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Simpel prøveopstilling - en genvej til bedre print

Af OZ7BO.

Transistorteknikken og den dermed føl
gende miniaturisering har på afgørende måde 
ændret den eksperimenterende amatørs ar
bejdsmetode. Hvor man tidligere anvendte 
chassiser af jern eller aluminium — for man
ge var den mekaniske side af sagen et pro
blem — så er det i dag naturligt at benytte 
specielt til opgaven fremstillede print eller de 
færdigkøbte »Veroboard«, som jeg personlig 
synes er vanskelige og uoverskuelige at ar
bejde med.

Selve printfremstillingen har været beskre
vet indgående i OZ og volder næppe større 
vanskeligheder. Ved brug af negativ film 
efter tegning 2 : 1 og Kodak Fotoresist bliver 
resultatet i kommerciel klasse.

Vanskeligheden ligger i, at man oftest først 
er i stand til at fastlægge det endelige print 
efter en række forsøg, og under disse er print 
eller Veroboard absolut uhensigtsmæssige.

Jeg mener at have løst pro
blemet på en måde, som her
med videregives i håb om, at 
andre vil finde den ligeså prak
tisk, som jeg selv gør.

Man tager et bræt — gerne 
høvlet — af passende størrelse.
Tykkelse 7—12 mm. Det bør 
være så stort, at der er rigelig 
plads til opstillingen, der skal 
bygges. Diagrammet tegnes op på et eller fle
re stykker kvadreret papir i A4 format, idet 
konponentsignaturen tegnes i den størrelse, 
der svarer til de anvendte dele. Derefter fast
gøres papiret på træpladen med et par tegne
stifter, og der slås små messingsøm eller 
»dykkere« (10—15 mm lange) i træpladen til 
fastlodning af alle komponenter. Hvor flere 
komponenter mødes, bruges et søm for hver

ledning som vist på fig. 1. Herved lettes eks
perimenter betydeligt. Man bør anvende 
tynde søm, da varmekapaciteten ellers let 
bliver for stor og lodningen vanskeligere.

Inden komponenterne monteres, trækkes 
de nødvendige mellemforbindelser. Hertil kan 
i vid udstrækning anvendes blank tråd, der 
snoes et par gange om hvert søm. Lednings
føringen lægges helt ned på papir/træover
fladen. Lodning af mellemforbindelserne er 
nok bedst, men ikke ubetinget påkrævet til 
eksperimentopstillinger af kort levetid.

Nu kan komponenterne monteres. I de fle
ste tilfælde kan man undlade at klippe af til
ledningerne. Komponenten kan da uden vi
dere bruges igen.

Naturligvis er det ikke alle opstillinger, 
der er velegnede for dette system. Specielt 
VHF- og UHF-kredsløb, hvor ledningslæng
der er kritiske, eller hvor særlige skærmhen

syn må tages, vil metoden være 
dårlig. Men bortset herfra tror 
jeg, den vil være til stor hjælp 
og navnlig betyde, at man er 
helt sikker på, at det senere 
print bliver korrekt.

At det så også er fornøjeligt 
at arbejde med »breadboard«- 
opstillingen — den er dejlig 
overskuelig — skal kun anfø

res for fuldstændighedens skyld. Man kan 
f. eks. indføre måleresultater, spændinger, 
strømme, følsomheds- og forstærkningsangi
velser direkte på papiret. Ændrede kompo
nentværdier ligeså. Da det er så legende let 
at udskifte en komponent, er det meget mere 
fristende at forsøge at forbedre opstillingen. 
Det endelige resultat bliver næppe ringere 
herved. *
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Af OZ5PZ, P. K. S. Rosenbeck, 
Svanfolk pr. Kongerslev.

Forforstærker for 

AP radiotelefon

samt lidt om fremstilling af trykte kredsløb

Fremstilling af printplade.

Printpladen, der er 75X30  mm, saves ud 
med en nedstryger og files ren i kanterne.

Når man har pladen færdig, er man klar 
til at tegne kredsløbet ned på pladen, og det 
foregår på følgende måde. Man tager et 
stykke carbonpapir, husk det skal være et af 
dem, der smitter meget af, og laver et aftryk 
af tegningen på printpladen.

Nu kan man meget forsigtigt tage en lineal 
og en fin ridsespids og ridse samtlige streger 
op, men pas på, de må kun lige være kendt 
på pladen. Når alle streger er ridset op, fjer
ner man aftrykkene fra carbonpapiret, og nu 
står kredsløbet ridset meget fint ind i pladen. 
Grunden til, at carbonaftrykket fjernes, er 
denne, at når der kommer speed marker ink 
på, vil de løbe sammen akkurat som to slags 
maling, der ikke er tørre. Dette vil jo give 
ujævne kanter, og ligeledes, hvis lakken ikke 
dækker ordentligt, vil der blive små huller

i kobberbelægningen. Husk derfor, ingen 
snavs på de steder, hvor belægningen skal 
fjernes og godt med lak på, hvor den skal 
blive.

Vi er nu kommet til, hvor der skal dækkes 
med speed marker blæk, af det i flydende 
form, og dette gøres med en fin pensel.

Når man er sikker på, at lakken dækker 
alle de steder, hvor den skal, er man klar til 
ætsning, og det foregår i en 50 % ferriclorid- 
opløsning ved en temperatur på ca. 30 gra
der celcius. Man kan fremskynde ætsningen 
ved at skvulpe frem og tilbage med væsken. 
Til sidst, når al den overflødige kobberbelæg
ning er fjernet, vasker man pladen af under 
vandhanen og fjerner lakken med sprit.

Inden man monterer på pladen, kan man 
for at forhindre det resterende kobberlag i at 
irre overstryge hele denne side af pladen 
med CEFA Overall beskyttelseslak nr. 7100, 
og man kan udmærket lodde, efter at der er 
påsmurt lak. *-

Fiq. 3. Komponentplacering.

.Output
145MHz

Spoledata:
L1 3½ vind. udtag ved 1 vind. fra stel.
L2 4 vind. Begge spoler 1 mm sølvtråd. 
Spolerne vikles på en spoleform med jern- 
kerne og monteres på pladen.

Fio. 2. Printteanina.
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dog en væsentlig fejl: den er for dyr. For at 
slippe udenom den færdigbehandlede print
plade kan man selv lægge den lysfølsomme 
hinde på. Det er slet ikke så omstændeligt, 
som mange tror.

Man kan fra de store filmfabrikker få en 
såkaldt resist. Det er en væske, der er lys
følsom. Denne væske lægger man så på 
printpladen og lader den tørre. På den måde 
har man en printplade magen til den, man 
kan købe færdig. Derefter belyser man, frem
kalder og ætser, og så har man et virkelig 
pænt print, forudsat at tegningen har været 
af nogenlunde kvalitet.

Nu skal vi se på, hvordan man lægger 
resisten på. Man må først rense printpladen. 
Det gøres lettest ved at skure overfladen med 
fint skurepulver. Hvis man absolut vil have 
en blank overflade, kan man polere overfla
den med almindelig metalpudsecreme, f. eks. 
»Brasso« eller »Duraglit« (frarådes. TR).

Efter rensningen sørger man for at fjerne 
støv og al fugt. Det er meget vigtigt, at der 
ingen fugt er på overfladen, når resisten læg
ges på. Fugten kommer man lettest til livs 
ved at opvarme printpladen let. Den skal 
kun være lidt varmere end normal stuetem
peratur (håndvarm). Derefter tager man en

Montering.
Monteringen skulle der heller ikke være 

nogen vanskelighed forbundet med, idet man 
monterer fuldstændig som på placeringsteg
ningen. Hullerne til komponenterne skal bo
res fra printsiden og med en træplade som 
underlag, da pladen ellers vil blive grim på 
komponentsiden.

Montering i stationen.
Forstærkeren monteres under antennere

læet og forbindes sådan, at den ledning, der 
kommer fra modtageren og går til relæet, går 
til 145 MHz-udgang, og antennerelæet kobles 
ind på 145 MHz-indgang.

Stykliste:
1 stk. keramisk kondensator 12 pF.
1 stk. keramisk kondensator 33 pF.
2 stk. keramisk kondensator 5 pF.
2 stk. kondensator 5 nF.
1 stk. modstand 120 ohm.
1 stk. modstand 1 kohm.
1 stk. modstand 2,2 kohm.
1 stk. modstand 5,6 kohm.
1 stk. transistor AF 106 eller AF 139.

73

Spændingen til forstærkeren tages fra mod
tagerens anoedspænding over en spændings
deler og en diode til at stabilisere spændin
gen med.

Afprøvning.
Når forstærkeren er færdigsamlet, monte

res den i stationen eller løst på bordet med 
et 9 volts batteri som strømkilde. Man finder

Antennerelce Fiq-4 Tilslutning i modtager.

nu en station på 2 meter eller anvender måle
sender. Med måleinstrumentet på begrænser- 
rørets gitter justerer man nu LI og L2 til 
max begrænserspænding, og udtaget på L2 
justeres til største udslag. *

Om trykte kredsløb 
og forplader

Af DR 1343, Jens Sejer Johansen, 
Strandboulevarden 23, København Ø.

Jeg ser til min glæde, at 6PA har skrevet 
en artikel om tegninger til trykte kredsløb. 
Det har nemlig længe været min mening at 
skrive en artikel om fremstilling af trykte 
kredsløb, men jeg kunne se på manuskriptet, 
at den ville fylde alt for meget, hvis jeg også 
skulle tage mig af tegningen af printene.

Det er hårrejsende at se mange af de ama
tørfremstillede print. Det er ofte et under, at 
opstillingerne i det hele taget virker. Hvad 
har så skylden? Jeg tillægger »lakmetoden« 
skylden. Det er ikke alle, der kan føre en pen
sel med rolig hånd. Er der så andre metoder? 
Ja, der er den fotografiske metode. Man har 
i lang tid kunnet købe printplade, der er be
lagt med en lysfølsom hinde. Den plade har



lakpensel, dypper den i resist og smører det 
med jævne strøg ud over printpladen. Sørg 
for at strøgene er nogenlunde parallelle. Der
efter lægger man printpladen til tørre i vand
ret stilling og så støvfrit som muligt. Når 
pladen er tør, er den klar til eksponering. 
Inden vi eksponerer, skal vi lige se på teg
ningen. Det er nødvendigt, at lyset kan træn
ge gennem papiret. Det bedste, man kan 
bruge, er selvfølgelig film, men det kræver 
jo, at man skal sende tegningen til en repro
duktionsanstalt. Det er ikke fordi, det er sær
lig dyrt at få lavet en film, men det tager 
tid og er efter min mening lidt i strid med 
»amatørånden«. Hvis man skal lave mange 
print, vil jeg dog tilråde det — og blæse på 
amatørånden.

Den billigste måde er at tegne printtegnin
gen på et stykke kalkerpapir (kalkerpapir 
kaldes også utoplexpapir. Det ligner smørre
brødspapir, men er kraftigere). Man skal 
sørge for, at de steder, hvor man vil have 
kobber tilbage, ikke er afdækkede. Det vil 
sige, at man laver et negativ.

Negativet lægges over printet, og der bely
ses. Hvad skal man bruge til at belyse med? 
Almindelige glødelamper er ubrugelige. Bed
re er lysstofrør. Bedre endnu er de blå lys
stofrør, man bruger i lystrykmaskiner og til 
akvariefisk (Philips TLA 20W/05). Bedst, 
men også dyrest, er en højtryks kviksølv
damp-lampe (Philips har fremstillet sådanne 
lamper specielt til reproduktionsbrug). Jeg 
selv bruger et blåt lysstofrør, og det går ud
mærket og er ikke så dyrt (røret koster ca. 
10 kr.). Man lægger negativet over printpla
den og så helst en glasplade ovenpå igen, så 
man opnår fuld kontakt. Derefter belyser 
man. Belysningstiden er afhængig af, om man 
bruger kalkerpapir eller film, af tykkelsen 
af resistlaget, lyskilden, type og afstand fra 
printpladen og reflektionen fra underlaget. 
Jeg vil tilråde, at man først laver en prøve
eksponering på en lille stump printplade. 
Resisten er meget tolerant for overbelysning, 
og to til fire gange for lang eksponeringstid 
vil ikke gøre noget, hvis man ikke vil have 
finere detaljer med. (Finere detaljer er streg
tykkelser på 0,1 mm eller mindre). Man kan 
eksponere 30 sek. og 1-2-4-8 minutter og der
efter fremkalde. Man vælger derefter den be
lysningstid, hvor forskellen mellem svært
ningen begynder at forsvinde. Eks.: 30 sek. 
ses ikke. 1 min. synligt. 2-8 min. ser ens ud. 
Man vælger 2-minutterstrinet.

Når så belysningen er overstået, skal man 
til at fremkalde. Det foregår i en fremkalder, 
der er specielt blandet til resisten. Den købes
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færdig fra filmfabrikken. Men må sørge for, 
at der ikke kommer vand i fremkalderen. 
Man kan få en fremkalder, der indeholder et 
farvestof, så man får en blårød toning af 
stencilen. Den almindelige fremkalder giver 
en stencil i lys gul farve.

Pladen anbringes i en skål med fremkalder
1 30—60 sekunder. Skålen bevæges let for at 
opnå en hurtig fremkaldelse. Pladen tages op 
af skålen og afdryppes i få sekunder, hvor
efter den skylles med koldt vand. Vandet lø
ber let af pladen med undtagelse af nogle få 
dråber, der fjernes straks, da de indeholder 
fremkalderopløsning fra stencilen. Så hugger 
man konens hårtørrer og blæser pladen tør 
med varm luft. Hvis konen nu ikke har en 
hårtørrer, så forær hende en, eller opvarm 
pladen på samme måde som før du lagde 
resisten på.

Nu, mine herrer, er pladen klar til ætsning. 
Jeg skal for en fuldstændigheds skyld nævne, 
at det foregår i ferrikloridopløsning. Ca. 50 g 
ferriklorid til 100 ml (1 dl) vand. Ætsebadet 
kan bruges igen.

Når printet er ætset, fjernes stencilen med 
en klud dyppet i fremkalder, eller bedre med 
triklorethylen, nafta, xylene eller toluene.

Jeg vil ikke komme nærmere ind på, hvor
dan man borer huller!

Forplader eller navneplader.
Materialet er aluminium. Aluminiumpla

derne skal være anodiserede, farvede og om
hyggeligt »sealed«. (En sort anodisering kan 
man få lavet hurtigt og billigt hos en fornik
ler eller anden anstalt, der beskæftiger sig 
med fornikling og guldpålægning). Man smø
rer resist på, eksponerer og fremkalder som 
tidligere beskrevet. Jeg vil lige nævne, at 
man her kan bruge positiv film. Så får man 
en sort plade med hvid tekst.

Når pladen er fremkaldt, ætser man den i
2 % ætsnatronopløsning, til det farvede ano
diserede lag er ætset væk på de steder, som 
ikke er beskyttet af resisten. Efter skylning 
og tørring fjernes stencilen.

Denne metode giver en forplade, hvor de 
ætsede områder er ætset ganske lidt ned un
der den farvede overflade.

Og til sidst et par småråd i al almindelig
hed. Hvis I er et par stykker, så køb en hel 
printplade. Det er betydelig billigere end at 
købe udskårne stumper gennem detailhand
lerne.

Hvis I ikke kan få fat i resist og fremkal
der, så skriv til mig. Jeg kan også skaffe hele 
printplader, hvis der er nogen, der har inter
esse for det. *



2 meter sender
Af OZ5PZ, P. Rosenbeck, 
Svanfolk pr. Kongerslev-

Den sender, som skal beskrives i det føl
gende, har i nogen tid været prøvekørt hos 
undertegnede, og den har vist sig at køre 
upåklageligt. Jeg har derfor tænkt mig at 
lade konstruktionen gå videre, hvis der skulle 
være nogen, der står og skal til at bygge en 
2 meter sender.

Senderen starter med et krystal, hvis fre
kvens kan være fra 9,000 MHz og til 9,125 
MHz. Krystaloscillatoren består af ½ ECC83, 
hvis anodekreds er afstemt til krystalfre
kvensen. Derfra føres signalet videre til næ
ste rør, en ECC91, som kører som første og 
anden dobler. Fra dette rør køres igen videre 
til endnu en ECC91, der kører som tredie og 
fjerde dobler. Man kan også anvende den 
anden triodehalvdel i ECC83 som første dob
ler, man får så en triodehalvdel i den sidste 
ECC91, der kører som almindelig HF-for- 
stærker. Ved at anvende denne får man mere 
styring til PA, men der er nu styring nok i 
forvejen.

HF-droslerne og afkoblingskondensatorer
ne er anvendt for at få mere styring til de 
forskellige trin.

Blokeringen af senderen foregår ved hjælp 
af en spænding på ca. - 100 V, som fås fra 
ensretterens ene vikling gennem passende 
modstande. Denne spænding er ført frem til 
hvert rørs gitterkredsløb, og for at undgå 
selvsving og ustabilitet er den afkoblet til 
stel med 1 nF ved hvert rør. Ved sending 
kortsluttes spændingen til stel, og samtlige 
trin starter.

På forpladen findes tre instrumenter, ét 
for PA anodestrøm, ét for PA anodespæn
ding og endelig ét for HF-output. Desuden 
findes netafbryder, sikringsholder, volumen, 
kontrollampe, regulering af input, stik for 
mikrofon, stik for styring af modtagerkreds
løb og andet, der kunne ønskes styret sam
men med senderen. Endelig er der antenne
fatninger samt PA-afstemning.

Modulatoren består af en modulations
transformer MM1, som drives af 2 stk. EL84, 
der igen udstyres fra en EC90, der kører som 
fasevender.

Forforstærkeren består af en ECC83, og 
mikrofonen er en Ronette krystalmike. Mo- 
dulatorens to udgangsrør blokeres ligesom
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senderen med de - 100 V under modtagning. 
Det eneste, der trækker strøm under modtag
ning, er forforstærker og fasevender, som 
derved samtidig virker som bleedermodstand 
for ensretter nr. 2.

Strømforsyningen består af ensretter nr. 1 
og ensretter nr. 2. Den ene giver 6,3 V til 
senderrør og regulatorrør samt anodespæn
ding til PA- og doblertrin. Den anden trans
former giver 6,3 V og 250 V anodespænding 
til modulatoren.

Vekselspændingen fra første transformer 
på 420 V ensrettes gennem 2 stk. BY115 i 
serie. De to modstande på 100 kohm er for 
at udligne eventuelle uensartetheder i venti
lerne. Den ensrettede og filtrerede spænding 
føres over på anoderne af henholdsvis 2 stk. 
6L6 i parallel og et enkelt 6L6.

De to 6L6 i parallel bliver styret på gitte
ret af et EF94, der får sin anodespænding fra 
anoderne af 6L6 gennem en 2 Mohm mod
stand. Styregitteret af 6L6 er lagt på anoden 
af EF94. Regulatorrøret OB2 giver katoden 
på EF94 en spænding på + 105 V. Når der 
trækkes strøm fra udgangsklemmerne, vil 
udgangsspændingen falde. Dette får spæn
dingen på EF94’s gitter til at falde til en min
dre positiv værdi, og røret trækker mindre 
strøm gennem sin anodemodstand. Som følge 
heraf bliver spændingen på 6L6’s gitter mere 
positiv, og spændingsfaldet over røret falder 
og kompenserer for reduktionen af udgangs
spændingen.

