på det.

2. Ombygning af surplusgrej. Surplusgrej 
må enten henregnes til kategori 1, og så er 
prisen derefter, eller — hvilket er det nor
male — det egner sig ikke umiddelbart til 
amatørbrug, men må ændres (forbedres). For 
det meset vil ombygningen vise sig at være 
så omfattende, at man lige så godt kunne 
have startet forfra med chassis og løse kom
ponenter. Det lumske ved surplus er, at dette 
som regel først går op for én, efter at man 
har ofret et hav af tid på ombygningen. Sur
plusgrej indeholder ofte komponenter af en 
art og kvalitet, som ikke ellers lader sig frem
skaffe, og det kan således være fordelagtigt 
at anskaffe — til ophugning.

3. Fremstilling efter konstruktionsartikel. 
Man må gøre sig klart, om man vil eksperi-
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Stabiliseret spændingssystem 
til transistorradio

Af OZ3AZ, Arne Bech-Jensen, 
Kirkegårdsvej 7, København S.

På et eller andet tidspunkt bliver man 
træt af at købe batterier til en transistor
radio, man alligevel kun bruger indendørs. 
Dette er baggrunden for følgende opstilling, 
der afgiver 9 volt, og som jeg har indbygget 
i en Philips transistorradio LDK 302 T.

Af hensyn til batteriøkonomien arbejder 
langt de fleste udgangstrin i batterimodta
gere i klasse B. Dette betyder, at strømfor
bruget vil være stærkt varierende; derfor 
må strømforsyningen have lille indre mod
stand for at holde spændingen konstant. Jeg 
har målt spændingsændringen til mindre end 
3 %, når volumenkontrollen varieres fra ned
skruet til maksimalt udgangssignal.

Transformeren, der er hjemmeviklet, afgi
ver 5,5 volt, herved bliver spændingen, som 
ensretteren afgiver, 13 volt. Ensretteren be
står af en spændingsfordobler med to silici
umdioder OA200. Andre typer kan anvendes 
(sammenlign data).

Modstanden på 3,9 kohm kan gøres varia
bel, således at en nøjagtig indstilling af den 
afgivne spænding kan foretages.

Rød plet på zenerdioden BZY83/6V8 svarer 
til katoden og forbindes til plus.

OC74 anbringes i en kølefinne fremstillet 
af f. eks. et stykke kobberblik.

AC151 er en LF-transistor af Siemens fa
brikat. Den leveres i forskellige strømfor
stærkningsgrupper, jeg har anvendt gruppe 
VII, der har strømforstærkning op til 250.

I det følgende foretages en effektberegning, 
der skal vise, hvor stor den maksimale kon
tinuerte belastningsstrøm må være.

Formel:

hvor P er den i transistoren afsatte effekt,
Tj krystaltemperatur,
Ta omgivelsestemperatur (maksimal værdi), 
K termisk modstand (findes i datablade).

Beregning nr. 1 for OC74 med køleplade.
K SJ 0,09 °C/mW med køleplade minimum

12,5 cm2.
Tj = max. 75 ° C for kontinuerlig drift. 
Sættes Ta = 40 °C, findes

Hvor Vce er kollektor-emitter spændingen.

Beregning nr. 2 for OC74 uden køleplade.
K = 0,22 ° C/mW.

I belastning, max 160/4 40 mA.
Opstillingen er ikke kortslutningssikker og 

derfor kun velegnet til færdige opstillinger 
(ikke forsøgsopstillinger, hvor man kan kom
me til at kortslutte strømforsyningen).

Til slut vil jeg nævne, at opstillingen er 
fuldstændig brumfri. *

mentere for eksperimenternes skyld, eller 
om man vil have en modtager, der kan spille, 
så man kan komme videre til næste opgave, 
der som regel vil være en sender. I første 
tilfælde tager man lidt fra et diagram hist og 
lidt fra et her og koger det sammen. Man 
lærer en masse om, hvordan man ikke skal 
gøre, og har det sikkert vældig morsomt — 
hvis man har den fornødne erfaring og ikke 
kører fast med alt for mange problemer. 
Begynderen gør klogt i at vælge en konstruk

tion, der ikke er for indviklet, og som er ud
førligt beskrevet, og så holde sig til anvis
ningerne.

Og hermed er vi tilbage ved det sædvan
lige: der kommer for få konstruktionsartik
ler, egnet for begynderen, men skrevet af 
erfarne amatører.

Til slut en opfordring til begynderne: kom 
frem med nogle konkrete problemer — der 
må da være masser at spørge om!

OZ7AQ.
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Antennemodulation
Af OZ4RM, Ole Eriksen, 
Glentevej 13 B, Odense.

Da jeg for nogen tid siden skulle til at kon
struere en ny modulator, stillede jeg følgende 
krav til den:

1. Ingen TVI.
2. Ingen mod.-transformer.
3. Billigere end ag2-modulation.
4. Ingen kryds- og intermodulation.
5. Op til 300 °/o effektiv modulation.
6. Faseforskydning med ep = 2 n.
7. Affinitet overfor interferens mindre end 

2,3 • 104-3 Wb • Couloumb ■ Joule4'1 ' sec4-1.
Umiddelbart synes disse krav at være ret 

strenge til en modulator, men på den anden 
side set må amatøren af 1966, hvor næsten 
ethvert hjem er forpestet med fjernsyn, have 
et 100 »/o tidssvarende udstyr. Derfor er kra
vene til trods for deres strenghed i højeste 
grad rimelige.

Valget kom til at stå mellem antennemodu
lation (AnM) og fasemodulation. Jeg valgte 
altså A„M, der i det følgende vil blive beskre
vet nærmere.

Antennemodulation er ingen ny modula
tionsart. Den blev opfundet i Australien kort 
før 2. verdenskrig. Under krigen lå arbejdet 
imidlertid stille, da den, der ledede forsknin
gen, var blevet overflyttet til vigtigere sager. 
Efter krigen er arbejdet blevet fortsat; men 
først her i 60rerne er systemet blevet rigtigt 
udviklet.

AnM var egentlig konstrueret for de au
stralske sand-farmere, for hvem pladsforhold 
og pris betød mindre end kvalitet og effekti
vitet. Det kan således ikke forundre nogen, 
at VK5FUS og VK5TIP var de banebrydende 
på dette område. Det australske amatørblad 
VK-QRM bragte allerede i sit april-nummer 
fra 1948 det teoretiske grundlag for antenne
modulation. Desværre var de første opstil
linger både kostbare og ustabile, så det blev 
først den antennemodulation, som vi kender 
fra dr.rad. Biot Savart/F3CUL’s artikel i 
»Vous, les Fols et Nous, les Autres«, der gav 
alle amatører mulighed for at indføre AnM 
på stationen.

Jeg er ofte, når jeg har diskuteret antenne
modulation med andre amatører, blevet 
spurgt, om denne fremragende modulations

art har bud til de danske amatører. Jeg vil 
her svare eventuelle vågne læsere, som jeg 
altid har svaret: »Ja, det har den!«

Den teoretiske baggrund for AnM er 
de Hoogks lov for vibrationer i et magnetisk 
modulationsfelt. Af pladshensyn kan de 
Hoogks lov ikke gengives her, så interessere
de henvises til VTS, DDS eller andre kompe
tente værker.

Hvis antennemasten bringes i vibrationer 
med vibrationshyppigheden = modulations
frekvensen, vil de elektromagnetiske bølger 
forskydes efter Dopplers princip, og de vil 
derfor modtages som alm. AM. For at undgå 
hysterese ledes bærefrekvensens VHF-strøm 
i praksis gennem en elektromagnets ene vik
ling, hvorfra den ledes videre til antennen. 
Magnetens anden vikling er forbundet i serie 
med en carbon-mikrofon og en god, stor 
strømforsyning. Denne metode er mest an
vendelig for VHF- og UHF-folk, men kan 
dog også bruges af FIF-amatører, der har en 
antennemast. Hvis antennen er ophængt mel
lem to master, kan begge master forsynes 
med modulationsmagneter, der skal forbin
des, så der moduleres i fase.

Det synes at være klart, at vi OZ’ere ikke 
i længden kan ignorere A„M, så tag mulighe
den i betragtning, hvis du har tænkt at bygge 
en ny modulator.

Der kan ikke gives eksakte data for en 
antennemodulator, thi det afhænger i høj 
grad af YHF-effekten; men vejledende data 
burde kunne findes i »Hvem-Hved-Hvor«, 
»Wire-World«, »Populær TV« (Den lille fysi
ker ell. Hvorfor jeg aldrig blev rigtig ama
tør) eller andre høj tekniske tidsskrifter.

Gå så i gang — det kan endnu nås inden 
sommerens tests. God arbejdslyst! ☆
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SM 19- SMH

Der er blevet gjort vrøvl over de mange 
SMH-stationer, der udbydes til salg, og jeg 
forstår det godt. Hver gang jeg sætter mig 
til at spekulere over ændringer i sådan en, 
melder tvivlen sig: kan det betale sig at læg
ge et stort arbejde i at bringe fyren i en så
dan stand, at man kan være bekendt at vise 
sig på båndet med den? Blot det at få den til 
at virke kræver ændringer inde i kassen samt 
fabrikation af en egnet ensretter. Når dette 
er gjort, har man endnu kun en svag, dårligt 
moduleret station, som sjældent kan ramme 
nulstød og med en modtagerselektivitet un
der al kritik. Det er altså en absolut nødløs
ning, men som sådan er den også billig. Vi 
kan blot ikke være tjent med, at disse 25 år 
gamle nødløsninger bliver permanente på 
80 meter, hvor pladsen bliver mindre og min
dre pr. station.

Kvaliteten af sidste »sending« er helt an
derledes god, end den var i de SM 19’er, der 
blev solgt for ca. 10 år siden. Jeg har ikke 
truffet sure blokke eller andre defekte kom
ponenter. Rørene er gammeldags, men de er 
solide og holder godt, og så er der noget fasci
nerende ved diagrammet. For 25 år siden må 
det have været en smart station til det for
mål, den er lavet til.

Denne artikel er skrevet som en hjælp eller 
advarsel for de mange, som har anskaffet sig 
en SMH. Omarbejdningen er ikke nogen be
gynderopgave. Der kræves masser af tid, og 
når resultatet er nået, har man alligevel en 
gammel kasse at kigge på. Måske var det 
bedre at købe et nyt, jomfrueligt chassis til 
at stikke i kassen og så bruge de afpillede 
dele til en ny konstruktion.

SMH’en hedder egentlig SM 19 Mark II og 
er en tidligere udgave af SM 19 Mark III, 
som den første sending mest bestod af. Der 
er nogen forskel på de 2 diagrammer, men 
princippet og rørene er ens. Begge rummer 
3 dele eller sæt: A, B og IC. A er sender og 
modtager til 80 og 40 meter. B er superreg. 
og sender til 230-240 MHz, og IC er en lav
frekvensforstærker med 2 rør. Det hele er 
med en masse ekstraudstyr beregnet til at 
sidde i en allieret tank. B- og IC-sættet kan 
man fordel pilles ud, så der kan blive plads

til ensretter eller modulator, eventuelt begge 
dele.

Jeg spurgte en ny indehaver af en SMH 
om, hvad han ønskede at vide om den. Han 
svarede: a) Hvad skal og kan pilles ud. b) 
Multistik og forbindelser, c) Relæer, d) Tryk
knappen længst til højre, e) Meterfunktioner,
f) Båndspredning, g) Bør der udskiftes rør.
h) Hvordan er HF-trinet koblet til antennen.
i) Ensretter?

Selv om besvarelsen af disse spørgsmål kun 
vil sætte »nødløsningen« i gang, skal der dog 
svares på dem. Stationen skal kunne køre, 
før man begynder at forbedre på den.

Vi går altså i gang: a) Pil blot B- og IC- 
sættene ud, hvis du gider. De sidder i venstre 
trediedel af kassen. Grænserne markeres af 
metalskærme. Man kan fjerne alt i denne 
afdeling, uden at berøre A-sættets funktion. 
Transformerne, som er monteret sammen, 
sidder på A-siden. Gem dem.

b) Multistikkene er upraktiske, da man 
sjældent har kabler dertil. Mærk dog de af- 
loddede ledninger efter tegningen fig. 1, in
den det er for sent. Det er i det hele taget en 
god regel at følge med i diagrammet, når 
man er i gang med surplus, ellers skaffer 
man sig let ekstra problemer.

A-sættet kræver følgende spændinger:
500 volt, 30—100 mA, afhængig af modu

lationsart.
275 volt, 100 mA.
12,6 volt AC, 2 A til glødetråde.
12 volt DC til relæet.
c) B-sættets relæ pilles ud. Det sidder 

yderst. Find derefter det andet relæs to spo
leender. Den ende, som går til glødetråds 
plus, forbindes til vores DC-relæspænding.

1. Stel (fcelles minus).
2. Tlf. fra IC.
3. 12 V akku.
4. + 500 V.
5. Intet (til 9 i den store).
6. + 275 V.
1. A-sæt mike.
2. B-sæt mike.
3. IC-sæt mike.
4. A-sæt tlf.
5. B-sæt tlf.
6. IC-sæt tlf.

7. Starter A-sæt ved 
kortslutning til stel.

8. Starter B-sæt ved 
kortslutning til stel.

9. Intet (til 5 i den lille).
10. Glødetråde i B og IC, 

når A ikke ønskes 
med.

11. Intet.
12. Intet.

Fig. 1.

1 1 2

- et 25 års jubilæum
Af OZ2BY.



G3 i V2B (6 k 8) 150V-Reg

Fig. 2.
RX-blandingsrør. Bemærk dioden D og droslen fra 

triodens anode.

Den anden ende går til multistik og jackstik. 
Begge steder kan der kortsluttes til stel, så 
relæet trækker, og senderen starter. Monter 
i stedet for den ene vippeafbryder nederst 
på forpladen i midten en ny vippeomskifter 
til denne kortslutningsfunktion. Den anden 
del af denne omskifter skal senere bruges til 
at afbryde højttaleren med.

d) Trykknappen mærket »net« tilslutter 
beatoscillatoren. Brug den tiloversblevne vip
peafbryder her, så der kan komme konstant 
beat på til modtagning af ESB. I funktions
omskifterens CW-stilling (knappen sidder un
der meteromskifteren) kan der ikke sendes 
modulation, så det er behageligt med den 
nye beatkontakt.

e) Meterfunktionerne er:
AE. Antennestrøm, men kun ved brug af 

originalt variometer, der indeholder en dio
deensretter.

AVC. Spændingen over 1. MF-rørs katode
modstand måles.

LT. Måling af 12 volt DC til glødetrådene, 
altså akkumulatorkontrol. Flyttes over på 
relæspændingen.

HT1. 275 volt spændingen.
HT2. 500 volt spændingen.
Drive. Styring til 807. Da der senere æn

dres til 807’s gitterafdeling, skal der også 
pilles her.

Bortset fra 1. stilling måler meteret altså 
kun spændinger. Ændringer af formodstan
dene kan give nye måleområder.

f) Det er en mærkelig, men ret god ud
vekslingsknap til skalaen. Lad den sidde. Jeg 
har prøvet at lave båndspredning ved for
kortningskondensatorer og udtrækning af 
plader i drejekondensatoren, men det er et 
kæmpearbejde, som stærkt frarådes.

g) Rørene er gode nok til de funktioner, de 
har. I stedet for udskiftning kan man i ste
det sætte et udgangsrør i. Et 6V6 fra B-sæt- 
tet er velegnet. Mere om det senere.

h) PA-spolen er HF-trinets gitterkreds. 
Dette trin får altså hele »mosten« på gitter 1, 
men det holder fint til det, fordi der er git
terkompleks i form af drossel, spærrekonden
sator og store modstande. De sidste er 
AVC’ens filter- og arbejdsmodstand, som ses 
på fig. 5. AVC’en er på flere hundrede volt 
i senderstilling og hjælper dermed til stands
ning af forstærkning i MF-trinene. Lav ikke 
om på det.

i) Ensrettere er beskrevet i OZ tidligere. 
Jeg skal blot råde til at bruge en transfor
mer, som er opgaven voksen. De nye dioder, 
f. eks. BY 100, er velegnede.

Forsynet med de omtalte spændinger kan 
senderen nu virke, hvis man bruger original 
dynamisk mike og hovedtelefoner. Antennen 
kan være en tilfældig tråd, hvis det origi
nale variometer bruges. Man skal ikke vente 
stort mere end 10 watt i input, hvis modula
tionen skal være blot nogenlunde. Senderen 
er ikke beregnet til mere.

Nu gælder det om at forbedre »nødløsnin
gen«. Her skal omtales nogle punkter, der er 
værd at røre ved, og andre som automatisk 
følger med. Sporing, HF-kontrol, selektivi
tet, beat, S-meter, modulation og LF samt 
antennetilkobling.

Sporing.
ESB’en breder sig, så det dominerer 80 me

ter. Det er da ønskeligt, at få SM 19 til at 
sende og modtage på nøjagtigt samme fre
kvens, ellers har man ikke chance for at råbe 
ESB-stationerne op. Der findes to 6K8-blan- 
dingsrør, V2A og V2B, i SM 19. V2A virker, 
som vi kender det i alm. modtagere. Her sid
der den variable oscillator. V2B er sende
rens blandingsrør. Trioden i dette er beat
oscillator. Sendefrekvensen opstår som dif
ferensen mellem den var. oscillator i V2A og 
beatoscillatoren. Gitter 3 i V2B får sit signal 
fra den var. oscillator gennem en modstand 
på 10 kohm og en kondensator på 5 eller 30 
pF. Der er forskelligheder i engelske og ame
rikanske udgaver.

Til en god blanding kræves, at de to oscil
latorer har et styrkeforhold på mindst 1—10. 
Det sker også her, idet beatoscillatoren er den 
kraftigste. Man kan få større blandingssignal 
ved at øge injektionen fra den var. oscillator, 
men det frarådes kraftigt, da det vil medføre, 
at der opstår mange uønskede signaler, som 
let vil finde vej ud i antennen. Samme blan
dingssystem bruges i ESB-senderen, blot med 
den forskel, at den var. oscillator er den kraf
tigste, og for at undgå at den fortsætter ud 
til antennen, benyttes balanceret blander. Da

113



en sådan er svær at føje ind i dette apparat, 
har vi her grunden til, at 7AQ’s opfordring 
fra OZ nr. 8, 1964, ikke er blevet fulgt op af 
artikler.

Vi kender alle tilbagevirkning, som flytter 
senderens oscillatorfrekvens. I SM 19 er der 
tilbagevirkning på begge oscillatorer. I Mark 
III udgaven er der gjort noget for at udbedre 
det, idet der i sendestilling føres en spæn
ding til beatoscillatoren, så denne flytter lige 
så meget som den variable oscillator. Denne 
fidus er dog ikke god nok til ESB. I Mark II 
er der ikke lavet noget forsøg på at løse dette. 
Det skulle da lige være, at båndbredden er 
gjort stor ved hjælp af dæmpemodstande i 
MF-filtrene. En sådan løsning passer ikke til 
vore krav. Vi må have udbedret oscillator
trækningen. Mine første erfaringer er alle
rede 10 år gamle. Jeg satte et krystal i beaten 
og fik rapport på, at jeg var 6 kHz fra fre
kvensen, og jeg havde endda ventet nulstød. 
Kontrolaflytning af den variable oscillator 
fortalte, at denne flyttede under sending. Sta
bilisering af oscillatorspændingen hjalp ikke, 
idet trækningen skyldtes for meget HF på 
6K8’s gitterkreds og dermed påvirkning gen
nem røret til oscillatoren. Altså et velkendt 
fænomen. HF-røret har igen skærmgitter- 
spænding under sending, men da der er flere 
hundrede volt HF på gitter 1, kommer der 
alligevel en del gennem røret over på 6K8’s 
gitterkreds.

Først erstattede jeg 6K8 med 2 miniature
rør på mellemsokkel. Så fik oscillatoren en 
buffer, og det klarede sagen fint, men det er 
en indviklet løsning. Nu har jeg klaret det 
langt lettere. En lille krystaldiode — 1N34, 
OA85 eller lignende — anbringes tværs over 
6K8’s gitterkreds, se fig. 2. Da den skal virke 
på begge områder, sættes den mellem omskif
terens bevægelige tunge og stel. Denne sek
tion er den næst bageste. En sådan diode 
leder ikke for ganske små spændinger. Der 
er en slags tærskelværdi, og når den oversti
ges, leder dioden og sørger derved for, at 
vores 6K8 ikke får mere på G3, end den kan 
lide.

Det er også nødvendigt at se lidt på beaten. 
Lettest er det at forsyne denne oscillator med 
et krystal, som skydes ind i serie med gitter
kondensatoren. Det kan lige være oven på 
spoledåsen. Man må så sørge for at indstille 
kernen i kredsen, inden krystallet gøres fast. 
Hullet ned til kernen bliver nemlig dækket af 
dette. En kraftig kobberledning på 1½ mm 
klarer fastgørelsen, når den loddes direkte på 
gitterbenet og krystalbenet. Enlige krystaller 
fra FT 241 A-serien er endnu til at få. MF’en

er 465 kHz, men det er ikke nødvendigt at 
bruge netop denne frekvens. Alt mellem 430 
og 480 kan bruges, når blot kernerne i trans
formatorerne kan følge med. Da der er brugt 
forskellige typer transformatorer i MF’en 
kan der ikke siges noget generelt (fig. 6).

G 2 i HF refr 
eller 150V-Reg

HF-regulering. Læs om S-meter i teksten. 
fra de fabrikker, der har bygget apparaterne,

Der er endnu en ting at ordne, inden vi kan 
ramme nulstød. Oscillatorspændingen til den 
var. oscillator skal stabiliseres. Det klares 
lettest som vist i fig. 2. Modstandens størrelse 
afhænger af spændingen. Der skal ikke bru
ges nogen modstand, hvis spændingen er 90 
volt. Har man et stabiliseringsrør på 150 V, 
skal man bruge 15—20 kohm.

HF - styrkekontrol.
Desværre har kun Mark III en sådan kon

trol, og da den er absolut ønskelig, må den 
bygges ind. Katodemodstandene (NB) fra HF- 
og MF-rør løftes fra stel og forbindes sam
men til glideren på et potmeter på 5—10 
kohm. Potmeterets ene klemme lægges til 
stel, og den anden ende forsynes gennem en 
modstand med en passende plusspænding. 
Denne kan tages fra HF-rørets skærmgitter. 
Den modstand, som sidder herfra til stel, fjer
nes. Faldmodstanden til potmeteret kan være 
mindst 20 kohm, så der står 30—40 volt over 
potmeteret. Spændingen kan også hentes fra 
stabiliseringsrøret. 1. MF-rørs katodemod
stand må ikke løftes fra stel, hvis man ikke 
vil ændre S-meterets kobling. Letteste æn
dring er at flytte meteromskifter II’s AVC- 
punkt fra stel til potmeterets glider. Så vir
ker S-meteret normalt, men da det er både 
trægt og omvendt, kan en eller anden måske 
få lyst at lave opstillingen fra fig. 8. Mod
standen på 2,7 kohm kan ændres til det øn
skede udslag.

Selektivitet.
Modtageren er bredsporet. Om aftenen er 

det håbløst at bruge den på 80 meter. Noget 
må der gøres. Jeg har spekuleret på 3 mulig
heder: Flere transformatorer ryg mod ryg, 
krystalfilter eller mekanisk filter. Det før
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ste kræver megen plads. Man må skifte 1. 
MF-rør ud med en transformer og anbringe 
et nyt rør senere i kæden, eller døbe 6B8 om, 
så det bliver 2. MF-rør. Det kan lade sig gøre, 
og det giver sikkert også en ret god selektivi
tet. Det mekaniske filter er nok for dyrt at 
anvende i en SM 19. Tilbage står så krystal
filteret. Jeg har prøvet at få plads til et filter 
med 4 krystaller, og det kan lade sig gøre, 
men 2 krystaller er lettere at anbringe, og 
forskellen på 2 og 4 krystaller er kun en 
brøkdel af forskellen på ingen og 2 krystal
ler. Bruges den normale kanalafstand på 
1,850 kHz bliver båndbredden lovlig smal til 
alm. AM, mens den er fin til ESB. En afstand 
på 2,5—2,7 kHz vil være velegnet. Om fre
kvenserne gælder det samme som nævnt ved 
beatkrystallet. Da der kun i alt skal bruges 
3 krystaller, er der endnu mulighed for at 
skaffe dem. Jeg brugte 485 kHz. 1. MF-dåse

Fig. 4.
Krystalfilter. Erstatter transformeren mellem 

blandingsrør og MF 1.

udskiftes med en mindre, så der bliver plads 
til krystallerne ovenover. Det er alm. at an
vende oktalfatning som krystalholder. En af 
de flade af pertinax er fin. Den kan sidde på 
en vinkel, som skrues på drejekondensatorens 
hus. Transformeren skal have højt Q og helst 
ikke over 100 pF som afstemningskondensa
tor. Jeg brugte en lidt ældre Philips, type 
5730/70. Den er ikke så høj. Den skal opere
res, for der skal laves balanceret sekundær 
med to kondensatorer, som begge skal være 
lidt mere end det dobbelte af primærens kon
densator, idet denne kreds ikke får så stort 
et udvendigt C. Ledningerne føres ud af då
sens top. Er primærens C på 100 pF, kan man

(ny kontakt)

passende bruge 2X220 pF. Det har ikke stør
re betydning, hvis kernen giver stort varia
tionsområde, se fig. 4. Denne gang har jeg 
brugt 7AQ’s opstilling, som der kan læses 
om i OZ nr. 3 1966. Dog er gitterkredsen 
her en halv MF-transformer, som enten an
bringes inde i kondensatorhuset over oscil- 
iatorsektionens statorplade eller på bagkan
ten af samme hus direkte over tophætten på 
1. MF-rør. Skærmen må af i sidste tilfælde. 
Skærmen, gennem hvis huller man trimmer, 
skal sikkert også bort, ellers er det ikke til at 
komme til at montere. Før var der ført AVC 
til 1. MF-dåses bund. Nu kan AVC-ledningen, 
som kommer henne fra 2. MF-rør, og afkob
lingsblokken klippes bort. Den sidste monte
res i stedet i nærheden af 2. MF-rør. Der skal 
nu føres AVC til den nymonterede »halve« 
kreds. Her laves et særligt filter med 100 
kohm og 20 nF, se fig. 4.