Med de viste værdier kan spændingen ved 
regulering af potentiometeret give et output 
fra 180 V og helt op til 280 V. Strømmen, der
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Foto 1.
Her ses den færdige VFO. Efter LK-skalaen ses 

net afbryderen og øverst til højre kontrollampe og 
derunder sikring. Nederst til højre ses outputstik
ket. Til venstre derfor ses bøsninger for nøglen.

Af OZ4DX, Rudy Jensen 
Parkallé 38, Brøndbyøster, Hvidovre

VFO 3,5-3,8 Mhz
Den her beskrevne VFO indeholder to 

EF80, hvoraf det ene arbejder som triode- 
forbundet Vackar-oscillator. Kredsen er kob
let løst til røret via en spændingsdeler, som 
består af to 1 nF polystyren kondensatorer. 
Selve afstemningsspolen er stramt viklet med 
1 mm tråd på en 30 mm form af dem, som 
man brugte meget som glødemodstande i æl
dre BCL-spiller. Viklelængden er 62 mm, og 
vindingstallet er 36. Afstemningskondensato
ren er fra en FUG 16, 8—36 pF, som udmær
ker sig ved sin meget høje mekaniske stabi
litet. I anoden på EF80 er indsat to 1 kohm 
modstande for at undgå parasitsving. Nøglin- 
gen foregår ved at gitterblokere oscillatoren 
med en negativ spænding på nogle få volt, 
som fremkommer ved at hæve chassisets 
spænding over 3 kohm modstanden R1, som 
samtidig er formodstand til spændingsstabi
liseringsrøret OA2. Nøglingen er fuldstæn
dig chirpfri.

Det andet EF80 er bufferrør i kl. A for at 
isolere effektivt fra belastningsændringer på

oscillatoren. Anodekredsen er bredbåndsaf
stemt i området 3,5—3,8 MHz, og kredskapa
citeten består udelukkende af kapaciteten 
mellem viklingerne plus rør og ledningskapa
citeter. Spolen har 7X20 vdg. 0,3 mm laktråd 
i 7 kamre på en Prahn 9-kammerform og er 
forsynet med en 6 mm jernkerne. I det otten
de kammer er linken viklet med 6 vdg. 0,6 
mm PVC-ledning. I katoden er indsat nor
malt RC-kompleks til kl. A-drift. Ensretteren 
består af en Engel-transformer nr. 2610 på 
1X250  V/20 mA og 6,3 V/0,8 A, som lige kan 
trække hele VFO’en. Der er anvendt en bro
koblet selen ventil type B 250 C 75. Filtre
ringen klares af komplekset 2X50  μF 250 V 
og filterdroslen på 100 ohm.

Kasse og chassis er fremstillet af 2 mm 
aluminiumsplade, som giver ualmindelig god 
mekanisk stabilitet. Dette punkt har stor be
tydning for, hvor stabil VFO’en bliver. For
pladen er ud i ét med siderne. Selve chassiset 
er fastspændt med små vinkler, som det frem
går af fotos. Overalt er anvendt 3 MG skruer

kan trækkes, andrager ca. 70 mA for hvert 
6L6. I stedet for 6L6 kan anvendes 807.

Til slut skal bemærkes, at de - 100 V, der 
jo bliver kortsluttet ved sending, også bruges 
til at blokere et relærør, således at røret, når 
senderen ikke er startet, ikke trækker strøm, 
og relæet i anoden står i hvilestilling. Ved 
start af sender trækker relæet og foretager 
de nødvendige omskiftninger imellem sen
ding og modtagning.

Chassiset er et gammelt rack fra en strøm
forsyning til en radarstation, og pladen med 
alle huiler til rør og andre ting, der findes i

en sådan, er savet ud 1 cm fra kanten hele 
vejen rundt. Der er så påskruet en ny 2 mm 
aluminiumsplade, hvorpå transformerne er 
monteret. De andre enheder er bygget op i 
tre kasser hver for sig og forsynet med stik 
til strømforsyning.

Forpladen er af 2 mm aluminium, bund og 
bagside består af 1 mm aluminiumsplade. 
Endestykker og overside består af 1 mm 
jernplade med huller i kløverbladsform. Hele 
herligheden er til slut lakeret i grå hammer
lak.
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og møtrikker. Bufferrørets komponenter er 
anbragt i et rum for sig selv for at isolere 
yderligere for tilbagevirkning. For at få fast
spændt drejekondensatoren fra FUG 16 må 
man bore nogle 2,3 mm huller i bunden af 
denne og deri skære 3 MG; men pas på når 
du skal skære dette gevind! Brug en skarp 
tap og smør med sprit. Ellers risikerer du at 
stå med et hul uden gevind, der bare er ble
vet lidt større! Da LK-skalaen har et hul på 
1/4” ,  og drekoens aksel har en diameter på 
10,5 mm, må man fremstille et koblingsled til

denne. Dets mål ses på tegningen. De for
skellige komponenter under chassiset er mon
teret på passende støttebukke. Det er selv
følgelig bedst at anvende keramiske her. I 
øvrigt fremgår de forskellige komponenters 
placering tydeligt af fotos.

Hvis VFO’en ved afprøvningen nægter at 
svinge, så prøv at gøre modstandene på 1 
kohm i EF80’s anode mindre, f. eks. 500 ohm. 
Hvis disse modstande gøres for små eller helt 
udelades, kan der opstå parasitsving og VHF- 
sving. Vil den stadig ikke svinge, så prøv at

KOBLINGSLED FOR 
DREJEKOND. (1:1).

FORPLADE (1:4)
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Foto 2.
Her ses monteringen over chassiset. Yderst til højre 
ses spolen L1, derefter drejekondensatoren fra 
FUG 16. Så skimtes oscillatorrøret EF80. Ved siden 
af nettransformeren ses ellytten 2X50 μF. Lige bag 
denne skimtes formodstanden 3 kohm 5 W. Helt 
forneden yderst til venstre ses en bøsning til jord

ledning.

gøre overføringsblokken på 70 pF mindre. I 
øvrigt skal denne blok ikke være større, end 
at man får et pænt output fra bufferen, ca.

1/4 W. Går der gitterstrøm i bufferen, er ud
styringen for stor, og blokken må mindskes.

1 mit tilfælde gav 70 pF et fint resultat. Buf
ferens anodekreds indstilles til største out
put ved at dreje på jernkernen. Der står
2 volt over nøglen. Når den sluttes, er strøm
men igennem den 1 mA, så det er meget små 
effekter, man nøgler.

Da temperaturen inde i kassen stiger, efter
hånden som VFO’en bliver varm, må man 
temperaturstabilisere med passende konden
satorer. I mit tilfælde gav 10 pF N750 og 5,6 
pF N100 et meget fint resultat. Disse blokke 
loddes direkte parallelt på drejekondensato
ren. Jeg gjorde forsøg med andre værdier af 
disse blokke, resultatet ses på kurven. For at 
kunne dække hele området 3,5—3,8 MHz må 
drej ekondensatorens kapacitetsvariation gø-

Foto 3.
Her ses underbundsmontagen. Til venstre er Cl— 
C2 monteret på en støttebuk. Derefter er på den 
lange støttebuk monteret anodedroslen og diverse 
modstande. Filterdroslen ses nederst til højre. I 
øverste højre hjørne ses bufferrørets komponenter 

monteret i et rum for sig selv.

Stykliste.
2 stk. 220 ohm ½ W.
4 stk. 1 kohm ½ W.
1 stk. 4,5 (4,7) kohm ½ W.
1 stk. 3 kohm 5 W
2 stk. 0,1 Mohm ½W.
1 stk. 22 kohm ½ W.
1 stk. 1 Mohm ½ W.
1 stk. 70 pF keram.
1 stk. 100 pF glim. 2 %.
1 stk. 5,6 pF N100.
1 stk. 10 pF N750.
2 stk. 1 nF polystyrol 5 %.
5 stk. 5 nF keramisk.
2 stk. 5 nF 5 kV=
1 stk. 8 μF 350 V ellyt.
1 stk. 2X50 μF 250 V ellyt.
1 stk. FUG 16 3X8—36 pF drejekond.
1 stk. Philips rørtrim. 3—30 pF.
2 stk. EF80.
2 stk. novalfatninger.
1 stk. OA2.
1 stk. miniaturefatning.
1 stk. coaxstik.
1 stk. drossel 2,5 μH.
1 stk. filterdrossel 100 ohm.
1 stk. selenventil B 250 C 75.
1 stk. Engel nettransf. nr. 2610,.
1 stk. netafbryder.
2 stk. sikringsholder.
1 stk. signallampe med pære.
Bøsninger, skruer, møtrikker, vinkler, 2 mm alu
minium, spoleforme, tråd m. m. LK skala.

res en anelse større. Dette gøres ved at bukke 
en af de faste plader lidt indad. Båndet trim
mes ind med en Philips rørtrimmer på 3— 
30 pF, C2. Jeg vil senere beskrive et PA-trin 
med udgang på flere bånd, passende til denne 
VFO. *
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Tripler 432-1296 MHz

samt et nyttigt instrument 

til UHF-arbejde

Af OZ9FR, Flemming Rasmussen, 
Enghavevej 8, Odense.

Rundt om i landet tales der efterhånden 
lidt om 1296 MHz-båndet, derfor denne arti
kel som anvisning på, hvordan man forholds
vis let får lavet et signal på denne frekvens.

Det må vel antages, at det fortrinsvis er 
amatører, som har arbejdet med 432 MHz-ud- 
styr, der tager springet et trin opad, så der 
er derfor benyttet en varaktordiode af typen 
BAY66, som jeg ved har været anvendt rundt 
omkring som tripler 144—432 MHz.

1. BAY66 er ganske glimrende som tripler 
fra 144 MHz, hvor den tåler op til 12 W input 
og arbejder med en virkningsgrad på om
kring 60 %. Denne gode virkningsgrad skal 
man absolut ikke forvente, når den tripler 
fra 432 MHz, Mullard angiver en øvre brug
bar frekvens på omkring 1 GHz, derover slø
jer den hastigt af, således at den på 1,3 GHz 
kan tåle ca. 4 W input. Output er dog til
strækkeligt til diverse forsøg og forbindelser 
til en afstand af ca. 10 km under normale og 
rimelige antennebetingelser. Selve diagram
met er helt traditionelt for sådanne triplere. 
Indgangskredsen er afstemt til 432 MHz og 
efterfølges af et pi-led for at give impedans
tilpasning til dioden, pi-ledet er ligeledes af
stemt til 432 MHz. For at fremme harmoniske 
ligger idlerkredsen, der er afstemt til 864 
MHz parallelt med dioden, idlerkredsen er 
faktisk den vigtigste afstemning i tripleren, 
men med de viste værdier skulle der ikke 
være problemer med at ramme frekvensen. 
Sumfrekvensen, altså 1296 MHz, afstemmes 
med pi-ledet, der igen er løst koblet til ud
gangskredsen.

Den mekaniske side af sagen er foretaget i 
en messingbox med de viste dimensioner. Ved 
justering benyttes et følsomt drejespolein
strument med tilhørende diode og link og 
starter med at trimme 432 MHz-kredsen til 
max. ved at koble linken fra instrumentet 
løst til kredsene, derefter idler-kredsen og 
til sidst 1296 MHz-kredsene. Efterhånden som

Fig. 1.
L1 = 3 vdg. 1,5 mm Cu 6 mm ø, udtag 1 vdg. fra 
stel. — L2 — 2 vdg. 1,5 mm Cu 6 mm ø. — L3 — 
1 vdg. 1,5 mm Cu 6 mm ø. — L4 = Cu folie 0,2 mm, 
6X25 mm. — L5 = Cu folie 0,2 mm, 6X20 mm, udtag 
ca. 5 mm fra stel. — Cl, 2, 3, 4 — 3—6 pF keram. 
trimmer. — C6, 7,8 = 1—3 pF keram. trimmer. — 

R1 = 100 kohm ½ W. — C5 = BAY 66.

trimningen skrider frem, er det nødvendigt 
at efterjustere de øvrige trimmere, da der jo 
er en vis tilbagevirkning, dette gælder sær
ligt, når overføringskondensatorerne justeres. 
Prøv med forskellige indstillinger af overfø
ringskondensatorerne, indtil du er sikker på, 
at der ikke kan pines mere igennem.

En tingest, som kan være til umådelig 
nytte under arbejde med UHF, er et såkaldt 
coaxial-filter. Det her beskrevne har flere 
funktioner.

1. Som almindeligt filter til f. eks. den be
skrevne varaktortripler, hvor det anbrin
ges mellem udgang og antennen og derefter

Fig. 2.
Højde 30 mm. Materiale: 0,7 mm mess.

tunes ind til 1296 MHz. Da der ikke er kon
densatorer til at belaste og ødelægge kredsen, 
vil det sige, at den er meget selektiv, og der 
skal ikke røres ret meget ved indstillingen, 
før signalet er fuldstændig væk. Med de viste 
mål kan kredsen bringes i resonans fra om
kring 400 MHz og opad, brugbar til ca. 1,4 
GHz. Kredsen er udført som 1/4-bølgekreds, 
hvilket giver en bekvem anbringelse af ind- 
og udgangslinkene. Det er af stor betydning
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Fig.7

at sørge for god elektrisk forbindelse mellem 
huset og skyderen, delene kan evt. forsølves 
for at bedre dette.

2. Som absorptionsmåler inden for selvføl
gelig samme frekvensområde. På skyderen 
er der filet et hak for hver 5 mm og evt. et

3. Anvendelig som signalgenerator i for
bindelse med den viste probe. Det virker selv
følgelig som filter, omtalt under 1, men her 
er man igen p. g. a. den store godhed i stand 
til at tage netop den ønskede harmoniske fre
kvens ud og så være sikker på, at det er den

Fig. 4

større for hver 10., således at man hurtigere 
kan »tælle« sig frem til frekvensen. Man kan 
f. eks. lave et kurveblad, hvor man inddeler 
akserne i henholdsvis frekvens og antal hak. 
Som absorptionsmåler er det særdeles nyttigt, 
da man ofte famler lidt i blinde på disse fre
kvenser, som det almindelige gitterdykmeter 
ikke dækker. Det er nu meget let at kontrol
lere, om det er de rigtige frekvenser, man har 
i f. eks. oscillatorkæden til en 1296 MHz con
verter.

alene, man har til rådighed. I forbindelse med 
en 144 MHz-sender er man i stand til at fore
tage en nogenlunde god kalibrering af »pum
pen«. Man starter med skyderen helt inde, 
den første frekvens, hvor der kommer noget 
igennem, vil være 432 MHz, derefter trækker 
man jævnt ud i skyderen og mærker af for 
hver 144 MHz, der lægges til. Tegner man 
punkterne op i et koordinatsystem som tid
ligere omtalt, kan man nok selv tegne resten 
ind, så kurven bliver hel. *
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Af OZ3WW, Preben Høst, 
Østre Sandmarksvej 35, Køge.

Simpel VFX for VHF

Dette er en simpel VFX-sender, selv om 
den umiddelbart ikke ser særlig simpel ud. 
Øverst ser vi x-tal-osc., som svinger mellem 
skærmgitter og styregitter med et 13 MHz 
krystal. I anoden udtager vi 26 MHz, som 
man via en link overfører til en 26 MHz- 
kreds i gitteret, altså gitter 1 på det efter
følgende rør. I dette rør tripler vi og tager

altså et 78 MHz-signal ud fra en kreds i ano
den.

Selve oscillatoren kører med en stabiliseret 
spænding, som er til hele tiden, for at den 
ikke skal trække frekvensen, hver gang man 
starter sin udsendelse.

VFO’en ses under krystaloscillatoren. Den 
består af en ECC81, hvor den éne triode kører 
som VFO og den anden som reaktansrør. Sig
nalet fra VFO’en tages fra gitteret, og det 
føres via en blok på ca. 10 pF ind på gitteret 
af en anden triode, hvor man samme sted 
fører lavfrekvensen ind. Nu vil mange selv
følgelig sige, at det er forkert at modulere 
VFO’en; det er også muligt, at disse menne
sker har ret, men det er en dejlig let måde 
at få et stort (og ordentligt) sving på. Den kan 
godt køre uden mærkbar frekvenstrækning. 
Molulationskvaliteten kan blive fuldt ud lige 
så god som med alt andet PM eller FM.                          >

1 k

72 MHz forstærker 72MHz forstærker Dobbler P A
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Af OZ6FT, Flemming Aabin, 
Svinget 23, st. th., København S.

Buffer eller x-tal oscillator

Den er beregnet til min 2 meter sender. Jeg 
havde en VFO til min HF-sender, Heathkit 
type HG-10, den er også udstyret med et om
råde på 8 MHz til brug for 144—148 MHz, 
den består af en pentode/triode.

Petoden kører som oscillator, trioden som 
katodefølger med et output på max. 1,5 V og 
skal have et buffertrin, dels for at forhindre 
tilbagevirkning, dels for at få effekt nok til 
at triple.

Det eneste, der skal skiftes, er på styregit
teret, enten skal x-tallet sættes til eller de 
150 pF fra VFO’en Eller man tager krystallet 
ud af holderen og sætter VFO-kablet til.

Med de viste værdier har jeg bygget sam
me opstilling med EF 80 i min nye sender, og 
den virker på samme måde, dog er den ikke

prøvet med VFO, da jeg ikke har denne mere.
Det lille signal, der er brug for, skulle sag

tens kunne tages fra en transistor-VFO.
Allerførst havde jeg en kreds i på 7 MHz, 

afstemt med kun 5 pF, hermed kunne jeg 
køre 8 MHz VFO, 8 MHz x-tal eller 6 MHz 
x-tal, der så blev doblet til 12 MHz. Med de 
viste 27 pF er dette ikke gørligt uden at af
stemme kredsen med jernkernen.

Opbygningen er ikke særlig kritisk, jeg har 
intet foretaget for at afskærme på nogen 
måde i det første eksemplar. Dette er opbyg
get omkring en rørfatning, der er hævet 2 cm 
op fra chassiset, da det kneb med pladsen.

Jeg håber, nogle kan få gavn af opstillin
gen, inden alle skifter til transistorer, eller 
hvad med at lave noget lignende hermed?                *

I anoden på reaktansrøret sidder en kreds, 
som er afstemt til VFO’ens frekvens, altså 
ca. 5,5 MHz.

Dette signal føres via en link, eller som jeg 
har gjort, gennem en båndf ilterdåse, hvor 
kredsene er viklet til denne frekvens, hen til 
gitrene på blanderen, som består af endnu 
en ECC81.

I katoderne, som er slået sammen, sidder 
en kreds, som er viklet til 78 MHz, denne lin
kes til 78 MHz-kredsen fra x-tal-osc. Disse 
kredse, som ligger på 78 MHz, har jeg også 
viklet i en MF-dåse.

I anoden sidder en kreds, som ligger på 
72 MHz. Dette signal fremkommer ved at 
blande 78 MHz med 5 MHz-signalet fra 
VFO’en. Dette 72 MHz-signals udgangseffekt 
er meget lille og må derfor forstærkes en del 
op. Dertil bruges to forstærkertrin. Der kan 
måske blive lidt med selvsving i disse trin, 
men det fik jeg væk ved at lægge en blok på

1 nF til stel fra et udtag ca. 1,5 vinding inde 
på kredsen, som består af 6 vdg. + en Philips 
trimmer.

løvrigt har jeg brugt disse trimmere næsten 
overalt i senderen. Derefter følger et dobler- 
trin til 145 MHz, hvorfra man på almindelig 
vis går til PA-trinet, som består af en QQE 
03/12.

VFO og reaktansrør skal selvfølgelig køre 
hele tiden for at undgå frekvensdrift. Jeg af
bryder blanderen og skærmgitrene i de efter
følgende rør, når senderen ikke tastes. Oscil
latorerne kører på deres egen strømforsy
ning, som er stabiliseret. De efterfølgende 
trin samt glødetråde kører på en anden.

Som jeg skrev fra begyndelsen er denne 
sender ret simpel. Der er sikkert nogle, der 
synes, at den er for simpel, men der er sik
kert andre, som kan få glæde af konstruktio
nen. Jeg har i hvert fald haft megen glæde 
af den. *
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Forsotse for RTTY- converter

Af OZ7OF, Jørgen Hansen,
Vestergade 161, Silkeborg.

De i det følgende kort omtalte enheder 
er nyttige i forbindelse med en conver
ter som f. eks. den af OZ7T i OZ oktober 
1966 p. 347 beskrevne. Forfatterens con
verter ser lidt anderledes ud, men vir
ker stort set på samme måde, den inde
holder dog ikke filtrene, som derfor her 
er vist separat.

FM-detektor med og uden begrænser.
I indgangen sidder et båndpasfilter med 

afskæringsfrekvenser ca. 200 og 3100 Hz og 
derefter en omskifter mellem FM- og limiter- 
less-detektorerne. I Kmiterless-detektoren er 
der mulighed for at vælge mellem 850 og 
170 Hz skift med omskifteren SW4. Kredse
nes båndbredde bør være ca. 80 til 100 Hz 
for at få et passende kompromis mellem se
lektivitet og ringning.

Den viste begrænser er specielt udviklet 
med hensyn til lav faseforvrængning, der er 
ret skadelig over for RTTY-signaler. FM-dis- 
kriminatorens S-kurve er ret over ca. 1 kHz. 
De fleste TV-linieoscillatorspoler er særdeles 
velegnede til diskriminatorspoler, men det 
lader sig også gøre at vikle dem selv (se OZ 
61 side 321).

Af andre muligheder kan jeg nævne hete- 
rodynenheden, d. v. s. at man har den ene 
kanal fast afstemt til 2975 Hz og den anden 
blandet op til 2465 Hz. Hvis forskellige skift 
mellem f. eks, 50 og 1000 Hz ønskes modta
get, vil den anden kanal ligge fra 1975 til 
2925 Hz. En oscillator, der dækker området 
fra 4440 til 5440 Hz, vil da give differensfre
kvensen 2465 Hz. Det anbefales at bruge en 
af de fra ESB-teknikken kendte balancerede 
blandere.

To selektojecter vil også kunne bruges til 
adskillelse af de to toner. De kan da med for
del gøres variable i frekvens og tilbagekob
ling, så man kan tune til ethvert forekom
mende skift og tilpasse selektiviteten efter 
behov.

Hvis disse fire forsatse indbygges i conver
teren og kobles til basis-enheden, har man 
mulighed for at udvælge den forsats, der er 
mest effektiv over for de forskellige former 
for forstyrrelser, man måtte være plaget af.

Afstemt til 
370 k 2975 Hz

Fig. 1.
L3 og L4 er 88 mH
toroidspoler
($ 1,75 for 5 stk. hos
W6VPC,
1067 Mandana 
BIvd., Oakland, 
Calif., USA).
D og E er input til 
de to detektor- 
systemer.
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Til højre herfor:
En cross indicatorenhed hø

rer med til en komplet 
RTTY-udrustning. X og Y 
tilkobles D og E (fig. 1).

Herover:
Diode- og omskiftermatrix til 
fordeling af RTTY-signalerne.

Til venstre:
Reguleret strømforsyning. Sta
bile spændinger er navnlig af 
betydning, når der som her be
nyttes DC-koblede forstærkere.
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Den i fig. 1 viste udvidelse af demodulato
ren har vist sig at være særdeles velegnet, 
såfremt man har en strimmelsender og evt. 
en modtageperforator (reperf.).

TU-
indgang 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.

Der er ingen spørgsmål til dette nummer.

4440-5440 Hz Heterodynmetoden.

Balanceret
blander.

De fire 330 Ω 1 % modstande udligner 
variationer i diodernes ledemodstand.

Filterdel med selectoject.

Der vil på en normal fjernskriver station 
være tre impulsgivere, nemlig TU-udgang, 
fjernskriverens skrivekontakt (mrkt. 7B) og 
strimmelsenderens skrivekontakt (mrkt. TD). 
På det viste diagram er der foreslået fire im
pulsmodtagere, nemlig fjernskriverens mod
tagemagnet (mrkt. 7B), reperf. modtagemag
net (mrkt. 7TR), frekvensskiftenheden i en 
normal 80—10 m-sender (mrkt. FSK) og out
put til en AFSK (Audio Frequency Shift 
Keying) til en 2 m-sender.

Ude fra kommende signaler føres til fjern
skriverens papir, når kontakt 1 sluttes; føres 
samtidig til reperf.-strimlen, når kontakt 2 
sluttes; retransmitteres til 2 meter, når kon
takt 4 sluttes etc.

Det ses, at alle kombinationsmuligheder er 
til stede. Dioderne forhindrer forkerte kom
binationer. Hvis f. eks. 1, 2 og 5 var sluttet, 
ville 6 også være det, hvis ikke dioderne var 
indsat.

4, 8, 12 output kan evt. bruges til en 170 Hz 
FSK-enhed i 80—10 m-senderen. ☆

Kalibrering

af

tonegeneratoren
16.35
18.35 
20,60
21.83
24.50
27.50 
30,87
32.70
36.71 
41,20 

43,65
49.00
55.00
61,74
65.41
73.42 
82,41 
87,31
98.00 

110,00 
123,47
130.81
146.83
164.81 
174,61
196.00
220.00 
246,94
261.63 
293,66
329.63 
349,23
392.00
440.00 
493,88
523.25 
587,33
659.26 
698,46 
783,99
880.00 
987,77

1.046,50 
1.174,66 
1. 318,51 
1. 396,91 
1.567,98
1.760.00 
1.975,53
2.093.00 
2.349,32 
2.637,02 
2.793,83 
3.135,96
3.520.00 
3.951,07
4.186.01

De amatører, der har 
adgang til et ganske 
almindeligt gammel
davs klaver, har sam
tidig en let mulighed 
for at få kalibreret 
tonegeneratoren — 
hvilket bl. a. er af be
tydning, når man ar
bejder med RTTY. — 
Frekvenserne (i Hz) er 
skrevet på til venstre 
for tangenterne på fi
guren. Selv et dårligt 
stemt klaver vil være 
fuldt anvendeligt i 
praksis!

TR.
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Supraledningsevne.

Det er nu over 50 år siden, man gjorde en ejen
dommelig iagttagelse: Kølede man visse metaller 
ned til omkring det absolutte nulpunkt, det vil sige 
omkring - 273°, så forsvandt metallets elektriske 
modstand. En sådan iagttagelse kan godt give store 
perspektiver. Det lyder da forbløffende, at den elek
triske modstand i en metalledning kan ophæves, 
heraf følger jo videre, at der ikke udvikles lednings- 
varme, videre at man i så tilfælde kan reducere 
ledningssværsnittet, og videre at man kan reducere 
vægt og volumen af elektriske apparater og ma
skiner. Det er fremtidsudsigter i den helt store stil, 
og meget vil se anderledes ud på det elektroniske 
område om 10 eller 20 år.

Det er egentlig ganske forbavsende, men de store 
opdagelser eller opfindelser ligger som oftest gan
ske upåagtede en hel række år, inden de tages i 
brug. Tiden er ligesom ikke moden til dette eller 
hint fremskridt. Vi så detf da de danske ingeniører 
Pedersen og Poulsen opfandt tonefilmen. Der gik 
mange år, inden det slog igennem. Sådan var det 
også med farvefotograferingen, som brødrene Lu
miere allerede opfandt omkring århundredskiftet. 
Eller lad os tage et stof som penicilinet. Det lå 
i mange år gemt hen som kun en iagttagelse, indtil 
det blev taget frem af ubemærketheden. Og så 
kommer fremskridtet som en lavine.

Det er almindelig kendt, at den laveste tempera
tur, der kan frembringes, er -5- 273°. Den kendte 
fysiker lord Kelvin har givet navn til en tempera
turskala, hvor nul er = - 273°. Bruger man udtryk
ket som f. eks. 5 grader Kelvin, så ved man, at man 
er lige i nærheden af det absolutte nulpunkt. Her
nede ved disse lave temperaturer går al molekyl
virksomhed billedlig talt i stå. Dette er også for
klaringen på den stigende ledningsevne. Den elek
triske strøm er jo en vandring af frie elektroner 
gennem lederens krystalgitter. Ved almindelig tem
peratur f. eks. ved 20° Celcius vil de vandrende 
elektroner støde sammen med de termisk svingende 
atomer. Disse sammenstød hindrer elektronstrøm
mens forløb og danner en modstand mod samme 
strøm.

Ved lavere temperatur formindskes atomernes 
svingningen og elektronerne støder mindre hyppigt 
sammen. Ved det absolutte nulpunkt ophører en
hver termisk svingning, som følge deraf er mod
standen også ophørt. Så ligetil er sagen nu 
ikke, der er stadig fænomener, der ikke er 
helt afklarede. Trods den sene forståelse af forhol
dene lykkedes det allerede i 1913 den hollandske 
fysiker K. Onnes at give et stort bidrag til for
ståelse af supraledningsevnen. Det lykkedes ham 
nemlig at nedkøle kviksølv i flydende helium og 
derved gøre dette metal super ledende. Det samme 
lykkedes for ham med metallerne tin, bly, tantal 
og niobium. Det lykkedes ham at komme ned på 
en temperatur af 4,2 grader Kelvin, altså tæt opad 
det absolutte nulpunkt.

Fænomenet gav anledning til opdagelse af helt 
nye strømforhold. Strømmen flyder kun i en tynd 
overfladehud af 1/10.000 mm (en titusindedel mm).

Dette siger, at man kan nøjes med ekstreme tynde 
metalledningslag, der bærer en mange gange større 
strøm, end hvad der ellers er tilfældet.

Mange supraledere er perfekte magnetiske iso
latorer, som ikke tillader noget magnetisk felts ind
trængen. Også dette kan forklares udfra det omtalte 
overfladefænomen. Tynde folier er altså lige så 
virksomme som tykke ledere.

Supraledningsevnen kan ophæves ved hjælp af 
varmepåvirkning fra magnetfelter og stærke over
fladestrømme. For et hvilket som helst materiale 
gives der en kritisk temperatur, en kritisk over
fladefeltstyrke og en kritisk overfladestrømtæthed. 
Ved overskridelse af disse enheder går superled
ningsevnen tabt, og materialet vender tilbage til 
sin normale tilstand, det vil sige, det opnår sin 
almindelige modstandsevne.

B(G]

Fig. 1.
Feltstyrke B i Gauss af forskellige rene supraledere 
som funktion af den kritiske temperatur. Nb = nio

bium. Hg = kviksølv. Pb = bly. Til venstre for 
kurven er materialet supraledende.

I dag kender man over 24 metaller eller metai- 
legeringer, der kan gøres supraledende. Det er be
mærkelsesværdigt, at de bedste ledere ikke viser 
nogen supraledningsevne. Det kan i almindelighed 
siges, at elementer (atomer) med 3, 5 til 7 frie elek
troner i den yderste skal kan gøres supraledende 
ved afkøling ned til 1-—20 grader Kelvin, medens 
det ikke er tilfældet med elementer, der har flere 
elektroner end otte og derover. Der er fundet lege
ringer, hvis. overfladefeltstyrke ligger mellem 30.000 
og 100.000 Gauss. En særlig interessant legering er 
dannet af metallerne niobium og Tin. Desværre 
forringes de gode egenskaber ved bearbejdelse og 
bøjning. Medens en ikke bøjet tråd af dette mate
riale gav en overfladefeltstyrke på 50.000 Gauss ved 
en strømtæthed på 20 amp., så sank værdien til 
2000 Gauss, blot ved at den blev viklet op til en 
spole. Som man ser, er der problemer nok at tumle 
med. En gangbar vej er forsøgt af professor Rin- 
derer ved universitetet i Lousanne. Han arbejder 
med overfladesintring af forzinket niobiumtråd. 
Det kritiske punkt i denne metode er selve sin
tringstiden. Grunden til de enorme overfladefelt-
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enheder ved disse niobiumlegeringer er dannelsen 
af tynde supraledende strømtråde, der ikke danner 
sig i det indre men i randlagene, og som kan bære 
tusinder af ampere. Ved en fomylig funden lege
ring af gallium og vanadium har man ved 4,7 grader 
Kelvin opnået en feltstyrketæthed på 500.000 Gauss. 
Når man tænker på de almindelige gaussstørrelser, 
vi ellers arbejder med, 10—15000 Gauss, vil man 
forstå, at her er noget aldeles enestående, den ven
ter på sin udnyttelse.

Hvor langt er vi nu kommet i praksis med dette 
nye begreb supraledningsevne? Det må siges straks, 
at vi er kun ved begyndelsen, men vi kan forudse 
en rivende udvikling. Foreløbig kan vi anføre en 
interessant nykonstruktion, den supraledende elek
tromotor. Hvis motor- og statorledninger gøres 
supraledende, så vil motoren få en virkningsgrad 
på 100 %. Det kræver imidlertid, at rotoren ikke 
kan have den almindelige cylindriske form. Da de 
gennem statorspolen frembragte kraftlinier virker 
lodret mod rotoroverfladen, opstår der intet dreje
moment. Får overfladen derimod form af et poly
gon, så frembringes det ønskede moment. Det bli
ver således en roterende flux, som den der virker i 
enhver vekselstrømsflerfasemotor, der driver ro
toren. En stigen i frekvens gør, at motoren løber 
hurtigere. En efter denne tanke bygget motor af 
firmaet Western Electric løber 20.000 omdrejninger 
i minuttet. Omdrejningstallet var kun begrænset 
af hensyn til rotorens styrke overfor centrifugal
kraften, den kunne udmærket have været konstrue
ret til større hastighed.

De magnetiske lejer er en anden interessant ud
vikling. General Electric har udviklet en proto
type, på hvilke der på en spole af niobiumtråd er 
anbragt en supraledende skive. Denne bevæger sig 
kun i lodret stilling. En gennem spolen flydende 
strøm fremkalder en magnetisk flux, der støder 
skiven fra sig og holder den svævende med en 
kraft på 300 kg pr. cm2. Med lille afstand mellem 
skive og spole har man et magnetisk leje. Effekten 
egner sig også til konstruktion af det såkaldte svæ
vende kompas. Fig. 2.

Fig. 2.
Det supraledende kompas.

1 = lille svævende magnet. 2 = supraledende skål.

En interessant udvikling indenfor supraledere har 
fundet sted til brug for elektronregnemaskiner. Det 
drejer sig om et lille styreelement, den såkaldte 
cryotron. Navnet er indført af D. A. Buch, som 
udførte et grundlæggende arbejde på dette punkt 
i 1956. Dette element arbejder på den måde, at en 
indre leder får sin modstandsevne igen, såsnart der 
opstår et magnetfelt på grund af den i regulerings
spolen flydende strøm. Ser man på fig. 2, har man 
princippet, nemlig en niobiumstyrespole og en in
dre leder af tantal. Ved at betragte fig. 1 ser man 
af kurverne, at den kritiske feltstyrke for niobium 
ligger meget højt. medens den for tantal er bety
delig lavere. Det vil sige, at supraledningsevnen på 
den indre leder ophæves, medens rgeuleringsspolen
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stadig forbliver supraledende. På denne måde kan 
man styre et element. Der er dertil at sige, at 
skiftetiden er temmelig stor, betinget af den lave 
modstand i den indre leder. Den ligger i størrelses-

Fig. 3.
Princip for en supraledende cryotron.

1 = styrespole af niomium. 2 = indvendig leder af 
tantal.

ordenen af nogle mikrosekunder. Da strømmen ved 
supraledningsevnen koncentrerer sig om et tyndt 
lag på overfladen, har man tænkt på at erstatte 
tråden med en isolator, hvorpå er lagt et tyndt 
ledende metallag. Modstanden i sådant et lag vil 
under normale forhold blive noget større, hvorved

Fig. 4.
IBM’s filmcryotron i trykt kredsløb.

1 = styrespole af bly. 2 = indvendig leder af tin. 
3 = siliciumilte.

omskiftetiden kan gøres kortere. Den videre udvik
ling har ført til et element noget lignende som i 
fig. 4. Dette element er meget lille i størrelse og 
kan ved massefabrikation fremstilles på samme 
måde som trykte kredsløb. På grund af det meget 
lille energiforbrug har det været muligt at frem
stille en regnemaskine, som under anvendelse af 
1 million clyotroner forbruger meget lille energi. 
Det vil fremover være muligt at bygge me
get store og ydedygtige regnemaskiner efter dette 
princip, men i mikrominiature udførelse.

En anden mulighed for anvendelse ligger i ud
viklingen af særlige forstærkere med meget lavt 
støjniveau eller i højfrekvensdele med meget ringe 
tab og meget ringe støj. Her er en udvikling, 
der er i sin vorden, og som kan få stor betydning 
for kommerciel radio. Hvad radio i det hele taget 
angår, er der fremstillet supraledende hulrumsgene
ratorer for frekvenser indtil 10 GHz med meget høje 
godhedsfaktorer (højt Q). I en resonator på 270 MHz 
er der målt et Q = 2 • 106. Med sådanne resonatorer 
kan man fremstille frekvensnormaler (i stedet for 
kvartsure), så nøjagtige er de.

Det store problem ligger naturligvis i fremskaf
felsen af de meget lave kuldegrader. Som det lig
ger i øjeblikket, komprimerer man luftarten helium 
til væske, og når væsken fordamper, for eks. når 
den bevæger sig i spoler og hule ledninger, styrter 
temperaturen mod 0 grader Kelvin. Det er natur
ligvis en tung belastning for et mindre anlæg at 
måtte tilsluttes et kompressoranlæg. Ofte kan disse 
anlæg dog gøres så små som anlæggene i hushold



ningskøleskabe, og det må påpeges, at det er den 
samme helium, der går igen og kun virker på de 
nødvendige supraledersteder. Der er sørget for al 
fornøden isolation, så forbruget bliver yderst mini
malt. Det må siges, at alt dette kun er i sin vorden, 
men supraledning er en realitet, ingeniørerne frem
over vil tage med i deres konstruktioner.

Denne artikel peger ikke på noget, radioamatø
rerne kan få brug for i dag, men den peger frem
over, og den har forhåbentlig givet læserne et ind
blik i forholdene omkring ledningsevnen ved lave 
temperaturer og dermed også belyst de problemer, 
der knytter sig til varmens indflydelse på lednings
modstand og ledningsevne, det, der betegnes som 
den termiske indflydelse på elektronernes van
dring i metalliske ledere. Poul Andersen.

EDRs 40 års jubilæum
EDR er ved at blive voksen, vi nærmer os 

de 50, men lad os slå fast, at de fyrretyve år 
er også værd at fejre.

Derfor har hovedbestyrelsen besluttet, at 
vi vil fejre fødselsdagen d. 19. august, og det 
er en lørdag, så alle kan komme med.