Har man ikke det dyre trimmegrej, kan 
man nå et ret godt resultat med S-meteret 
og en stabil bærebølge.

Putter man krystalfilter i, skal beatkrystal
let tilpasses. Det skal ligge 500—700 Hz la
vere end det laveste filterkrystal. Jeg ved, at 
2BB somme tider flytter sådanne krystaller, 
men han er ikke glad for det, da det kan 
mislykkes, og så er han ofte stærkt optaget. 
Måske er der andre, som har øvelse i det?

Beat.
Dette er et lidt sørgeligt kapitel. Den kan 

måske bruges til CW. Jeg synes, den er dår
lig. Variationen ligger kun til den ene side 
for nulstød og giver en tone mellem 700 og 
1800 Hz. Beatsignalet skal overføres til dio
derne. Her har man klaret sig med den alle
rede eksisterende kæde mellem de to blan
dingsrør (se fig. 2). Beaten kommer altså ind 
allerede i 1. blandingsrør. Når der benyttes 
krystalfilter, skal beatsignalet lægges et godt- 
stykke nede på den stejle flanke. Det vil altså 
ikke komme hen til dioden med samme styr
ke som før. Det ideelle, at få en særskilt beat

Fig. 5.
AVC-kortslutning og ændring til måling af 807’s 

katodestrøm.

Fig. 6.
Krystal i beatoscillator og ny overføring af 

beatsignal.
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i tilslutning til en produktdetektor og et buf
ferrør mellem beaten og senderblanderen, er 
en alt for kompliceret historie. Man kan opnå 
et brugeligt resultat ved at føre lidt beatsig
nal hen til anoden på 1. MF-rør (fig. 5). Da 
der er ret stor afstand, har jeg brugt et coax- 
kabel, hvis skærm er jordet. Inderlederen går 
til MF-rørets anode gennem 3 pF. I den mod
satte ende er der brugt en rottehale til kry
stallets gitterben. Rottehalen er to isolerede 
monteringstråde, som er snoet sammen. En 
større sammensnoning giver mere beatsignal, 
så man kan regulere styrken ind til det øn
skede. AVC’en er forsinket ved hjælp af en 
ekstra katodespænding på 6B8. Der er et sted 
mellem 5 og 10 volt. Hvis beatens styrke hol
des under denne værdi, kommer der ingen 
AVC, men der skal mere beat til. Blandings
forholdet skal også her være i forholdet 1 til 
10, ellers kommer der forvrængning. Det ville 
være bedst at få AVC’en kortsluttet i mod
tagerstilling. HF-kontrollen skal under alle 
omstændigheder i brug, og da AVC’en allige
vel ikke duer til ESB, ville det være rart at 
komme af med den. Den må blot ikke være 
kortsluttet i senderstilling, for så sker der 
straks dødsfald, idet HF-røret himler. Vippe
kontakt nr. 2 på forpladen bruges ikke og 
kan derfor bruges til dette. En af relækon
takterne kortslutter i TX-stilling beatpotme- 
terets ene side til stel (fig. 6). Det sker gan
ske vist med en omvej over funktionsomskif
teren og kun i CW-stilling. Beatpotmeteret 
afmonteres, og det gælder nu om at følge det
tes skærmstrømpeledning til omskifteren, for 
der at hitte ledningen til relæet. Denne led
ning skal nu forbindes til den nyinstallerede 
beatkontakt. Fra den anden side af denne går 
man til AVC’en gennem 20 kohm. Det er rart 
med denne modstand, så der kommer en stør
re tidskonstant med i afladningen af AVC- 
blokkene, der måske har 400 volt, som skal 
bort.

Nu kan man tillade sig at køre med større 
beatinjektion. Denne vil nemlig ikke forår
sage AVC-spænding, der nedsætter følsom
heden. HF-potmeteret skal nu indstilles, så 
der ikke kommer for meget ESB-signal til

Fig. 7. 
Originalt 
meter

arrangement. 
AE ændres til 
PA-input.

dioderne. Styrken skal så klares med LF’en. 
Mere om LF-rør senere.

Modulation.
(Se fig. 5). 6B8 forstærker signalet fra 

miken, så det kan bruges til gittermodulation. 
Den lille dobbeltdiode, 6H6, har to funktio
ner. En dc; af styringen fra EF50 ensrettes og 
tilføres et stykke nede på 807’s flerdelte git
terafleder som en slags fast gitterspænding. 
Trimmeren i 807’s gitter bestemmer, hvor 
meget HF 807 skal forsynes med. Den anden 
del af 6H6 laver AVC til EF50, så styringen 
kan holdes konstant over de to meget store 
områder. Størrelsen af denne AVC indstilles 
med et potmeter på 100 kohm. Dette potme
ter sidder på skærmen tæt ved 807’s gitter
spoler. Det er mit indtryk, at man gerne vil 
stille på dette potmeter. Med mindre AVC 
får man mere HF i antennen, men samtidig 
ryger den gode modulations rigtige indstil
ling. Det er ikke muligt at opnå ret stort in
put til 807, før modulationen er dårlig, evt. 
med stort splatter ud over båndet. Da vi ikke 
har brug for ensartet styring over større om
råder, end vore bånd dækker, og da vi ikke

nul-stilling.

skal spare på strøm fra en mobil strømforsy
ning, laver vi om til en anden modulation. 6H6 
tages ud sammen med alle de dele, der sid
der i tilslutning til den og 807’s gitter. Hvis 
man synes, det er for besværligt at afmontere 
alle delene på 6H6’s sokkel, kan man klare 
sig med at »fiske« EF50’s anode på omskifte
ren og føre denne til 807’s gitter gennem en 
100 pF kondensator. EF50’s gitterafleder sid
der inde i spolekassen. Denne gitterafleder 
loddes til stel. 807 skal have en gitterafleder 
til stel på 20 kohm. Nu kan der fås styring til 
skærmgitter-anodemodulation eller DSB. De 
fleste vil vel klare sig med skærmgittermodu- 
lation.

Skærmgittermodulation.
Vel vidende, at denne modulation aldrig 

bliver helt god, anbefales den alligevel, fordi
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Fig. 9.
Originalt diagram over driver, 
TX-AVC og 807-gitterarrange- 
ment. Fjern det indrammede.

den er let at have med at gøre og vil give en 
langt bedre modulation, end man ellers hører 
fra SM 19. Man skal ikke vente det store 
input. Max. input til 807 er 75 watt CW. Der 
må regnes med en fjerdedel af dette med 
skærmgittermodulation, altså knap 19 W, og 
så kan det måske knibe med det, hvis man 
ikke bruger mere, end de højst 500 volt, ano
dekredsen er beregnet til. Laver man om her, 
så der kan køres med 7—800 volt, vil det 
blive bedre. Ved 500 volt må der gå knap 
40 mA i anodestrøm. Endelig skal man sørge 
for, at antennen er koblet hårdt til PA-kred- 
sen, ellers bliver modulationen ikke pæn.

Modulatoren kommer til at bestå af ECC 
83, det 6B8, som sidder der, og 6V6. De to 
sidste bliver desuden modtagerens lavfre
kvensdel.

Funktionsomskifteren har 9 gange 3 stil
linger. Mange af disse sektioner skal ikke 
bruges nu, især ikke, da jeg ser bort fra CW, 
og da vi ikke bruger MCW, er der altså kun 
1 stilling tilbage. Man kan altså roligt tage 
knappen af eller helt afmontere omskifteren. 
Det sidste bliver dog lidt indviklet, og så har 
man ikke muligheden for at bruge den til 
omskiftning til CW, som selvfølgelig kan in
stalleres sammen med vores skærmgitter
modulation. Det fører blot for vidt at komme 
ind på det her.

Der skal pilles mere ud. 6B8’s anodetrans
former, som sidder bag 807, fjernes. Lad bare 
skærmen, den sidder på, følge med. Det gi
ver dejlig plads. Under bunden mellem 807 
og skærmen ind til EF50 sidder en plade med 
mange modstande og kondensatorer. Disse er 
mærket med x på fig. 9 og 11. Da kun 6B8’s 
katodemodstande og den 0,1-blok, som sidder 
fra modstandenes midtpunkt til stel, skal be
vares (A, B og C fig. 11), er det rart at få alle 
disse dele ud. Følg med i diagrammet, når 
det sker, så du hele tiden er på det rene med, 
hvad der fjernes. En ny lille støttebuk kan 
bære katodemodstandene og en plusspæn
ding, som også sidder på pladen, og så er der 
dejlig plads, og det bliver let at følge lednin
ger, som passerer dette sted.

ECC83 monteres i nærheden af B-sættets 
volumenkontrol, som nu kan bruges igen. 
Mikrofon-indgangen kan sidde i jackstikkets 
hul. 6V6 kan sidde i et af de åbne huller nær
mest 6B8, som nu skal kobles om til mod
standskobling. Det fremgår af fig. 11 og 12, 
hvordan det skal laves. Den skærmede led
ning fra relæet til funktionsomskifteren (D) 
føres nu til 2. halvdel af ECC83. Den nye git
termodstand til 6B8 forbindes mellem relæ
kontakten og katodemodstandenes midt
punkt. Vi bruger B-sættets modulations
transformator. Ganske vist giver det 50 ohms 
impedans til en 5 ohms højttaler, men trods 
dette misforhold virker det udmærket. Der 
skal jo ikke bruges den store udgangseffekt, 
når der må tages hensyn til resten af fami
lien og naboerne. Denne modulationstrans
former, som er monteret sammen med IC- 
sættets udgangs-do., kender jeg ikke fabrik
kens data på, men simple målinger giver et 
fingerpeg om forholdet mellem dens viklin
ger. Er der 50 ohm på telefonviklingen, er 
der ca. 6 kohm til 6V6 og 10 kohm på modula
tionsviklingen. Den sidstes plusende er for
bundet til samme loddeflig som anodeviklin
gens plus. Man er heldig, hvis man har en 
udgave, hvor det sker på selve loddefligen. 
I mit andet tilfælde var det desværre ikke 
således, og så kom jeg på et værre arbejde. 
På det lille diagram over transformerne stod 
der, at de to ledninger skulle være en grøn 
og en blå. Der var kun en grøn. Hele herlig
heden var smeltet sammen med sort beg. 
Efter nogen vrikken og vriden med skrue
trækker fik jeg den øverste transformer af. 
Den var punktsvejset til den store. Så fulgte 
jeg den grønne ledning ind i begmassen, og 
efter lidt pillen svandt håbet, at den blå 
skulle komme til syne. Så var der ikke andet 
at gøre, end at skære trafoens »maveskind« 
i stykker og finde sammenlodningen med de 
to tynde trådender. Det skete med megen for
sigtighed, man kan nemlig let komme til at 
ødelægge en af de tynde ledninger, så den 
ikke er til at finde igen. På et tidspunkt, da 
XYL var langt borte, smeltede jeg igen beg
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Fig. 10.
PA med skærmgittermodi.

NB. Bør udskiftes med 5 n glimmer, mindst 2000 V.

Fig. 11.
Oprindelig kobling af 6B8. 

Dele i stiplede „kasser“ fjernes.

på operationssåret (jeg skulle ikke have dob
belt røg i køkkenet!). Operationen lykkedes, 
patienten lever, men det var et beskidt ar
bejde.

Skærmgitteret i 807 er en meget varierende 
belastning for modulatoren. Det er nødven
digt at tage hensyn hertil, hvis man ønsker 
en nogenlunde kvalitet i modulationen. Det 
sker her på to måder. Først er 6V6 stærkt 
modkoblet med den 1 Mohm, som sidder fra 
anode til anode, og endelig er modulations
viklingen belastet fast med 20 kohm. Her kan 
man endda gå ned til 10 kohm. For ikke at 
få uønsket modulationsmedhør anbringes en 
afbryder i højttalerledningen, der betjener 
relæet og dermed starter senderen.

807’s skærmgitter må ikke få stort mere 
end 125 V, for så kan modulationen ikke 
blive lineær nok. Det er fristende at forhøje 
spændingen for at få større output, men den 
medalje har en bagside. Vi kan hente de nød
vendige 125—135 volt enten fra et stabilise
ringsrør eller fra et udtag på bleederen over 
de 275 volt, som vist på fig. 10. Bleederstrøm- 
men må da ikke være for lille, for så er 
spændingen ikke stiv nok.

I originalen får 807 ingen spænding på 
skærmgitteret under modtagning. Nu har vi 
en fast spænding på og må derfor bremse 
røret på anden måde, så det ikke støjer i 
modtageren. En 0,1 Mohm fra plus til kato
den klarer dette.

Fig. 10 viser PA-trinets kobling. Anode- 
kredsen bibeholdes, dog med et par ændrin
ger. Før var der udtag på spolen til et anten- 
nevariometer med indbyggede dioder til må
ling af antennestrøm. Nu har vi en link på 4 
vindinger om spolens kolde ende, og så kan 
der bruges alm. dipol eler særlig antenneaf
stemning. Spolens bundkapacitet bør skiftes 
til en god glimmerkondensator på 5 nF. Den 
helt fine modulation får man først, hvis tri
net er bomstabilt. Da det kan knibe hermed, 
især hvis man bruger op mod 800 volt, er der 
her vist en neutrodynstabilisering. NC kan 
være en af de små keramiske trimmere med 
indvendig skruekærv. Jo større bundkapaci
tet, jo større NC for at opnå stabilisering. 
Såvel droslen som NC kan undværes, hvis 
man ikke vil stabilisere.

Meterfunktionerne skulle tale for sig selv. 
Ønsker man et helt nøjagtigt udslag,. skal

Fig. 12. 
Modulator 

og LF-forstærker.
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seriemodstanden korrigeres under sammen
ligning med et nøjagtigt meter i PA + og 
gitterafleder. Styringen kan blive på ca. 80 
volt.

Anodemodulation.
I min egen såkaldte SM50 er der indbyg

get stor modulator med 2 stk. 6L6. Modula
tionstransformeren har såvel anodevikling 
som skærmgittervikling. LF-delen er en del 
mere indviklet, men udgangseffekten er også 
ca. 4 gange så stor, så det bliver betalt i S- 
grader.

DSB.
Jeg må straks bekende, at sådant ikke er 

lavet endnu, men vil blive det næste SM 19- 
forsøg her. Jeg har ofret en del tanker på det 
og vil vise et par forslag, fordi det er den 
bedste måde at få noget ud af SM 19 på. Des
værre er der kneben plads til 2 stk. 807. Med 
lidt snilde vil det nok kunne lade sig gøre, 
men det er lettere at få kortere rør anbragt, 
f. eks. 2E26, 6146 eller det gamle, hæderkro
nede 6L6. Fig. 13A viser en opstilling, som

ste er, at rørene ingen strøm trækker, når 
der ikke moduleres, eller rettere, at den 
nævnte negative spænding bliver så stor, at 
der lige netop lukkes af for anodestrømmen.

Den balancerede anodekreds skal beregnes 
som til CW. Der ligger et problem i den uba
lance, som HF-røret skaber ved sin tilkob
ling til kredsens ene side. Den her viste trim- 
mer fra kredsens anden side til stel skulle op
hæve dette og skabe den nødvendige balan
ce. Bruges 6L6, kan en alm. modtagerkon
densator anvendes, hvis man bruger opstil
lingen fig. 13 B. Y1 og Y2 skal da kobles til 
plus. 6L6 vil i denne opstilling give 3—4 gan
ge så stor sidebåndseffekt som den skærmgit- 
termodulerede 807, altså ca. en S-grad mere 
og så uden en generende bærebølge.

Endelig kan fig. 13 B bruges på en anden 
måde, som måske vil tiltale nogle. Y1 og XI 
forbindes sammen til modulationstransfor
merens ene side, Y2 og X2 til den anden side. 
Skærmgittermodstandene skal være det hal
ve af, hvad man ville bruge til anodemodula
tion. Ved 6L6, 15 ohm. Modulatoren skal æn
dres til to rør af samme slags i PP og med

Fig. 12 A. 
DSB-PA-trin. 
Rør: 2 stk. 6L6 
2E26 — 807 eller 
6146.

Fig. 14.
Kobling af glødetråde.

Undersøg, om det ser sådan ud i din SMH.

bruger samme katode- og gitterforbindelse 
som skærmgittermodulationen. Modulatoren 
er også den samme, blot skal der bruges to 
dioder til at skabe midtpunkt på modulator- 
viklingen. Måske skal der bruges en negativ 
batterispænding mellem diodernes midtpunkt 
og stel for at få den helt fine modulation. Det 
afhænger af anodespændingen. Det gunstig-

Fig. 13 B. 
DSB-PA, parallelfødet.

tilsvarende transformer. PA-trinet får ingen 
DC-spænding, men anode-skærmgittermodu- 
leres med det, der kommer ud af modulato
ren. Med 2 plus 2 stk. 6L6 vil man få op til 
40 watts sidebåndseffekt af fineste kvalitet.

De her nævnte typer på DSB-trin er selv- 
neutrodynstabiliserede. Det ene rør stabili
serer det andet.

Til slut skal glødestrømskredsløbene vises. 
Originalen ses til venstre i fig. 14. Pas dog 
på, at det også er således i den SMH, du har, 
for de forskellige fabrikater er ikke helt ens, 
og det gælder vist også på dette punkt. SM 19 
Mark III er i hvert fald anderledes. Her sid
der rørene i flere grupper.

God vind, hvis der er nogen lyst tilbage 
efter læsningen af dette! *
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Et par nye antenner
Af OZ7FH, F. S. Hansen, 
Reberbanen 9, Struer.

Den første antenne, jeg vil omtale, er dis- 
coneantennen.

Den består af øverst en cirkelrund skive 
og nederst et koncentrisk skørt, deraf navnet. 
Antennen ses mest benyttet på VHF/UHF, 
men kan også konstrueres til HF-båndene, 
størrelsen er den eneste begrænsende faktor, 
og 14 MHz er den laveste frekvens for en dis
cone af akceptabel størrelse.

Nogle egenskaber for antennen er, at den 
fødes direkte med 50 ohms coax, og hvis af
standen D (fig. 1) er ca. 1/4 bølgelængde på 
den laveste frekvens, dækker antennen et 
frekvensområde på mindst 8 til 1. Dette vil 
sige, at en discone f. eks .til 20 meter også kan 
bruges på 15, 11, 10 og endog 6 meter, og til
svarende på VHF. På enkelte frekvenser in
denfor området vil den vertikale udstråling 
blive løftet lidt, hvilket vil bevirke en lille 
reduktion i gain ved 0° udstråling, men re
duktionen er meget lille. Under den frekvens, 
hvor den skrå højde på det koniske skørt er 
lig med 1/4 bølgelængde, begynder SWR at 
stige, og ca. 20 % under denne frekvens sti
ger det meget hurtigt, men ellers er SWR 
mindre end 1,5 over hele frekvensområdet. 
SWR for en 20 meter discone er vist på fig. 3. 
Udstrålingsvinklen for antennen er meget 
lav, hvilket gør den velegnet til DX og VHF/' 
UHF. Til sidst skal det blot nævnes, at ud
strålingen er vertikal.

Den praktiske udførelse kan på VHF/UHF 
foregå i metalplade, det vil dog sikkert være 
nødvendigt med et skelet af træ eller rør, 
undtagen på de helt høje frekvenser, for at 
opnå en god mekanisk styrke. På HF samt de 
lavere VHF-frekvenser kan antennen frem
stilles af rør eller tråd. På fig. 2 er vist en 
kurve for målene til VHF/UHF, og fig. 4 vi
ser målene for HF-båndene. På fig. 5 er vist, 
hvorledes den praktiske konstruktion af en 
discone for HF-båndene kan foretages. Til
bage er der vist kun at fortælle, at på VHF/ 
UHF-antennen kan toppladen fastgøres til 
skørtet med tre stand-offs, samt at den øver
ste åbne del af skørtet forbindes til bærerøret 
samt til skærmen på coaxkablet. Bærerøret 
jordes, og coax’en føres ned gennem røret. 
Til moblit brug kan den nederste åbne del af 
skørtet fastgøres direkte til taget på en bil.

Fig. 1.
D er bestemt af 

den laveste 
ønskede frekvens 

og fremgår af fig. 2 
(herunder).

- 0,7 D -

20, 15, 11, 10 meter. 
D — 3,7 m 
S = 0,25 m 
H = 4,75 m 
L = 5,50 m 
R = 5,50 m

Fig. 4. 
Dimensioner.

11, 10, 2 meter 
D = 1,8 m 
S = 0,1 m 
H = 2,5 m 
L = 2,9 m 
R — 2,9 m

15, 11, 10 meter 
D = 2,5 m 
S = 0,15 m 
H = 3,2 m 
L — 3,7 m 
R = 3,7 m

120



Rør 
eller 

halvledere?

EFFEKT

En ting er naturligvis, hvad der i dag er 
teknisk muligt, en helt anden hvad der lader 
sig realisere på amatørbasis, hvor omkost
ningerne helst skal holdes på et realistisk 
plan. Derfor kan det nu alligevel være inter
essant at se, hvor langt man i W-land er nået 
med hensyn til brugen af halvledere på høje 
frekvenser. Det viste diagram omfatter tre 
områder for komponenter til fremstilling af 
HF-effekt ved forskellige frekvenser og ef
fektniveauer. I området øverst til højre mrk. 
RØR er rørteknikken enerådende — det dre
jer sig om rør i videre forstand end normalt 
anvendt af amatører, idet der medregnes 
bl. a. vandrebølgerør og magnetroner. I områ

det forneden til venstre regnes halvledertek- 
nikken for så sikker og gennemprøvet, at 
man udfra tekniske grunde foretrækker halv
ledere fremfor rør. Noget andet er så, at 
rørene godt kan være væsentligt billigere at 
bruge.

Det tredie område i midten er en slags 
ingenmandsland, hvor man godt kan anvende 
halvledere, men hvor man først skal tænke 
sig grundigt om, før man prøver. Grænserne 
er ikke skarpe, tænk f. eks. på, at det alle
rede, endda på amatørbasis, lader sig gøre at 
bygge en varaktortripler, der giver 10 W på 
432 MHz — det tilsvarende punkt i diagram
met ligger i området mrk. ???. TR.

Bardun til hvert 
element skal ikke 
isoleres

frir 60 cm héjt

Den anden antenne, jeg kort vil omtale, er 
DDRR antennen (directional-discontinuity- 
ring radiator). Hvis en ideel jord er til stede, 
er den nederste tråd ikke nødvendig, ellers 
kan den placeres på jorden, et fladt tag eller 
hvilken somhelst plan flade, DDRR’en er 
placeret over. DDRR’en er vertikalt polarise
ret og fødet med 50 ohm coax. Målene frem
går af fig. 6. *

Fig. 5. Fig. 6.
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En bredbånds-balun
Af OZ3Y, H. Rossen.

En balun-transformer kan anvendes i føde- 
punktet for en koaxialkabelfødet antenne, 
indskudt mellem feeder og antenne.

Hvis balunens omsætningsforhold er 1:1, 
er dens formål udelukkende at symmetrere. 
Da koaxialkabel af fysiske årsager er usym
metrisk, vil et sådant anvendt som feeder be
virke, at de to halvdele i en senderantenne 
ikke udstråler ens. Tilsyneladende har dette 
forhold ikke stor betydning, idet man vist 
ikke bliver rapporteret anderledes med eller 
uden anvendelse af en balun. Alligevel er 
der flere ting, der taler for, at det kan betale 
sig at benytte en balun til symmetrering.

For det første vil en symmetrisk (ens) ud
stråling fra antennehalvdelene bevirke, at 
faren for BCI/TVI bliver mindre. For det 
andet vil spærrekredsene i flerbåndsantenner 
som W3DZZ samt i »trap«-beamer blive ud
sat for HF-spændinger af samme størrelses
orden. Sidstnævnte kan betyde, at der kan 
køres med et højere input med forhånden
værende spærrekredse. Yderligere vil en 
balun forbedre et standbølgeforhold, der for 
eks. er blevet forringet som følge af en nær
værende metalmast. Hvis derimod standbøl
geforholdet er dårligt som en følge af fejl
tilpasning mellem feeder og antenne, vil en 
balun normalt ikke forbedre standbølgefor
holdet. Benyttelsen af et andet omsætnings
forhold end 1:1 (= 50 ohm : 50 ohm eller 
70 ohm : 70 ohm) kan være praktisk, f. eks. 
når en foldet dipol-antenne ønskes fødet med 
et 70 ohms koaxialkabel. Et omsætningsfor
hold på 1:4 er nødvendigt, og resultatet er 
70 ohm usymmetrisk indgang til 280 ohm 
symmetrisk udgang, hvilket vil sige, at der 
opnås både en symmetrering og en impedans
tilpasning.

Bredbåndsbaluns har været kendt i mange 
år, almindeligvis udført med een eller to 
bifilarviklede spoler, afhængigt af formålet. 
Spolernes dimensioner har dog nok været 
medvirkende til at begrænse deres anvendel
se. Med anvendelse af ferrit-materiale som 
kerne for spolen er der imidlertid mulighed 
for at reducere dimensionerne ganske bety
deligt. En ferrit-balun kan således rummes
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i en kunststofbox med målene 10X10X8 cm 
eller en cylinderformet beholder med en dia
meter på ca. 10 cm. Opbygningen er såre 
simpel, idet de to gennemføringsisolatorer (til 
antennen) anbringes foroven, og en koaxial- 
hun anbringes på undersiden, og den bevik
lede ferretkerne med målene 2½”X½”X½” 
er anbragt i den vandtætte box. Nu er vand
tæt vel så meget sagt, idet man må huske at 
bore nogle (3 mm) såkaldte »åndehuller« i 
den flade, der vender nedad; disse hindrer, 
at der forekommer nedslag af kondensvand. 
I denne forbindelse må nævnes, at ferrit kan 
absorbere fugtighed, og at dette ændrer dets 
data.

Bredbandsbalun transformer

En egnet ringkerne fremstilles med de an
førte mål af et USA-firma. Materialet kalder 
man »Ferramic Q«, permabiliteten 125, og 
prisen ligger omkring 5 dollars. Et balun- 
byggesæt sælges af firma Industrimateriel, 
Bråmhult, Sverige. Til byggesættet hører 
alt undtagen en box, prisen er ca. 38 sv. kro
ner.

Inden ringkernen bevikles, afpudser man 
forsigtigt de skarpe kanter, læg mærke til 
der stod forsigtigt, idet enhver form for bear
bejdelse vil forringe kernen. Benyt lidt fint 
sandpapir, ikke smergelpapir. Derpå bendies 
med en god el-tape, f. eks. »Tesa« tape. Vik
lingen udføres med 1,7 mm to gange lakiso
leret kobbertråd, ialt 7 vindinger. Omsæt
ningsforholdet 1 : 1 kræver en trifilarvikling



Amatørens næstvigtigste instrument.
Der gøres (almindeligvis da!) fra amatør

side meget ud af oscillatoren, det være sig i 
en super, en sender eller i — et gitterdyk- 
meter!

Man bruger de bedste komponenter, man 
stabiliserer oscillatorspændingen, søger at 
gøre denne så stiv som vel muligt. Gør man 
ikke dette, risikerer man uvægerligt fre
kvensdrift.

Det er derfor også med nogen skepsis, jeg 
ser på et diagram af et gitterdykmeter i dec. 
OZ, 65. Det er forkasteligt, som vist, at gøre 
sin oscillatorspænding variabel mellem 0 og 
150 volt.

Grunden til, at det er lavet således, er nok 
denne, at ved stigende frekvens falder udsla
get på meteret (og omvendt!), men her havde 
det jo nok været bedre, om man havde brugt 
en variabel shunt over meteret og en mere 
stiv (stabiliseret) anodespænding. Den vari
able anodemodstand vil uden tvivl forårsage 
frekvensdrift, og dermed passer skala-af
mærkningen ingen steder:

At der i nævnte konstruktion yderligere er 
koblet en antenne (som ingen kender læng
den af!) direkte til selve oscillatorspolen, gør 
ikke frekvensstabiliteten bedre!

Dernæst har jeg modtaget en forespørgsel,

(d. v. s. man vikler med 3 tråde samtidig). 
Omsætningsforholdet 1 :4 kræver kun en 
bifilarvikling (2 tråde samtidig). Forbindel
sen af trådenderne fremgår af de to diagram
mer.

Med denne kerne og det anførte viklings
tal fås en transformer, der dækker området 
ca. 3—30 MHz, altså er alle vore HF-bånd 
dækket. Balunen har jeg testet på en kunst
antenne — med QRO — uden at der skete no
gen følelig temperaturstigning i kernemate
rialet, deraf drog jeg den slutning, at virk
ningsgraden må være endog meget god, altså 
spildes der ikke HF på det sted.

NB. For at hindre regnvand i at løbe fra 
boxen ned i koaxialstikket har jeg anbragt 
en såkaldt »drypnæse«. Af en alm. lampe
fatning (bakelit) af saves en ring ca. 5 mm høj, 
denne limes på ved foden af stikket med en 
vandfast lim.

Spørgsmål sendes til OZ6NF, G. Juul-Nyholm, 
Hirsebakken 7, Måløv. Sammen med spørgsmålene 
skal altid opgives EDR-medlemsnummer og evt. 
kaldesignal, men spørgerne forbliver anonyme 
overfor alle andre end OZ6NF.

om man ikke kan bruge et blanderrør til at 
lave et GDM af — jo, selvfølgelig, man kan 
bruge triodedelen og stelle blanderdelen, el
ler man kan bruge blanderdelen til f. eks. 
tonegenerator.

Et forslag er så godt, at jeg medtager det 
her: det foreslås at anvende en trykknapcen
tral (fra en gammel radio) og at bygge oscil
latoren på en lille plade direkte på centralen 
(evt. i et tomt kammer, hvis der er plads), 
eller lade røret ligge ned. Dette giver én mu
lighed for at lave noget, der er småt, og som 
dog kan yde en masse.

Man bør montere røret i den ende af cen
tralen, hvor man har sine spoler med højeste 
frekvens.

Til slut et par ord om absorptionsbølgemå
leren.

Da jeg var ung amatør og havde bygget en 
absorptionsbølgemåler, gi kturen gerne ud til 
en amatør, der havde en kalibreret sender, så 
jeg kunne få lagt en kalibrering på instru
mentet. Dette er nu ingenlunde nødvendigt, 
for kredsen i en absorptionsbølgemåler er 
egentlig en spærrekreds, og det vil sige, at 
lægger man en antenne til den ene side af 
kredsen, og lader den anden side gå til mod
tagerindgangen, vil kredsen spærre for den 
frekvens, den er afstemt til, ganske ligesom 
MF-spærrekredsen, som findes i en super. 
Dette vil direkte kunne aflæses på et S-meter 
eller — i mangel af et sådant — et output
meter eller et magisk øje. Udslaget på S-me- 
teret henholdsvis outputmeteret eller øjet vil 
da falde ved den givne frekvens.

Det siger sig selv, at resultatet bliver bedst 
på en helt afskærmet modtager, d. v. s. en 
modtager i metalkasse, men princippet er 
prøvet anvendt på en modtager i trækasse 
med godt resultat.

73, OZ5NU, Niels Mortensen, 
Hegnshusene 37, København Brh.
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TV og BCI
Ved OZ3Y, H. Rossen.

Overskriftens forkortelser betyder hen
holdsvis fjernsynsforstyrrelser og radiofoni
forstyrrelser. Begge dele kan i og for sig 
være lige ubehagelige, både for vedkommen
de, der forstyrres, som for ham der er op
havsmanden.

Et godt forhold til naboen holder ikke 
længe, dersom han (naboen) til stadighed må 
se på abstrakte mønstre på sin TV-skærm, 
eller lidt ufrivilligt må høre på »his nabos 
voice« i stedet for Flemming Masons!

Glem ikke, at en kortbølgeamatørs renom
mé gerne skulle være pletfrit, og hvad der er 
nok så vigtigt, et godt forhold til naboer kan 
betyde bedre antennemuligheder for dig.

Problemet TVI er meget stort, ikke alene 
for den nye senderamatør, men også for man
ge af de »gamle«, hvad der tydeligt fremgår 
af, at forbavsende få OZ stationer høres på 
båndene i den »dyre« tid mellem 20 og 22. 
Der er selvfølelig den mulighed, at mange 
selv sidder apatisk og stirrer på TV, og er 
denne formodning rigtig, så har TV i sand
hed et trofast publikum!

I almindelighed ligger forholdet således, at 
muligheden for TVI er meget mindre, når 
der arbejdes med senderen på 3,5 MHz-bån- 
det, end hvis man anvender 28 MHz-båndet. 
Med hensyn til BCI er forholdet netop om
vendt. Årsagen er, at desto fjernere en sen
der arbejder fra TV og radiofonifrekvenser, 
des mere smertefrit går det. BCI som lande
plage er der jo ikke mere tale om, et forhold 
vi stort set kan takke radioindustrien for. 
Kvaliteten ligger betydeligt over det, der var 
standard for bare 10 år siden.1) Kun en en
kelt af vore hjemlige fabrikker har sendt et 
uheldigt produkt på markedet, det er en tran
sistoriseret stereomodtager, der synes at være 
meget sårbar; de mange senderamatører på 
fabrikken vil dog nok gøre et fremstød for 
en forbedring — må vi håbe.

BCI forekommer i almindelighed kun der, 
hvor en BC-modtagers antenne (eller netled
ning) opsamler så meget HF fra senderama
tørens antenne, at der regulært finder en 
overstyring eller en blokering sted. Fejlen

i) Mon ikke det snarere er FM-modtagningen, der 
er grunden? TR.

kan afhjælpes ved at anbringe en suge- eller 
spærrekreds (afhængigt af modtagerens ind
gangsimpedans) ved modtagerens antennetil
gang. Kredsen afstemmes til resonans med 
senderfrekvensen og garderer højst for det 
pågældende bånd. I tilfælde, hvor HF optræ
der i LF-delen på en BC-modtager, kan en 
keramisk blokkondensator på 100 pF, anbragt 
mellem stel og styregitter på 1. LF-rør, som 
regel klare problemet. Har modtageren til
sluttet flere højttalere med tilhørende lange 
ledninger, er det nødvendigt, at disse føres 
i skærmledning, samt at de afkobles til stel 
på selve udgangstransformeren. Endvidere er 
det nødvendigt, at modtageren er forsynet 
med en god jordledning. Hvis en modtager 
på nogen måde er defekt eller mangler an
tenne eller jordforbindelse, så har vi mulig
heden for, at P&T’s folk afviser klageren. Det 
vil imidlertid altid, for alle parter, være en 
fordel, hvis senderamatøren viser forståelse, 
viser hensyn, og prøver at klare sagen til beg
ges tilfredshed — selv om det drejer sig om 
en ældre BC- eller TV-modtager. Undgå 
fremfor alt at tale nedsættende om det på
gældende apparat — vent med det, til du er 
på vej hjem! Gloser som »oldsag«, »fortids
levning« og lignende kan virke provokerende 
og vil altid virke stik imod hensigten; man
den køber aldeles ikke noget nyt, fordi hans 
rare sager ikke arbejder godt sammen med 
din sender!

TV-programmer sendes som bekendt på 
kanaler, der alle ligger højere i frekvens end 
vore HF-bånd. Dette medfører, at en even
tuel udstråling af vor senders harmoniske 
kan forårsage TVI, dersom en sådan harmo
nisk falder i eller nær en kanal, der benyttes 
på den pågældende egn. Lad os se på TV- 
kanal 3 (Fyn), der ligger ret uheldigt, idet en 
harmonisk fra alle vore HF-bånd, undtagen 
21 MHz-båndet, falder på denne kanal. Hel
digvis aftager intensiteten, desto højere »nr.« 
den harmoniske har. Arbejder vi på 28 MHz, 
bliver det således den 2. harmoniske, der fal
der i kanal 3. Ved 3,5 MHz-arbejde bliver det 
den 16. harmoniske, og den skulle ikke for
årsage nogen skade.

Et andet forhold, der spiller ind, er, at en 
TV-modtagers selektivitet er ret dårlig, set 
med vore øjne, men faktum er, at den skal 
kunne modtage et frekvensområde på 6000 
kHz (6 MHz), idet lyden på nævnte kanal sen
des på 60,75 MHz, og billedet sendes på 55,25

2) Forf. bem. om FM-sendere stemmer ikke over
ens med de alm. erfaringer. TR.
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Litteratur om TVI (fjernsynslorstyrrelser) 
og BCI (forstyrrelser af radiofonimodtag
ning) m.m.

Vejen til sendetilladelsen, 4. udg. kap. 14, 
s. 134—138.

OZ 1959, nr. 2, side 25: TVI-diplomati (over
sat fra QST af OZ7BG).

OZ 1961 nr. 12, side 374: Et TVI lavpasfil- 
ter (OZ7BO).

OZ 1961 nr. 12, side 376: BCI og TVI 
(OZ7AQ).

OZ 1962 nr. 1, side 1: Parasitterne (OZ7AQ).
OZ 1962 nr. 10, side 300: BCI og TVI 

(OZ3Y).
OZ 1963 nr. 2, side 44: TVI kan undgås —! 

(OZ5MJ).
OZ 1963 nr. 7, side 211: Systematisk TVI- 

jagt (OZ7AQ).
OZ 1963 nr. 7, side 214: BCI- og TVI-pro- 

blemer (OZ3AZ).
OZ 1964 nr. 2, side 32: En kunstantenne 

(OZ7AQ).

MHz. Falder et fremmed signal inden for 
dette område, forårsager det forstyrrelser, 
enten på billede eller på lyd eller begge dele, 
afhængigt af hvor i kanalen det fremmede 
signal er placeret samt af dettes karakter og 
styrke. I denne forbindelse kan det nævnes, 
at i særdeleshed en harmonisk fra en FM- 
moduleret sender kan genere TV ganske 
enormt. Altså blev det, der evt. blev vundet 
m. h. t. BCI, sat til igen med mere TVI; FM- 
modulation er altså ikke vejen frem.2)

I Københavnsområdet, hvor TV-kanal 4 be
nyttes, ligger det sådan, at den 3. harmoniske 
fra 21 MHz-båndet falder i kanal 4, noget 
amatørerne i det pågældende område bør 
være opmærksom på, efterhånden som 21 
MHz-båndet begynder at røre på sig.

Mange omstændigheder spiller ind, når ta
len er om BCI og TVI, intet tilfælde er som 
et andet på grund af vore forskellige bolig
forhold og ikke mindst vore forskellige an
tenneforhold.

Den benyttede senderantenne bør være af 
en balanceret type, f. eks. dipol, Yagi-beam 
m. fl., fødet med koaxialkabel. Et sådant ka
bel har den egenskab, at det er i stand til at 
overføre HF fra sender til antenne, helt strå
lingsfrit. Benyttes der ikke dobbeltleder som 
feeder, må man symmetrere med »balun«, 
enten som stub eller med spoler. Kun på 
denne måde udstråler begge antennehalvdele 
ens. Alle former for vertikalantenner (her
under »ground plane«-antenner), multibånds- 
antenner af alle typer samt 1/3-Hertz m. fl. 
kan i k k e  anbefales. Anbringes antennen 
højt og frit, opnås strålingsmæssige fordele,

og risikoen for TVI reduceres. Et godt argu
ment, når man evt. skal hale en tilladelse til 
antenneopsætning hjem. Findes der TV-an- 
tenner i senderantennens nærhed, da vil det 
være en fordel, dersom TV-antennen befin
der sig i antennetrådens længderetning. For 
eks. kan en TV-antennemast tjene til be- 
fæstigelsespunkt for en senderantennes ene 
ende, dog bør man indsætte isolatorer i en 
afstand af ikke under tre meter. Ud over det 
her nævnte tilfælde gælder det almindeligvis 
om at undgå at opsætte en senderantenne i 
samme plan som TV-antennen og ej heller 
lade antennen passere hen over TV-antenner, 
med mindre det sker i meget stor højde.

Tidligere er omtalt, hvad harmoniske kan 
forvolde af kvaler, hvis de bliver udstrålet. 
Fænomenet parasitter ser vi på senere. Først 
nogle bemærkninger om selve senderen. Tid
ligere tiders åbne chassis med en forplade 
dur ikke mere — i det hele taget er tiden ikke 
mere egnet til at anvende det, vi amatører 
ynder at kalde en »forsøgsopstilling«. Mulig
heden for at genere andre, måske vigtige tje
nester, er meget stor. Opgaven er ikke løst 
ved, at man putter hele herligheden i en blik
dåse. Ved planlægningen må man have for 
øje, at såvel oscillatorer som evt. frekvens- 
fordoblere skal arbejde på et så lavt effekt
niveau som muligt. Først i senderens sidste 
trin (PA) bringes effekten op på den ønskede 
(eller tilladte) værdi.

Et PA-trin skal arbejde aldeles stabilt. 
Efter at stabiliseringen er udført, foretages 
en prøve på denne måde: Styregitterspændin- 
gen sænkes til en værdi, der bevirker, at PA- 
rørets anodestrøm stiger til ca. ½ af normal 
inputværdi. Styringen (HF) fjernes helt. 
Samtlige områder, trinet skal arbejde på, 
drejes igennem, alt mens man betragter mA- 
meteret og kontrollerer, at der på intet tids
punkt fremkommer HF i anodekredsen. Står 
meteret bomstille, og findes der på intet tids
punkt HF i kredsen, så er trinet for så vidt 
OK. Endnu foreligger den mulighed, at der 
fremkommer såkaldte parasitter, når trinet 
udstyres. Disse kan som regel stoppes ved 
direkte på rørets anodeledning at indskyde 
en ca. 50 ohms 2 W-modstand beviklet med 
4 å 8 vindinger monteringstråd forbundet 
parallelt over modstanden. Endvidere bør 
man være opmærksom på det forhold, at en 
for kraftig udstyring forøger intensiteten af 
de harmoniske samt giver mulighed for, at 
der opstår parasitter. Parasitter i et PA-trin 
kan bl. a. konstateres ved, at TVI ikke alene 
optræder på een kanal, men på mange kana
ler!
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Hele senderen skal anbringes i en ventile
ret kasse, og denne skal være HF-tæt. Det vil 
i praksis sige, at man nødvendigvis må af
koble samtlige ledninger, der går til eller fra 
kassen. Den eneste ledning, der må føre HF, 
er antennekablet. Kablet må ikke føres ud 
gennem et hul, der skal anvendes dåse og 
stik (for at hindre HF i at løbe ud på over
fladen af kablet).

En rigtigt konstrueret sender skal kunne 
arbejde på en kunstantenne uden TVI eller 
BCI af nogen slags.3) Opstår der imidlertid 
BCI eller TVI, når senderen belastes med 
senderantennen, så kan problemet klares ved, 
at man i antennekablet indskyder et såkaldt 
lavpasfilter; et sådant bevirker, at harmoni
ske o v e r  30 MHz dæmpes med helt op til 
60 dB. Den amerikanske håndbog giver an
visning på konstruktion af et sådant. Måske 
OZ’s TR senere vil vise os en dansk udgave 
i OZ.4) Et LP-filter kan i udlandet købes til 
en pris af ca. 60—100 kr.

Af foranstående fremgår det tydeligt, at et 
LP-filter ikke er noget universalmiddel mod 
TVI. Filteret kommer først på tale, når og 
hvis senderen kan arbejde på en kunstanten
ne uden TVI. Viser det sig imidlertid, at visse 
nærboende alligevel har TVI — efter at 
nævnte forholdsregler er taget — så er der 
een mulighed tilbage, nemlig at vedkommen
de TV via dets antenne får tilført så meget 
HF, at det ikke kan arbejde normalt. Midlet 
der hjælper, er et billigt fremstillet højpas
filter (konstrueret således, at det dæmper 
signaler u n d e r  30 MHz), prisen for et så
dant er i udlandet 10 å 15 kr.

I en tid, hvor tendensen mere og mere går 
i retning af, at man køber alt eller noget af 
grejet fabriksfremstillet, tilføjer jeg nogle 
bemærkninger om ESB-senderne.

Dette, at en sender er fabriksfremstillet, 
betyder nødvendigvis ikke, at den derfor er 
»TVI-sikker«. De færreste fabrikanter næv
ner noget i retning af TVI i deres brochurer. 
Nævnes det imidlertid f. eks., at 2. harmoni
ske er undertrykt 50 dB eller mere, så er det 
fine sager — mindre kan også bruges. Mig 
bekendt kan alle de ESB-sendere, der p. t. 
sælges her i landet, bringes til at arbejde 
TVI-frit, når man tager passende forholds
regler. Disse består i benyttelse af LP-filter 
samt valg af en velegnet antenne. *

3) Kunstantennen skal være afskærmet. TR.
4) Se OZ dec. 1961 p. 374, Et TVI-lavpasfilter af 

OZ7BO.

Stabiliseret strømforsyning 
med variabel spænding 0-20 V

Af OZ-DR 5560, Anker Sørensen, 
Sommerlyst 4, Holstebro.

Med denne artikel vil jeg forsøge at vise, 
hvorledes jeg har løst problemet en stabilise
ret strømforsyning.

I disse transistortider kan der relativt hur
tigt omsættes adskillige kroner i batterier, så 
hvad er mere naturligt end at lave en strøm
forsyning. Den direkte udgift til en sådan vil 
vel beløbe sig til et sted mellem 100 og 150 kr.

Kravene til en stabiliseret strømforsyning 
vil jo variere i henhold til den enkeltes øn
sker og krav. Man kan, som andre har gjort, 
lægge sig på en fast spænding. Det var jeg 
imidlertid ikke helt tilfreds med, da jeg ofte 
har brug for spændinger på 6 — 9 — 12 V, 
og for at undgå at lave en ensretter til hver 
spænding har jeg sat et potentiometer over 
zenerdioden. Det er gjort ud fra den betragt
ning, at da spændingen over dioden er stabil, 
må en spænding, man tager ud over et poten
tiometer, også være stabil.

Der vil naturligvis være andre måder, 
hvorpå en sådan ensretter kan laves, men da 
jeg har det som så mange andre, der må bru
ge de søm, der kan findes i skuffen, så er det 
altså blevet til den opstilling, diagrammet 
viser.

I »fordums dage« var en ensretter på 250 V 
DC, 150 mA, meget almindelig. En sådan ens
retter har en indre modstand på omkring 50 
ohm eller mere, det kunne i de fleste tilfælde 
også tillades.

Nu om dage, hvor en transistoropstilling 
let bruger både 1 og 2 A, måske mere, ved 
20—30 V, vil en indre modstand på blot 1/10 
af den før omtalte bevirke et fald i udgangs
spændingen på 10 V, når der trækkes max. 
strøm. Hvis f. eks. vores forstærker skal køre 
med en Vb på max. 24 V, vil en nedgang i 
forsyningsspændingen på 4 V ved fuld be
lastning og R1 = 3,2 ohm betyde, at vi taber
5,5 W udgangseffekt.

Det kunne have været undgået, såfremt 
forsyningsspændingen havde været stabil.

For at begrænse disse tab må vi i strøm
forsyningen ned på under 1 ohm i indre mod
stand, og det kommer vi lettest ved at ind
føre elektronisk spændingsstabilisering.

Den simpleste form for elektronisk spæn
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dingsstabilisering er stabilisering med en 
zenerdiode.

Uden at fordybe mig ret meget i teorien vil 
jeg dog tage et eksempel.

I fig. 1 har vi, at for Vt - Ri X J1 => Vr 
+ 2 har vi Vout = Vr. Vi har imidlertid Vr 
= Vrt - Rri X Ib, hvor Ib er strømmen 
mellem emitter og basis på transistoren. Her
af kan vi så få, da Ib — I1/h21 h21 = hfe = 
transistorens strømforstærkningsfaktor i jor
det-emitterkobling), at Vout er givet ved 
Vout = Vrt - Rri X Ii/h21. Det vil altså sige, 
at for en stor værdi af h21 og en lille værdi af

Rri får vi små variationer af Vout selv for 
store variationer af I1.

Nu ligger det jo sådan, at krafttransistorer 
ikke, eller i hvert fald sjældent, har nogen 
høj værdi for h21, hvilket medfører, at ved 
store værdier for I1 bliver Ib forholdsvis 
stor, og det gør, at Rri også nemt bliver stor, 
da referencespændingskilden skal kunne af
give denne store strøm.

Derfor vil man med fordel kunne anvende 
det i fig. 2 viste kredsløb eller muligvis et 
med flere transistorer.

Ri

Til fig. 2 kan siges, at Ro = Rri/h21/h´21, og 
at referencespændingskilden skal kunne af
give strømmen Ib = I1/h21/h’21, der gør, at Rri 
bliver passende lille.

Det skulle kunne lade sig gøre at få Ro ned 
på 1 ohm eller derunder.

Diagrammet.
I fig. 3 er vist diagrammet af ensretteren. 

Det vil ses, at opstillingen er af den i fig. 2 
viste type, men her med 3 reguleringstransi
storer. Udgangsspændingen er her 20 V. Ved

at vælge en anden zenerdiode, der f. eks. gi
ver en referencespænding på 24 V, vil ud
gangsspændingen også være 24 V.

Ensretteren kan afgive en strøm på 0—1,5 
A, men kan tåle at afgive impulsstrømme på 
2 A.

Transformeren er én, der er lavet til strøm
forsyning i transistorradioer, men enhver 
transformer, der kan afgive ca. 30 V og 3 A, 
kan bruges. Efter transformeren følger ens
retterventilen, f. eks. Siemens B30 C2200, der
efter en elektrolyt på 2000 μF. Efter denne 
følger referencespændingskilden 1 k—D1, 
der er en zenerdiode med formodstand.

Referencespændingen regulerer over et po
tentiometer — Q3 — Q2 og Q1 — udgangs
spændingen.

Som Q1 har jeg brugt en AD 132, som Q2 
nok en AD 132. Der kunne ganske vist bruges 
en mindre transistor som Q2, f. eks. AD 139, 
men i mangel af en sådan og i kraft af, at jeg 
havde 2 stk. AD 132, blev det sådan. Q3 er en 
AC 128.

De to modstande 1,2 k og 100 ohm er der 
for at forsyne Q2 og Q1 med nulstrøm, og 15 
ohm sidder der for at formindske den afsatte 
effekt i transistorerne Q2 og Q3.