Det er igen OZ4AO, Sv. Aage Olsen, fra 
Københavns afdelingen, der står for arrange
mentet, og med Nyborg stævnet i erindring 
behøver vi ikke at tvivle på, at det bliver en 
god fest.

Endvidere er OZ4SJ, Sv. Aage Jensen, Kø
benhavns afdelingens morselærer, med i fest
komiteen, han vil tage sig af det mere lystige 
ved festaftenen. Der er kun 5 måneder til ju
bilæet, så derfor, tag kalenderen og slå en 
tyk streg under den 19. AUGUST og tallet 40.

Vi har truffet aftale med Håndværkerfor
eningen, Dr. Tværgade. Det agtværdige Grev 
Moltkes Palæ.

Vi henstiller til afdelingsformændene om 
at være os behjælpelig med udbredelsen af 
beslutningen og minde de lokale medlemmer 
om festen. Vi håber at møde venner fra Ska
gen til Sønderborg, fra Esbjerg til Bornholm, 
ja, fra alle landets 43 afdelinger.

Vi vil indbyde vore nordiske radiovenner 
til at være med, vi vil gøre alt for, at det skal 
blive en god fest til en rimelig pris med stor 
deltagelse. Ferietiden er jo ikke slut på dette 
tidspunkt. Jeg kan røbe, at vi får besøg fra 
Czechoslovakiet og fra Vesttyskland og sik
kert mange flere lande i Europa.

Næste nr. af OZ vil indeholde mere detal
jerede oplysninger om EDRs 40 års fødselsdag 
d. 19. august 1967 kl. ca. 18.

MEN HUSK X I KALENDEREN DENNE 
DAG.

Vy 73 de OZ5RO.

V Æ R K S T E D S T E K N I K

Lakering af spejlbørstet 
aluminiumsflade.

Jeg har tidligere i OZ beskrevet, hvordan man 
fremstiller de smukke cirkelrunde mønstre, som så 
ofte benyttes på blanke aluminiumsflader.

En sådan aluminiumsoverflade plejer man at 
betegne som spejlbørstet. Imidlertid er al blank 
aluminium udsat for luftens oxydation, og den 
smukke overflade er kun lidet holdbar og bliver 
forholdsvis hurtig grå og kedelig. En sådan over
flade kan. man imidlertid lakere med klar cellulose
lak. Man må dog være klar over, at holdbarheden 
også her er ret begrænset. Klarlakslakering har kun 
en etlagsopbygning og for effektiv holdbarhed kræ
ves en firelagsopbygning i pigmenteret lak.

Det er af afgørende betydning for holdbarheden 
af en lakering på aluminium, at den forudgående 
behandling gennemføres perfekt. Den første proces 
før spejlslibning er derfor den grundige affedtning 
af metaloverfladen. Hertil kan bruges en rensevæ
ske bestående af fortynder eller triklorætylen. Af
fedtningen og rensningen af metaloverfladen fore
tages bedst af to gange, og man begynder oppe fra 
og går nedefter under anvendelse af en fiberbørste 
eller en vaskepensel. Derefter sker bearbejdningen 
af metaloverfladen med roterende børster, en kork
prop eller lign. Herved fremkommer denne såkaldte 
spejleffektvirkning.

Affedtningen og rensningen skal ske før børstnin- 
gen, og så skal metaloverfladen renses for frem
kommen metalstøv, som børstes af med en fiber
børste eller lign. Bedst er det, om man kan blæse 
overfladen ren (støvsuger). Det hele afvaskes med 
en såkaldt Tack Rag-klud. (Det er en støvfangende 
klud).

Affedtede og spejlbørstede metalflader må ikke 
berøres med de bare hænder. Man bruger handsker 
for at undgå svedspor fra hænderne, thi disse sved
spor lader sig endda ikke fjerne af fortynderen 
eller rensevæsken.

Celluloselakken påsprøjtes med en støvsugerfor
støver, men kan også stryges på med pensel. På- 
strygningen eller sprøjtningen skal foregå straks 
efter rensningen. Påføringen af lak foregår en til 
to gange og korsvis. Tørretiden er mindst 12 timer. 
Lagets tykkelse skal være så stort, at alle små 
spidser og forhøjninger, som fremkommer ved 
børstningen, ubetinget dækkes af lakken.

Man må passe på, at emne, rum og lak bar mindst 
en temperatur på 20 til 22°. Klarlakken besidder 
store fordele i hæfteevne og er bestandig over for 
luft og fugt. Pas på, at der er tørt under malingen, 
al fugtighed bør undgås.

Til afætsning af gammel celluloselak på alumini
um bruges en såkaldt lakfjerner. Først rives op med 
en grov sandpapir ganske let over det hele. Derefter 
påføres lakfjerner fyldigt med en pensel. Efter ca. 30 
min. skubbes den blødgjorte lak af med en spartel. 
Processen gentages, hvis virkningen ikke har været 
100 pct. Man må under ingen omstændigheder an
vende alkaliske stoffer som lakfjerner, de ødelæg
ger aluminiumspladens gode udseende.
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Nye konstruktionselementer i radiobranchen.
Jeg er ked af, at De ikke kan se ovenstående bil

lede in natura, det vil sige i naturlige farver, så 
ville De fryde Dem.

Skruer og møtrikker fremstilles nu i plastik og i 
alle størrelser og en række dejlige farver. Det er 
klart, at der er områder inden for elektronikken, 
hvor skruer af plastik fremover får stor betydning. 
Skruerne og møtrikkerne fremstilles i tre slags ma
terialer, nemlig plyamid (nylon), acetalharpix og 
polykarbonat. Sådan en skrues trækstyrke ligger 
omkring 6 til 700 kg pr. cm*. Det er naturligvis ikke 
særlig højt, men til en række formål er det fuldt ud 
tilstrækkeligt. Kugletrykhårdhed kan sættes til 700 
kg em2. Vigtig og af særlig betydning i elektronik
ken er den store elektriske gennemslagsstyrke, om
kring 20 til 30 KV/mm. Skruerne har en mindre god 
egenskab, de kan ikke tåle nogen særlig høj tem
peratur. Fra 80 til 130° er, hvad de kan tåle. Men 
ser vi væk fra denne fejl, er skruer og møtrikker 
af plastik anvendelige til en række formål. Tænk 
alene hvad det betyder, at de isolerer for strøm. 
Det betyder sikkerhed og besparelser. Skruerne er 
lettere end stål og aluminum, de forhindrer vibra
tioner i materialerne, og de ridser ikke de omgi
vende materialer. Skruerne er bestandige overfor 
de fleste syrer og alkalier samt olie og fedtstoffer. 
Vi vil komme til at se kunststofskruer i en række 
produkter i tiden fremover. Skruerne sidder ikke 
og ruster op, alene det er tilstrækkeligt til at på
kalde konstruktørernes opmærksomhed.

LIDT OM INDSATSBØSNINGER
Hvad er indsatsbøsninger? Ordet forekommer 

Dem sikkert helt fremmed. Indsatsbøsninger er en 
slags forskruning med indvendig metrisk gevind 
samt med en enkelt eller dobbelt tværfræsning i 
den ene ende. Endelig har samme bøsning gevind 
udvendig, sådan som det tydeligt fremgår af tegnin
gen. Materialet er messing, hærdet el. uhærdet stål. 
Indsatsbøsningen er selvskærende, således at den 
monteres i glatte huller uden forudgående gevind
skæring. En indsatsbøsning overflødiggør låseski
ver og andre sikringer, da den opslidsede del vil 
blive trykket sammen under montagen og derved 
øge klemningen i gevindet.

Indsatsbøsninger anvendes alle steder, hvor sprø
de materialer såsom aluminium, bakelit, plastik og 
træ skal samles ved hjælp af skruer. Indsatsbøs
ningerne forøger samlingernes styrke og muliggør 
skruer af mindre diameter. Når materialer skal 
tilknyttes emner eller apparatdele af forskellig 
slags, så er det en meget stor fordel at bruge ind
satsgevind. Lad os tage et enkelt eksempel som en

træplade, hvorpå der skal monteres en apparatkon
struktion. Konstruktionen skal for justering eller til 
eksperimentbrug aftages mange gange. Fastgjorde 
man nu apparatet til træpladen alene ved de gam
meldags forskruninger, ville trægevindet være øde
lagt ved ganske få ganges brug. Sætter man nu 
indsatsbøsninger i sin træplade, får man et smuk
kere udseende, og gevindet og skruerne kan anven
des i en uendelighed. Det samme er tilfældet i 
moderne plastikstoffer, og selv til aluminium løn
ner det sig at forstærke op med indsatsgevind.

Illustrationerne til denne artikel samt tabellen 
for indvendigt og udvendigt gevind forklarer fuldt 
ud anvendelsen og nytten af denne lille moderne 
opfindelse.

Der findes et særligt stykke værktøj, som benyt
tes ved monteringen. Det har et gevind i den ene 
ende, som svarer til bøsningens indre gevind. I den 
anden ende kan anbringes en topnøgle eller en 
skruenøgle. Det er såmænd det hele.

Mål i mm

Nr.

Indv. gev.
efter 
DIN 13

Jdv. gev nd

Læ
ng

de Min.
huldybde

1
Min. mat«- 
rialetykkelse

Lo
d h D H DIN L o

M 2,6 2,6 0,45 4,5 0,5 519 6 8 6

M 3 3 0,5 5 0,5 519 6 8 6

M 3,5 3,5 0,6 6 0,75 518 8 1° 8

M 4 4 0,7 6,5 0,75 518 8 10 8

M 5 5 0,8 8 1 517 10 13 10

M 6 a 6 1 9 1 517 12 15 12

M 6 6 1 10 1,5 13 14 17 14

M 8 8 1,25 12 1,5 516 15 18 15

M 10 10 1,5 14 1,5 516 18 22 18

M 12 12 1,75 16 1,5 516 22 26 22

M 14 14 2 18 1,5 516 24 28 24

Tabel over indsatsbøsninger.
Af stål: For metalliske materialer, kunststoffer og 

hårdt træ.
Af messing: For kunststoffer og hårdt træ.

Eks.: ENSAT M 3 type IN 22 b 
af stal.
ENSAT M 3 - st. IN 22b

D = udv. gevind.
d -- indv. gevind.

L = længde.
db= huldiameter vælges ved 

forsøg,

Firma Henning Klee, Krystalgade, fører indsats
bøsninger ved navn ENSAT-bøsninger. Muligvis er 
der andre firmaer og helt andre systemer, dette 
var blot, hvad jeg har haft erfaring med. Den, der 
har brug for ENSAT, bør skrive efter et katalog.

6PA.
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Kuglekontakt.
ITT har udviklet en ny glasrørskontakt, kugle

kontakten H25, der er beregnet for anvendelse som 
trykomskifter, for eks. i udførelse for trykte kreds
løb.

Kontaktenheden består af et gasfyldt glasrør med 
to kontaktstifter indstøbt i hver ende. I midten er 
anbragt en bevægelig j emkugle, der kan danne

kontakt mellem de respektive kontaktpar. Kuglen 
aktiveres af en forskydelig ringmagnet. Kontak
terne kan belastes med max. 70 volt DC, 0,5 A, 
40 VA. Figuren viser de forskellige mål og nær
mere oplysninger hos ITT Komponent, Gladsakse 
Møllevej 15, Søborg. 6PA.

Herkon H 25

ningen, bør man gøre, som det fremgår af ovenstå
ende tegning. I det hele taget siger sådan en teg
ning langt mere end mange ord. I a ser man kob
berrøret, der er sat en lille prop i bunden. Harpix, 
som er smeltet, hældes med en ske ned i røret. Når 
indholdet er stivnet, kan man bukke omkring et 
stykke rundjern, en rundstok eller lign. Er arbejdet 
til ende, og spolen har den rigtige form, varmer 
man op med en blæselampe eller lign., og indholdet 
løber ud.

6PA.

Fremstilling af kobberspoler.
Disse er i reglen af tyndvæggede rør, og vil man 

ikke have, at spolerne klapper sammen under buk

FOREDRAG M. V. I AFDELINGSARBEJDET
I december OZ efterlyste det på HB-mødet i 

Odense den 13. november 1966 nedsatte udvalg 
amatører, der ville være villige til at holde fore
drag i afdelingerne mod et ringe vederlag. Endvi
dere efterlyste man gode ideer til hjælp for arbej
det i afdelingerne.

Efterlysningerne gav et kvantitativt ringe resul
tat, idet der kun indkom 2 breve, et fra OZ9KY, 
K. Bûlow Thomsen, B. S. Ingemannsvej 2, Sønder
borg, der vil fortælle om VHF og UHF, og et fra 
Korsør afd., der gav en vis indsigt i de problemer, 
en afd. kan have at tumle med, samt gav oplysning 
om afd.s forsøg på at finansiere sine forskellige be
hov ved hjælp af aktieudstedelse, jfr. det på gene
ralforsamlingen oplyste.

På grundlag af dette og egne erfaringer vil ud
valget fremkomme med nedenstående betragtnin
ger, idet man ikke mener, interessen er så ringe, 
at der ikke er grund til at gøre mere ved det:

1) Ved henvendelse til kassereren kan afd.for-
mænd få udleveret en adressefortegnelse over fir
maer, institutioner m. v., hvor der er mulighed for 
at låne og/eller leje film af interesse for radioama
tører.

2) I afdelingsmeddelelserne i OZ vil man ofte 
kunne finde gode ideer til brug for sin egen afd.

3) Ved henvendelse til de amatører, der inden for 
den sidste tid har haft „værker" i OZ, vil man ofte 
kunne sikre sig en interessant aften.

4) Behovet for en landskredsleder må anses for 
ikke mere at være til stede. Fra starten i 1946 og
fremover blev der på dette område ydet en for
tjenstfuld indsats med oprettelsen og opretholdelsen 
af kontakten afdelingerne imellem. På grund af den 
hastige vækst i samfærdselsmulighedeme klarer afd. 
nu selv at holde kontakt vedlige gennem besøg hos 
hverandre.

5) Retablering af foredragskartoteket kan ikke 
lade sig gøre på det givne grundlag, hvorfor man 
beklageligvis må nøjes med efterfølgende „brugs
anvisning" :

Afd.formanden kontakter selv en foredragshol
der. Når tilsagn fra denne er opnået, skriver man 
til OZ6EP, E. Pedersen, Ålekistevej 2:11, Vanløse. 
I brevet, der skal afsendes i god tid før foredra
gets afholdelse, oplyser man foredragsholderens 
navn, adresse og evt. call, foredragets titel, tid og 
sted for foredragets afholdelse samt oplysning of, 
at man har opnået foredragsholderens endelige til
sagn om at komme. OZ6EP sørger herefter omgå
ende for, at de fornødne papirer bliver fremsendt 
til foredragsholderen og for at give kassereren 
meddelelse om udbetalingen af rejsepenge m. v. 
umiddelbart efter foredragets afholdelse. Af erfa
ring ved vi, at systemet fungerer helt OK.

73 OZ2MI, Mimi.
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I denne rubrik i febr. nr. har OZ5GB et indlæg 
om „en ny håndbog som den gamle“ — og er imod
— som du skriver — „små tekniske håndbøger".

Jeg gik og glædede mig ved tanken om „de små
bøger". Mon egentlig du har tænkt rigtigt, inden 
du skrev, 5 GB?

Der findes — mig bekendt —- ingen „strøm af tek
niske billigbøger" hvad amatørradio angår og slet 
ikke om sendere. Der er „teknik" nok — men i så 
lavt plan, at jeg ikke tror, ret mange amatører har 
udbytte deraf. Jeg ville da gerne vide hvilke. — Et 
andet er prisen på „en ny håndbog som den gamle"
— omredigeret og moderniseret — og ikke mindst 
med en ordentlig korrektur, så de mange tegnefejl 
og trykdito kan undgås. Er du klar over prisen på 
sådan en om 3 år? Den koster mindst det dobbelte 
af den gamle — ca. 100—120 kr. — måske mere i bog
handelen.

Jeg har tænkt på „håndbog" længe. Jeg vil ikke 
sige, den vi har, er forældet — jeg har lige lavet 
en „spille" efter et diagram fra „Radio Ekko" — fra 
1943 — og den kører fint. Men ærlig talt, håndbogen 
er et „monstrum". Især hvor elektronik og radio
o. s. v. ændres så hurtigt. Mange omtalte dele fin
des ikke mere, rør og kredsløb ændres, VHF og 
UHF — ja, VUHF breder sig. Så lave en dyr hånd
bog, der ikke er tidssvarende, nar den er trykt, vil 
være spild af tid og penge. Og skal den udvides, 
altså mere begynderstof og mere for „de videre
komne" — d. v. s. dem, der køber en færdig station 
med HEP og PEP og øreVOX — og gerne vil vide, 
hvordan man skifter en sikring — ja, så slår 700 
sider næppe til (den gamle er på 550 sider og vejer 
vel ca. 1 kg).

Så lad mig prøve at skitsere „fremtidens hånd
bog", som jeg kunne tænke mig den. Så kan andre
— eller du, 5GB — sige mig imod. Det er jo et 
spørgsmål, der skal løses engang, og vi alm. med
lemmer har jo da også et ord at skulle have sagt.

Altså — kap. 1 og 2 skal ikke i håndbogen. Laves 
som pænt særtryk i OZ-format. Suppleres op med 
et kap. 3, radioamatørens ordbog „hvad betyder?" 
Vi har mange udtryk: DR, OM, XYL, YL, TX, 
exciter o. s. v. o. s. v., som den nye ikke kender, 
og som han generer sig for at spørge om. Så skal 
der være et par pæne velkomstord fra EDR. Det 
er rart med et par velkomstord, det er, som man 
føler sig mere velkommen.

Dette lille tryk vel på ca. 30—34 sider sendes sam
men med første medlemskvittering. Kan også bru
ges som „pjece" på udstillinger o. lign. med en ind
meldelsesblanket i til evt. endnu nyere medlem
mer.

Så var det håndbogen, rettere bøgerne, jeg tæn
ker mig 4 a 5.

Bd. 1. Nuværende bogs kap. 3, kap. 4, kap. 6, 
endvidere fra kap. 11 det strømforsyning, der kan 
blive tale om. Begynderstof udvides både med 
BCL, LF-forstærkere, mere om højttalere, om dele
filtre og stereo samt lidt om båndoptagere. Det skal 
være en slags lærebog for skoler af alle slags, fol- 
ke-, mellem-, real-, tekniske — også amatører —
o. s. v. — en bog, der bliver rift om. Kap. 3—4 har 
jo evig gyldighed, så her må ikke spares. Diagram
mer og konstruktioner i dette bd. er kun med rør. 
Der tages strømforsyning med egnet til disse kon
struktioner. Enkle begynderkonstruktioner, der kan

laves ud fra almindeligt forekomne „søm". — Slet 
intet om sendere.

Bd. II. Begynderstof for „rigtige" amatører — 
d. v. s. igen kap. 3 og 4 samt amatørmodtagere af 
mere egnet art, småsendere og strømforsyninger 
hertil, ligeledes modulation, gerne flere transcei- 
ver-konstruktioner med rør, de kan laves meget 
simplere end de fleste vist i OZ.

Kort sagt, noget af det, der kan løse begynder
problemerne.

Bd. III kalder jeg „den store modtager" — om
handler kun konstruktioner for den viderekomne 
samt forslag til „forbedringer", ligeledes kun omh. 
rør.