Ved montering må man huske på, at Q1 og 
Q2 skal spændes isoleret op, da kollektor er 
på huset. Pas på grater ved boring af huller, 
jeg har også været ude for, at der har været 
grater på selve transistorhuset, så det var 
nødvendigt at gå kanterne efter med en fil.

Prøv for en sikkerheds skyld med et ohm- 
meter, når transistoren er monteret. 100 ohm 
bør monteres, så den ikke kan røre ved noget, 
på gr. af den varmeudvikling, der er. Jeg har 
desuden monteret Q3 og zenerdioden på køle
plade, så har man så dejligt hold på det hele. 
Ellers er opbygningen ganske ukritisk. Det 
skal lige nævnes, at Q1 er monteret på en 
køleplade, med et fint ord »heat sink«. En 
plade på 650 cm2 3 mm aluminium kan også 
anvendes. *

Fig. 1.
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Halvleder-nyt

Nu kan man få integrerede kredsløb for un
der 10 kr.! Ganske vist ikke noget særlig ind
viklet, men alligevel. Det drejer sig om to 
nye transistorer fra Philips af interesse også 
for amatører, typerne BF167 og BF173, der 
er silicium planar HF-typer med meget ringe 
tilbagevirkningskapacitet, hvilket gør dem 
særdeles anvendelige som HF-forstærker. 
Tegningerne og forklaringen stammer fra 
Svensk Philips’ blad Emitter nr. 3, oktober 
1965.

Planartekniken, som er den foretrukne ud
førelse ved siliciumtransistorer, gør det mu
ligt at fremstille transistorer med meget små 
dimensioner. Sådanne transistorer udviser 
særdeles gode HF-egenskaber som følge af, 
at den indre basismodstand og tilbagekob
lingskapaciteten har meget lave værdier.

For at få god kontakt til basis og emitter, 
som er næsten mikroskopisk små, pådampes 
kontaktflader af aluminium ovenpå det lag 
af siliciumoxid (kvarts), som dækker kollek- 
toren. De pådampede flader har temmelig 
stor kapacitet til kollektoren, således at både 
kollektor-emitterkapaciteten og kollektor- 
basiskapaciteten herved forøges væsentligt. 
Det er sidstnævnte, der er mest skadelig, og 
som vi skal interessere os for. Fig. 3 viser de 
forskellige delkapaciteter. Ck er den del, 
der dannes af den pådampede kontaktflade, 
den er for transistoren i fig. 1 ca. 0,5 pF. 
Sammenlignet hermed er de øvrige kapacite
ter små; Cg , som er selve transistorsystemets 
kapacitet, er ca. 0,14 pF, og CG, som er 
spredningskapacitet, er på ca. 0,01 pF. Denne 
opdeling viser, at transistorens egenskaber 
kan forbedres betydeligt, hvis Ck fjernes.

Dette kan gøres ved at anbringe en emit- 
terforbundet skærm mellem elektroderne på 
kondensatoren Ck som antydet i fig. 4. C8 
og Cg påvirkes ikke heraf. I praksis gøres 
følgende: Der, hvor basiskontakten skal an
bringes, inddiffunderes et P-type spærrelag, 
hvorover der automatisk dannes den for pla- 
narteknikken så typiske oxidhinde, hvorpå 
kontaktfladen senere pådampes. P-laget for
bindes til emitteren ved en pådampet metal
lisk forbindelse, idet der først er ætset et 
»vindue« i oxidlaget, således at der kan 
dannes forbindelse til P-laget. Fig. 5 viser 
metoden skematisk; spærrelaget er betegnet

Fig. 1. Fig. 2.

D, det er i virkeligheden en diode forspændt 
i spærreretningen. Cbe er den nu uskadelig- 
gjorte kapacitet til kontaktfladen. I fig. 6 er 
fig. 5 omtegnet, således at man tydeligere 
kan se, at tilbagekoblingskapaciteten mellem 
kollektor og basis nu er omdannet til en for
øgelse af ind- og udgangskapaciteten. Stør
relsen er ved transistorer som fig. .1 for beg
ge kapaciteters vedkommende ca. 0,4 pF, 
hvilket er uden videre praktisk betydning.

For de omtalte transistorer gælder følgen
de data:

BF167 BF173
Max. spænding Vcbo
(afbrudt emitter) 40 40 V
Max. spænding Vceo
(afbrudt basis) 30 30 V
Kollektorstrøm,
DC, max. 25 25 mA
Total effekt ved 45° C 130 145 mW
Max. krystaltempera
tur T1 175 175 °C
Afskæringsfrekvens
(Ic = 5 mA,
VCE = 10 V), Ft 350 550 MHz
Tilb agekoblings-
kapacitet
(ved 10,7 MHz), Cre 150 230 fF*) .
Effektforst.,
7 mA, 10 V, 35 MHz 42 42 dB
*) fF = femtofarad = tusinddele pF *= 10-15 farad.
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Fra INDUSTRI OG

ved OZ6PA VIDENSKAB

Når kondensatorer og modstande fremstilles 
direkte på kredsløbet.

Man kan ikke forbigå den kendsgerning, at ud
viklingen for en stor del fører os væk fra de tra
ditionelle komponenter og over til en „fabrikation 
på stedet" industri med enheder så små og tæt 
pakkede, at det kan blive vanskeligt for amatører 
fremover at finde hoved og hale på de kredsløb, 
han ellers syntes så fortrolig med.

Det er mærkeligt at se denne udvikling tage 
form. Jeg husker, jeg for mange år siden i udlandet 
så et transportbånd for fabrikation af bilradio. Der 
sad 40 damer, som hver disponerede over 2 kva
dratmeter båndareal. Damerne fyldte ikke ret me
get i det tekniske opbud af prøveopstillinger og 
kontrolapparater. Hvordan vil dette sceneri forme 
sig i dag?

I dag vil hele båndet være forsvundet og erstat
tet af laboratoriebord med mikroskoper og pincetter 
som de vigtigste værktøjer. Elektronikenhederne 
bliver mindre og mindre og vi er inde på en labora- 
toriefabriks-teknik, som kræver mere og mere af 
sine udøvere. Der skal skarpe hjerner til at finde 
ud af og overvinde alle vanskelighederne, og der 
skal fine instrumentfingre og falkeøjne til at sætte 
tingene på den rette plads.

Her skal omtales nogle grundlæggende byggesten 
i miniaturekredsløbene, nemlig modstandene og 
kondensatorerne. Disse vigtige komponenter er jo 
alfa og omega ved al elektronisk fabrikation.

Der findes foruden disse komponenter andre vig
tige byggesten som så at sige opbygges på stedet. 
Jeg tænker her på transistorerne og dioderne og 
disses andel i de såkaldte integrerende kredsløb, 
men herom kan findes oplysninger fra tidligere 
artikler i OZ.

Erfaringen viser, at det ikke er nok at anvise, at 
man kan fremstille tynde film som bestanddele af 
modstande og kondensatorer på denne eller hin 
måde, næh, her gælder det som ingensinde at op
gavens løsning består af en procent inspiration og 
99 procent transpiration, og er man endelig kommet 
så langt som til at bevise at metoden er brugbar og 
kan realiseres i større stil, flå kommer den næste 
vanskelige opgave nemlig den at kunne opfylde de 

( fordringer der stilles til stabilitet og holdbarhed og 
det lige så vanskelige, at kunne fremstille varen i 
den ene serie efter den anden uden at der er vari
ation i de fysiske og elektriske egenskaber. Her er 
der så sandelig tale om researcharbejde.

Først må man slå fast at det bærende grundlag 
for miniaturekredsløbet skal være velegnet. Ud
valget i sådanne bærestoffer er såmænd ikke stort. 
Det drejer sig hovedsagelig om keramiske stoffer og 
visse glassorter. Ikke al slags glas er velegnet, også 
her er grænsen for anvendelse trukket skarpt op.

Hvad man må forlange af underlaget — hvis nu 
f. eks. vi bliver ved glasset — er, at dette underlag 
må kunne poleres meget blankt op.

Det ligger jå sådan, at kondensatorbelægninger 
kan være så tynde som få milliontedel af en mili- 
meter. Hvis en overflade, der var ru, skulle bære

sådanne tynde hinder, ville det svare til at lægge 
en spejlbelægning på et kraterlandskab. Derfor må 
alle ridser, punkter og huller poleres ud og glasset 
skal være egnet hertil. At den mest nænsomme be
handling af opbygningsstofferne er påkrævet siger 
sig selv, En lille ridse i underlag eller belægning 
ville ødelægge varen komplet.

Da vi nu i denne artikel hovedsagelig skal be
skæftige os med „fabrikation" af kondensatorer og 
modstande, så lad os begynde med at dykke ned i 
EDR litteraturen og se på formlen vedrørende en 
kondensators beregning, den siger at en luftkon
densators kapacitet er bestemt af kondensatorens 
geometriske dimension og udtrykkes véd følgende 
formel:

Fig. 1. Apparat til fremstilling af metalbelægninger
under vacuum.

1. Vacuumklokke.
2. Bord til anbringelse af genstanden der skal me

talbelægges.
3. Metaltråden der bringes til fordampning.
4. Tilslutninger til fordampningsstrømmen.
5. Tættering for vacuum.
6. Klokkebord.
7. Sugeledning med ventil (forsugning).
8. Sugeledning med ventil.
9. For sugepumpe.
10. Højvacuumventil.
11. Diffusionspumpe.
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modstand, F = en metalplades overfladeareal i cm2 
og d = afstanden mellem pladerne (tykkelsen af 
dielektrikumet). Man lægger mærke til størrelsen 
ϵ, isolationslagets dielektricitetskonstant. Man vil 
hurtigt forstå at denne konstant spiller en stor rol
le, når det drejer sig om at komme ned på konden
satorer af ringe udstrækning, men med stor kapaci
tet. Man husker dielektricitetskonstanter som luft= 
1, glimmer = 7, de særlige stoffer som Kerafar 48 
og Condensa C helt oppe på konstanten 80. Man 
forstår at denne konstants størrelse ikke alene er



nok. Der må ved siden af den høje dielektricitets
konstant være andre passende egenskaber som 
kvalificerer stoffet til anvendelse ved kondensa
torer.

Det siger sig selv, at tusinder af stoffer har været 
gennem „skærsilden" for at finde det ideelle kon
densatormellemlag, og det er blevet siliciumilte og 
lignende glasagtige forbindelser som anvendes i 
større målestok. Kort og godt, så opbygges konden- 
satoer og modstande af tynde metallag. Ved kon
densatorerne har vi to eller flere metallag med et 
dielektrikum mellem, og ved en modstand bruger vi 
kun det ene metallag, men må så, for at kunne tale 
om en modstand vælge et metal med ringe led
ningsevne.

Det er faktisk meget få byggesten vi skal bruge 
for at kunne opbygge et utal af kondensator- og 
modstandselementer, og hvordan kan nu dette gøres 
i praksis under hensyntagen til ringe størrelse, stor 
produktion og ensartethed i fabrikation. Her spiller 
fremstillingen af tynde metallag ved hjælp af va- 
cuumfordampning en afgørende rolle, og vi skal 
kort gennemgå denne vigtige proces.

I figur 1 ser vi et vacuumfordampningsanlæg. An- 
læget er ret simpelt i sit princip og består af en 
glasklokke som står på et tæt sluttende underlag. 
Ved hjælp af en luftpumpe og yderligere en diffu
sionspumpe kan glasklokken pumpes så langt ud i 
fortynding af lufttrykket kun er 10-5 mm. Ellers 
er fremgangsmåden ved metalfordampning meget 
simpel. Man lægger mærke til en spiraltråd sidden
de mellem to kontakter. Spiraltråden er af det me
tal, man ønsker fordampet, den skal have en tyk
kelse så der bliver en vis modstand hvorved den 
udviklede varme får metallet til at fordampe. Når 
dette sker, vandrer metaldampene ud i rette linier. 
Trykket skal være så lille, at molekylernes så
kaldte frie baner er af længere udstrækning, 
end der er fra væg til væg. På det lille bord 2 
lægges den vare, der skal metalliseres, og metallet 
fordamper nu fra trådens overside og lægger sig 
på undersiden af varen. Genstanden vender altså 
metalliseringssiden nedefter, det vil sige, at den 
kun må understøttes i kanten.

Et metallisk overtræk der fremkommer på denne 
måde har en overordentlig ringe tykkelse helt ned 
til få milliontedele af en millimeter. Det er ensar
tet påført når visse forhold tages i betragtning og 
metalnedslaget behøver ikke kun lægge sig på me
talliske overflader for at kunne sidde fast, men læg
ger sig ligeså gerne på ikke metalliske underlag, pa
pir, porcelæn, plastic o. s. v. Men der er endnu en 
fordel ved denne fordampningsmetode; visse metal
salte og mange ikke metaller lader sig ved kunst
greb bringe til fordampning på samme måde.

Naturligvis er det dannede metallag meget sart på 
grund af sin ringe tykkelse og må derfor beskyttes 
ved hjælp af et overtræk som ligeledes overføres 
ad fordampningens vej. Efter disse grundlæggende 
oplysninger om vacuumfordampning vil det ikke 
være vanskeligt at følge med i hvordan man frem
stiller modstande og kondensatorer som dele af 
hele miniaturekredsløb. Fabrikationen af f. eks, en 
enkelt kondensator er ganske klar. Underlaget, 
glasset, lægges på broen 2. Der metalliseres et lag 
aluminium op på dette underlag. Derefter fordam
per man et dielektrisk stof ovenpå aluminiummet 
og slutter af med et nyt lag aluminium. Resultatet 
er blevet en kondensator. Denne kondensator skal 
naturligvis have sine tilledninger og størrelsen skal 
naturligvis også tages i betragtning. Her sætter 
man ind med afmaskning, men om anbringelse af

tilledninger og afmaskning kommer vi tilbage til 
senere.

Fremstilling af modstande:
Hertil benyttes metaller, men da de almindelige 

som guld, sølv, kobber ikke yder nogen særlig mod
stand mod den elektriske strøm er man henvist til 
brugen af særlige legeringer, kendt er krom
nikkel legeringerne. Disse har stået deres prøve 
ved brug på andre områder, de ændrer sig ikke ved 
opvarmning og egner sig godt for metallisering.

Det der bestemmer ledningsevnen i et sådan va
cuumpåført lag er foruden selve legeringen lagets 
tykkelse, længde og bredde. Her er altså rige mulig
heder for variation. En praktisk størrelse af et 
modstandsområde som ligger indenfor 2X3 cm går 
lige fra 200 ohm til 30 kohm med en nøjagtighed på 
ca. 10 %

Jo længere man går ned i tykkelse og bredde jo 
større er modstanden, men man må huske at man 
ikke må overskride en temperatur af 200 grader 
hvilket tilsvarer 4 watt pr. cm2. Her er det nødven
digt at sætte grænsen selv om man har set kreds
løb arbejde med temperaturer op til 300 grader, 
uden at nogen komponent har taget skade.

Det kan godt være vanskeligt at få metallagene 
til at sidde urokkeligt fast. Ofte må der kunstgreb 
til, som for eks. forpræparation med metalsalte, 
der atter borttages ved destillation, men det hører 
nu til sjældenhederne. Derimod kniber det, når 
man skal påføre gode, solide og loddebare metal
tilledninger. Disse kræver særlige manipulationer. 
Først pådampes et lag rent guld, oven på et lag 
kromnikkel, derpå ophedes kredsløbet til 200 grader 
i 10 minutter. Nu sker der det, at guldet legerer 
sig ind i det underliggende kromnikkel og resultatet 
er nu en loddebar tilledning. Det er i store træk, 
fremgangsmåden ved fremstilling af tynde mod-

Fig. 2.
Apparatet arbejder som i jig. 1, men det roterende 
bord har åbninger så flere belægninger kan udfø
res samtidig. I vinduesåbningerne sidder rammer 
til fastspænding og justering af belægningsemnerne. 
Metaltråden a, der bringes til fordampning sender 
metaldampen opefter, hvorfor belægninger sætter 
sig på den genstand, der sidder i vinduet og som 
vender sin frie flade nedefter. Under belægningen 
roterer skiven hvorved belægningen bliver ensartet 

overalt.
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stands- og kondensatorlag. Til slut vil vi kort gen
nemgå, hvordan man i praksis opbygger en lille 
„fabrik“ for elektroniske miniature kredsløb. Det 
kan kun blive en vejledende gennemgang, de tu
sinde erfaringer og skuffelser skal man sikkert op
leve og lære af. Men metoden er interessant og 
indebærer store muligheder, også på tilgrænsede 
områder.

I fig. 2 ser vi samme metalliseringsklokke som i 
fig. 1, men man lægger mærke til en udvidelse, idet 
vi har en roterende midterstamme. På denne sid
der foroven et bord der går med rundt. Ellers er 
pumpesystemet og den elektriske fordampnings- 
metode den samme. Man lægger mærke til de man
ge udskæringer i bordpladen. I hver af disse 
udskæringer anbringer vi den plade, der skal 
metalliseres. Herved opnår vi, at vi kan have man
ge kredsløb i arbejde på en gang. Når vacuumet 
sættes på klokken, og strømmen sættes til for
dampningsaggregatet, sætter vi bordet inde i klok
ken i rotation. Der vil nu ske dette, at hvert eneste 
vindue, eller rettere det i vinduet indsatte glas får 
påført et metallag, og tykkelsen af samme metal
lag vil netop på grund af den hurtige rotation (100 
gange i minuttet) blive ens på alle bæreglassene. 
Har man altså ti vinduer i den roterende plade, får 
man dannet ti ens metalbelagte glas. Det vil sige 
fabrikationen bliver 10-doblet. Som man ser er det 
den side der vender nedad der får påført det me
talliske lag, derfor er glasset ophængt i siden så 
intet skygger for belægningen. Vinduesåbningerne 
passer nøjagtigt til fabrikationerne. Imidlertid skal 
vi jo have mange forskellige slags belægninger med 
forskellige arealer, derfor anbringer man skabelo
ner lige under glassene med så megen åbning som 
svarer til størrelsen af det ønskede metallag eller 
til mønsteret af samme.

Lad os tage et eksempel. Vi vil fremstille en serie 
kondensator-sæt hver bestående af tre enkelte kon
densatorer i forskellig størrelse med diverse tilled
ninger. Først indsættes skabeloner alene til tilled
ninger (guld og kromnikkel) dernæst indsættes nye 
skabeloner til aluminiumbelægninger. Herefter nye 
skabeloner (lidt større) til påføring af det dieelek
triske mellemlag. Derefter tilbage til de første 
aluminiums belægningsskabeloner og endelig nye 
skabeloner til kromnikkel og guld. Den færdige 
kondensator udtages, ophedes til 200 grader og får 
tilført en beskyttende plasticlak eller der udfældes 
ved metallisk forstøvning endnu et lag dielektrisk 
siliciumilte.

Ofte foregår fabrikationen på en helt anden 
måde. Først indsættes glasskiverne og disse metal
liseres over hele den nedadvendte side. Dernæst 
påføres samme metallag en lysfølsom hinde. Nu 
lægges metallag med hinde under et diapositiv 
med fotografisk tegningsmønster. Efter belysning 
ætses metallet væk ved syrebehandling. De steder 
hvor lyset gik gennem diapositiven, hærdede den 
lysfølsomme lak. Den kan som følge deraf ikke op
løses af syre. De steder hvor hinden er opløst, ætser 
syren metallet, så det fjernes helt. Tilbage står en 
metalbelægning udført som det fotograferede møn
ster. Kombinationen af rene ved metallisering på
førte metallag og fotografiske ætsninger herunder 
brug af skabelonteknik, gør det muligt at udføre 
store serier minutiøst udførte strømkredsløb som 
ved opbygning med transistorer, dioder, og afstem
ningsdele danner det moderne elektronikapparatur 
som vi nu ser alle vegne vinde frem i kørende tra
fik — i luften og i rumfarten.

Poul Andersen.

Gasrelæer — 
relæer efter et nyt og dog gammelt princip.

I kampen for at mi
niaturisere har op
findsomme fabrikan
ter fundet på at lave 
ganske små relæer ef
ter termometerprin
cippet. Som bekendt 
fungerer de alminde
lige relæer ved den

elektromagnetiske 
virkning af en strøm 
gennem en spole af 
kobbertråd uden på en 
jernkerne. Sendes der 
strøm gennem spolen, 
trækker relæet. Nor
malt egner sådanne 
relæer sig kun til 
jævnstrøm. Med noget 
besvær lader sig også

vekselstrømsrelæer 
fremstille.

Nu er det således, at jo mindre man forsøger at 
gøre de klassiske relæer, des større effekt skal der 
til for at få dem til at virke. Med aftagende stør
relse aftager også jern- og kobbertværsnit, så ta
bene stiger.

Med gasrelæerne går man en helt anden vej. Re
læet omfatter en lille glasboble med en indsmel
tet glødetråd. Glasboblen er fyldt med en gas og er 
iøvrigt trukket ud med en hals som et termometer. 
Sendes en strøm gennem glødetråden, vil gassen 
udvide sig og en kviksølvdråbe, der sidder i boblens 
hals, bliver af det højere tryk presset en smule 
bort. I boblehalsen sidder indsmeltet 2 eller 3 tråde, 
der kan danne kontakt med kviksølvstykket. Med 
to tråde fås en afbryder- eller en sluttevirkning 
frem, når gassen udvider sig, alt efter trådenes 
placering. Med tre tråde skal kun to tråde være 
forbundet i hviletilstand og to andre i strømpåvir
ket tilstand. Fordelene ved disse relæer er flere. 
Dels skal der kun ringe effekt til — 1,2 V og 30 mA 
er tilstrækkeligt — det svarer til 48 mW. Til sam
menligning kræver de kendte GRUNER-relæer det 
8-dobbelte. Videre er det en fordel, at virkningen er 
udelukkende afhængig af strømmens effektive vær
di, en vekselstrøm kan altså anvendes. På grund af 
trådens udformning kan selv særdeles høje fre
kvenser komme i betragtning (over 100 MHz).

Trækketiden og fældetiden kan reguleres over et 
meget vidt område. 25 ms til flere sekunder, alt 
efter den i tråden omsatte effekt. Der er ingen 
ydre bevægelige kontakter, som kan forurenes.

Udholdenheden over for chok er meget stor. En 
undersøgelse viser, at påvirkninger på 160 g ikke 
bragte relæet til at fejle.

Vægten er ganske ringe, mindre end 1 g. Max. 
brydespænding er 110 V vekselspænding. Max. bry
destrøm er 200 mA. Strøm gennem ikke-brydende 
kontakter kan være så stor som 1 A. Dimensionerne 
fremgår af hosstående afbildning. Kontaktkapacite
terne angives til 0,3—0,4 pF. Levetiden er mindst 
10X106 operationer.

(Radiolytternes Indkøbscentral fører ovenstående 
gasrelæ).
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.

Fra skrueforbindelser 
til sammemlimning.

Der var en mand, der for kort tid siden over
værede, hvordan jeg møjsommeligt forbandt små 
tandhjul til deres akser, så, at jeg gjorde det på 
den gode gammeldags måde med gennemboring af 
akse og tandhjulsdrev og isættelse af en meget 
stramt gående stift. Og så sagde han til mig, at 
han synes, jeg på denne måde gik imod udviklin
gen. Jeg kiggede uforstående på ham og bad ham 
udtrykke sig lidt mere præcist. Jo, sagde han, han 
var virkelig gået væk fra denne traditionelle be- 
fæstigelsesmetode, han brugte ganske simpelt at 
lime sine hjul fast på de tilsvarende akser.

Det kan godt gibbe lidt i én, når man får sådan 
en konklusion stukket ud, men alligevel — man 
skal være vågen for alie nye ideer og prøve at se 
tingene fra et realistisk synspunkt. Prøve at gå ind 
på tanken og nøgternt gøre et forsøg.

Nu har jeg ofte hørt om, at den nye Lillebælts
bro udmærket godt kunne „klistres" sammen. Man 
ved, at det kun er noget, man siger, og at det ikke 
bliver forsøgt i denne omgang, men alligevel, det 
skal såmænd nok komme til at passe på et senere 
tidspunkt. Men tilbage til mit eget probem, jeg har 
nu gjort en del forsøg, og jeg er faktisk fyr og 
flamme og vil gerne indvi andre i mine erfaringer.

Først må jeg vist slå fast, at det ikke drejer sig 
om en ganske almindelig lim, en kontorlim eller en 
fiskelim, næh, det er slet ikke noget med vand eller 
opløsningsmiddel, der skal stå og tørre. Det er et 
kunststof, der hærder uden afgang af vand eller 
som i og for sig aldrig hærder, men har så stor 
en adhæsion, vedhængskraft, at der skal betydelige 
kræfter til at forskyde eller trække de sammen
hængende legemer fra hinanden. Man vil da så 
spørge om, hvorvidt disse adhæsive kræfter er af 
sådan karakter, at de er ensartede til alle tider, og 
at de er så konstante, at de kan indgå i de almin
delige styrkebegreber, som er nødvendige, for at 
man kan benytte dem i mekaniken og industrien. 
Og hertil må svares, at det er de fuldt ud, og det 
efterfølgende vil vise det.

Jeg har gjort mine erfaringer med et stof, der 
hedder Loctite, det er et salgsnavn (Diaton Værk
tøj, København V). Stoffet selv er fremstillet på 
akrylbasis, det hedder metyl-2-cyanoacrylat (altså 
lidt i familie med plexiglas), hvis det ellers siger 
noget.

Der findes nogle forskellige typer i Loctite, men 
den mest almindelige er Loctite Sealant. Det er en 
tynd væske, som hærder til et stærkt elastisk sam
lingselement ved indeslutning mellem to metal
flader.

Hærdetid.
Når Loctite er indesluttet mellem metalflader, be

gynder det ved almindelig rumtemperatur at hærde 
efter få minutters forløb. Den endelige styrke opnås 
i løbet af 4—12 timer, noget afhængigt af metallets 
art. Hærdningen er afsluttet efter 24 timer. Er det

nødvendigt at fremskynde hærdningen, kan dette 
ske ved opvarmning til 100° C i 10 min. eller til 
175° C i 5 min. De bedste resultater fås, når hærd
ningen indledes ved rumtemperatur i 30 min., før 
opvarmningen begynder. Skal hærdningen frem
mes, kan dette også ske ved at neddyppe samlingen 
nogle få minutter i kogende vand. Det samme op
nås ved behandling i dampbad, og her fjernes sam
tidig overflødig Loctite, som sidder uden for sam
lingen. Hærdning ved rumtemperatur kan også 
fremsksmdes ved forbehandling af delene med 
Locquic Aktivator.

Qpløselighed.
Flydende Loctite er opløselig i triklorætylen og 

i de fleste fedtopøselige opløsningsmidler. Hærdet 
Loctite er uopløseligt. Det modstår olie, vand, ben
zin, naturlige og syntetiske smøreolier, hydraulik
olier, skydrol 7000, freon og de fleste kemikalier. 
Type AA har den største modstandsdygtighed over 
for opløsningsmidler, kemikalier og varme. Varme, 
koncentrerede syrer og akalier angriber langsomt 
Loctite.

Nedbrydning ved opvarmning.
Ovnprøver har vist, at en temperatur på 150° C 

må virke i mere end 1000 timer for at nedsætte 
forskydningsstyrken til 50 »/o af den oprindelige 
værdi. Samlingens styrke reduceres kun lidt ved 
opvarmning til 150—200° C for kortere perioder. 
Nedbrydningsrisikoen for hærdet Loctite svarer til 
den, man finder for fenol kunststof. Under forhold 
med varierende temperaturer er det kun den tid, 
som toptemperaturen virker i, der har betydning.

Elektriske egenskaber.
Hærdet Loctite er elektrisk isolerende ligesom 

fenol kunststoffer, polyætylen eller polysterol.

Forskellige metoder til påføring af Loctite. 
Enkelttrykpåføring fra dosseringsflaske.

Der kræves ingen mekanisk forbehandling af 
overfladerne. Kun er det nødvendigt, at de metal
dele, der skal sikres, er rene. Olierede eller indfed
tede dele må først affedtes med passende rensemid
del. Overfladebehandlede dele, forzinkede, cad- 
miercde, eloxerede eller galvaniserede emner giver 
en langsommere hærdning af Loctite. Sådanne dele 
bør derfor først behandes med Locquic Activator 
og tørre helt inden Loctite påføres.

Loctite kan anvendes direkte fra flasken. Den 
flydende tætningsvæske trænger som følge af ka
pillarvirkningen ind mellem de dele, som skal sam
les, og hærder automatisk. Det er tilstrækkeligt at 
iagttage en blivende ring af Loctite om den ydre 
ende af en forbindelse. I løbet af få minutter er 
forbindelsen tættet og sikret.

Loctite kan også påføres en gevindsamling ved 
neddypning i en beholder. På samme måde kan 
gevindindløbet behandles ved påføring af lidt 
Loctite.

Lad os prøve at regne lidt på det.
Som jeg var inde på i det foregående, er det af 

stor værdi, at man kan fremskaffe sig sådanne 
konstanter vedrørende stoffets fysiske egenskaber, 
at man kan udføre eksakte beregninger.

Det følgende vil let vise, hvad dette betyder for 
forståelse af værdi og brugsegenskaber.

Der findes Loctite med forskellige styrkeegenska
ber. I de følgende eksempler er jeg gået ud fra 
Loctite type AAV. Forskydningsstyrken for denne 
type er 150 til 200 kg pr. cm2, lad os se, hvad dette 
betyder i praksis.
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Fig. 1. Vi har en cylindrisk akse, der sidder i et 
hul. Hullet er 40 mm i diameter, aksen 39,9 mm, 
længden al hullet (bøsningen) er 60 mm. Hvor stor 
en kraft skal der til at udrive denne akse af sit hul 
efter behandling med Loctite AAV? Pressekraften 
kalder vi denne kraft, og den udregner vi på føl
gende måde:

Udpresningskraft P = π • d • 1 • F =
3,14 • 4 • 6 • 150 = 11600 kg.

Turde dette ikke være forbløffende nok i sig 
selv.

Denne aksestump, som næsten ville falde ud ved 
sin egen vægt, fordrer nu omkring 11½ tons for at 
flytte sig ud af stedet, fordi den fik nogle dråber 
Loctite.

Lad os tage et andet eksempel. Vridning, cylin
drisk pasning.

Hvor stor en kraft skal der til for at dreje rin
gen omkring tappen (fig. 2).

Eks. Aksen d = 40 mm 0, hullets længde 60 mm, 
Loctite AAV 150 kg pr. cm2.

Vridningsmoment M = ½ ' iπ • d2 • 1 • F =
½ • 3,14 • 4 • 4 • 6 • 150 = 226000 kg/cm = 226 kg/m.

Et tredie eksempel ses i fig. 3, det er ligeså for
bløffende. Vi samler et rør ved limning med Loc
tite AAV.

Samlingens styrke skal overstige atmosfæretryk • 
rørets tværsnitsareal. Dette giver F > tryk • d = 
(4 • 1). Alle Loctite typer vil i almindelighed opfylde 
dette krav.

Eks.: Kobberrør 26 ø udv., samlelængde 25 mm, 
10 at. tryk, Loctite AVV. Holdekraft P = 3,14 • 2,6 •
2,5 • 50 = 1020 (kg) = ca. 1 ton. (Nødvendig kraft til 
10 at. er (3,14 : 4) • 2,6 • 2,6 • 10 = 50 kg).

Ikke sandt, der er eksempler nok på, at limnin
gen med den lille dråbe skal til at fortrænge den 
mere mekaniske sammenføjning. At små sammen
svejsninger, lodninger, nitninger og sammenskru
ninger skal til at vige for limbøtten vil nok synes 
unaturligt, men er det ikke det, der er på vej?

Poul Andersen.

Eksempler på at lim erstatter skruer.

HÆRDEDE BØSNINGER 
ELLER MUFFER

Erstatter krympepasninger. Til
lader montering af hærdede 
bøsninger uden opvarmning.

VENTILATORVINGER.
Overflødiggør sætskruer. Selv 
kraftige vibrationer vil ikke 
kunne løsne delene.

ROTORER
Forhindrer deformation af ak
selen og efterfølgende retning 
og slibning.

TANDHJUL OG REMSKIVER
Overflødiggør rømning, roul
lering og andre vanskelige be
fæstigelser, letter udskiftningen.

Erstatter fordyrende selvlåsende 
Justeringsskruer — Giver juste
ringsskruen den ønskede træg
hed i gangen og tillader derved 
en justering under kontrol. For
hindrer skruen I at dreje til
bage.

Erstatter sølvlåsende møtrikkar
og låseskiver — Forvandler en
hver møtrik til en perfekt låse
møtrik, sely om denne ikke 
trækkes til.
Låser sikkert, også I tilfælde 
hvor fjederskiver ikke kan an
vendes

Erstatter pinol- og kraterskruer, 
kontramøtrikker og splitter —
Når skrueforbindelsen er sikret 
med Loctite, kan den ikke ryste 
løs. Kostbare maskinnedbrud - 
reparation og service kan
spares

LOCTITE

•450 kg

Dette kugleleje skydes blot 
ind på plads. En dråbe Loctite, 
og der skal 450 kg til, før 
lejet glider ud af sfilling.
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En skydelære i plastic.
På den sidste store elektronikudstilling i Forum, 

var der en lille ting der påkaldte sig stor opmærk
somhed. Det var en skydelære udført udelukkende 
i plastic. Når man i mange år har kæmpet med 
rustne skydelærer eller ulæselige dito, og altid har 
været vant til at betale dyrt, hvis man ville have 
et sådant instrument udført 1 rustfrit stål, så er det 
helt velgørende at man nu til en ualmindelig billig 
pris kan købe et første klasses stykke måleværktøj.

Det er mange år, man har truet med, at nu kom 
plastic-skydelæren, men det er til dato blevet ved 
snakken indtil nu Tage Schouboe har indført dette 
stykke præcisionsværktøj på det danske marked.

Schweitzerfabriken, der fremstiller skydelæren er 
ikke kommet sovende til resultatet. Der har været 
eksperimenteret meget både med materiale og kon
struktion.

Fordelen ved en skydelære af plastic er først og 
fremmest dens ringe vægt, dernæst den lethed 
hvormed man er i stand til at aflæse resultatet. 
Skydelæren er parallaksefri og med prismatisk 
føring. Den er fuldt ud beskyttet mod håndsved, 
hvad der er en stor fordel. Den grønne farve letter 
aflæsningen; man bliver ikke blændet af lyset, hvil
ket ofte er tilfældet, man benytter jo gerne det 
stærkeste lys ved aflæsning af måleresultater. Sky
delæren vejer kun 20 gram det er altså kun en 
sjettedel af hvad en stålskydelære vejer. Det skal 
nok mærkes, af den, der har den i lommen.

Denne skydelære er fuldtud tilstrækkelig for det 
almindelige målearbejde i et finmekanisk værk
sted. Man kan aflæse størrelser på 0,05 mm og med 
lidt øvelse kan man „skyde sig“ til et endnu finere 
resultat. Mere kan man ikke forlange af en skyde
lære, hvad enten den er af plastic eller rustfrit stål.

Noniusaflæsning = 0,7 mm
Nøjagtigt mål = 17,7 mm

Nonius skalaen er placeret til højre for mm aflæsningen. Den streg, der passer 
på stavinddelingen or kommaværdien i 1/10 mm.

Da skydelæren har noniusaflæsning er frem
gangsmåden ved aflæsning følgende: Målekæberne 
sættes over genstanden der skal måles. Først aflæ
ses det hele antal millimeter på staven med milli
meter-stregen på skyderen, derefter aflæses nonius, 
se billedteksten.

6PA.

Sidste nyt om landsstævnet
Når dette læses, er udvalget i fuld gang 

med de sidste forberedelser til Landsstævnet, 
og andetsteds vil man se det udførlige pro
gram for mobiltesten.

Om rævejagten lørdag aften vil vi henvise 
til programmet som er bekendtgjort i Marts 
OZ under Nyborg afdelings meddelelser.

Vi har fået overladt endnu nogle enkelte 
værelser på hotellet, så derfor har vi ikke 
sluttet tilmeldingen endnu og vi kan da også 
meddele at der er mange dejlige opredte kø
jepladser til kun kr. 5,00 pr. nat og at dette er 
det helt ideelle for unge amatører som kunne 
tænke sig at holde en billig pinseferie blandt 
gode amatørkammerater.

På campingpladsen er der mange pladser, 
og de, der ønsker det, kan selvfølgelig spise 
på hotellet sammen med alle øvrige del
tagere.

I majnummeret af OZ skal vi orientere om 
de nye ting som vil fremkomme bl. a. om un
derholdningen søndag aften.

Tilmelding
skal ske til OZ4AO, Svend Aage Olsen, Fol- 
kvarsvej 92, København F. Postkonto nr. 
55129, og sker bedst ved indsendelse af den 
blanket som er trykt i OZ februar, eller også 
på et brevkort med oplysning om, hvad man 
ønsker at deltage i. Samtidig må vi bede om 
en å conto-indbetaling på kr. 30,00 pr. delta
ger, som enten kan indsendes på giro eller 
ved checks.

På gensyn på Nyborg Strand 28.—29. maj.
På udvalgets vegne de OZ4AO.

Landsstævnets Internationale Mobil-contest.
afvikles søndag, den 29. maj 1968 i tiden kl. 10.00 til 
12.00 DNT.

Alle faste stationer indbydes til at tage QSO med 
de mobile stationer (der skal ikke indsendes log). 
Regler:

Konkurrencen er delt i to sektioner: en 80 m test 
og en 2 m test med følgende fælles regler:
1. Frekvensområde: 3,5—3,8 MHz eller 144—146 

MHz. Hvert hold kan kun deltage på eet bånd.

2. Kortområde: atlasblad A 3816 Ringe, som hvert 
OlZ-hold selv skal medbringe. Udenlandske del
tagere køber kortet hos OZ4AO på stævnet. 
Kortet inddeles på forhånd i 6 firkantede felter:

ABC 
D E F

Inddelingen skal foretages tydeligt med blyant 
og lineal. Der trækkes to lodrette linier, den 
ene gennem 6’, den anden gennem 2°0’ samt en 
vandret linie gennem 55° 12’. De seks bogstaver 
kræves ikke indført.

3. Af hensyn til færdselssikkerheden kræves, at 
der skal være mindst 2 personer i vognen.

4. Antennekrav:
a. den mobile antenne må under hele testen 

højst være 4,00 m over jorden. Dette gælder 
såvel under kørsel som under holdt.
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b. antennen må ikke rage ud over vognens yd
re dimensioner (længde og bredde) og skal 
være forsvarligt fastgjort.

c. under testen må der kun anvendes den mo
bile antenne.
Antennekravene overholdelse vil blive kon
trolleret af testkommitteens assistenter.

5. De i konkurrencen indgåede hovedstationer vil
anvende følgende modulationsarter: 80 m SSB,
2 m AM.

6. Startinstrukser:
a. startsted meddeles søndag fra kl. 0830 ved 

opslag, samt på 80 m og 2 m via Nyborg 
Strand’s arbejdende stationer, som deltager 
i testen som „faste stationer".

b. ved ankomst til startstedet skal såvel skilte 
som mundtlige anvisninger fra assistenterne 
følges. Specielt kræves, at deltagerne skal 
forblive i vognene. Holdene får her udleve
ret konkurrenceregler, testlog og startkort. 
Startpenge kr. 5,00.

c. efter testen sker log-aflevering samme sted 
og senest kl. 12,45. Vognen må ikke forlades 
før loggen er afleveret!

7. Præmier, diplomer:
a. samtlige deltagende mobilstationer får stæv

nets mobil-diplom.
b. de bedst placerede mobilstationer får des

uden fine præmier efter eget valg! Nr 1 væl
ger først, o. s. v.

Vi har modtaget
Vedr. udenlandske statsborgeres brug af 

amatør-radiostationer i Danmark.
Med henvisning til foreningens brev af 23. fe

bruar d. å. skal man herved meddele, at man i be
tragtning af de foreliggende særlige omstændighe
der vil være indforstået med, at udenlandske stats
borgere, der har amatør-radiosendetilladelse i 
hjemlandet, under E.D.R.’s stævne på hotel „Ny
borg Strand" i dagene 28.—30. maj d. å. benytter 
foreningens amatørstation med kaldesignalet 
C<Z7EDR, efter de for denne station gældende reg
ler. Man vil herudover være indstillet på rent und
tagelsesvis at give udenlandske licenserede radio
amatører tilladelse til brug af mobil amatørstation 
her i landet i samme tidsrum.

For at opnå tilladelse til benyttelse af mobil sta
tion må den udenlandske amatør i god tid inden 
stævnets afholdelse indsende en ansøgning hertil 
om tilladelse til brug af en sådan station. Ansøg
ningen, der må indeholde oplysning om ind- og 
udrejsedato, må være ledsaget af en bekræftet 
fotokopi af den i hjemlandet gældende sendetilla
delse, eller af en af den kompetente myndighed i 
ansøgerens hjemland udstedt erklæring om, at den 
pågældende har gyldig sendetilladelse.

I ansøgningen må anføres i hvilke frekvensbånd 
den mobile station ønskes benyttet. Det bemærkes 
i denne forbindelse, at de for danske mobile sta
tioner i almindelighed gældende bestemmelser også 
vil være gældende for de pågældende udenlandske 
radioamatører, idet disse vil blive betragtet, som 
om de var indehavere af en dansk sendetilladelse 
af kategori B. For udsendelser i 20, 40 og 80 meter 
båndene vil den vanlige effektgrænse på 10 watt 
således være gældende.

Under brug' af stationerne skal de udenlandske 
radioamatører benytte det i hjemlandet tildelte 
kaldesignal efterfulgt af /OZ.

Der vil ikke blive opkrævet afgift for tilladel
serne.

En skrivelse med lignende indhold er samtidig

hermed tilstillet DARC, Distrikt Schleswig-Holstein 
v. hr. Alfred Muller, Eichhofstr. 19, Kiel 23.

Man skal sluttelig gøre opmærksom på, at den 
her etablerede ordning ikke på nogen måde fore
griber generaldirektoratets stillingtagen til den 
verserende sag om udstedelse af danske amatør
radiosendetilladelser til udenlandske statsborgere.

Vedrørende ansøgning om DXCC.
Følgende DXCC-vedtegning blev offentliggjort i 

januar-nummeret af QST 1966. Da den har betyd
ning for alle DXCC-ansøgere, og fremsendelsesreg
lerne, sådan som de angives i denne vedtegning, 
skal anvendes ved alle fremtidige ansøgninger om 
tildeling af DXCC, bør enhver ansøger læse og følge 
dem. Ansøgninger, som ikke følger disse forord
ninger, vil blive tilbagesendt uden tildeling.

Forordninger for DXCC (QST, januar 1966).
For at forbedre DXCC’s administration og for at 

kunne tilbyde bedre behandling af certifikatansøg
ninger og ansøgninger om yderligere påtegninger 
(endorsement stickers), foretages følgende ændrin
ger:

1) Efter dette nummer vil æreslisten kun findes 
i juni- og december-nummeret af QST. En over
sigt over certifikater og påtegninger opnået på 
trin lavere end æreslistens vil fremkomme i hvert 
nummer, og fortegnelse over samtlige tildelinger 
vil findes i december-nummeret ligesom på nuvæ
rende tidspunkt. Alle oversigter vil blive opstillet 
i alfabetisk rækkefølge efter kaldesignal med høje
ste scoring først, således som i denne måneds æres
liste.

2) Gældende fra 1. marts 1966 skal ansøgning om 
endorsement stickers foretages i mængder på 20 
for de ansøgere, hvis totale antal lande er under 
300 og i mængder på 10 for ansøgere med over 300 
lande. Har man således allerede 120 lande bekræf
tet, kan man ikke ansøge, førend yderligere 20 
QSL’s er opnået, således at 140 lande nås. Har man 
på nuværende tidspunkt 125, kan man først ansøge, 
når man har 15 eller flere QSL’s, således at 140 nås. 
I begge tilfælde kan der derefter først ansøges yder
ligere, når 160 QSL’s er opnået. Har man på nuvæ
rende tidspunkt anerkendt 303 lande, bliver 7 frem
sendte kort accepteret, da det bringer en op på 
320-landes-trinet. Fortegnelserne i QST vil frem
komme opdelt i de rette trinvise spring på 10 eller 
20 lande.

3) Yderligere fremsendelser af QSL gældende for 
medlemmer af æreslisten modtages kun i måne
derne marts og september til brug for æreslisterne 
i juni og december. Hvis ansøgeren har kort nok 
til at bringe sit anerkendte totale antal lande op 
på samme antal som nederste medlem af æreslisten, 
kan ansøgeren fremsende sine QSL i marts eller 
september uden at tage hensyn til 10-landes reglen, 
som under 2).

4) Indtil 31. december 1966 vil DXCC fortsat kun
ne uddeles gældende for fone alene. Ansøgninger 
efter denne dato kan indeholde kort, der bekræf
ter forbindelser ved hjælp af enhver lovlig emis
sionstype, men et specielt fone-DXCC vil ikke 
blive udstedt. Fra og med 1. januar 1967 vil alle 
endorsementer til DXCC blive udstedt uafhængigt 
af emissionstype. Dette betyder, at har ansøgeren 
allerede et fone-DXCC, kan hans ansøgning om 
yderligere endorsementer indeholde bekræftelser 
af både CW- og fone-forbindelser. ARRL vil ikke 
foretage nogen skelnen. OZ7DX.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

NRAU-testen 1966.
I fortsættelse af resultatlisten i sidste „OZ“ fra 

NRAU-testen 1966, har vi fra S. R. A. L. modtaget 
følgende:

Vi beklager at måtte meddele at nogle fejl er ind
løbet under duplikeringen af resultatlisten fra 
NRAU-testen. Gennem en omhyggelig kontrol med 
den originale og officielle liste er følgende fejl ble
vet konstateret:

Placering 44 OZ4SI skal være LA4SI
— 54 OZ2HC skal være LA2HC
— 54 OZ9HC skal være LA9HC
— 59 SM3KDO skal være SM3DKO
— 69 LA4H skal være OZ4H

OH2XK.

Jule-lytterne.
Der er sikkert een og anden af vore DR-amatører 

der har fået den opfattelse, at vi helt har glemt 
deres deltagelse i sidste juletest, men vi vil gerne 
slå fast, at dette ikke er tilfældet.

Vi har før — og vil også gerne nu — understrege, 
at kontrollen af lytterlogs er et meget mere omfat
tende arbejde.

Her er imidlertid resultatlisten, og vi for vor del 
takker for deltagelsen og lykønsker med resultater
ne. Diplomerne er på vej.

Nr. 1. OZ—DR 1161
— 2. OZ—DR 1293
— 3. OZ—DR 1300
— 4. OZ—DR 1042
— 5. OZ—DR 972
— 6. OZ—DR 1346
— 7. OZ—DR 1363
— 8. OZ—DR 1369

“Bornholm-Certificatet,,.
Vore driftige amatørkammerater på Bornholm 

overrasker os både med et digert og velredigeret 
afdelingsblad samt et diplom, der kaldes

„Bornholm Island Award“ (B. I. A.) 
Diplomet er delt i to klasser og reglerne for disse 

er følgende:

Klasse 1:
LA—OZ-og SM stationer skal kunne dokumentere 

2-vejs forbindelser med 5 forskellige amatørstati
oner på Bornholm.

Andre europæiske stationer skal have haft 2-vejs 
forbindelse med tre amatørstationer på Bornholm.

DX-stationer skal have haft tilsvarende forbin
delse med to forskellige amatørstationer på Born
holm.

Klasse 2:
LA—OZ og SM stationer skal have samlet 12 p. 
Andre europæiske stationer 8 p.
DX-stationer 5 p.

Points tildeles således:
QSO med en station på Bornholm giver 1 point.

QSO med klubstationerne OZ4EDR og OZ4HAM 
tæller for 5 points.

Stationer må kontaktes på mere end eet bånd for 
at score ekstra points f. eks. giver en 5 bånds — 
qso 5 points.

Amatørstationer på Bornholm er pr. 1. febr. 1966: 
OZ1IF — 2BS — 2FT — 2JI — 3AP — 4AD — 4AR 

4AJ — 4BN — 4BR — 4BY — 4CF — 4GG — 4CJ — 
4EG — 4EDR (Klubstation) — 4EM — 4FF — 4FN — 
4GB — 4GF — 4HAM (Klubstation) — 4HF — 4HK
— 4HO — 41S — 4KA — 4LD — 4MD — 4ME — 
4MG — 4MT — 40P — 40R — 40V — 4PM — 4QQ
— 4RA — 4SY — 4TB — 4VK — 4YK — 6ITL — 7AC
— 7CP — 7VA — 8TV — 9BV og 9HK.

Alle forbindelser efter 1. jan. 1960 tæller til 
„B.I.A.l" og „B.I.A.2“ CW, fone eller mixed 
cw/fone qso’s på 3,5 — 7 — 14 — 21 — 28 — 144 og 
432 Mc/s tæller.

QSL’s og 10 IRC’s sendes til
OZ4FF K. Tranberg.

22 Margrethevej, 
Rønne, Bornholm.

Nordiske mesterskaber 1 rævejagt.
Fra SSA’s rævejagtsleder SM5BZR har vi modtaget: 

Dr OM Børge.
Det gælder rævejagt, og nærmere bestemt nor

disk mesterskab. Det er i år Sveriges tur til at ar
rangere dette, og vi har foreløbig tænkt os d. 11. 
sept. ved Stockholm.

Det ville være rart også at få nogle danske 
deltagere. Vi kan sikkert fremskaffe nogle 80m- ræ- 
vesaxe som kan lånes ud til danske deltagere, hvor
med 160m-problemet burde være ude af verden.

Vi håber virkelig at nogle af jer stiller op. 
Nærmere oplysninger vedr. anmeldelser m. m. 

kommer senere. Indtil da 73 Torbjørn.

11. W.A.E. Contest 1965.
I sidste DL-QTC henter vi nedenstående OZ-re- 

sultater fra WAE-Contesten 1965 CW-afdelingen:
Call SUM QSO QTC MULT. INP

OZ4RT 10296 85 149 44 B
OZ1LO 8282 110 92 41 B
OZ6RL 3750 125 — 30 C
OZ7RQ 3300 100 — 33 C
OZ7BG 2997 61 20 37 C
OZ5DX 1364 55 7 22 C
OZ4DX 819 39 21 B
OZ2BI 722 38 19 A
OZ4H 720 30 24 B
OZ2NU 108 12 9 B
OZ7KV 20 5 4 C

Bedste deltager var DJ3KR med 155,448 — 529 — 
614 — 136.

Gensidighedslicensering.
U.S.A. har nu aftaler om gensidigheds-license- 

ring med følgende lande:
Australien — Belgien — Bolivia — Canada •— 
Colombia — Costa Rica — Dominikanske Repu
blik — Ecuador — England — Holland — Luxem
burg — Peru — Portugal — Sierre Leone— Østrig.