Bd. IV hedder „Den store sender" — altså også 
kun for den, der kan mere end sin lille tabel og 
Fadervor. Selvfølgelig med modulation af enhver 
art plus strømforsyning. Især bør her lægges vægt 
på de mere moderne modulationsarter, på VFX
o. s. v.

Bd. V hedder „transistorbogen", omfatter væsent
lig — endnu da — VHF, UHF, VUHF både på sen
der og modtager, ligeledes modulation og strøm
forsyning.

Jeg tror, vi er så væsentligt dækket ind sådan. 
Visse ting bliver gengangere, f. eks. kap. 19, visse 
tabeller o. lign. går også igen og i alle bind. Tryk
ningen koster ubetydeligt, og da alle bind har sam
me format, er det kun at få det med. Jeg mener, 
bøgerne bør laves i ringbind, d. v. s. man kan tage 
uønsket „stof" ud, sætte nyt ind, tage f. eks. en 
enkelt konstruktion ud, lægge diagrammet i en 
plasticpose mod smuds — og sætte ind igen.

Håndbogen skal ikke komme hvert 10. år, den 
skal være under fortløbende udgivelse, stadig under 
udvikling som den hobby, vi har. Vil man have 
„det hele med", d. v. s. måske op imod 700 sider, 
bliver det dyrt, men mange af os er jo „speciali
ster", jeg er f. eks. „rørsmed", og mit grej blæser 
ikke ud af vinduet. Andre vil have det hele med 
i vestelommen. Det er jo igen det med moderen og 
datteren, og man kan så vælge det bind, man har 
mest interesse i.

Skal vi tro de kloge — og det skal vi jo — bliver 
det halvledere. Derfor skal vi ikke have en stor 
bog hvert 10. år, der er forældet — i hvert fald ikke 
„sidste skrig" — inden den er skåret op. Jeg vil 
komme med et forslag både for håndbogen og OZ. 
Sæt nogle konkurrencer i gang. Lov materialernes 
pris betalt til dem, der møder med noget virkelig 
godt og helst nyt. Lad det koste 500 kr., måske 
1000 kr. af og til. Nedsæt en dommerkomité, der 
bedømmer arbejdet og dets ydelser. Lav f. eks. én 
cm den letteste og simpleste begynderstation. Det 
er jo ikke stationer til de mange tusind kroner, der 
hjemmestrikkes, de fås jo konfektionssyet.

Mulighederne er legio.
Og lad os så „gå i krig".

Vy 73, 3305, Leo Hemmingsen.
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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

Ombygning og flytning.
På grund af ombygning og forestående flytning 

vil det være ret begrænset, hvad der vil frem
komme fra Traffic Department i dette og det føl
gende nr. af OZ.

Håber medlemmerne vil tilgive dette.

1967 International Mobile Rally.
Dette års International Mobile Rally, der foran

staltes af United States Air Force og Amateur 
Radio Mobile Society, vil blive arrangeret ved RAF 
Alconbury, Huntingdonshire, England, d. 18. juni 
1967.

Alle anstrengelser vil blive øvet for at skaffe en 
virkelig international repræsentation.

G3USA vil være aktiv gennem week-end’en den 
17.—18. juni 1967 og vil bekræfte alle forbindelser 
gennem de respektive QSL-bureauer.

SP DX Contest.
Den polske DX-klub under Polski Zwiazek Krct- 

kofalowcow indbyder alle sende- og lytter-amatø
rer til at deltage i en international contest, der 
afholdes fra

kl. 1500 GMT d. 1. april 1967 til
kl. 2400 GMT d. 2. april 1967.
Kun forbindelser med polske stationer vil give 

contest-points.
I løbet af contesten må den polske station kun 

kontaktes én gang på hvert bånd.
Alle bånd mellem 3,5 og 28 Mc/s må benyttes, men 

der må kun anvendes CW. Kontrolnummeret består 
af RST samt fortløbende QSO-nr. begyndende med
001. Hver QSO med SP-station giver 3 points.

Multiplikator er summen af polske distrikter på 
alle bånd plus specielle stationer, herunder statio
ner med SPØ.

Det samlede antal QSO-points på alle bånd mul
tipliceret med det samlede antal distrikter på alle 
bånd giver hver deltagers endelige resultat.

Vinderen i hvert deltagende land vil modtage et 
diplom. Hvis mange amatører deltager fra et land, 
vil der blive udstedt specielle diplomer til nr. 2 
og 3.

Logs skal udfyldes for hvert bånd for sig og un
derskrives med erklæring om, at alle regler og 
bestemmelser er blevet overholdt under testen.

Loggene skal inden 1. maj 1967 sendes til 
SP-DX-Club of PZK,
Contest Committee,
P. O. Box 320,
Warszawa 1, Poland.

I sidste års
polske DX-contest var der følgende danske place
ringer:

OZ1LO 2268 points OZ8SW 957 points
OZ4FF 990 points OZ4DX 378 points

„CQ“ World Wide SSB Contest.
Vi skal også erindre om „CQ“s World Wide SSB 

Contest, der finder sted fra

kl. 0000 GMT lørdag d. 8. april 1967 til
kl. 2400 GMT søndag d. 9. april 1967.
Det er kun tilladt single-stationer at anvende 30 

af testens 48 timer. De 18 timer, som ikke medreg
nes, skal tages i én, to eller maksimalt tre perioder 
på et hvilket som helst tidspunkt under contesten. 
Det behøver ikke at være ensartede perioder, men 
de må totalt andrage et minimum af 18 timer og 
må klart være indikerede i loggen.

Multioperator-stationer må operere hele 48 timers 
perioden.

Alle bånd fra 3,5 til 28 Mc/s må benyttes, men 
deltagelse er indskrænket til anvendelse af SSB.

Klassifikationer: Single operator a) alle bånd — 
b) enkelt bånd. Multi-operator a) KUN alle bånd.

Kodegruppe består af RS plus et fortløbende 
QSO-nr. begyndende med 001. Forbindelser mellem 
stationer på samme kontinent, men ikke i samme 
land, giver 1 point, medens forbindelser med sta
tioner i forskellige kontinenter giver tre points. 
Kontakt med station i eget land giver multiplika
tor-point, men ikke QSO-point.

Multiplikatorer: Multiplikatorer i denne contest 
betragtes som antallet af forskellige prefixer kon
taktet under contesten.

Et „prefix“ udgøres af en kombination af bog
stav/nr., som danner den første del af et amatør- 
kaldesignal (Wl, WA2, DJ2, DL4, GB2, 4X4, 5A1). 
Hvert prefix tæller kun én gang under contesten.

Scoring: Scoringen for en enkeltbånds-deltagelse 
vil være det totale antal QSO-points multipliceret 
med antallet af forskellige prefixer kontaktet på 
dette bånd.

Scoringen for en all bands-deltagelse vil være det 
totale antal QSO-points på alle bånd multipliceret 
med det totale antal af forskellige prefixer kontak
tet på alle bånd.

En station kan kontaktes én gang på hvert bånd 
for QSO-points, derimod kan prefix-kredit kun 
tages én gang uden hensyn til bånd.

Der vil blive udstedt diplomer til den højest- 
scorende singleoperatørstation i hvert land for hen
holdsvis

1. enkeltbånds deltagelse.
2. all bands deltagelse.

Desuden til den højestscorende multioperatør- 
station i hvert land.

Logblade kan rekvireres fra „CQ“.

Alle logs må være postdateret senest d. 15. maj 
1967 og skal sendes til:

„CQ“-Magazine,
14 Vanderventer Avenue,
Post Washington,
New York 11050.

Attention: WW SSB Contest.

Aktivitetstesterne.
På HB-mødet d. 26. februar d. å. i København blev 

forslaget om arrangement af aktivitetstester fore
lagt hovedbestyrelsen, der sanktionerede igangsæt
telsen af sådanne arrangementer.

Der foreligger på indeværende tidspunkt flere 
forslag til regler for disse tester — indsendt af 
interesserede medlemmer. Disse forslag vil nu blive 
gennemgået og afpudset og vil derefter blive bragt 
i april OZ, således at starten af testerne kan påbe
gyndes straks efter 1. maj d. å.

Forhåbentlig må deltagelsen i disse tester give 
udtryk for, at vi ikke har fejlbedømt aktiviteten 
blandt amatørerne.
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Don Miller, W9WNV, suspenderet 
af DX Century Club.

Ganske kort skal vi i dette nr. meddele, at EDR 
fra ARRL Awards Committee i brev dateret den 
20. februar 1967 har modtaget meddelelse om, at 
Don Miller, W9WNV, som følge af forskellige ure
gelmæssigheder i sin DX-trafik er blevet suspen
deret af DX Century Club, samt at kredit for for
bindelse med

K1IMP/KC4, Navassa Island 
VU2WNV, Laccadives 

VQ9AA/A, Aldabra VQ9AA/D, Des Roches
FR7ZP, Glorioso 1M4A, Minerva Reef

er suspenderede, ligesom der ikke vil blive kredit 
for fremtidige kontakter med Don Miller fra DX- 
lokaliteter, før nærmere meddelelse foreligger.

Besøg „Schleswig-Holstein" stævnet 
i Norderhafen på øen NORDSTRAND

Indledningsvis skal der henvises til sidste nr. af 
OZ, hvor der, som nogle måske vil sige, gemt i stof
fet fra Traffic Department stod averteret en ind
bydelse, der var kommet fra de tyske amatører i 
Schleswig-Holstein til en deltagelse i et amatørtræf 
på Nordsø-øen Nordstrand.

I betragtning af den gode deltagelse fra dette 
tyske distrikt i vort eget pinsestævne sidste år på 
Nyborg Strand, er det magtpåliggende for EDR at 
anbefale så mange af sine medlemmer som muligt 
at deltage i dette stævne på Nordstrand.

Til orientering for læserne skal det meddeles, at 
øen Nordstrand ligger ud for byen Husum, samt at 
den er forbundet med fastlandet ved en dæmning. 
Der kan således køres til samlingsstedet med bil.

Der er for øvrigt jernbaneforbindelse til Husum, 
hvorfra der er busforbindelse til øen.

Priser for overnatning ligger mellem 3,50 og 8 DM, 
medens fuld pension ligger på ca. 14 DM.

Selv om vi henviser til artiklen i sidste OZ, ville 
det nok være mærkeligt, om vi ikke i denne artikel 
gentog datoen, hvilket hermed sker:

Søndag d. 30. april 1967.
Ved henvendelse til OZ2NU kan yderligere oplys

ninger indhentes, ligesom der også herfra kan re
kvireres ansøgningsskemaer for de ansøgere, der 
kunne tænke sig for lejligheden at opnå en tysk 
sendetilladelse. Denne vil gælde fra d. 29. april til 
og med 1. maj 1967.

Henvendelse om licensansøgning må i øvrigt sna
rest finde sted, og det anbefales ligeledes, at man 
snarest skriver til DL1IW OM Petersen, Nordstrand, 
Osterdeich, Tyskland, vedrørende indkvartering.

Som lovet i sidste nr. skal vi bringe reglerne for 
mobil-contesten.

Regler:
Tider:

1000—1130 DNT.
. 1200—1230 DNT. Logaflevering.

Bånd:
80, 10 og 2 m AM og SSB, som bedømmes hver 
for sig. Der må dog gerne arbejdes blandet. 

Betingelser:
Efter hvert kvarter må en allerede kontaktet sta

tion kontaktes på ny. QSO’s med faste stationer 
bedømmes ikke.

Points:
Hver fuldstændig QSO giver 2 points.

Loggen:
Foroven på loggen angives: Navn, hjemme-QTH, 
kaldesignal, bil-nr. Loggen skal indeholde føl
gende rubrikker: Modpartens kaldesignal, RS og 
løbende nr. begyndende med 001, givet og modta
get, tid MEZ (DNT). Inden afleveringen af log
bladene udregnes det samlede pointstal, der tyde
ligt skal anføres i loggen. Kun sobert udførte logs 
vil blive bedømt. Kåring af sejrherren vil ske i 
løbet af eftermiddagen.
Hver testdeltager vil modtage et diplom af Distrikt 

Schleswig-Holstein.
Det skal sluttelig oplyses, at OZ2NU vil være 

EDR’s officielle repræsentant ved stævnet.
På gensyn dernede. OZ2NU.
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Resultatet af OZ-CCA testen 1966

TOP TEN
SCANDINAVIANS
1. OZ1LO 116.964
2. OH8RC 108.052
3. SM7AXP 72.285
4. SM3TW 46.008
5. OZ2NU 36.960
6. OH3MF 34.344
7. OH3YI 28.086
8. OH6VR 24.600
9. OH7NM 24.486

10. LA7H 22.680

TOP TEN NON- 
SCANDINAVIANS

1. I1LAO 156.211
2. F8PP 91.797
3. G3IAR 82.186
4. G3EYN 63.468
5. PY7AKQ 59.427
6. YO8DD 58,138
7. HB9QA 59.796
8. OK3CCC 50.481
9. UB5IU 47.034

10. UP2PT 45.696

TEN TOP 
CLUB STATIONS

1. UP2KNP 239.760
2. UP2KBC 156.750
3. OK3KAS 150.894
4. UA4KKC 136.620
5. UA3KAO 133.770
6. OH2AA 102.789
7. UB5KHQ 87.708
8. UA9KCA 86.346
9. UA2KAW 80.260

10. SP8KAR 75.990

CW-sektionen:

Portugal.
1. CT1OI

QSO
103

Points
5.746

Angola.
1. CR6DX

QSO
51

Points
2.170

Mozambique.
1. CR7IZ

QSO
50

Points
5.236

Eastern Germany.
1. DM3YPA
2. DM4HG
3. DM4YEL
4. DM2BBG 

Checklogs:
DM2BTO

QSO Points 
168 23.875 
121 19.110 

75 4.620 
4 48

- DM4WKL

Western Germany.
1. DL7CF
2. DL1GN
3. DL2LY

QSO
214
120

12

Points
48.253
17.685

516

France.
1. F8OP

QSO
401

Points
91.797

England.
1. G3IAR
2. G3EYN
3. G3JFY
4. G3OXI

QSO
247
255
103
125

Points
82.186
63.468
20.532
20.332

Hungaria.
1. HA1SB
2. HA3GA
3. HA5AF
4. HA6KNB

QSO
222
131

38
25

Points
36.411
14.490

2.223
1.170

Schweiz.
1. HB9QA

QSO
247

Points
50.793

Dominican Rep. 
1. HI8XAL

QSO
123

Points
24.570

Italy.
1. I1LAO
2. I1MIK
3. UV1B

QSO
427
107

25

Points
156.211

6.525
1.170

Norway.
1. LA7H
2. LA2Q

QSO
138
156

Points
22.680
18.614

Finland. QSO Points
1. OH8RC 365 108.052
2. OH3MF 206 34.344
3. OH3YI 145 28.086
4. OH6VR 154 24.600
5. OH7NM 144 24.486
6. OH2BEF 110 11.509
7. OH5OD 86 10.032
8. OH7NW 96 9.504
9. OH1UR 55 3.477

10. OH5WI 29 1.218
11. OH2YL 25 1.014
12. OH5WH 21 720
13. OH2FS 

Checklog: OH3TH.
1 3

Clubstations. QSO Points
1. OH2AA 411 102.789
2. OH7AA 237 46.748
3. OH2AL 11 297

Czechoslovakia. QSO Points
1. OK3CCC 230 50.481
2. OK1SV 211 45.333
3. OK1AFN 192 34.272
4. OK2BCH 73 5.925
5. OK2BEC 59 3.540
6. OK1DL 32 3.360

OK3CCV 55 3.360
8. OK2HI 42 2.632
9. OK3CDY 24 1.134

10. OK1KZ 20 319
11. OK1CIJ 18 780
12. OK1NK 25 750
13. OK1AIA 6 36
14. OK3CFL 2 12

Checklogs: OK1AEL — OK1AOX
— OK2OY — OK1KWR

Clubstations. QSO Points
1. OK3KAS 491 150.894
2. OK1KDO 259 28.560
3. OK2KDH 151 23.667
4. OK3KFV 122 116.125
5. OK2KJU 38 3.384
6. OK3KAP 56 2.736

Denmark. QSO Points
1. OZ1LO 356 116.964
2. OZ2NU 218 36.960
3. OZ4FF 125 22.479
4. OZ5CP 115 14.706
5. OZ4CF 108 12.960
6. OZ4H 84 9.072

7. OZ4VK 85 5.544
8. OZ8E 73 5.256
9. OZ5AR 69 4.275

10. OZ5KU 46 2.346
11. OZ2NQ 22 750
12. OZ8SW 18 648
13. OZ3PO 21 627
14. OZ8GF 21 600
15. OZ7NB 18 540
16. OZ3JR 14 228
17. OZ7XG 3 18

Checklog: OZ6TL

Netherland. QSO Points
1. PA0VB 39 3.480

Brazil. QSO Points
1. PY7AKQ 207 59.427

Sweden. QSO Points
1. SM7AXP 297 72.285
2. SM3TW 207 46.008
3. SM5CIL 101 9.744
4. SM6ALJ 60 5 856
5. SM7TV 71 4.830
6. SM6ANQ 63 4.662
7. SM3DMU 37 2.772
8. SM2DQS 32 1.296
9. SM5BDS 9 231

10. SM6DIU 
Checklog: SM7DQC

10 180

Poland. QSO Points
1. SP6AEG 116 16.764
2. SP6BAA 66 4.980
3. SP6TQ 39 3.276
4. SP9ZW/6 29 1.790
5. SP8AWP 21 1.035
6. SP4AAZ 17 603
7. SP3XR 14 378

Checklog: SP8ABQ — SP8KBM

Clubstation. QSO Points
1. SP8KAR 309 75.990

Europ. Russia. QSO Points
1. UA4NE 106 17,982
2. UA4ZA 129 17.040
3. UA1UD 163 15.120
4. UA3WA 123 13.965
5. UW3YT 170 13.125
6. UA1UC 142 11.853
7. UA4HW 71 10.330
8. UA4QP 113 9.828
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9. UW3XX 107
10. UA1ZH 124
11. UA3RO 89
12. UA3QV 66
13. UA3ND 52
14. UA4UE 70
15. UA3TA 41
16. UA3KRO 55
17. UA3KTV 46
18. UV3QQ 28
19. UA1ZZ 29
20. UA40R 33
21. UA3RR 20
22. UW3KAP 23
23. UA4LM 16
24. UA3DD 16
25. UW3BX 10
26. UW3PI 17
27. UA1BT 11

Clubstations. QSO
1. UA4KKC 397
2. UA3KAO 431
3. UA1KBC 161
4. UA6KAS 181
5. UA1KEO 92
6. UA3KRV 8

Kaliningrad.
Clubstations.