Sommerlejr i Syd-Sverige.
Malmø Amateur Radio Club meddeler:
Vi har hermed fornøjelsen at indbyde til vort år

lige Yddinglejr, der finder sted fra 2.—10. juli 1966. 
For at bringe omkostningerne ned på det mindst 
mulige, har vi lånt en militærlejr ved den lille sø

Rorup pr. Lejre 196 p.
Hvidovre 163 p.
Hjordkær 152 p.
København 150 p.
Holstebro 104 p.
Hvidovre 100 p.
Kvissel 22 p.
Hurup 74 p.
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Yddingens østre side, 16 km øsø fra Malmø og 1 km 
sv fra Holmeja.

Lejren er af „drive-in-typen“, hvilket betyder 
„kom når du vil — og når du kan“ — anmeldelse på 
forhånd er således ikke nødvendigt.

Ønskes familieforlægning er det dog bedst, at 
meddele dette forud til lejrchefen SM7DRU eller 
hans frue, der er vor lejrværtinde.

Udmærkede teltpladser findes indenfor lejrom
rådet. Sovepose eller lagen bør medbringes.

Foruden forskellige arrangementer, således at 
alle skal trives, findes fire SM7XA-stationer arbej
dende på fra 80 til 2 m. Ingen personlig licens behø
ves for at køre med disse stationer.

For kost og logi betales kun 12 sv. kr. pr. døgn. 
Lejrens telefon i perioden 2—10 juli er Malmø (040) 
nr. 481066.

Yderligere oplysninger indhentes hos:
SM7DRU Denni Martensson, Vintriel4, telefon 
Malmø 467031.
SM7TE Kjell Ekholm, Box 1010, Malmø. Telefon 
119560.

— velkommen til Yddinge-lejren —

E. D. R. s Odense afd.
har ladet fremstille et lille duplikeret hefte på ca. 
20 sider, der skal tjene som hjælp for den vordende 
og nye cw-amatør. Heftet indeholder grundregler 
for opkald til og gennemførelse og afslutning af en 
cw-qso. Q-koden — RTS skalaen — Amatørforkor
telser. Prisen for heftet er 1 kr. + porto.

Vedrørende ansøgning om DXCC.
Worked All LA Certifieate — WALA.

I brev af februar 1966 har styrelsen for Norsk 
Radio Relæ Liga givet meddelelse om ændring i 
reglerne for ovennævnte diplom.

For at lette arbejdet med ansøgning om dette 
diplom og for at spare porto, har NRRL besluttet 
at autorisere de respektive nationale amatør radio 
organisationer til at kunne bekræfte listen over de 
qsl-kort, der er indsendt i forbindelse med ansøg
ningen og diplomet.

Punkt 6 1 reglerne er derfor blevet ændrede i 
overenstemmelse hermed, og skal læses således:
6. Ansøgningen — indeholdende en liste over de 

kontaktede stationer — og qsl-kortene, eller 
Ansøgningen med liste over qsl-kortene be
kræftede af den pågældende nationale radio
amatør organisation, opstillet med følgende 
rubrikker: Dato/tid for qso, kaldesignal på den 
kontaktede station, signal rapport, og qth på 
den kontaktede station, skal sendes til:

NRRL, P. O. Box 898, Oslo Centrum,
Oslo X - Norge.

Afgiften — 5 norske kroner eller 10 IRC’s — må 
være vedlagt.

For at hjælpe de nationale organisationer med 
at afgøre om en station er lokaliseret nord for po
larcirklen gives her en liste over sådanne steder, 
hvor amatørtrafik er almindelig:

Alta — Andenes — Bardufoss — Bjørnevatn — 
Bodø — Elvebakken — Fauske — Hammerfest — 
Harstad — Hesseng — Honningsvåg — Kauto- 
keino — Kirkenes — Lødingen — Målselv — Nar- 
vik — Sørreisa — Tromsø — Vardø — Vadsø.

Regler for PRONTO.
1. PRONTO er indstiftet af Otterhållans DX Klubb 

og tildeles enhver der kan bekræfte 2-vejs for
bindelse med 40 forskellige radio-amatør-stati- 
oner i SM6.

Alle 4 lån i SM6 må være repræsenterede med 
mindst 3 stationer hver. Lånene er: P-R-O-N.

2. Kontakter må være gennemført 1. jan. 1950 eller 
senere for at gælde til PRONTO.

3. PRONTO udstedes for cw, fone, SSB eller mixe
de forbindelser og for eet eller flere bånd.

4. Det er absolut nødvendigt at den ansøgende 
amatør har både sendt og modtaget qsl’s som 
bekræfter de forbindelser, der benyttes ved an
søgningen.

5. Ansøgningen må ledsages af en liste over de be
kræftede forbindelser, indeholdende call, dato, 
bånd, sendetype. Listen må enten være ledsaget 
af qsl eller være signeret af ansøgerens radio
klub eller af to andre amatører, som har kon
trolleret qsl-kortene og fundet dem i fuld over
enstemmelse med listen.
Ansøgningen skal sendes til SM4CLU. Box 814, 
Gøteborg 8, Sverige.

6. En afgift af enten 5 IRC’s eller 2,5 sv. kr. må 
vedlægges.

NORU-sammenkomst
den 11. og 12. juni 1966 på Hotel Munken i Ribe. 
Såvel enkelt som dobb. værelser kan reserveres, 
ligesom der er lejlighed til campering.

Entré 6,00 kr. pr. pers.
Tilmelding snarest til OZ6SB, OZ8HT og OZ

1NA på 80 m, eller pr. telefon (047) 57135, OZ1NA.
Vy 73/55 de OZ9PB Birthe.

The Finmaid Award.
The Finmaid Award-officielt forkortet til Finn- 

maid er indstiftet af Finlands kvindelige radioama
tører under kontrol af Finsk Amatør Radio League, 
the SRAL.

Finnmaid er opnåeligt af enhver licenseret ama
tør såvel som enhver kortbølgelytter overalt i ver
den.

Kravene er følgende:
Skandinaviske amatører (LA-OZ-SM-OH) skal 

have haft qso med mindst 7 OH-YL stationer.
Kortbølgelyttere overalt i verden behøver 10 be

kræftelser på rapporter til OH-YL stationer.
Forbindelserne må være gennemført med stati

oner ejede og betjente af fuldt licenserede kvinde
lige amatør operatører.

Begyndelsesdatoen er: 10. juli 1947.
Forbindelserne må være gennemførte på hvilket 

som helst bånd, og benyttende enhver sendetype, 
der er tilladt for amatør-radio.

Der udstedes intet endorsement til dette certificat.
QSL-kort plus retur-porto 4 IRC’s må sendes 

sammen med ansøgningen.
Adresse for ansøgningen er: Finnmaid Custodian. 

P. O. Box 306, Helsinki, Finland.
Februar 1963 var der følgende Finnmaids:
OH1NF - BAG - BB - BBT - BBW - CM - FB - 

FM - GX (før 31.-12.-62) NC-TJ (efter 1.-1.-1963) TO 
- YL - ZM - ZN.

OH3NR.
OH4ND.

OH5RK - RZ - SL (før 31.-12.-62) SM - TT - YL.
OH6VD - YL.
OH8YL.
OH9YL.
OH0ND.
Følgende call’s er blevet inddraget, og nogle af 

dem er senere blevet givet til OM operatører, men 
de tæller naturligvis, hvis qso har været ført med
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den originale YL-operatør (kontroller navnet) 
OH2IA (Ebba) OH2VJ (Hilja) OH2QW (Raili) 
OH2QJ (Lis) OH2US (Margareta) 0H20W (Mar- 
jatta) og OH3NN (Sinikka).

OZ-CCA-testen 1966.
Det er med stor glæde, at E. D. R. indbyder ama

tører fra hele verden til at deltage i
15. „OZ-CCA“ Contest 1966 

således lyder indledningen til den indbydelse, der 
er udsendt til amatør-organisationer overalt, hvor 
sådanne findes, men det skulle ikke være nødven
digt at gengive indbydelsen i sin helhed her, kun 
det der er af betydning for „OZ“-amatører.

Contest periode: Kl. 12.00 GMT lørdag d. 30. april 
1966 til kl. 24.00 GMT søndag d. 1. maj 1966.

Tilladte bånd: 3,5 - 7 - 14 - 21 og 28 Me/s.

Opkald: „CQAW“ (CQ all world).

Kodegrupper: Deltagerne udskifter et sekscifret 
nr., der består af RST-rapport + nr. på qso’en be
gyndende med 001 for den første qso og derpå 002
0. s, v.

Bemærk: Testen gennemføres i år kun på tele
grafi.

Scoring: Hver deltager opnår 1 points for korrekt 
modtaget rapport og 2 points for korrekt modtaget 
qso-nc.

NB: QSO’s med OX-OY og OZ stationer tæller 
dobbelt.

Ethvert kontaktet land regnes som multiplikator, 
og slut-multiplikatoren er summen af alle lande 
kontaktet på alle bånd. Landene er de, der findes 
på ARRL’s landsliste på tidspunktet for contesten 
dog med følgende undtagelser:

Hvert W/K- VE - P Y -  LU- VK og ZL distrikt 
tæller som seperat land i denne contest.

Slutsum: Summen af qso-polnts multipliceres
med summen af multiplikationer.

Naples Award.
1. Kan opnås af alle licenserede amatører, der er 

medlem af en organisation tilsluttet IARU.
2. Ansøgningen for tildelingen af diplomet må 

være ledsaget af en liste over de kontaktede 
stationer med tilhørende qsl-kort samt angiven
de dato, tid, frekvens og sendetype.

3. QSL-kortene kan kontrolleres af Traffic Depart
ment.

4. Europæiske stationer kan opnå diplomet enten 
for cw/fone eller for fone alene (AM og SSB) på 
hf-båndene eller VHF.
Det krævede antal stationer 1 Neapel-området 
er 20 på HF eller 5 på VHF — indenfor et en
kelt år.

5. Den samme station må kun medregnes een gang 
uden hensyn til bånd eller antal forbindelser.

6. Ansøgningen stiles til:
A. R. I. Sezione di Napoli, 
Post Office Box 336.
Napoli, Italy.

Diploma Leonessa d’ Italia.
Dette diplom udstedes af A. R. I.s Brecia sektion 

til alle amatører, der har haft qso med mindst 7 
stationer lokaliserede i Brecia og dens provins fra 
og med d. 1. jan. 1963.

Der er i den sidste tid blevet givet sendetilladelse 
til en del amerikanere i Laos XW8AX — AZ — BD 
— BM er blevet rapporteret aktive, og de er hørt 
her med CW og SSB på 14 mc omkring 14 z.

Til april og maj vil en gruppe radioamatører sam
men med RAF forsøge at komme i land på Rackall 
Isl. Landsætningen er efter sigende kun muligt ad 
luftvejen. Blandt andet G3NAC vil deltage; det for
lyder at der vil blive anvendt et kaldesignal begyn
dende med GR, men derudover er det endnu småt 
med informationerne.

VQ9HB tur til Desroches Isl. er indtil videre 
blevet udsat på grund af sygdom, efter de sidste 
nyheder skulle de komme afsted i begyndelsen af 
april, og vil kunne være i luften i lidt over en uge. 
Der vil blive anvendt bl. a. en SR 150 tranceiver 
og div. antenner. QSL sendes gennem G8KS.

Det forlyder nu officielt at yderligere eftersøg
ning af K7LMU og ZL2AWJ, der forsvandt på en 
DXpedition ved Samoa, nu er indstillet. Tredieman- 
den på holdet Don W9WNV vil endnu så længe 
pengene rækker fortsætte med at besøge en del øer 
i Stillehavet. Der vil i den nærmeste tid kunne ven
tes aktivitet fra ZK1 — VK9 og muligvis også Clip- 
perton Isl.

Efter at følgerne af det store jordskælv på Tristan 
da Cunha, nu er ved at være overvundet og øen 
igen er blevet beboelig, er der igen kommet en 
amatørstation igang dernede fra. Idet nemlig 
ZD9BE er kommet i luften, han er hørt omkring 
14015/20 omkring kl. 17—18z med CW. QSL kan sen
des gennem SARL (Sydafrika) men der går kun 
skib et par gange om året!

Der er blevet givet tilladelse til en gruppe span
ske amatører til aktivitet fra Rio de Oro i tiden 
omkring midten af april. Nærmere oplysninger sav
nes endnu.

Der er allerede kommet mange stationer igang 
fra England, licenserede efter de nye gensidigheds
aftaler, alle stationerne benytter prefixet G5 . . ./ 
eget call.

7BA meddeler at 9J2I i Zambia betegnes som 
ukendt og derfor sikkert er privat.

Båndrapporter:
3,5 Mc CW:

OZ1LO: TA2AM 00 - 6Y5BB 07 - ZL3QX-4IE 07 - 
YK2AA 07.

OZ4UN: 9A1TAI 00 - OHØ 05.
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QSL skal ikke fremsendes, derimod en liste over 
de kontaktede stationer samt 2 IRC’s.

Ansøgninger sendes til:
A. R. I. Casella Postale 230. 
Brecia - Italy.

Logs: Loggene underskrives med følgende erklæ
ring: „I certify on my honour, that I have observed 
all rules and regulations established for amateur 
radio in this country and for the present contest 
and that I will agree with the decisions taken by 
the EDR Contest Committee".

Loggenes poststemplingsdato må senest være den 
15. juni 1966. Loggene sendes til:

EDR’s Contest Committee 
Post Office Box 335.

Aalborg, Danmark.
OZ2NU.



OZYCF: OY6FRA 24 - OH0NI 07 - TF30M 22 - 
GM5ABY/DJ5DT 22 - UJ8AC 24 - VS9JFT 02 - 
PY2SO 07 - HI8XAL 24 - VP5AR 01 - W6LHN 08 - 
6Y5BB 08 - VK2AP 24 - ZL3FZ-3II-3QX 08.

3,8 Mc SSB:
OZ3SK: LX2UW 22 - CN8AW 23 - VS9krv 22 - 

GC8HT 06 - OH2AD/8 23.

7 Mc CW:
OZ1LO: KV4CI 21 - 6Y5BB 08 - LA6XF/P 21 - 

HI8RVD 21 - OX3AY 08.
OZ4UN: VP2AR 03 - YV5 01.
OZ5CP: K1YRB/2 23 - OZ20D/MM 24 - UI8LK 18. 
OZ7BA: FP8CP 23 - UC2KAL 09.
OZYCF: UI8LK 19 - CR6GV 24 - EA8ER 08 -

EL2Y 23 - PY7ANA 23 - KØLUZ/KG4 10 - OX3LP
24.

14 Mc CW:
OZ1LO: VP2MU-2VI 18 - 4S7EC 16 - BV1USA 11 - 

EA8EY 17 - VK9GN 11 - VS9MP 15 - VS6FE 14 - 
FL8MC 18 - JT1KAA 10 - VU2SU 14 - ET3RN 15.

OZ4PM: VK2UC 14 - MP4BEU 18 - FL8MC 18 - 
LA2IK/P 18 - 9V1MJ 16 - M1H 17 - VSMP 17.

OZ4VN: 9V1RS-1MY 15 - 9M8RS 15 - VS6BJ 14 - 
XW8BM 15 - HS1CW 16 - 7Z3AB 14 - FL8MC 19 - 
VK5AF 07 - 4S7EC 16 - F9UC'FC 18.

OZ5CP: FL8MC 18 - EL2AF 18 - UI8UG 07 -
UM8KAI 07 - UW0IF 08 - JA8ADQ 07 - JA6AD 08 -
EP2BQ 06.

OZ7BA: 4S7EC 16 - 4X4HF 16 - HK3AVK 12 - 
JA3IG 09 - JT1AJ 16 - OX3MF 12 - UAØIE 13 - 
UA9KJD 17 - VK2FU 13 mm.

OZY7CF: LA4FG/P 19 - UI8AX 14 - JA1ELX 14 - 
YV5CP 14.

14 Mc SSB:
OZ3SK: LA4FG/P 15 - FP8CY 18 - HP3MC 21 - 

VP9FJ 17 - ZF1BP 18 - TY3ATB 18 - VS9KRV 06 - 
KP4AST 12 - VP2KY 20 - MP4BFR 06 - EP2BQ 07 - 
ET3AC 18 - IS1RUA 17 - VP5RB 12.

21 Mc CW:
OZ5CP: KR6MM 09 - VS9KRV 08 - JA6BXA-3EG 

09 - VU2GG 08 - ZP5EC 12.
OZ7BA: 4X4QR 4VG 13 - 5A3TX 10 - 9H1AF 08 - 

SU1IM 14 - UB5JV 09 - ZL3IS 09 og på fone W2PXI
15.
SSB:

OZ3SK: 9L1JW.14 - VS9KRV 14 - IT1GAI 14 - 
5A2TR .15+W.

28 Mc CW:
OZ5CP: 4X4WF 09 - ZC4GB 10.
OZYBA: HG5CQ 11.
Dennegang anvendte 7CF en TX med 300 watt og 

en 20 meter lodret antenne, mens 4PM foretrækker 
en Quad.
QSL adresser:

7Z3AB til BOX 2486 Dhahra Saudi-Arabia. 
LX2UW via W2GHK.
ZF1BP via VE3CJ.
TY3ATB via VE2ANK.
VP2KY via W0NGF.
ET3AC via k8UZA.
9L1JW via K9RNQ.
Det var så det hele for denne gang, tak for de 

mange fine rapporter, god DX og på genhør i næste 
måned.

73 de OZ7BQ,
Hans Jørgen Rasmusen, 

vær. 145 P. O. Pedersens Kollegium, Lyngby.

432 Mc convertere.
Flere amatører, der har bygget 432 Mc convertere 

med 144 Mc som mellemfrekvens, har bemærket et 
spejlsignal, når der blev modtaget signaler omkring 
432 Mc. Spejlsignalet opstår ved blanding mellem 
det ønskede mellemfrekvenssignal og injektions
frekvensen — på blanderen findes jo signalfrekven
sen, injektionsfrekvensen og mellemfrekvensen. 
Hvis Injektionsfrekvensen er 288.000 Mc og signal
frekvensen 432.000 Mc vil mellemfrekvensen og 
spejlsignalet få samme frekvens d. v. s. at de ligger 
i nulstød.

Et andet eksempel:
Injektionsfrekvens: 288.000 Mc.
Signalfrekvens: 432.020 Mc.
Mellemfrekvens: 144.020 Mc.
Spejlfrekvens: 288.000 Mc -4- 144.020 Mc =
143.980 Mc.

Testkalender:
1. week-end i maj: SSA 144 Mc og 432 Mc test, se

indbydelsen fra SSA. 28. maj—29. maj: 432 mc og
1296 Mc test, EDR — se nedenstående testregler.

Testregler for 432 Mc og 1296 Mc test den 28. og 29. 
maj:
432 Mc: Fra kl. 1800 GMT lørdag d. 28. maj til kl. 

1200 GMT søndag d. 29. maj 1966.
1296 Mc: Fra kl. 1200 GMT til kl. 1800 GMT søndag
d. 29. maj 1966.

Deltagelse:
Direkte deltagere er licenserede amatører i Nor

den.

Frekvensområder:
432—434 Mc, på 1296 Mc: efter den tildelte licens. 
Licensbestemmelserne skal overholdes.

Antal QSO:
432 Mc: Een qso med hver station — krydsbånd 

qso Ikke tilladt. 1296 Mc: Een qso med hver station 
— krydsbénd qso 432/Mcl296 Mc tilladt.

Points:
432 Mc: 1 point pr. kilometer.

1296 Mc: 10 points pr. kilometer — ved krydsbånd 
qso 5 points pr. kilometer.

Kode:
Der udveksles de sædvanlige kodegrupper, som 

f. eks. 59009 GP34j, der betyder, at man hører mod
parten R5 S5, at det er afsenderens qso nr. 9, og at 
afsenderens QTH er GP34j opgivet efter QRA loca- 
tor systemet.

Det er tilladt at skifte QHT under testen.

Logs:
Som logblade benyttes E. D. R.’s officielle log

blade, eller, for udenlandske stationer, tilsvarende 
udenlandske. Der indsendes seperate logs for 432 
Mc og 1296 Mc.

Logs indsendes senest d. 15. juni 1966 til:
Kaj Nielsen, OZ9AC Kai Lippmannsalle 6 Dragør.

OSCAR V:
Det forventes, at den europæiske amatør satellit 

EURO-OSCAR bliver opsendt som OSCAR V i den 
sidste del af 1966. Kredsløbsbanen bliver sandsyn-
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ligvis over polerne, og højden bliver ca. 1000 km. 6RQ — 51 points 9TJ — 10 points
Udstyret bliver en forbedret udgave af det, som 9NO — 46 points (200 mW!).
tyskerne anvender ved deres ARTOB forsøg — 8SL — 44 points 1RH — 9 points
DJ4ZC står for den tekniske side af sagen. OSCAR 6TG — 42 points 2PN — 9 points
V vil blive af samme mekaniske størrelse som OS- 9DP — 41 points 40V — 8 points
CAR III bliver Indbygget i et overtalligt OSCAR 9FR — 41 points 6MI — 8 points
III kabinet. 9HX — 39 points 3PZ — 6 points

Foreløbige tekniske data: 7HJ — 29 points 3VO — 6 points
Indgangsfrekvens: 144.1 Mc 4- 40 kc. 9TM — 27 points 8OP — 5 points
Udgangsfrekvens 145.9 Mc 4- 40 kc. 9EW — 19 points 6OH — 4 points
Beacon: 145.85 Mc. 4HAM — 1 points
Udgangseffekt: 1 watt PEP. 432 Mc:
Batterilevetid: 1500 timer (2 måneder). OZ9CR — 4 points

EURO-OSCAR projektet bliver financeret af VHF- 9FR — 4 points
sektionen indenfor IARU Region 1. 9AC — 4 points

9OR — 1 points
144 Mc og 432 Mc nyt:
På Færøerne er OY7X nu QRV på 145.14 Mc med 
12—14 watt til foreløbig en 4 elements antenne. 
OY7X vil fortrinsvis være QRV for AM qso’er lør
dage og søndage omkring kl. 1200 GMT, så pse lyt 
efter ham. (Tak for info OY7ML).

Det er glædeligt, at nu kommer VHF aktivitet i 
OY, og jeg håber, det lykkes at lave 144 Mc QSO 
mellem OY og OZ — måske den største chance for 
QSO ligger i CW forbindelser via enten Aurora el
ler meteor scatter — måske når der en. dag er den 
tropo åbning vi alle drømmer om.

Bornholmerne er nu i gang med både et parabol 
antenne projekt og et drage projekt. Jeg håber at 
kunne bringe nærmere data om drageprojektet i 
maj „OZ“.

EI2W vil hver aften fra d. 1. april 1966 være QRV 
på 432.3 Mc fra en position i Dublin Mountains ca. 
6 miles syd for Dublin. Antennehøjden er 320 meter 
over havets overflade. EI2W kører med 20 watts 
input på en QQVE 3/20 — antennen er en 96 ele
ments beam. El 2W vil være QRV mellem kl. 1800 
GMT og kl 2000 GMT hver aften.

I Tyskland har VHF amatørerne følgende pro
jekter på programmet:
1. ARTOP (Amateur Radio Transponder On Bal- 

loon). Balloner opsendes fra Hannover flyveplads 
hver fjerde søndag kl. 0900 MEZ, hvis vejrforhol
dene tillader det. For yderligere data se „OZ“ 
februar 1966 side 60.

2. Med henblik på snart at få opsendt en europæisk 
amatørsatellit arbejder DARC med at udekspe
rimentere et passende udstyr. Der arbejdes med 
flere muligheder bl. a. 144 Mc/144 Mc og 144 Mc/28 
Mc translatorer.

3. Amatør TV på 435 Mc med speciel licens. Maxi
malt input er 30 watt. Den største distance, hvor
over der har været to-vejs TV QSO med anvende
lige billeder, er såvidt vides 80 km.
System: 625 linier, 50 c/s altern. line med negativ 
modulation i det øvre sidebånd.

Aktivitetstesten:
144 Mc:
OZ6OL — 152 points OZ6WJ — 18 points

1EE — 98 points 1RQ — 18 points
5G — 96 points 3M — 17 points

9OT — 81 points 4EM — 17 points
ILD — 75 points 4EV — 16 points
90R — 73 points 4QQ —- 16 points
9CR — 71 points 8JV — 16 points
1NF — 66 points 4EDR — 13 points
6KX — 64 points 1IF — 11 points
7LU — 59 points 8TV — 11 points
2FD — 53 points 9BZ — 11 points
2RT — 51 points 8SC — 10 points
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etagen, nedgang til venstre for „ABC-eafeteriet . 
QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ5IS udle
verer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke QSL- 
kort.

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

Kasserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9,
2. sal, Kbh. F. Tlf. GOdthåb 1902 v, postgiro 57965.

Sekretær: OZ3WQ, Peter Lynggaard, postbox 193, 
København K.

NYT OM RÆVEJAGTER.
I de sidste 3-4 år har vi fra den københavnske 

afdelings side ikke rigtig beskæftiget os med ræve
jagter, fordi de københavnske rævejægere for det 
meste selv har forestået deres arrangementer i den 
retning.

Denne omstændighed har været medvirkende år
sag til, at der i de allerseneste år kun har været en 
ringe tilgang af nye rævejægere, og de, der således 
har vovet sig ud en enkelt gang, er forsvundet ret 
hurtigt igen med den motivering, at jagterne var 
for svære for begynderne, fordi hver udsendelse 
kun havde eet minuts varighed, ligesom man nød
vendigvis måtte være i besiddelse af et motorkøre
tøj, for at kunne være med.