QSO

1. UA2KAW 417
2. UA2KAP 120

Asiat-Russia. QSO
1. UW9WB 149
2. UA9OO 87
3. UA9CC 71
4. UA9MX 70
5. UA9KVN 34
6. UW9OU 26
7. UA9CN 20
8. UA9HV 13
9. UA9HM 5

10. UW9WI 2

Clubstations QSO
1. UA9KCA 365
2. UA9KAM 220
3. UA9KTE 200
4. UA9KAZ 139

Ukraine. QSO
1. UB5IU 242
3. UT5EH 293
3. UB5TR 156
4. UT5SH 175
5. UB5SP 200
6. UB5ZE 203

7. UB5ARTEK 185
8. UT5XH 110
9. UT5HP 99

10. UY5LC 101
11. UT5LN 88
12. UT5KHB 67
13. UB6GX 60
14. UB5LC 41
15. UT5NW 41
16. UB5PO 26
17. UB5ML 6

9.478
9.288
7.896
5.304
5.198
4.752
3.140
2.907
2.646
1.170
1.131 
1.122

648
808
540
480
294
240
216

Points
136.620
133.770

26.052
24.554

7.722
216

Points

80.262
12.091

Points
16.812

8.460
6.468
6.132 
2.280 
1.116

780
273
36
12

Points
86.346
42.336
17.139
11.014

Points
47.034
35.685
32.076
29.700
25.120
24.282
18.513

11.-385
9.120
8.606
6.900
4.448
4.202
2.142
1.584
1.092
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Clubstations.
1. UB5KHQ
2. UB5KKI 

Checklog: UB5BO

White Russia.
1. UC2BA
2. UC2WJ
3. UC2SE
4. UC2WT

Azerbaijan.
1. UD6AM
2. UD6B.Z
3. UD6BW

Armenia.
1. UG6JJ

Turkoman.
1. UH8DP
2. UH8DH

Uzbek.
1. UI8CD

Taszhik.
1. UJ8AB

Kazahk.
1. UL7JE
2. UL7RR
3. UL7KKB
4. UL7RN
5. UL7IQ
6. UL7KDM
7. UL7SA
8. UL7IT
9. UL7IJ

Kirghiz.
1. UM9KAA

Lithuania.
1. UP2PT
2. UP2AW
3. UP2NV
4. UP2DX
5. UP2AV
6. UP2NR
7. UP2NL

Clubstations.
1. UP2KNP
2. UP2KBC
3. UP2KBA

Latvia.
1. UQ2HO
2. UQ2BX

Clubstation.
1. UQ2KCX

Estonia.
1. UR2LO
2. UR2GK

QSO
356

90

QSO
129
105
107

35

QSO
140
165
125

Points
84.708

8.556

Points
10.611
10.323

8.100
1.470

Points
25.137
17.604
14.478

QSO Points 
53 3.860

QSO 
137

105

76

QSO
170
133
135
118
142
114
71
57
60

QSO
125

QSO
234
149
101
100
71
39
23

QSO
648
540
93

9.240
4.730
3.075

728

Points
239.760
156.750

5.049

QSO Points
80 6.720
85 5.340

QSO Points
9 198

QSO Points
144 21.609
23 621

Canada.
VE2
1. VE2IL 

VE4
1. VE4SC

New Foundland.
1. VOIAW

TJ.S.A.
W2
1. W2ZV

2. WB2TFK 

W3
1. W3CBF

QSO Points

20

33

49

67

Checklogs: 
YO4XD —

660

1.680

QSO Points
3.366

QSO Points 

74 8.436

5.427

105

Points
13.662
8.961

W4
1. W4OMW 102 16.068
2. W4HOS 55 5.-544

Points
W5
1. WA5JMK 109 9.309

9.075
W6

Points 1. W6PQW 56 3.078
5.775

W8
Points 1. W8VSK 83 7.998
21.000
14,688 W9
13 352 1. W9KXK 31 2.142
12.078
11.948 Australia. QSO Points
8.892 1. VK3APJ 116 12.342
5.964
4.350 Romania. QSO Points
3.717 1. YO8DD 223 58.138

2. YO5LD 94 12.804
Points 3. YO9HP 80 4.647
11.484 4. YO6EX 35 1.184

5. YO2AHI 21 756
Points 6. YO2KAR 23 483
45.696 7. YO9AGI 21 441
25.016 8. YO8MH 13 336
12.360 9. YO8AHB 13 294

YO4WR/MM 
YO4AHE

Clubstation.
1. YO5KDL

Yoguslavia.
1. YU3WP
2. YU1SJ
3. YU1NGO
4. YU1KA
5. YU4VDE
6. YU1SF
7. YTJ1EXY
8. YU3DHP

Clubstations.
1. YU3BDE
2. YU1AAO
3. YU1IDE

QSO Points 
101 10.368

QSO
172
192
145
166
112
84

124
22

QSO
199
168
123

Points
41.850
37.572
19.995
18-573

9.072
8.544
6.552

552

Points
36.900
15.386
10.772

Husk den 16. OZ-CCA contest 1967. Den foregår 
den 15. og 16. april. Logs indsendes senest 15. juni

til Traffic Dept. Vedrørende reglerne henvises til 
OZ april 1966. OZ2NU.
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EA9EJ er aktiv fra Rio de Oro, endnu er han kun 
på 15 meter med AM, men i løbet af kort tid skulle 
der komme en all-bands SSB station og en TA33 
beam til ham fra Staterne, så til den tid skulle der 
ikke kunne blive større problemer med QSO.

Fra Norfolk Island er der for tiden to stationer 
aktive, idet både VK3AHI og VK2BRJ kører /VK9. 
Førstnævnte er mest på SSB omkring 14105 08/09, 
mens sidstnævnte er CW-mand omkring 14065. 
VK3AHI/VK9 beder om QSL gennem VK3ACW, 
mens den anden ønsker det gennem W4ECI.

W6KG og hans kone W6DOD påbegyndte omkring 
den 20. februar deres nye tur rundt i Afrika. Første 
gang skulle de kunne ventes i gang fra 5T5 og 6W8. 
Normale frekvenser er CW 14050 og SSB 14105 og 
14195 kc. QSL som sædvanligt gennem Yasme 
Foundation, P. O. Box 2015, Castro Valley. Cali- 
fornia 94546.

Mere nyt fra Stillehavet. VK2AVA vil efter pla
nerne komme i luften fra Lord Howe Island fra 
5.—15. maj. Han vil benytte en Galaxy transceiver, 
en trebånds beam og diverse andre antenner. Der 
vil i det store og hele kun blive tale om SSB-akti- 
vitet med adskilte sende- og modtagefrekvenser.

GI3CDF, der i sin tid var meget aktiv på 3,5 og 
7 Mc med SSB DX, er nu i Persien. Han er kom
met i luften med kaldesignalet EP2ML, så der er 
ingen tvivl om, at der i den kommende tid vil blive 
megen DX-aktivitet fra Det nære Østen. Han er 
aktiv på 7045 og 3798 de fleste aftener. QSL via 
GI3HXV.

Det er sandsynligt, at det nu er ved at være slut 
med Don Millers W9WNV’s DX-aktivitet, idet det 
forlyder, at han snart skal begynde som DX-red- 
aktør for 73 Magazine.

DXCC nyt ARRL har meddelt, at man nu har 
tilføjet Farquhar Island som selvstændigt land til 
DXCC, således at VQ9AA/F QSL vil blive godkendt. 
Derimod vil de ikke godkende K1IMP/KC4 for 
Navassa Island, idet licensen ikke er blevet udstedt 
af de rigtige myndigheder (FCC).

Båndrapporter:
3,5 Mc CW:

4CF: UAØG 22 - 3C1ZZ 22 - 7Z3AB 01.

3,8 Mc SSB:
3SK: I6KDB 22 - HZ1AB 22 - MP4TBO 21 - 

3C3FJZ/SU 23 - VS9ALV 21 - ZC4AK 21 - 7X0AH 22. 
4CF: CN8AW 22 - VS9HRV 23.

14 Mc CW:
1DX: CR6CK 20 - CR7IZ 20 - K/Wl—2—3 18—20 - 

LU5AQ 23 - PY2—7 - VP8JD 20.
4CF: LU8BAJ 22 - TA2AC 15 - VK2AXR 13 - 

ZL2AFZ 11.

14 Mc SSB:
1DX: CE6EZ 23 - CX9AAK 21 - CX9BBD 22 - 

ET3USA 18 - FG7XL 20 - HC6GM 23 - KH6CBQ 19
- LU2CF 22 - LU90E 22 - PZ1BW 24 - TN8AA 19 - 
VK2AP 18 - VP8IE 22 - YV1KZ—5FQ 22 - ZD3G 18
- ZP3AL—7IZ 21 - 8R1P 22 - 9G1JM—1YG 23 - 
9X5PB 19.

3SK: FB8WW 17 - FB8YY 16 - I6KBD 17 - TN8AA 
18 - VK9XI Christmas Isl. 17 - VQ8AX 17 - 
VU2WNV 17 - G3TTG/5R8 18.

4CF: KL7EFO 11 - 3C7ZM 16 - 5N2ABH 16 - 
JA1AG 09 - KR6UL 10 - SV1DO 12 - VE2BUJ/SU 17 
- OY7ML 13.

4ZZ: Wl—2—3—4—7—9 - OX3WK - VK3IP - 
TF2WKH - ZS6AIP - ZC4MO - 9H1N - OY7S - 
KR6IS - SV1BH - KL7OJ - 3C8RCS - JX5AK - 
KG6ALV - 4X4QO - PY4AS - 9A1AA.

21 Mc SSB:
3SK: FH8CD 09 - FH8CE 09 - SVØWL Crete 13 - 

TU2AY 10 - UF6FE - VS9ALV 11 - 9U5BB.
4CF: ISISEL 12 - TU2AY 14 - 4X4BL 14 - MP4BGL 

11 - 9H1R 14 - OD5FB 11 - KP4BCL 14.

28 Mc SSB:
3SK: OD5BZ 12 - TG9EP 15 - VS9ARV 10,

Det var så slut på de interessante ting, jeg kunne 
finde i denne måned. Tak for rapporterne og på 
genhør.

73 og god jagt de OZ7BQ,
Hans Jørgen Rasmusen, 

vær. 1001, Skodsborgvej 190, Nærum.

Træningstelegrafi.
Der sendes fra OZ4SJ, København.
Tid: Kun én time ugentlig — nemlig hver søndag 

formiddag kl. 1000—1100 DNT.
Frekvens: 3580 kc.
Input: 300 W.
Sendetype: Umoduleret telegrafi (Al).
Vi er nu kommet op på den hastighed af 60 tegn/ 

min., altså netop den hastighed der kræves til 
morseprøven for erhvervelse af amatørradiosende
tilladelse.

Hastigheden bliver altså i denne måned ren, klar 
tekst speed 60. — I næste måned vil der blive kørt 
med speed 80 og speed 100. Rapporter modtages 
gerne.

73 de 2NU.

144.000—144.100 MHz: Kun CW.
144.100—144.150 MHz: Kun CW samt ESB når der 

er balloner og satellitter „i luften".
144.150—145.850 MHz: Alle tilladte modulations

former.
145.850—145.950 MHz: Reserveret balloner og sa

telliter.
145.950—146.000 MHz: Beacons.
Ovenstående er den af IARXJ Region I vedtagne 

båndplan for 144 MHz. Grunden til, at den bringes 
igen, er ,at testsæsonen er indledt, og i den for
bindelse vil jeg opfordre til at overholde oven
nævnte båndplan. Specielt må og skal der tages 
hensyn til CW området — forholdene er sådan, at 
skal vi lave DX på VHF, må det foregå med CW. 
Rundt omkring i landet sidder der VHF DX-jæ- 
gere, der kun interesserer sig for CW — disse ama
tører er desværre alt for ofte generet af telefoni
stationer i området 144.000—144.150 MHz. Når der 
nu er udsigt til, at CW aktiviteten bliver koncen
treret i et 150 kHz område, må telefonistationerne i 
videst mulig omfang respektere dette — til telefoni- 
brug er der afsat 1700 kHz, hvori der er plads til 
mange stationer. Det 150 kHz brede CW område gør 
det lettere for CW DX-jægeren effektivt at aflytte 
området. Jeg vil ønske, at flere og flere VHF ama
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tører kommer i gang med CW, særlig nu, da vi er 
på vej ind i et solpletmaksimum, hvor mulighederne 
for aurora DX CW forbindelser vokser for hver 
dag, der går.

Aktivitetstesten:
I februar testen blev placeringerne:

144 MHz:
OZ6OH — 44 points OZ9CR — 13 points

1EE — 38 points 1LD — 8 points
3DC — 34 points 7BF — 8 points
9TJ — 31 points 9FR — 8 points
9GE — 29 points 9NS — 7 points
8SL — 26 points 4BK/p — 6 points
8UX — 18 points 4TA — 6 points
9AU —- 18 points 7HJ — 6 points
6MK — 17 poinis 3IC — 4 points
7LC 15 points 9EVA — 3 points
8EH 14 points 2PO — 2 points

432 MHz:
OZ9CR 3 points — 2PO 2 points — 5NM 2 points

På 144 MHz er der aktivitetstest den 1. tirsdag 
i måneden kl. 1900—2359 DNT.

På 432 MHz er der aktivitetstest den 1. onsdag 
i måneden kl. 2200—2359 DNT.

Logs sendes til undertegnede inden den 20. i må
neden.

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

Testresultat:
Resultat fra UK7 og 

den 26. december 1966
2 meter klubbens juletest

1. OZ6OL — 40 P- 20. SM7ADC — 14 P
2. 6WJ — 35 P- 21. OZ9AC — 13 P
3. 6OH — 33 P- 22. 7AJ — 13 P
4. 5NM — 31 P- 23. 8UX — 13 P
5. 8SL — 29 P- 24. 3VO — 12 P
6. 6MK/p — 29 P- 25. 5SB —. 10 P
7. 1EE — 28 P- 26. 9CR — 10 p
8. 6FL — 25 P- 27. 2ME — 10 p
9. SM7DEW — 23 P- 28. 9VN — 7 P

10. OZ4HX — 22 P- 29. 7EV — 7 P
11. 7MK — 20 P- 30. 1LD — 7 P
12. 9HV — 20 P- 31. 2SD — 6 P
13. 1OF — 18 P- 32. SM7AED — 6 P
14. 1NF — 17 P- 33. OZ5JD —• 4 P
15. 6RJ — 16 P- 34. OH2DV — 4 P
16. SM7AHZ — 16 P- 35. OH3WL — 3 P
17. OZ1RH — 15 P- 36. OH2NX — 2 P
18. 4SJ — 15 P- 37. OZ9HN — 1 P
19. 2PO — 15 P-

Best 73 de SM7DTE, Bjorn.

Desværre har jeg endnu ikke fået resultatet fra 
de VHF-tester. som 2 meter klubben ved OZ9AE 
skal bedømme.

For at få en lidt bedre service overfor de amatø- 
tører, der deltager 1 de af 2 meter klubben arran
gerede tester, vil jeg hermed foreslå, at testresul
tatet SKAL fore’igge senest 45 dage efter testens 
afholdelse!

Testkalenderen.:
26. marts: 144 og 432 MHz tjekkisk påsketest, 0800 

—1200 og 1300—1700 DNT.
1 .og 2. april: DARC ESB-test og SRKB-test.
6. og 7. maj: SSA maj-test.
27. maj: EDR’s 432 og 1296 MHz test.
10. og 11. juni: UK7 og 2 meter klubbens test.

Internationalt VHF-nyt:
I Sverige er SM4UKV igen i gang — under ledelse 

af SM4COK og SM4BU har amatørerne i Örebro 
bygget en ny sender med 50 watts input til en 
829B, frekvensen er som tidligere 145.000 MHz. — 
SM4UKV sender hele døgnet — QTH er 4 km syd 
for Grythyttän, QRA HT23g — højde over havet 
er 298 meter.

Den første QSO på 432 MHz via aurora fandt sted 
den 4. sept. 1966 mellem W9AAG og K9AAJ. W9AAG 
kørte med 30 watt og en 40 element yagi, og K9AAJ 
kørte med 450 watt og en 96 element beam.

Max-Planck-Instituttet for Aeronomie har i fe
bruar måned fået tilladelse til at drive to aurora 
beacon sendere i frekvensområdet 145.950—146.000 
MHz. Den ene sender bliver lokaliseret nær Heide 
i Slesvig-Holstein, kaldesignal bliver DLØPR, og 
den anden sender bliver placeret på TV-station 
Borlänge nær Falun i Sverige, kaldesignal SM4MPI. 
Effekten bliver mellem 300—500 watt. Begge sen
dere vil i tilfælde af aurorareflektion blive modta
get og registreret på en modtagerstation nær ved 
Lilleström i Norge. DLØPR forventes i drift i slut
ningen af maj måned og SM4MPI i slutningen af 
juni. Rapporter om aurorareflekterede signaler fra 
disse to sendere bedes sendt til:

Dr. L. Lange-Hesse, DJ2BC, 
Max-Planck-Institut für Aeronomie,
3411 Lindau,
Postfach 20,
West Germany.

Den 28. nov. 1966 kl. 1010 GMT lykkedes det at få 
moonbounce QSO på 144 MHz mellem VK3ATN og 
K2MWA/2. Signalet fra VK3ATN var lige over støj
niveauet i modtagerudstyret hos K2MWA/2 — sig
nalet, der blev modtaget hos VK3ATN, var op til 
18 dB over støjniveauet. Tx hos VK3ATN er med 
150 watt input, antennen er 4 stablede rhombic’S — 
hos K2MWA/2 blev der anvendt 1 kW input og en 
60 feet parabol!

Aktivitet:
I februar måned har der været auroraåbninger — 

den 7. havde OZ7LX QSO med: SM7DNS, SM5BSZ, 
UA1DZ, OH0RJ og SM6CHK og hørt blev: SM3AFR, 
DL9AR, LA9T, LA5EF, OH3WL, SM4AMM, SM5- 
BDQ og PA0PAL. I samme åbning hørte OZ9CR 
SM5BSZ med 59a, men fik ikke QSO. Den 23. havde 
OZ3GW aurora-QSO med LA5EF og hørte OH2, 
SM0, SM5 og UR2 stationer. De bornholmske ama
tører er stadig QRV på 144 MHz og vil gerne i QSO 
med de andre landsdele, så pse husk at dreje anten
nen mod Bornholm.

432 og 1296 MHz nyt:
På Fyn er der lagt op ti Iden helt store indsats 

i UHF-testen i maj måned. OZ7HJ forventes QRV 
på 1296 MHz fra en 13 etagers bygning i Odense, 
OZ6AF på 432 og 1296 MHz fra Trebjerg, OZ9FR 
ligeledes på 432 og 1296 MHz fra Båring, derudover 
4—5 andre stationer på 432 MHz. Jeg håber, at alle 
UHF-amatører vil være QRV den 27. maj, så vi kan 
få en god test. I den forbindelse vil jeg gerne høre 
fra dem, der forventer at deltage — bånd og QTH 
bedes opgivet, så jeg i maj OZ kan bringe en over
sigt over den forventede deltagelse.

OZ4EM på Bornholm er QRV på 432 MHz — fra 
klubhuset i Rønne kan der køres med en 432 MHz 
sender med QQE06/40 i PA og en 2X16 elements 
yagi på 432 MHz. OZ5NM anvender en 13 elements 
yagi og en converter med TIXM 05 på 432 MHz.

Vy 73 de OZ9AC.
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Brev fra en afdelingsformand

„Where have all the flowers gone“????

Sådan står der i en sang. Jeg vil lave en lille 
ændring og sige „Where have all the good Ham’s 
gone“, når der er brug for jer?

I kommer, når I har problemer, og siger: „Kan 
du ikke lige klare den lille opgave for mig“? Jo, 
det kan jeg da godt, det tager jo kun et par timer, 
så det går jo nok. Når arbejdet er fuldført, stråler 
I og siger: „Det var vel nok dejligt, så kan jeg 
blive færdig med den konstruktion11. Jeg glæder 
mig på jeres vegne over arbejdet, men hvad med 
mig selv???

Tja — jeg passer mit arbejde, min familie og min 
formandspost i klubben, så godt det lader sig gøre.

Hvad er der så at klage over???
Sådan set er der ingenting, men når I så spørger 

mig, hvorfor I ikke hører mig på båndet, og siger 
at I savner min stemme der, så kan I ikke forstå, 
at jeg ikke har tid til at få mit grej i orden.

Så er det, jeg savner een, der siger: „Hør du — 
nu ordner jeg din station for dig, så du kan komme 
i gang igen11.

Vi skal alle hjælpe hinanden, det er da klart. Jeg 
gør, hvad jeg kan for jer, men prøv at tænke på, 
hvad I gør for mig. Når der har været noget ikke 
særlig godt i klubben siger i „sikke noget kedeligt 
møg11. Men når der har været noget godt, er der 
ikke én, der siger til mig, at det var virkelig godt, 
det.

Nu er der jo nok nogle, der siger, at jeg har 
selvmelidenhed og er selvglad, men efter at have 
talt med andre adf.formænd om dette spørgsmål, er 
jeg klar over, at jeg sidder ikke ene med proble
met. Prøv at sige til dig selv: „Hov — han hjælper 
så tit mig, mon ikke han snart kan bruge lidt hjælp 
fra mig11? PRØV AT TÆNK PÅ DET.

Jeg vil slutte med at sige, at grunden til at mit 
navn ikke står under dette er, at det på ingen måde 
skal være et mistillidsvotum til mine medamatører 
hverken her fra klubben eller i andre afdelinger.

Tak fordi du læste det.
Vy 73 de „MAY-DAY11.

FRA AFDELINGERNE

KØBENHAVN Afdelingen holder
- møde hver mandag kl.

2000 i lokalerne Fre- 
deriksundsvej 123, un

deretagen, med nedgang til venstre for „ABC-cafe- 
teriet11. QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ6MK 
udleverer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke 
QSL-kort.

Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvcj 96, 
3. sal, Charlottenlund. Telefon OHdrup 7425.

Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvars
vej 9, 2. sal, København F. Telefon GOdthåb 1902v. 
Postgiro nr. 59755.

Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16, 
København NV. Telefon GOdthåb 4241.

Vi minder om, at årskontingentet på giroblanket
ten fordeler sig således:

40 kr. til EDK. 20 kr. til afdelingen. 

Programmet:
20. marts:

Klubaften.

3. april:
Auktion. — Medlemmer, der ønsker ting solgt på 

auktionen, bedes snarest indsende fortegnelse til 
formanden, OZ5RO.

10. april:
VHF-aften. OZ5AK, Kolmorgen, fortsætter sit fore
drag. I aften: Gennemgang af forskellige målemeto
der for frekvenssving ved hjælp af Bessel-nul-me- 
toden, såvidt muligt med demonstration.

17. april:
Kursusafslutning. Afdelingen indbyder deltagerne 

i vinterens morsekursus og teknisk kursus til en 
hyggelig sammenkomst, hvor morseattesterne vil 
blive uddelt.

24. april:
Sidst blev ingeniør Ole Rykær fra firmaet V. H. 

Prins forhindret på grund af sygdom og står igen 
i aften på programmet med demonstration af måle
grej, deriblandt nye instrumenter som endnu ikke 
er kommet på markedet, samt en transistormodta
ger med båndspredning på amatørbåndene. Endvi
dere vil ing. Rykær bl. a. vise en simpel opstilling 
til måling af hysteresetab i transformatorer.

P. b. v. OZ1SZ, sekretær.

ÅRHUS
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Mul

lersvej 117, Århus V, tlf. 06 23 21.
OZ7EW, E. Kragh, Louisevej 20, Brabrand. 
Sekretær: OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Junovej 30, 

Århus C, tlf. 14 43 57.

Torsdag den 30. marts:
Evt. interesserede i dannelse af en OSCAR-grup- 

pe indbydes til information og drøftelse af de prak
tiske opgaver. Århus Teknikum har lovet os hjælp 
til løsning af opgaverne, bl. a. ved at stille sin 
radarplatform til rådighed.

99



Torsdag den 6. april:
Byggeaften nr. 2 for rævemodtagere.
Disse torsdagsmøder foregår i Ungdomsgården, 

Skovvangsvej 127—129 kl. 2000 7YH vil som sæd
vanlig træne i telegrafi i en halv time inden mø
derne.

Torsdag den 13. april:
Vi mødes ved Fysisk Institut kl. 1900, indgangen 

ved auditoriet nær universitetets hovedbygning.
OZ9EO har gjort dette besøg muligt, og vi får en 

redegørelse over, hvad man laver der. Der bliver 
sikkert mulighed for kaffe bagefter.

Rævejagter:
Tirsdag den 4 april
benytter vi hele Århuskortet til årets første køre- 
jagt, og det samme gør vi tirsdag den 11. april. Før
ste udsendelse kl. 2000.

Vy 73 OZ8BG.

RÆVEJAGT 
2 METER MOBILTEST 

KRISTI HIMMELFARTSDAG

At rævejagt og Kristi himmelfartsdag hører 
uløseligt sammen, ved alle landets rævejæ
gere. Da kalder Åbenrå afd. nemlig til årets 
første store rævejagt, det årligt tilbageven
dende

SØNDERJYDSKE MESTERSKAB

Det nye består i, at Haderslev afd. arran
gerer

2 meter mobiltest
i forbindelse med rævejagten, på den måde 
at mobiltesten køres om formiddagen og 
rævejagten om eftermiddagen. Arrangemen
terne er uafhængige af hinanden på den 
måde, at man kan deltage i ét af dem eller 
i dem begge. Nærmere om regler for ræve
jagt og mobiltest i næste OZ.

Altså mobilfolk og rævejægere, få grejet 
klar, mon der ikke skulle være nogle 2 m 
folk, der lige skulle have rigget en ræve
modtager til? Eller en jæger, der skal have 
en mobilstation klar?

Husk, at der ligger et startkort og venter 
på dig den 4. maj.

På Haderslev og Åbenrå afd. vegne
5WK, Kalle.

ÅBENRÅ
Selv om vinterens møder og kurser nu er ved at 

synge på sidste vers, er tilslutningen fin-fin. Dette 
års kursus har været vellykket over al forventning. 
Når kursus er afsluttet den 27. april, der er sidste 
mødeaften, kan vi se tilbage på en af de mest suc
cesfulde sæsoner, afd. har haft.

Når det sidste møde er afsluttet, er der altid 
nogle, der spørger, hvad laver vi så, indtil vinter- 
møderne begynder igen? Går hele afd. i hi? Nej, det 
gør den i hvert fald ikke, men på skift kryber man 
i rævehulen, kort sagt radioamatørernes sommer
hobby, rævejagten, udfylder sommersæsonen. Denne 
dejlige „afslappende" sport burde have mange flere 
tilhængere, end tilfældet er, altså på med vanten, 
få en rævemodtager bygget, tips og hjælp fås i afde
lingen.

Alle afd. medlemmer skulle gerne deltage i 
Sønderjydsk mesterskab

se annoncen, og selvfølgelig også i kampen om titlen 
Åbenrå-mester 1967 i rævejagt.

Nærmere om start af de lokale rævejagter samt 
regler i næste OZ.

Den 23. februar havde vi arrangeret et ovenud 
mislykket sønderjydsk møde, hvortil vi havde invi
teret samtlige sønderjydske radioamatører. Men på 
grund af diverse misforståelser, glemsomhed m. m. 
i de forskellige afdelinger og sidst, men ikke mindst, 
den enorme orkan der herskede over hele Sønder
jylland, gjorde, at der kun mødte 17 mand til film
aftenen.

Vi siger tak til dem, der trods alt mødte frem, og 
særlig til 6TQ, fordi han trængte igennem med film- 
apparatet.

Næste gang, vi laver en „Sønderjydsk awten“ til 
efteråret, vil dette blive annonceret i en kraftig 
indrammet annonce her i OZ.

På gensyn i vores afdeling hver onsdag.
Du er også velkommen, 8TR. Vy 73 5WK.

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: „CQ“, Østermarie.

Arbejdet på byggeaftenerne i „CQ“ skrider fremad 
under god tilslutning. 19 medlemmer har lavet LF- 
del, og en halv snes stykker er i gang med strøm
forsyning. Desuden kan nævnes, at 7 eller 8 er gået 
„i krig“ med chassis- og HF-printarbejde. Disse 
aftener ledes som bekendt af OZ8TV, der må føle 
sig som centrum i en myretue.

Køreprøven (skriftlig) til klubstationen er be
stået af OZ4EG, OZ4CG, OZ9HK og Leo.

Programmet
for nærmeste fremtid ser således ud:

1., 15. og 29. marts:
Byggeaftener.

8. marts:
Bankospil.

22. marts, 5. april:
Klubaftener.

2., 9., 16. og 30. marts:
Begynderaftener. Vy 73 de OZ4YK.

ESBJERG
Formand: OZ1LN, tlf. 6 54 15.
Næstformand: OZ7BE, tlf. 2 81 05.
Kasserer: OZ8LL, tlf. 6 54 15.
Sekretær: OZ3EB.
OZ7NE, tlf. 5 09 48.
Klublokale: Finsensgade 23, 2.
Klubstation: OZ5ESB.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 1930.

Program:
Onsdag, 22. marts kl. 1930:

Generalforsamling i henhold til lovene.

Onsdag, 29. marts kl. 1930:
Byggeaften. Tag dit grej med.

Onsdag, 5. april kl. 1930:
Stor auktion. Tag det grej med, du har, og som 

du alligevel ikke bruger.

100



Onsdag, 12. april kl. 1930:
Foredrag eller film. (Se opslagstavlen).

Der er slået en liste op i afdelingen, hvor man 
kan skrive sig på, hvis der er noget, man vil bygge. 
Husk at bruge forslagskassen.

Vy 73 3EB.

FREDERIKSHAVN
Formand: OZ1MC, Morris Christiansen.
Klubhus'. Høgstedvej 7.
Klubcall: OZ6EVA.

Til de desværre mange af afdelingens medlem
mer, der ikke udstillede eller besøgte vor aktivitets
udstilling i klubhuset, kan jeg oplyse, at arrange
mentet blev en ganske god succes, idet ca. 60 be
søgte klubhuset i de 3 timer, vi havde åbent hus. 
Der blev i samme periode kørt en del forbindelser 
på alle bånd, bl. a. lykkedes det på 20 m SSB 1 Mc 
at få kontakt med foreningens tidligere kasserer 
OX3LY Bent — trods nerver og almindelig forvir
ring.

Program for marts—april:
Hver tirsdag kl. 2000:
CW- og teknisk kursus.

Mandag den 10. april kl. 2000:
Klubmøde.

Mandag den 24. april kl. 2000:
Sjov med elektronik.

„Sjov med elektronik". Dette møde var annonceret 
til den 30. januar, men blev aflyst p. g. a. snestorm, 
men nu vil vi prøve at gennemføre det. Vi håber, 
at du møder op til dette arrangement og de andre, 
vi afholder, for kun med din medvirken får vi en 
god forening til gavn for alle.

Vy 73 6PN.

HOLBÆK
Sidst, vi mødtes, havde vi en hyggelig aften ude 

hos 8LJ i Hørve, og her tilbød Mogens os, at vi 
kunne holde afdelingsmøde hos ham fremover; det 
sagde vi ja tak til, og mødet holdes så for fremtiden 
hos OZ8LJ, Mogens Jensen, Esso, Hørve, som sæd
vanlig hver mandag kl. 2000 efter at OZ er udkom
met. Vi takker 8LJ og hans kone for deres gæstfri
hed.

Næste møde afholdes der ekstraordinær general
forsamling mandag den 20. marts kl. 2000 hos 8LJ. 
Emnerne er: Valg af ny formand og ny kasserer. Vi 
beder alle interesserede møde op.

Vel mødt!
Vy 73 5SZ.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: 6KY, Jørn Nielsen, Boligselskabet 32, 

Horsens.
Næstformand: 6JI, Jørn Isaksen, Sæbberup, Løs

ning.
Kasserer: 4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 

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

38, Horsens, tlf. 2 71 71.
1GO, Klint Jørgensen, Havneallé 10, 1. sal, Hor

sens.

Det faste ugeprogram:
Søndag kl. 0825:

Rævejagt.

Mandag kl. 2015:
Vi bygger 2 -meter.

Onsdag kl. 2015:
Teknisk kursus.

Torsdag kl. 2015:
Alm. mødeaften.

18. februar løb festen af stablen, en virkelig vel
lykket aften med godt 30 deltagere. Musikken blev 
leveret af Valle og Per, de gjorde det virkelig på 
en fin måde. Vi siger tak til de to. Der var hatte, 
næser, overskæg og flyveører til dem, der ønskede 
det. OZ4GS var cowboyen uden hest og OZ3FM 
med skæg på mange forskellige måder.

Vi bygger her i klubben 2 m sender og modtager, 
det går vældig godt, der er 12 i gang med dette 
arbejde. OZ6KY har tegnet print til sender og mod
tager, så vi fremstiller selv vores print.

April måned:
Der forventes et virkeligt godt foredrag både for 

begyndere og viderekommende, og fremtidige ar
rangementer afhænger af, om DU kommer.

Vy 73 OZ1GO.

HJØRRING
Formand: OZ6WN, Wagner Nørlev.
Lokale: Springvandspladsen 4.
Call: OZ3EVA.

Morsekursus:
Hver tirsdag 1930—2030.

Teknisk kursus:
Hver tirsdag 2030—2130.

Vy 73 7JR.

KORSØR
Klubhus: Svenstrup station.
Kaldesignal: OZ8KOR.
Formand: OZ4WI, Børge, tlf. (580) 168.
Kasserer: OZ5UJ, Niels Jørgen, tlf. 57 15 83. 
Næstformand: OZ9CE, Per, tlf. 57 03 31.

Under stormen var vi så uheldige, at vores an
tenne faldt ned. Så nu har vi chancen til at få den 
nye coax på og få masten stivet af.

Generalforsamling 16 marts. Valg af kasserer, re
vision af regnskab o. s. v.

Program:
Torsdag den 23. marts:

Klubaften.

Torsdag den 30. marts:
Mødeaften.

Torsdag den 6. april:
Rengøring.

Torsdag den 13. april:
Mødeaften.

Vy 73 9CE.
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LOLLAND-FALSTER
Så kan vi godt gå i gang med at bygge vore grund

modtagere. En absolut velkomponeret opskrift fik 
vi af OZ2JF på mødet i Maribo. Det ser jo så let og 
ligetil ud, når du forklarer, 2JF, men vi siger tak 
for dit tilbud om hjælp, hvis det skulle knibe, og 
ligeledes for dit generøse tilbud om krystaller. Vi 
skal nok hjælpe dig af med lidt af begge dele, når 
vi nu kommer i gang med at bygge.

Dit honorar er ikke stort, men det er til gengæld 
vor tak til dig for en interessant aften.

Og så til næste møde, der bliver i Nykøbing.

Tirsdag den 21. marts:
Filmaften på I— og H.-skolen. Den første film 

handler om elektronrøret som forstærker, detektor 
og oscillator.

Næste film er om elektroner og princippet i rør, 
transistorer, fjernsynsrør og elektronregnemaskiner. 

Første film er sort/hvid, sidste film i farver.
Vy 73, Elmer. 

MORSØ
Vinterens byggeprogram er sikkert ved at være 

afsluttet, når dette læses, og forhåbentlig får mange 
en køreklar transistor 2 m Rx med hjem.

Vi mødes fortsat hver onsdag. 
Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet ons

dag den 29. marts kl. 2000.
På den bortrejste sekretærs vegne

vy 73 OZ1GP. 

NYBORG
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllevænget 3. 
Lokale: Tårn vej 4.

Programmet:
Torsdag den 16. marts kl. 2000:

Klubaften.

Torsdag den 23. marts:
Intet møde (skærtorsdag).

Torsdag den 30. marts kl. 2000:
Foredrag og demonstration vedrørende 70 cm ved 

OZ9FR, Flemming Rasmussen, Odense. Flemming 
vil også komme ind på satellitter og måneskud. — 
Dette foredrag er tænkt som et oplæg til et senere 
besøg hos OZ9CR, Hans Rasmussen i Åsum, tors
dag den 18. maj.

Vy 73 de OZ7LC, Carsten. 

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

Nordborg, tlf. (044) 5 01 33.
Kasserer: OZ1AR, A. Nissen, Nørregade 4, Gude

rup.
Sekretær: OZ6LH, L. Hess, Broballe mark, Nord

borg, tlf. (044) 5 19 56.

Der var ordentlig gang i hammeren ved auktio
nen den 22. februar. Selv om 7AG ikke var kørende 
i brudekareten, fik han alligevel plads til en masse 
sager på hjemturen. Der var samlet en masse grej 
og pakker sammen til den store dyst, og den første 
pakke, der kom under hammeren, var fra vores 
filmoperatør ved sidste medlemsmøde, hr. Hjelm 
fra Danfoss, og pakken havnede efter en række 
raske bud hos Martin. Den indeholdt en flaske 
luxussnaps og gik for en pris langt under værdien. 
Det gjorde det hele i øvrigt. Der var mange, som 
virkelig fik noget for pengene, men trods det er

afdelingskassen alligevel adskilligt mere værd, end 
den var før auktionen.

Det er absolut også nødvendigt, for det er vel 
efterhånden alle medlemmerne bekendt, at vi er i 
gang med et alvorligt byggeprogram, som koster 
mange penge og i øvrigt kræver en indsats af med
lemmerne også på den måde, at man såvidt muligt 
møder op om onsdagen og deltager i byggearbej
det. Vi skulle gerne snart kunne gøre brug af 
OZ1ALS på alle bånd. Vores ofte benyttede fore
dragsholder OZ8WH styrer byggeriet, og strømfor
syning og VFO står snart færdig.

Efter auktionen viste Jørgen Lange smalfilm fra 
julefesten — heldigvis uden lyd på.

Blæsten, som rasede dagen efter auktionen, rev 
store huller i taget på vort klubhus, så CW-holdet 
kom på arbejde om lørdagen med at dække af med 
plastik, og når disse linier læses, er der forhåbent
lig foretaget endelig reparation.

Morsetræningen kører stadig hver onsdag kl. 
1930, så du kan nå det endnu, Palle. Husk at præ
sentere dig, når du kommer, for vi kan vist ikke 
huske, hvordan du ser ud.

Det næste medlemsmøde bliver onsdag den 22. 
marts, og vi håber at få lidt åndelig føde igen i 
form af et foredrag.

Afdelingen indkalder til ordinær generalforsam
ling onsdag den 19. april med følgende 

dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskab.
4. Valg af formand.
5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en sup

pleant.
6. Valg af to revisorer.
7. Valg af restauratør og medhjælper.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde 
senest den 12. april.

OZ9 Nordborg Danmark. 

ODENSE
Formand: Erling Hansen, OZ7XG, Sophus Bau- 

ditzvej 14, Odense, tlf. 11 31 09.

Lørdag den 11. februar samledes 20 medlemmer i 
bidende blæst på perron 4 til gennemgang af DSB’s 
automatiske kontrolsystem. Vi bevægede os holdvis 
i „tårnet" med indledning i strømforsyningen og 
videre til den mere interessante afdeling, hvor den 
automatiske fjernstyring befinder sig. Her blev alle 
informationer udsendt og modtaget fra de enkelte 
stationer på hovedsporene. Til slut fik vi forevist 
selve kontrolrummet i toppen, hvor man tydeligt 
kunne se, hvad der foregik på hovedsporene fra 
Middelfart til Nyborg.