Under et besøg i Helsingør afdelingen blev dette 
spørgsmål drøftet, og vi blev enige om i fællesskab

144 Mc aktivitetstest afholdes den 1. tirsdag i må
neden kl. 1900 — 2359 DNT.

432 Mc aktivitetstest afholdes den 1. onsdag i må
neden kl. 2200 — 2359 DNT.

432 Mc aktivitetstime hver søndag mellem kl. 
1100 — 1200 DNT.

Vy 73 de 9AC.

Til orientering for 2-m amatører, kan vi meddele, 
at Give afd. vil deltage i testen den 7. og 8. maj 
under kaldesignal OZ6EDR. Senderen er på 50 watt 
A. M. på 144,180. Ant 10 element. Modtageren Gelo
so m. converter, vi håber at få mange kontakter.

På genhør den 7. og 8.
Vy 73 de OZ2EN.

FRA AFDELINGERNE

Afd. holder møde 
hver mandag kl. 2000 
i lokalerne Frederiks- 
sundsvej 123, under-



at arrangere en række gå- og løbej agter med sær
lig hensyntagen til begynderne, men hvor dog også 
de mere øvede med fordel vil kunne deltage, såle
des at begynderne vil kunne erfare, hvorledes en 
sådan rævejagt går for sig „i marken".

Det er således meningen, at den københavnske 
afdeling og Helsingør afdelingen skal skiftes til at 
lægge sendere ud.

Rævejagterne er allerede startet, idet den første 
jagt blev afviklet lørdag den 2. april kl. 1500. Man 
mødtes ved Bregnerød Kro (lidt nord for Farum) 
medbringende atlasblad A 2828, Hillerød, samt mod
tagere. Der var to sendere 1 gang, som sendte umid
delbart efter hinanden, hver 1 2 minutter ad gan
gen. Første sending var kl. 1530 og derefter hvert 
tiende minut indtil sidste sending kl. 1700.

Men allerede den 16. april går det løs igen, og vi 
fortsætter den 30. april og den 14. maj. Det bemær
kes, at jagterne disse tre dage foregår på samme 
tid og sted som den første jagt den 2. april.

Alle interesserede er velkomne til at deltage. Vi 
gør udtrykkeligt opmærksom på, at der her er tale 
om kortbølgearrangementer, hvor også de medlem
mer, der endnu ikke har licens, med megen fornø
jelse kan deltage. Det gør ikke noget, at du endnu 
ikke har en rævemodtager, for der er jo den mulig
hed for at drage afsted i hold! — Men det kunne jo 
være, at du efter en sådan tur fik lyst til selv at 
bygge dig en rævemodtager! Hvis du læser næste 
afsnit, vil du kunne se, hvorledes dette kan lade sig 
gøre.

VHF-AFTEN.
Mandag aften den 9. maj kl. 2000 har vi at

ter VHF-møde. Det endelige program for af
tenen er endnu ikke helt fastlagt, men vi tør 
formode, at vor gamle kending og ekspert på 
VHF-området, OZ9AC, Kaj Nielsen, vil kom
me til stede og holde foredrag.

Aftenens emne vil snarest blive offentlig
gjort på de sædvanlige mødeaftener, men 
uanset hvad emnet måtte blive, plejer 
OZ9AC altid at trække fulde huse ude på 
Bellahøj.

Alle VHF-interesserede er velkomne!

PROGRAMMET:
18. april:

I aften har vi festlig kursusafslutning, hvor alle 
afdelingens medlemmer kan hylde og lykønske de 
elever, der i vinterens løb har deltaget på afdelin
gens tekniske kursus samt morsekurser. Kursus
deltagerne er afdelingens gæster i aften.

25. april:
Efter talrige opfordringer afholder vi i aften mø

de om Region I. OZ7DX og OZ9AC har lovet at 
komme og give os en redegørelse. Vi håber, at 
vi kan få en diskussion i gang om de mange vigtige 
problemer i forbindelse hermed.

30. april:
I eftermiddag har vi rævejagt. Rævejægerne stil

ler ved Bregnerød kro kl. 1500. Se artiklen ovenfor.

2. maj:
I aften har vi sæsonens sidste AUKTION. Even

tuelle sælgere bedes rette henvendelse til OZ5RO, 
Ove Blavnsfeldt.

9. maj:
VHF-møde med foredrag af OZ9AC, Kaj Nielsen; 

se iøvrigt annoncen ovenfor.

14. maj:
I eftermiddag kl. 1500 har vi atter rævejagt, hvor 

vi som sædvanlig stiller ved Bregnerød kro. Se 
artiklen ovenfor.

16. maj:
Klubaften.

Vy 73! P. b. v. OZ3WQ, Peter Lynggaard, sekretær.

NYT OM BYGGEAFTENERNE
Vi bygger rævemodtagere.

Hver onsdag aften kl. 1900—2130 samt hver lørdag 
eftermiddag kl. 1300—1700, undtagen de lørdage, der 
er rævejagter, afholder vi byggeaften, hvor vi byg
ger transistoriserede rævemodtagere. OZ5HK har 
ladet fremstille nogle prints til den modtager, som 
OZ8NJ har beskrevet i OZ februar 1966. Disse 
prints bliver solgt til afdelingsmedlemmerne for 
kun kr. 8,00 pr. stk., og det overskud, som fremkom
mer ved salget, går til en præmiefond til rævejag
ter, som den københavnske og Helsingør afdelingen 
arrangerer (se ovenfor). Der er ligeledes blevet 
fremstillet kasser og spoleforme til formålet.

Vi gør dog udtrykkelig opmærksom på, at der er 
temmelig mange fejl i nævnte artikel i OZ, hvilket 
imidlertid ikke er noget, som OZ8NJ kan gøre for. 
Der er derfor udarbejdet et nyt diagram, som af 
interesserede medlemmer kan erhverves på to må
der: enten ved indsendelse af en frankeret svar
kuvert til OZ8NJ eller ved henvendelse til OZ4AO, 
Svend Aage Olsen.
Hvis du ikke i forvejen er i besiddelse af en anven
delig rævemodtager, skulle du tage og overveje, 
om det ikke er noget for dig at gå i gang med. Som 
det fremgår af foranstående artikel er vi ved at 
starte en ny række rævejagter, hvorved du straks 
vil få lejlighed til at prøve din nye modtager. Og 
så er der det fine ved det, at du ikke behøver at 
have licens for at kunne deltage i denne interes
sante radiosport.

Vel mødt til byggeaftenerne hver onsdag og 
lørdag!

AMAGER
Formand: OZ9JB, Jørgen Badstue, Kastrupvej 168, 

København S. Tlf. 55 25 01.
Kasserer: OZ8OL, Hans Olsen, Parnasvej 5, Kø

benhavn S. Tlf. 5510 85.
Sekretær: Bent Yt, Paa Blegdammen 6, 4. th., 

København 0.
Mødelokale: Helikonsvej 10, kid., København S.
Torsdag den 10. marts afholdt vi generalforsam

ling med det ringeste fremmøde i mands minde! 
Den valgte bestyrelse ser saadan ud: Formand: Jør
gen Badstue, kasserer: OZ8OL, Hans Olsen, sek
retær: Bent Yt samt Tom Illum og Niels Badstue.

Det blev samtidig besluttet at se tiden an indtil 
sommerferien, saaledes at der maa ske en væsentlig 
forbedring i mødeprocenten, hvis klubben skal op
retholdes som hidtil! Slut derfor op om program
merne, som vi søger at gøre saa interessante som 
muligt.

Programmet ser saaledes ud:
Torsdag den 28. april: Frekvensbestemmelse, noget 

som enhver amatør bør vide.
Torsdag den 12. maj: Klubmøde.

Vy 73, Bent Yt.
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ÅRHUS
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Mul

lersvej 117, Århus C, tlf. (061) 6 23 21.
Kasserer: OZ7EW, Erik Kragh, Louisevej 42,

Brabrand, tlf. (061) 2 83 96 eller 6 01 54.
Sekretær: OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Junovej, 

Århus C, tlf. (061) 4 43 57.

Torsdag den 21. april kl. 2000
i Ungdomsgården, Skovvangsvej 127—129, auktion. 
Der er igen en del amatørgrej, der skal omsættes. 
Kom og gi’ et bud.
Lørdag den 23. april:

Stiftelsesfest på „Ørnereden". Nærmere program 
udsendes til medlemmer af lokalafdelingen.

Torsdag den 28. april kl. 2000
i Ungdomsgården. Generalforsamling. Dagsorden 
iflg. vedtægterne. Eventuelle forslag, der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, må være besty
relsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlin
gens afholdelse.

Torsdag den 12. maj kl. 2000
i Ungdomsgården. Interessen for rævejagt har væ
ret stigende blandt de unge i afdelingen, og der vil 
denne aften blive demonstreret, hvordan man „går 
på rævejagt".

Vy 73 OZ8BG.

ÅBENRÅ
Den 9. marts afholdtes generalforsamling på Ung

domshjemmet, og der var god tilslutning.
Kassereren oplæste regnskabet, som blev fundet 

i orden, derefter aflagde formanden beretning og 
kom bl. a. ind på arbejdet med at anskaffe nye 
klublokaler, som endnu ikke er løst.

Derefter gik man over til valg af bestyrelse, som 
man kom nemt over, da bestyrelsen blev genvalgt. 
Der skulle vælges et nyt festudvalg, da det bestå
ende ikke ønskede genvalg, og dertil valgtes OZ8CS 
og John Bøge. Så gik vi over til valg, ræveudval
get kom til at bestå af OZ8CS og OZ1GG, og under 
eventuelt blev der diskuteret pointsberegninger ved 
rævejagterne, og noget nyt kom også frem, for ef
tertiden køres rævejagterne tirsdag aften og ikke, 
som vi har gjort i mange år, om mandagen. Vi ved
tog at køre to jagter inden selve turneringen star
ter, nemlig den 19. april og den 26. april, og turne
ringsstarten er fastsat til tirsdag den 3. maj kl. 1930. 
De nye regler kan fås fra 15. april ved henvendelse 
til kassereren.

Den 23. marts havde vi besøg af 6NF, som holdt 
et glimrende foredrag om opbygning af cn grund
modtager i et modulsystem, og vi fik en udbytterig 
aften ud af det, og nu håber vi, at vi her i Sønder
jylland kan komme ind på at opbygge efter samme 
princip. Der var mødt 53 mand fra hele Sønder
jylland, dog havde vi ventet flere, for en driftig 
afdeling som Nordals var nu sløjt repræsenteret. 
Om det skyldes det korte varsel vides ikke, og der 
skal lyde en tak til ,alle, der var fremmødt, og til 
6NF skal lyde en særlig tak, fordi du ville rejse 
ned og berige os med din viden.

Nu går vinteren jo på hæld, og vort kursus er 
snart slut. Vi har den sidste mødeaften den 27. april 
på Ungdomshjemmet, men så kommer tiden jo for 
rævejagten. Husk nu alle at reservere Kristi Him
melfartsdag, for da har vi jo kampen om „DET 
SØNDERJYDSKE MESTERSKAB".

Vy 73 Hans Peter.

DET SØNDERJYDSKE MESTERSKAB 
I RÆVEJAGT 1966

Jagten afholdes Kristi Himmelfartsdag d. 19. maj 
1966. Der udlægges 3 ræve,, der kan opsøges i den 
for jægeren mest gunstige rækkefølge.

REGLER:
Kort: Atlasblad 1 : 40.000 særkort Haderslev.
Call: OZ7RÆV.
Frekvens: 1825 kHz (krystal).
Mødested: Thomashus Kro ved hovedvej 10 mel

lem Christiansfeld og Haderslev (omtrent midt i 
kortet), hvor jægerne skal være samlet senest kl. 
1230. Afslutning med præmieuddeling samme sted 
kl. 1730.

Startkort: a 10 kr. udleveres på mødestedet.
Holdet: må bestå af jæger, observatør og evt. en 

chauffør, sidstnævnte må deltage i opsøgning af 
ræven. Der må kun medbringes eet sæt hovedtele
foner pr. hold. Enhver form for samarbejde mel
lem holdene medfører diskvalifikation.

Rævene: ligger ikke i byer, huse eller afspær
rede områder. Ved ankomst til ræven må dennes 
anvisninger nøje følges. Rævens afgørelse af point 
er afgørende.

Bemærk: Jagten foregår på jægerens eget ansvar 
og risiko, så i egen interesse, overhold færdsels
reglerne og tag hensyn til privat ejendom.
SENDETIDER:

Udsendelsernes varighed 1 minut.
Ræv nr. 1: 1315 — 1345 — 1400, derefter hvert 

kvarter, sidste udsendelse kl. 1645.
Ræv nr. 2: 1316 — 1346 — 1401, derefter hvert 

kvarter, sidst kl. 1646.
Ræv nr. 3. 1317 — 1347 — 1402, derefter hvert 

kvarter, sidst kl. 1647.
Tilmelding til ræven, før 2. udsendelse er afslut

tet, medfører diskvalifikation. Den absolut eneste 
gyldige tilmelding til ræven er aflevering af start
kort.

Placering: Tidspunktet ved sidste ræv.
Præmier: Vandrepokaler til mester og observatør. 

Pokalen er ejendom, når den er vundet 3 år i træk 
eller 4 gange i alt. Endvidere præmier til de 3 bed
ste hold for såvel jæger som observatør.

GOD JAGT

Tilmelding bedes såvidt muligt foretaget inden 
den 15. maj til OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9. 
Åbenrå, tlf. (046) 2 13 11.

Lad jagten fortsat blive en succes, tag modtage
ren under armen og mød frem, der ligger også et 
startkort og venter på DIG.

Vy 73 Hans Peter.

BORNHOLM
Lørdag d. 20. marts fandt et meget spændende 

forsøg sted hos 4EM. Det gik ud på at give en lille 
transistorsender til 2 mtr. et „lift" med en drage. 
Til formålet blev fremstillet en kassedrage 1,5 m 
lang og med et vingefang på 1,2 m. Dragen fremstil
ledes af 4EM, 1IF og 40V. Senderen var velvilligst 
stillet til rådighed af 2BS.

Dragen lettede fint i næsten vindstille, og den fik 
ca. 5o m snor, hvorefter vi bandt senderen på. Der
efter fik dragen yderligere 200 m snor. I betragt
ning af at sender, batteri, kasse og antenne (halo)
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vejede godt 1 kg må det siges, at forsøget forløb 
fint.

Da de første 25 m snor var givet, ville 1IF splejse 
endnu 100 m til. Under denne operation „tabte han 
tråden", hvilket medførte at dragen truede med at 
styrte ned. Den lavede nogle gevaldige loops som 
enhver luftakrobat ville misunde den. Jeg har al
drig set 1IF og 4EM løbe så hurtigt, som da de ind
hentede snoren. (Jeg har ladet mig fortælle, at de 
begge er gamle danmarksmestre i 100 meter fælles 
kaffebord).

Senderen var godt 100 m oppe, da dragen fik al 
snoren, men man blev enige om at fremstille en 
mindre og lettere sender til næste forsøg. Mens jeg 
skriver har 2BS allerede fremstillet en ny sender, 
men han havde desværre det uheld at tabe krystal
let og måtte anvende „Bornholmerfrekvensen" i 
stedet for (145,5). Senere skal der også en 10 m mod
tager med op fra „Kap Niels".

Der var ikke nogen på båndet til at give rapport, 
idet vi ikke havde omtalt „stabelafløbningen" i det 
tilfælde, den skulle blive fiasko som den foregående 
lørdag hvor forsøget glippede hos 1IF på grund af 
total vindstille (mel-metoden). Her nægtede dragen 
pure at lette.

Vi imødeser denne forsøgsrække med spænding, 
og vil gerne have rapporter på signalet, der ligger 
på 145,5 (Bornholmerfrekvensen). Hvis vejret tilla
der det, vil dragen være oppe hver lørdag efter
middag og søndag formiddag.

Dagen efter havde man et mindre „havari", idet 
det blæste „en halv pelikan", og snoren knækkede 
ved det store vindpres, hvilket afstedkom en ned
styrtning. Da „haverikommissionen" skulle afhente 
vraget var der kun plads til 1IF og dragen i bilen, 
hvilket medførte at 4EM måtte tage ophold i baga
gerummet, hvor han lå med hånden ude af klappen 
—- et syn der kunne få enhver kriminalroman-fans 
fantasi til at arbejde.

Der er god gang i byggeriet af den transistorise
rede retmodtager, som skulle fremstilles på bygge
aftnerne, men desværre er blevet til mere hjemme
arbejde end klub arbejde.

2BS og undertegnede har også et andet 2 mtr. pro
jekt igang, idet vi har planlagt og fremstillet en 
„standard" 2 mtr. station med QQE o3/12 i PA og 
fase- og anodemodulation, således at man kan starte 
med fasemodulation og senere udbygge stationen 
med anodemodulator. Senderen skal foreløbig frem
stilles i 5 eksemplarer. Senere er der mulighed for 
at kopiere den, for de der kommer til. (Der er fire 
der vil gå til teknisk prøve i maj).

En anden ting der spøger, er at forsøge at lodde 
stemningen for en eventuel sommerlejr her på 
Bornholm til næste år. Det er jo som bekendt nu 
10 år siden, vi sidst havde sommerlejr her. (1956).

4FF fortæller at han har fået en Q-Multiplier til 
sin modtager og at han nu er i fuld gang med at 
svinge loddekolben for at få muret stumperne sam
men. Han stiller store forventninger til den.

Til sidst et nødråb til operatørerne på klubstati
onen: før venligst loggen i de dertil beregnede ru
brikker. Jeg indrømmer at det var nemmere med 
en las papir, men det giver jo ingen oversigt når vi 
skal skrive QSL. Husk at B. I. A. forpligter til at 
føre log og på den rigtige måde, også på din egen 
station — samt at sende QSL — uden opfordring!

Da der er nogle af de nye, der er vældig interes
seret i transistorer, vil jeg forsøge at skrive til 
komponentfirmaerne og spørge om de vil være os 
behjælpelige med tabeller og data til afdelingsar
bejde. 4OV.

Programmet er som følger:
Tirsdag den 19. april kl. 19.30:
Klubaften. Overraskelsen der var annonceret i 

sidste OZ går ud på en lille morsedyst. Tilmelding 
sker gennem kuponen i Kontakt og helst så tidligt 
som muligt — hi. Du kan vinde et drejespoleinstru- 
ment hvis du rubber neglene og banker i nøglen 
samt spidser blyanten og holder ørerne stive. Der 
er også mulighed for amerikansk lotteri, vi har et 
til rest fra sidst — det skulle jo nødig ligge og 
mugne.

Tirsdag den 26. april kl. 1930:
Klubaften. Søren 4CF vil, hvis QRL tillader det, 

demonstrere sin nybyggede TX med Geloso og an
dre raffinementer. Søren vil også fortælle om de 
vanskeligheder der fulgte med.

Tirsdag den 2. maj kl. 19.30:
Aktivitetsaften på 2 mtr. Nu går vi de lyse næt

ters tid i møde og samtidig forhåbentlig også var
men hvormed mulighederne for lidt aktivitet fra 
fra det øvrige land forøges væsentligt. Vi vil i af
ten og de følgende aftner forsøge at lave “spørge
aftner" for de der vil gå op til prøve i maj.

Tirsdag den 10. maj kl. 19.30:
Spørgeaften og almindelig klubaften for alle. Mød 

venligst op og få en sludder.

Tirsdag den 17. maj kl. 19.30:
VHF aften. 4EM og 2BS vil fortælle os lidt om 

deres erfaringer på VHF og UHF. Måske kan du 
indhente „the missing links" her, hvis du ikke kan 
klare problemerne.

Vy 73 og vel mødt de 4OV. Ole.

ØSTBORNHOLM.
Der er i den forløbne måned ikke sket mange 

sindsoprivende ting. Dels er vinterens klubaften- 
program ved at synge på sit sidste vers og dels har 
vejret ikke hjulpet os ved bygningen af vores nye 
parabolantenne. Det grove arbejde er færdigt men 
vi har ikke kunnet male den endnu. (Om konstruk
tionen senere).

Grundet akut tidmangel har vi desværre ikke 
været i stand til at udsende et martsnummer af 
HAMnyt.

Vi holder sæsonafslutning i april; nærmere herom 
i HAMnyt. best 73 de best.

Det faste ugeprogram:
Mandag kl. 19.25: Rævejagt.
Torsdag kl. 20.15: Almindelig mødeaften.
Rævejægerne afsluttede lørdag den 26. marts 

vintersæsonen, under festlige former blev der ud
delt præmier. 1. præmierne gik til Reiner Schwan 
og 5GM for henholdsvis sommer- og vinterhalvåret.

Månedens arrangement, april:
Lørdag den 30. april kl. 19.00. Som allerede med

delt i sidste OZ har vi denne aften tænkt os at 
arrangere en fest, hvor vi inviterer vore naboama
tører til at møde vore egne medlemmer i festligt 
lag, til en pris pr. næse kr. 10,00 vil der blive serve
ret sild, et par stykker smørrebrød og en øl. Sidste 
frist for tilmeldelse, fredag den 22. april til 4GS.

Månedens arrangement, maj:
Torsdag den 19. maj kl. 20.15: Filmaften.

Vy 73 9ER.
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ESBJERG.
Bestyrelse:
Formand: OZ1LN, H. P. Kjærboe, Plantagevej 15, 

Hjerting, tlf. 28742.
Næstformand: OZ7BE, N. C. Blohm, Søren Mor- 

tensensvej 1, tlf. 28105.
Kasserer: QZ8LL, Lise Kjærbro, Plantagevej 15, 

Hjerting, tlf. 28742
Sekretær: H. M. Nørgård, Idrætsalle 33, Hjerting, 

tlf. 65359.
OZ3EB, Ernst Breckling, Yduns Alle 5.

Så blev de nye love vedtaget på den ekstraordi
nære generalforsamling den 18. marts d. å., disse 
er nu sendt til godkendelse i hovedbestyrelsen.

Der er siden sidst sket den glædelige ting, at af
delingen har fået stillet et virkeligt velegnet lokale 
til rådighed. Endvidere er der fra kommunens side 
stillet 2.000,- kr. til rådighed til istandgørelse af 
lokalet, dog under forudsætning af, at vi selv laver 
arbejdet, idet lokalet skal isoleres og males. Dog 
mangler de sidste forhandlinger vedrørende hus
lejen. Det vil således ikke vare længe inden 
OZ5ESB kan blive aktiv igen, efter at have været 
„død“ i ca. et år. Samtidig har vi fået 4 nye licenser.

Program:
29. april:

Vi skal have fastlagt OZ5ESB’s nye udformning. 
Vi skal i første omgang have lavet en 80 m station, 
og en 2 m station. Har du et godt forslag, så kom 
med det.

13. maj:
Erik Nielsen og Svenson demonstrerer 70 cm.
Indtil vi får lokalet gjort i stand mødes vi som 

sædvanlig hos 7BE, Søren Mortensvej 1.
Vy 73, H. M. Nørgård.

GIVE OG OMEGN 
Mandeaften.

Den 7. og 8. maj vil der fra OZ6EDR’s lokale, 
Gyvelvej, Give, blive kørt test på 2 m. Testen 
begynder lørdag den 7. maj kl. ???? og slutter søn
dag den 8. maj kl. ????. Operatører bliver OZ3BK 
og OZ2EN. Vi kører med 50 watt AM på 144.180 
MHz, ant. 10 element, modtager Geloso med con
verter.

Lørdag aften sætter vi de lange borde op, og der 
kan da købes 3 stk. smørrebrød, 1 stk. P35 og 1 stk. 
P2000 til en samlet pris af 15 kr. På grund af kre
ditstramningen er tilmelding nødvendig for de, der 
ønsker smørrebrød.

Tilmelding kan ske på tlf. Vejle 4121 og efter 
kl. 1700 på tlf. Vejle 6820 eller på brevkort til 
OZ2EN, Gormsgade 23, 2., Vejle, eller i lokalet. 
Sidste frist for tilmelding den 30. april.

Naboafd., hvis I ikke kan huske vejen til Give, 
kan yderligere oplysning fås på ovennævnte tlf. 
og adr.

Vy 73 og på gensyn i Give. OZ2EN.

HERNING
Klublokale: Silkeborgvej 20 — hos OZ3RB, foto

handler Blytækker.
Mødeaften: Torsdage kl. 2000.
Formand: OZ1EX, Erik Thomassen, FLD Lunde

bakke, Ilskov, tlf. Karup 386.
Næstformand: OZ2CV, Carsten Linaa Hansen, 

Grundtvigsvej 52, Herning.
Kasserer: Frej Holm, Niels Bohrsvej 6, Herning, 

tlf. 5111 i forretningstid.

Lørdag den 23. april kl. 1900 — jubilæumsfest.
I anledning af afdelingens 20-års jubilæum afhol

des festaften for medlemmer med YL og XYL i den 
lille sal på Hotel Princess i Herning.

Festen indledes med spisning — det store kolde 
luxusbord med 5 varme retter. Under spisningen 
genopfriskes minder fra gamle dage ved et af afde
lingens ældste medlemmer, som var med omtrent 
fra starten.

Stort amerikansk lotteri men pæne firmagevin
ster.

Efter spisningen bal til kl. 0100. Støv damerne af 
og vis dem, at EDR er andet end ledninger, transi
storer og rævejagt.

Forhenværende medlemmer, som var med til at 
starte foreningen samt kammerater fra andre jyd- 
ske afdelinger, er også velkomne (med damer).

Pris for denne dejlige aften er kr. 17,50 pr. per
son excl. drikkevarer og betjening. Tilmelding til 
kassereren (eller i hans fravær til fru Rasmussen) 
på ovennævnte telefonnummer (Herning 5111) i ti
den 9—17. Sidste frist er onsdag d. 20. april.

Mandag den 25. april starter rævejagtssæsonen 63 
med den første prøvejagt jævnfør det udsendte pro
gram.