Efter interessen at dømme om SXW’s introduk
tion til den kommende rævesæson den 16. februar, 
så bliver det et godt år for rævejagterne på Fyn. 
Bl. a. var Nyborgfolkene talstærkt repræsenteret. 
Der savnedes dog de nye medlemmer, som aftenen 
jo faktisk var baseret på at give et indblik i, hvad 
der sker på rævejagterne, men det forhindrer dem 
jo ikke i at være med alligevel.

Interessen for brugen af transistorer må være 
øget betydeligt efter lBP’s foredrag den 23. februar. 
Der blev vist en glimrende film om halvlederteori 
og -teknik, fulgt op af lBP’s praktiske opstillinger 
af forskellige trin med anvendelsesmuligheder, for
dele og ulemper ved de anvendte transistorer.
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Programmet
for marts/april ser således ud:

16. marts:
Filmaften. Titlerne bliver bekendtgjort ved opslag 

i afd.

30. marts:
Klubaften.

6. april:
Praktik. Tag grejet med.

13. april:
Klubaften.

20. april:
Optakt til sommerens rævejagter.

27. april:
Antennearbejde er sommerarbejde. OZ7CF kom

mer herover og fortæller os om såvel den elektri
ske som den mekaniske opbygning af antenner.

Vy 73 de 2RH, Rune.

ROSKILDE
Afdelingens auktionsaften den. 23. februar fik et 

vellykket forløb. Der var stuvende fuldt i afdelin
gens lokale — ikke alene af amatører, men også af 
grej, der skulle afsættes. Der var „fine sager" i form 
af oliekondensatorer, krafttransistorer, MF-tunere 
m. m. — Der var også en hel del grej, hvis vægt gik 
frem for kvalitet. En af afdelingens medlemmer — 
vi nævner ikke navne — fik samlet sig en hel 
„skrammellegeplads". Guderne må vide, hvordan 
han kom hjem med dette!

I den forløbne måned har der i afdelingen været 
afholdt morseprøve med held for flere af medlem
merne. Forberedelserne til byggeprogrammet går 
planmæssigt frem. 22 amatører har meldt sig til 
dette program. Nu glæder vi os til at komme i gang 
med bygning af 2 meter converteren.

Programmet for den kommende måned står i 
byggeprogrammets tegn, andre medlemmer af afde
lingen arbejder med chassisfremstilling, og Amigo 
sørger for kaffe.

Der er som sagt møde hver torsdag fra kl. 1930 til 
2230 på Lejre Maskinfabrik.

Husk, at vi torsdag den 23. marts ikke afholder 
møde på grund af påsken.

73 OZ2BO.

SILKEBORG
Formand: OZ3NS, Søren Nedergård.
Kasserer: OZ7LR, Egon Jensen.
Åbent hus hver torsdag kl. 1930.
Klublokale: „Lunden".
Siden sidst er der ikke sket store ting, men morse- 

kursus er forsøgt holdt oven vande med et enkelt 
medlem, der så til gengæld hænger i, så mon ikke 
dette kunne bevæge nogle flere?

I værkstedet har vi fået en modtager i gang 
(80 m), men tx’en er vist ikke helt ok.

Tanken om at blive QRV på 2 m har været luftet, 
ant. har vi, så hvem er frisk med loddekolben?

Der er kommet en ny lic. i Silkeborg, OZIOF, 
til lykke med resultatet, Orla. Det kan nok være, 
du bruger den livligt.

Det var, hvad der kunne skrives denne gang, men 
husk hver torsdag kl. 1930 i „Lunden".

73 de Gunner.

STRUER
Med henblik på de mundtlige tekniske prøver vil 

vi i samarbejde med Holstebro afdelingen forsøge 
at gennemgå materialet til disse prøver over nogle 
aftener.

3VC vil den 21. marts fundere over emnet „ele
mentær modtagerteknik" — må vi her understrege, 
at her kan også de helt nye være med.

Næste aften i denne serie bliver den 4. april over 
emnet „elementær sendeteknik".

Den tekniske undervisning berøres ikke af disse 
aftener, men fortsætter som hidtil.

Programmet:
Hver tirsdag:

Klubaften. Den 21. i undervisningslokalet B&O 
kl. 1930: „Elementær modtagerteknik. Den 4. april: 
„Elementær sendeteknik". Denne aften holdes i 
Holstebro. Nærmere om mødested i klubben eller 
den 21. marts. Vy 73 3EDR.

NORDVESTJYDSK STÆVNE 1967
Samarbejdet mellem Holstebro og Struer 

har ført til ønsket om et årligt Nordvestjydsk 
stævne for amatører.

Stævnet vil gå på skift mellem Holstebro 
og Struer. I år er datoen fastsat til den 7. 
maj i Holstebro. Her vil være kørende statio
ner på alle bånd, ligesom det nyeste amatør
grej vil blive vist frem. Nye ting på BCL- 
området vil man også kunne stifte bekendt
skab med. Der vil bl. a. også blive vist TV- 
grej og--------------------nej, læs hellere næste num
mer af OZ, hvori du vil kunne finde mere om 
stævnet.

Stævnet vil blive lagt an således, at også 
ikke amatører her vil kunne stifte bekendt
skab med amatørarbejdet.

Reserver allerede nu den 7. maj.
Mere om stævnet, tid, sted m. m. i næste 

OZ.

SVENDBORG
Formand: Villiam Johansen, Skovbrynet 2, Svend

borg, tlf. 21 49 68.
Klublokale: Skovbrynet 2.

Onsdag den 29. marts:
Morsetræning og radioteknik.

Onsdag den 12. april:
Morsetræning og radioteknik.

PS.Eventuelt interesserede på ruten Tryggelev — 
Rudkøbing — Svendborg.

Vy 73 2WT, Villiam.

SØNDERBORG
Så mødes vi igen tirsdag den 21. marts kl. 2000 på 

Strandpavillonen. Se nu at møde op, alle I andre, 
der sidder rundt omkring i byen. Der må da kunne 
samles mere end de 8, der plejer at komme. Hvad 
med alle I nybegyndere? Mød op.

OZ3QB har lovet at holde et foredrag om anten
ner, så det skal nok blive spændende.

Vy 73 OZ4LS, Leif.

VEJLE
Formand: OZ3FG, Ellevang 18.
Næstformand: OZ3KB, Kiddesvej 19.
Sekretær: OZ2EN, Gormsgade 23.
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Afd. besøgte i sidste måned „Arena". Der var en 
tilslutning langt over forventning. Hvis vi kan 
regne med en så god deltagelse fremover, ser det 
ud til, at der kan blive en stor afd. ud af det, for 
det var vel ikke bare for at se „Arena", at der var 
mødt så mange, som vi aldrig har set før, i afd.?

I denne måned skal vi se en ølfabrik, det er Ceres 
Bryggeriet her i Vejle, det gælder, og det bliver 
den 3. april kl. 1900. Bemærk tidspunktet, kl. 1900 
uden for bryggeriet.

Efter anmodning fra bryggeriets side skal der 
ske en tilmelding til denne aften, de skal vide an
tallet nogenlunde. Nøjagtig tilmelding kan ske hos 
9WN, tlf. Vejle 4121 mellem 9 og 17. Absolut sidste 
frist for tilmelding er den 30. marts kl. 1200, så 
ring allerede i dag, så du ikke går glip af en god 
aften med øl til bundpris.

Hvis der er nogle, der ikke har tørre lommesmer
ter ang. kontingent, kan de regne med, at under
tegnede vil være uden for bryggeriet fra kl. 1830. 
Vi vil gerne lette jer for nogle håndører.

Afdelingsloven er nu omdelt i revideret udgave, 
og eventuelle forslag til ændring af denne samt 
andet, der angår afd., herunder forslag til ny besty
relse, skal være bestyrelsen i hænde senest den
23. april.

Der vil i følge traditionen blive afholdt general
forsamling den 1. maj, nærmere i OZ april.

Vy 73 de OZ3FG, OZ3BK, OZ2EN.

VIBORG
Medlemsmøde på Ålkjærs Konditori mandag den 

20. marts kl. 2000. Vy 73 de OZ6AI, Asbjørn.

Prøver for radioamatører.
Til underretning meddeles, at der vil blive afholdt 

prøver for radioamatører i maj måned d. å.
Sidste frist for tilmelding til disse prøver er 

den 25. april d. å. for ansøgere øst for Storebælt og 
den 20. april d. å. for ansøgere fra den øvrige del af 
landet.

Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet „An
søgning om sendetilladelse" i udfyldt og underskre
vet stand; ansøgere, der har været indstillet til en 
tidligere prøve, må indsende fornyet anmodning på 
et brevkort.

Tilmeldinger, der indkommer efter ovennævnte 
datoer, vil blive henført til de næstfølgende prøver.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:

B OZ1NR, Niels Erik Hausammann, Nordborggade 
43, st.
(Genudstedelse. Tidligere navn og adresse: 
Niels Erik Hausammann Hansen, Tved. 
Svendborg).

C 10046, OZ1RR, Erik Nielsen, Sølsted, Visby, Søn
derjylland.

B 10446, OZ4CR, Jørn Christiansen, Præstevænget 
39, Give.

B 8095, OZ4NV, Niels Erik Frølich, Roskildevej 8, 
Tåstrup.
(Tidligere OX3NV).

B 6855, OZ5IC, Ib Gert Kristensen, Mortel Allé 8, 
Store Magleby.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Tranevæn
get, Glostrup).

B 8766, OZ5ND, Niels Jørgen Helgren Jensen, 
Skovfogedboligen, Boserup Skov, Roskilde. 
(Genudstedelse).

C OZ6LV, Leif Nørgård Jensen, „Brunbjerggård", 
Vesterhede, Hejnsvig.

A OZ6NK, Niels Kristian Kristiansen, Edithsvej 11, 
Glostrup.
(Genudstedelse).

B 8532, OZ6RK, Regnar Trabolt Kjær, Peder 
Skrams Gade 5, Århus N.

B OZ8EF, Erling Fokdal Hansen, Dommervænget 
24 B, 2. tv., Roskilde.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Valhal- 
vej 5, Roskilde).

C 9934, OZ8TP, Leo Ulrik Pedersen, Geysergade 7, 
Århus N.
(Født den 18.5. 1943 i Glostrup).

C 10073, OZ9EL, Erik Holst Mortensen, Holger 
Drachmanns Vej 6, Århus C.

Inddragelse:
OX3NV, Niels Erik Frølich, Angissoq.

(Nu OZ4NV).

NYE MEDLEMMER
10441 Steen Damsgaard Christensen, Hulgaardsvej 

17, København NV. (A)
10442 Svend Aage Sørensen, Bragesvej 27, Viborg.
10443 Hans Gert Jacobsen, Amagerbrogade 221, 2., 

København S. (A)
10444 Leif Mistarz Ibsen, Jagtvej 1,

Solrød Strand. (A)
10445 Tage Holm Madsen, Thuja Allé 8, Kastrup.
10446 Jørn Christiansen, Præstevænget 39, Give.
10447 Preben Danbo, Melstedvej 13, Kastrup.
10448 Erik Aaborg Olsen, Sølvgade 6 G, 1., 

København K.
10449 Erik Nielsen, Grundtvigsvej 7 B, Hjørring.
10450 Niels Fr. S. Jensen, Vendersgade 3, 

Holstebro.
10451 L. J. Campolin, Veronavej 18,

København S. (A)
10452 Jens Nielsen, Dirchsvej 34, Kbh. S. (A)
10453 Børge Jensen, Bakkedraget 20, Søborg. (A)
10454 Frans Blythner, c/o frk. Ellen Marker, 

Nørregade 58, Grindsted.
10455 Axel Taarup Rasmussen, Drosselvej 21, 

Kolding.
10456 Hans-Ole Mørk, Viborggade 30, 1. tv., 

København Ø.
10457 OY9IM, Johannes Mortensen, c/o J. iZiska, 

V/Sundsvegin, Thorshavn, Færøerne.
10458 Ole Bergh, Åfløjen 46, st., Brønshøj. (A)
10459 Bjarne Bilde Nielsen, Sønder Allé 32, st., 

Århus C.
10460 Ib Bilde Nielsen, Randersvej 29, 1., Århus N.
10461 Henri Hedrich Møller, Banevænget 1, st. tv., 

Birkerød.
10462 Kjeld Dalmann Knudsen, Adelgade 68, 

Bogense.
10463 Carsten Pedersen Skelund.
10464 Peter Bjerre Jørgensen, Ved Set. Mikkels 

Port 5, Viborg.
10465 Johs. Jørgensen, Danmarksgade 14, Silkeborg.
10468 Søren Peder Jensen, Jens Baggesensvej 7 A,

Fredericia.
10467 Bendt Mylund Jensen, Himmerlandsgade 56, 

Års.
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10468 Axel Agerskov, Hvolbæk Central, Skander
borg.

10469 Henning 0. Hansen, Nørregade 66, Assens.
10470 Heino Bjødstrup, Herkules Allé 29,

Kastrup. (A)
10471 Carsten Pedersen, Peter Skramsgade 6, 

Århus N.
10472 Peter Strøe Larsen, Gudum, Lemvig.
10473 Gorm Lindegaard Hansen, Inspektørboligen, 

Set. Hans Hospital, Roskilde.
10474 Henrik Grouleff, c/o Lundbye Kristensen, 

Kong Georgsvej 52, København F.
10475 Mogens Friis Nielsen, Østbanetorvet 7, 

Århus C.
10476 Carsten Haarsløv, Brødregade 6, vær. 16, 

Randers.
10477 John Jacobsen, Kratly, Østermarie.
10478 Klaus B. Thorsen, Skægkær.
10479 Ole Jannick Johnsson, S/T Nordic Heron c/o 

ØK, Holbergsgade 2, København Ø.
10480 Lars Grundtvig, Hoffmannsvej 12, Brabrand.
10481 Peder Højbjerg Christensen, Kongevejen 98 

B, Helsingør.
10482 Peter H. Christensen, Malthe Bruunsvej 13. 

Thisted.
10483 Karl B. Pedersen, Ørum Sønderlyng.
10484 Hans Fr. Jensen, Koglens Kvarter 2 C, 

Albertslund.
10485 Jes Northman Hermansen, Tværager 39, 

Greve Strand. (A)
10486 Flemming Lassen, Mosevænget, Sommersted.
10487 Poul-Erik Jensen, „Enggården", Visborg.
10488 Svend Aage Hansen, Tøndervej 68, Åbenrå.
10489 Tage Ravn, Tesdorpfsvej 9, Nykøbing F.
10490 Anton Andreasen, Visberggade 19, Frederiks

havn.
10491 Børge Jerup, Birkevej 17, Sulbæk.
10492 Erik V. A. Kristensen, Østergade 1, 2., Hille

rød.
10493 Leif Hansen, Hjerndrup, Sommersted.
10494 Fjor Jensen, Lundby, Nr. Alslev.
10495 Per Serritzlev, c/o Knud Høyer, Gjerrild 

Mark, Gjerrild.
10496 John Rue Andersen, Yrsavej 20, 1., Odense V.
10497 Werner G. Lund, Tunøvej 14, Esbjerg.
10498 Niels T. N. Engelsted, Poppelvej 2, Helsinge.
10499 Finn Rasmus Jensen, Åbenrå 33, 3., Kbh. K.
10500 Ole Rahn, Gefionsvej 3, Viborg.
10501 Søren Henningsen, Jahnsensvej 19,

Gentofte. (A)
10502 Ahrend Kuseler, Stjernevej 21, Gråsted.
10503 Jørgen Dalsgård, Fuglebakken 2, Hadsund.
10504 Glenny Mortensen, Odinsvej 16, Åbyhøj.

Atter medlem.
6139 Henning Straarup, Østre Strandvej 43, 

Hvidovre. (A)
6930 OZ1JS, Jørgen Olsen, Wm. Boothsvej 1, 

Hvidovre.
858 OZ3AM, A. Gottlieb Hansen, Jernbaneallé 53, 

Tåstrup.
6855 OZ5IC, Ib Kristensen, Mortel Allé 8, Store 

Magleby.
8209 OZ3DJ, Hans J. Johannesen, Trekronersvej 6, 

Viborg.
9179 V. Christensen, Nørre Allé 81—83, Århus C.
8453 Chr. Frisch, Enghavevej 31, Hammel.
9175 OZ2PZ, Poul Thomsen, Set. Jørgensvej 10, 

Viborg.
8001 Ole Püschl, Ved Næsseskoven 9, Holte.
8574 OZ3SW, Steen Møller, Meteorvej 77,

Herlev. (A)

O Z

Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen 

Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 
stiftet 15. august 1927.

Adr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig). 
Giro-konto: 22116.

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 15. marts 1967.

Amatørannoncer
Taksten for amatørannoncer er 20 øre pr. ord — 

mindst 3 kr. — Annoncerne sendes direkte til kas
sereren senest 3 dage før månedens begyndelse bi
lagt betalingen i gængse frimærker.

Sælges: Grundet manglende tid realiseres føl
gende: 1 fabriksny modulationstrafo MM 3, 125 kr., 
1 fabriksny 2 m PA-rør 829B, 40 kr., 2 stk. fabriks
nye rør 1626, 30 kr., disse ting har aldrig været 
brugt. 1 lidt brugt 813 m. sokkel, 40 kr., 2 stk. EL 34, 
20 kr., 1 stk. 6 uF 2000 V, 10 kr., 1 stk. 1 uF 2000 V, 
5 kr., 25 forskellige fabriksnye ker. kondensatorer 
og ellytter, 15 kr., 50 forskellige fabriksnye Vitrohm 

W modstande, 5 kr., 1 fabriksny FM-tuner m. 
ECC 85, 30 kr., 10 stk. fabriksnye LF-transistorer 
AC 126, 20 kr., 1 tregangs drejekondensator 3X195 
pF, 25 kr., 1 sæt fabriksnye transistordriver- og ud- 
gangstråfoer, 10 kr., 1 sæt køreklar Standard Elec
tric mobilradiotelefon, 100 kr. Desuden sælges 1 stk. 
high power trafo, som er afprøvet og nylakeret på 
en af vor største transformatorfabrikker, derfor 
100 Vo ok, primær 220 V, sekundær 2X1250 V, 0,45 A, 
2X250 V, 10 V, 4 A, 2X10 V, 4 A, 6,3 V, 3 A, 4 V,
1,5 A, 4 A, 1,3 A, 4—6 V, 1,3 A, 2,5 V, 10 A, kr. 200 
eller højeste bud. Desuden haves alle komponenter 
(fabriksnye og ubrugte) til OZ3Y’s PA-trin m. 813, 
som beskrevet i Håndbogen 1960, det hele sælges 
samlet eller delt for højeste bud. Og er der nogen, 
der har brug for 100 m klar 300 ohm twin lead 
kabel, så er jeg også til at snakke med. 1 fabriks
nyt coax-antennerelæ, der er udstyret med VHF- 
tilslutninger SO 239 til 250 W HF, impedans 50—70 
ohm, går for 90 kr. eller højeste bud.

OZ9FA, tlf. (01) 78 79 29._________________________________
Købes: Manøvrebokse til SCR 522 (fra BC624 og 

BC625).
OY7J, Box 184, Thorshavn.