Tirsdag den 26. april kl. 2000 — generalforsamling.
Årlig ordinær generalforsamling afholdes som 

sædvanlig på Trianon med dagsorden i følge lovene.

HOLBÆK
Sidst vi mødtes, blev vi enige om at købe et kom

mercielt gitterdykmeter. Undertegnede og 8AU har 
faaet oplyst prisen paa forskellige modeller, hvilket 
der vil blive givet nærmere redegørelse for paa 
klubaftenen.

Og saa maa medlemmerne undskylde, at Kalund
borg-turen desværre endnu ikke er blevet en reali
tet, men jeg har været optaget med eksamensfor
beredelser. Efter paaske er det imidlertid slut, og 
saa skal det nok blive til alvor med turen.

Næste møde bliver saa mandag den 25. april hos 
2PU som sædvanligt, hvor vi maaske faar det nye 
gitterdykmeter at se. Vel mødt! Vy 73 52Z

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: 1PZ, Poul Sønderbæk, Axelborg 2 A, 

Horsens.
Næstformand: 6KY, Jørn Nielsen, Boligselskabet 

32, Horsens.
Kasserer: 4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 

58, Horsens, tlf. 2 18 34.
Sekretær: 9ER, Erling Nielsen, Strandpromena

den 38, Horsens, tlf. 2 71 71.
6JI, Jørn Isaksen, Sæbberup, Løsning.

Det faste program:
Mandag kl. 1925:

Rævejagt.

Torsdag kl. 2015:
Almindelig mødeaften.

Rævejægerne afsluttede lørdag den 26. marts vin
tersæsonen. Under festlige former blev der uddelt 
præmier, 1. præmierne gik til Reiner Schwan og 
5GM for henholdsvis sommer- og vinterhalvåret.

Månedens arrangement, april:
Lørdag den 30. april kl. 1900 som allerede meddelt 

i sidste OZ har vi denne aften tænkt os at arran-
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gere en fest, hvor vi inviterer vore naboamatører 
til at møde vore egne medlemmer i festligt lag. Til 
en pris af pr. næse kr. 10,00 vil der blive serveret 
sild, et par stykker smørrebrød og en øl. Sidste frist 
for tilmeldelse fredag den 22. april til 4GS.

Månedens arrangement, maj:
Torsdag den 19. maj kl. 2015:

Filmaften. Vy 73 9ER.

NORDALS
Formand: OZ9ND, B. Damkjær, Hvedemarken 15, 

Nordborg. Tlf. (044)5 0133.
Kasserer: Axel Nissen, Guderup.
Sekretær: OZ6LH, L. Hess, Broballemark. Tlf. 

(044) 5 19 56.
Som bekendtgjort i OZ sidste gang afholdes gene

ralforsamling i afdelingen onsdag den 27. april. 
Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskab.
4. Valg af formand.
5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en 

suppleant.
6 Valg af to revisorer.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt. Vy 73 OZ6LH.

NORDJYSK AFDELING
Call: OZ6EVA.
Klubhus: Høgstedvej 7, Frederikshavn.
Formand: OZ1MC. M. Christiansen, Kløvervej

29, Frederikshavn.

Program for april-maj.
Mandagene d. 18. og 30 april samt d. 9. og 16. maj

Klubmøde i lokalet.

Mandag den 2. maj:
Møde på Hotel Sindal kl. 2000, emne bekendtgøres 

senere.
Klubmøderne begynder med CW-træning kl. 19,00 

og derefter kl. 20,15 er der åbent hus for alle. Vi 
har masser af målegrej, så kom bare med dine op
stillinger og få dem målt igennem, trimmet o. s. v. 
Hvad du ikke selv kan klare, ordner vi i fællesskab.

Mandag den 14. marts havde vi auktion, der ind
bragte afdelingen et pænt beløb, så vi vil gerne 
følge successen op senere på året, kom derfor bare 
med dine stumper, vi gemmer dem til næste auk
tion.

Og så til sidst et lille klageråb fra kassereren. Der 
er en del kontingentrestancer, få dem indbetalt 
snarest — senior kr. 3,00 pr. md. og junior kr. 2,00 
pr. md. Kassererens QTH er — OZ5LY, Bent An
dersen, Villa Højbo, Lyngså.

Vy 73 sekretæren.

NÆSTVED 
Formand: OZ8BO.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.

Tirsdag den 19. april kl. 1900
kommer 7JX og demonstrerer Heathkit TX og RX, 
målegrej med mere. Kom frit frem allesammen, for 
der bliver noget at høre og se på.

Tirsdag den 24. maj
holder vi old-man aften med auktion, sludder over 
en kop kaffe o. s. v. Alle radiointeresserede er vel
komne med grej eller købelyst.

Vy 73 7HZ.

NYBORG
Lokale: Tårnvej 4.
Formand: OZ4WR.
Det bliver forhåbentlig til stor glæde for vore 

VHF-amatører. Det er lykkedes at få OIZ9AC her
over for at holde et foredrag om VHF og UHF. Vi 
vil i denne forbindelse indbyde vore nabo amatører.

Programmet for den følgende måned:
Torsdag d. 21. april:

Klubaften.

Torsdag d. 28. april:
VHF og UHF aften med OZ9AC.

Torsdag d. 5. maj:
Klubaften.

Torsdag d. 12. maj:
Foredrag. (Emne bekendtgøres senere).

Torsdag d. 19. maj:
Lukket i afdelingen (Kr. Himmelfartsdag).

Vy 73 de OZ6MI Per. 

SVENDBORG
Formand: Villiam Johansen, Skovbrynet 2, 
Svendborg, telf. 21 49 68.

Programmet:
Tirsdag d. 19. april:

Morsekursus og radioteknik.

Tirsdag d. 26. april:
Morsekursus og radioteknik.

Tirsdag d. 26. april:
Morsekursus og radioteknik.

Tirsdag d. 10. maj:
Morsekursus og klubaften.

Mødetid som sædvanlig kl. 1930.
Vy 73, Villiam.

ROSKILDE
Det første møde i de nye lokaler blev afholdt 

med bravour, selv om 3PO var forhindret i at kom
me. Nogle af Københavns-afdelingens svende var 
fulgt med 4AO ud til os, og jeg vil bringe jer alle 
73, TKS og BCNU. Køge-folkene saa vi ikke noget 
til, selv om vi ledte med lys og lygte! Hvor blev I 
af? Nå, men I er, som alle andre, velkomne.
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3PO var QRT, saa 4AO havde hele aftenen til 
gennemgang af rævespiller og maaden at bruge dem 
paa. Svend Aage fik sat ild i os, saa vi skal vist 
til at sæ'te ræve — RX paa byggeprogrammet. Maa 
jeg paa dette sted rette en speciel tak til 4AO for 
hans foredrag.

Desværre havde bestyrelsen været for optimistisk 
med hensyn ti lindvielsen. Denne må desværre ud
skydes, da vi endnu ikke er helt QRV, men vi har 
dog lagt et mødeprogram, der foreløbig ser saa- 
ledes ud:

19. april: Gennemgang af chassis’er og kabinetter.
26. april: Da skulle 3PO være QRV.
3. maj: Alm. mødeaften.

Samtlige dage er mødetiden 19,30 QTR.
Husk, hvis I har noget af klubbens grej, at det 

skal bringes tilbage ved første mødeaften.
Vy 73 Amigo.

STRUER
Formand: OZ8AH, Aage Hansen, Østerbjerg, Fou- 

sing pr. Struer. Tlf. 6 50 53.
Kasserer: Knud Loftager, Danmarksgade 59,

Struer.
Sekretær: OZ9FJ, Filip Jensen, Fuglebafcken 8, 

Gimsing, Struer.
Onsdag den 23. marts havde vi OZ4BM til at holde 

et foredrag om teknikken bag farve-TV. At den nye 
teknik vakte stor interesse, fremgik tydeligt af den 
store tilslutning, da der var mødt 32 mand til det 
i øvrigt fortræffelige foredrag.

Den 20. april kl. 19,30 vil 4BM igen holde et fore
drag for os paa B. & O. Mød præcis ved porten.

Hver tirsdag kl. 19,30 klubaften i klublokalet, 
Danmarksgade 3, Struer.

73 OZ9FJ, Filip.

SØNDERBORG
Mødet den 21. var jo mildest talt en fiasko, hvil

ket jo ikke mindst skyldtes undertegnedes mangel
fulde opgivelse af mødested i forrige OZ.

Lad mig derfor ad denne vej sende en undskyld
ning til alle dem, der forgæves ledte efter et sted, 
hvor vi kunne mødes, det skal ikke ske oftere. Men 
en tak skal I, der alligevel kom, dog have, og især 
OZ7GR, som endelig efter lang tids fravær igen 
dukkede op og på sin egen charmerende måde red
dede aftenen for den stakkels fortvivlede besty
relse — tak 7GR.

Endvidere indvilgede 7GR i at holde et foredrag 
for os over emnet „Transformatorer" — og jeg kan 
leve jer alle, at I vil ikke kede jer i 7GR’s selskab. 
Han skal nok få selv den mest kritiske af jer over
bevist om, at det at vikle en transformator og regne 
data ud,, er noget af det letteste, der findes — så 
mød endelig talrigt op, 7GR fortjener det.

Denne mødeaften er fastsat til mandag den 25. 
april kl. 1930 på „Strandpavillonen".

Vi fortsætter stadig med morsekursus for de in
teresserede, men hvad sikkert nok vildledte mange, 
var de tider, der var opgivet i sidste nummer, 
undervisningen foregår nemlig nu kun hveranden 
fredag, d. v. s. første gang i april den 15. og 29. 
o. s. v.

Ang. teknisk kursus se sidste nummer af OZ, og 
undskyld bustideme, jeg er venligt men bestemt 
blevet informeret om, at de der angivne tider var 
smadderforkerte, navn kun mod cigarer!

Vy 73 de OZ3SZ, Svend.

NYE MEDLEMMER

10122 OY8P, Pauli O. Joensen, Klaksvig, Færøerne.
10123 Karl Ejler Larsen, Ryesgade 116 A, 1. th., 

København 0. (A)
10124 Svend-Erik Knudsen, Tomsgårdsvej 54, 6., 

København NV. (A)
10125 OS Freddy Hansen, Birkedalsvej 8, Allerød.
10126 Ferdinand Jensen, Gårde.
10127 Bjørn Kristensen, Holmevej 221, Holme, 

Højbjerg.
10128 Ole Jørgensen, Vilh. Karisensvej 4, Hjørring.
10129 Finn Nielsen, Skibsradio, Hirtshals.
10130 Børge Jensen, Knæverhede gi. skole, Vok

strup, Sæby.
10131 Møller Christensen, Slagterigade 9, Brøn

derslev.
10132 Mikkel Hass, Østerbrogade 104, 4. th., 

København Ø. (A)
10133 Niels A. Bangsbo Andersen, Centralsygehu

set, Rønne.
10134 OZ8NI, N. Kirkegaard Nielsen, Bryrup.
10135 Henning Christoffersen, Hans Bøghsvej 19, 

Skagen.
10136 Industri- og Håndværkerskolen, Bispegade, 

Nykøbing F.
10137 Thomas Nielsen, Vestergade 14, Over Jerstal.
10138 Peter Kr. H. Bech, 0. Hvidbjerg, Redsted M.
10139 Kristen Andreasen, Søndergård, Mosbjerg, 

Sindal.
10140 Klaus Bertelsen, Kingosvej 2, Tåstrup.
10141 SM6AA.L, Bertil Bengtsson, Båthsg. 8, Gote

borg H, Sverige.
10142 Erik Hartwell, Skovholmvej 21, Charlotten- 

lund.
10143 Poul Ernst, Plastikfabrikken, Strandkærvej, 

Dagnæs, Horsens.
10144 Knud Christiansen, Kongensgade 12 B, Hel

singør.
10145 Oluf Stegmann, Skibet pr. Skibet.
10146 Helge Petersen, Sølvgade 21, 4 mf., Køben

havn K. (A)
10147 Jes Erik Matthiesen, Holm, Nordborg.
10148 Poul Bukalo, Moltkesvej 56, Haslev.
10149 Jens Jørgen Saaby, Rørsangervej 9, Knabbe- 

rup, Vejle.
10150 Peter Sørensen, Boligselskabet 46, Horsens.
10151 Ejvln Bech, Willemoesgade 26, 3., Århus N.
10152 Niels Damsgaard, Poul Slothsvej 4, Århus C.
10153 Helge Jensen, Refsvindinge.
10154 OZ8BW, H. W. Lorentzen, Otterup.
10155 Eigil H. Madsen, Husby, Ulfborg.
10156 Eivin Tonny Bech, Willemoesgade 26, 2., 

Århus N.
10157 Henrik Ronnenberg, Stensballe Strandvej, 

Horsens.
10158 Peter Andersen, Barfredsvej 44, 2., Frede

rikshavn.
10159 Palle Westergaard, Leandervej 10, Hasseris, 

Ålborg.
10160 OZ9FT, Helga Thuesen, Ommelsvej 17, Mar

stal.
10161 T. Røes, GI. Strandvej 416, Espergærde.
10162 Kristian Berg Hansen, Hjadstrup, Kappen- 

drup.
10163 Svend Slipsager, Ungdomshøjskolen ved 

Ribe, Vester Vedsted, Ribe.
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10164 Knud O. Nielsen, GI. Amtsvej 9, Allerød.
10165 OFR (S) L, J. Rasmussen, Jydske Signalpark, 

Lollandsgade 2, Fredericia.
10166 Svend Aage Andersen, Kongeleddet 11, Rød

by havn.
10167 John Andersen, Skovvej 21, 1., Korsør.
10168 Karsten Jacobsen, Østervoldgade 10, Rønne.
10169 Kurt Helmer Jensen, Fuglegårdsvej 2 A, 

Gentofte.
10170 Erik Søren Larsen, Telestationen Upernavik, 

Grønland.
10171 Leo Edelskov Sørensen, Kærmose, Gudum, 

Lemvig.
10172 Ole Rydahl, Havnevej 9, Grenå.
10173 Finn Ritz Jørgensen, FLD Lundebakke, 

Ilskov.
10174 Reimer Paulsen, Kruså Radio & Fjernsyn, 

Kruså.
10175 Alf Beck Nielsen, Vigerslev Allé 120, st., 

Valby.
10176 Arnold Baker Sørensen, Duntzfelts Allé 17, 

Hellerup. (A)
10177 Frank Jacobsen, Højerup, St. Heddinge.
10178 Per Olsen, Nordbyvej 2, 2. th., Vanløse. (A)
10179 Carl Lorenzen, Fælledvej 4, Haderslev.
10180 Svend Aage Hansen, Anker Heegaardsgade 

2, st., København V. (A)

Atter medlem.
9188 Knud W. Jensen, „Bøgelund", Byrum.
5978 OZ9BE, Jens Carl Bendstrup, Nørreagervej 

44, Tinglev.
8235 OZ4LS, SGe 520968, L. Schmidt, Høvelte- 

gård, Høvelte.
2475 OZ2GB, Vagn H. Andreasen, Lindevej 14, 

Roskilde.
5217 Kaj Skakke, Leos Allé 48 A, Tønder.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.

Nye tilladelser:
C 9789, OZ1LU, Ebbe Larsen, Solbakkevej 14, 

Charlottenlund.
(Har også amatør-radiosendetilladelse med 
kaldesignalet OZ1LL).

B 9011, OZ2FF, Finn Ove Baltzer, Bringevej 26, 
Jonstrup, Ballerup.

C 9756, OZ2FT, Flemming Larsen, Allevej 11, 
Knudsker, Rønne.

B OZ2HF, Stig Miller, Krudttårnsvej 133, Dragør. 
(Genudstedelse. Tidligere navn: Stig Møller 
Hansen).

C 8241, OZ3BQ, Bent Alfred Mogensen, Vester 
Allé 29, Vrå.

C 6668, OZ3HU, Hans Blumensåt Hansen, Konge
lundsvej 33, København S.

B 9144, OZ3VJ, Viggo Jacobsen, Kongensgade 65, 
Fredericia.

C 9719, OZ4AF, John Damlund Nielsen, Førslev 
Tuerum, Haslev.

C 8334, OZ4DE, Bent Dahlin Hansen, Læsøgade 7, 
Snejbjerg, Herning.

B OZ4ER, Erik Nielsen, Lyøvej 1, Kirkeby, Nord
borg.
(Genudstedelse).

C 7398, OZ4KG, Kai Frank Jørgensen, Hartmanns- 
vej 10, Karlslunde.

B 7048, OZ4LN, Erik Jakobsen, Skolevej 3, Brovst. 
(Postadresse: Nørregade 36, Flauenskjold.

Har også amatør-radiosendetilladelse med 
kaldesignalet OZ4KK).

C OZ4MG, Lauge Mossin Christiansen, Villa 
„Gransten", Øster Marie.

C OZ4MQ, Per Mogens Christensen, Nørre Allé 4, 
Assens.

C 9535, OZ4WB, Kaj Christen Bentsen, Hovvej 87, 
Kalundborg.

C 8648, OZ5BF, Bent Seibæk, Vodroffsvej 17, 
København V.

C 9515, OZ5DF, Helge Fabricius Jensen, Kærby, 
Kalundborg.

A 6485, OZ5JT, Jens Erik Thomsen, Brinken 4, 
Viby J.
(Genudstedelse).

A 2803, OZ5SQ, Klaus Dvinger, Drosselvej 9, 
Rungsted Kyst.
(Genudstedelse).

9360 OZ6FR, Frede Thomsen, Frederiksborgvej 161, 
København NV.

C 9129, OZ6LR, Bjarne Bøgard, Allégade 46, 
Haslev.

B 10019, OZ6RJ, Reinhard Anker Bro Jensen, Uls- 
højvej 6, Gug.

B 9281, OZ6SS, Sven Schack-Schou, Blykobbevej 
58, 1. tv., Kastrup.

B OZ7IR, Ingvard I. R. Nielsen, Svendsvej 1, 
Ølstykke.
(Genudstedelse).

C 9173, OZ8IB, Ib Steen Mørch, Åkjærsvej 1, 
Skive.

C 10103, OZ9TG, Henning Hedegård Christensen, 
Grimstrupvej 35, Næstved.

C 10035, OZ4EG, Erling Kofoed Phil, Nyvej, Øster 
Marie.

C 8703, OZ4RN, Kaj Nielsen, Visborg Mark, Had
sund.

C OZ5NP, Niels Sten Hansen, Vadbro 33, st. tv., 
Søborg.

A 9118, OZ6DS, Jørgen Christian Søndergård, Fin- 
sensvej 64, København F.
(Genudstedelse. Tidligere OX3DS).

B OZ6EVA, EDR Vendsyssel afdeling, Høgstedvej 
7, Frederikshavn.
(Ansvarshavende: OZ1MC, H. M. Christiansen, 
Kløvervej 2,9, Frederikshavn).

C 9981, OZ6GS, Georg Seelk, Østervang 20, Brede- 
bro.

B 5371, OZ6JE, Jens Østergaard Jensen, Indslev, 
Nr. Åby.
(Genudstedelse).

A 5840, OZ8KR, Niels Nielsen, Kiis, Understed, 
Sæby.
(Genudstedelse. Tidligere OY8KR).

A 6145, OZ9RN, Anton Reinhardt Nielsen, Ørne
vej 30, St. Havelse, Ølsted.
(Har også amatør-radiosendetilladelse med 
kaldesignalet OZ2RN).

C OY8NR, Poul Næs Sørensen, Grønlandsvegur 28, 
Thorshavn.

C 10122, OY8P, Pauli Olason Joensen, Selheygg, 
Klaksvik.

Inddragelser:
B OZ1JH, Jørgen Høegh Jensen, Valbygårdsvej 

55, 2. th., Valby.
B OZ1PR, Poul Werner Rasmussen, Aurikelvej 8, 

st., Valby.
B OZ3CF, Jørgen Christian Faxholm, Opheliavej 
2, Helsingør.
A OZ3KU, Henning Thorvald Blumensen, Anker 

Heegaardsvej 20, Frederiksværk.
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B OZ4JJ, Jørgen Hermann Jørgensen, Grønne
gade 24, Horsens.

C OZ6GI, Knud Erik Gjørtz Christensen, Ørvads
vej, Årslev, Brabrand.

B OZ6P, Brahni Kjeldsgård, Grenågade 3, Køben
havn Ø.

A OY8KR, Niels Nielsen, Bøgøa 4, Thorshavn.
(Nu OZ8KR).

OX3DS, Jørgen Christian Søndergård, Nipisat.
(Nu OZ6DS).

B OZ1EG, Eric Waldemar Gilsfort, Røllikevej 3, 
Risskov.

B OZ1GG, Herbert Giebel, Hesseldam 16, Åbenrå.
B OZ1PU, Poul Ove Larsen, Beatevej 14, 2., Valby.
B OZ1PW, William Bremer Petersen, Fuglebakke- 

vej 103, København F.
B OZ1SV, Svend Poul Emil Nielsen, Volden 50, 

Slagelse.
B OZ2AY, Tido Løvenhøj, „Granstuen", Præste- 

lodsvej, Melby.
B OZ2G, Georg Andersen, Dronninghus, Dronning

gårds Allé 82, Holte.
B OZ2GW, Sven Pape, „Lille Trudsø", Gimsing, 

Struer.
B OZ2JD, Jens Demuth Eriksen, Gasværket, Ny

borg.
B OZ2RE, Egon Emil Poulsen Rais, Skjørring, 

Galten.
B OZ3BL, Bent Larsen, Våbensted Centralskole, 

Saxkøbing.
A OZ3EC, Erik Regner Christensen, Anemonevej

4, Helsingør.
B OZ3HE, Helge Reinholdt Erndal, Veksøvej 71, 

Brønshøj.
B OZ3LF, Leif Junior Larsen, Teglværksvej 5, st., 

Nykøbing F.
B OZ3NN, Niels Nielsen, Tebbestrupvej 11, Vorup, 

Randers.
B OZ3PM, Karl Holm Jacobsen, Svendsgade 70 A, 

Esbjerg.
B OZ4AD, Karlo Andreas Dam, Pingels Allé 5, 

Rønne.
B OZ4CJ, Carl Åge Wallin Jensen, Vang, Hasle.
B OZ4CW, Keld Rossing Andersen, Guldborg.
B OZ4LR, Franz Siegfried Richard Christopher 

Leopoldus Løvenskjold, Vodroffsvej 57, 3. th., 
København V.

B OZ5AO, Arnold Krestian Johansen, Ville „Eng
bo", Østervrå.

A OZ5CE, Carl-Erik Eriksen, Grønlundsallé 37, 
Vanløse.

B OZ5DJ, Svend Jensen, „Hjørnet", Solhøjvej, 
Hedehusene.

C OZ5FD, Finn Søndergaard Jespersen, Fasanvej
5, Horsens.

C OZ5FV, Finn Grønning, Middelfartvej 181, 
Odense.

B OZ5ND, Niels Jørgen Helgren Jensen, Skov
fogedboligen, Boserup Skov, Roskilde.

B OZ5NE, Peer Rievers Jensen, Ved Bellahøj 7, 6., 
Brønshøj.

B OZ5RJ, Rasmus Jensen, Rosmose vej 48, Hvid
ovre.

B OZ6AU, Arne Baum Petersen, Hesseløgade 32, 3., 
København Ø.

B OZ6EB, Egon Borup Kristiansen, Holbergsvej 
32, Holstebro.

C OZ6GF, Georg Fetzer Stenneke, Telegrafkom
pagniet, Sønderborg Kaserne, Sønderborg.

B OZ6YZ, Erling Olesen Hvidberg, Stenum, 
Brønderslev.

A QZ7BZ, Steffen Magøe, Ræveskovvej 5, Gen
tofte.

B GZ7FR, Hendrik Frans Høegh Frie, Vesterfæl- 
ledvej 1 A, København V.

B OZ7LE, Carsten Leif Christian Eriksen, Kags
bro 15, Brønshøj.

C OIZ8EF, Erling Fokdal Hansen, Valhalvej 5, 
Roskilde.

B OZ8FK, Jørgen Thellemann Jensen, Strandvejen 
6, Hadsund.

C OIZ8PY, Poul Erik Sørensen, Bakken 3, Store 
Merløse.

B OZ8WJ, Kristen Willy Helmer Jensen, H. P. 
Christensensvej 2, Sorø.

B OZ9AY, Alfred Pedersen Holst, A S 253 Fiskeri
havnen, Århus C.

C OZ9BC, Christian Lund Christensen, Agerholm, 
Østervrå,

B OZ9EC, Ejnar Christensen, Engsiggade 7, 
Skjern.

B OZ9JA, Jørn Ankjaer Pedersen, Poulstrup skole, 
Vrå.

B OZ9KK, Knud Pedersen Arnold Nielsens Boule
vard 34, 3. tv., Hvidovre.

C OZ90W, Karl Erik Molbech, GI. Kirkevej 88, 
Herning.

C OZ9TR, Peder Thorvald Søderberg, Beatevej 
24, 1., Valby.

A OY6M, Finn Kennet Larsen, FLD 605, Thors
havn.

B OY8MR, Martin Haasen, Niels Finsensgøta 23, 
Thorshavn.

B OY8RJ, John Roger Jensen, Vid Gripsvegur, 
Thorshavn.
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*
Redaktører:

Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
Farum, t. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 
15, Horsens, tlf. (066) 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 
Horsens, tlf. (066) 2 18 34.

Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmester
vej 58, Horsens, tlf. (066) 2 18 34.
Øvrige annoncer: OZ6PA, Poul Andersen, Peder
Lykkesvej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.

Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 16. april 1966.
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