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En FET-converter til 2 m
Af OZ9MO, Jarl Risum,
Bispebjerg Hospital, København NV.

I de senere år har der været talt og skre
vet meget om field-effect transistorer; der er,
til trods herfor, kun fremkommet få opskrif
ter, der har egnet sig til efterbygning. Grun
den er nok den simple, at priserne på FET’er
har været for høje til, at de fleste amatører
har villet interessere sig for sagen — des
uden har man yderligere haft det handicap,
at de firmaer, der fremstiller FET’er, har
ledsaget disse med datablade, der var tem
melig uforståelige for den almindelige ama
tør. Nu er priserne imidlertid dalet, og de
første konstruktioner er dukket op i uden
landske tidsskrifter, så hvorfor ikke forsøge
at lave noget nyttigt og spændende med
FET’er — og hvad er vel mere nyttigt end
en 2 meter converter med lavt støjtal, og
som tilmed ikke forårsager krydsmodula
tion? (Jeg mener, det kunne jo tænkes, at der
engang kom lidt amatør-aktivitet på 2 meter,
og så er det rart at være forberedt).
Den teoretiske virkemåde for FET’en er
allerede tidligere omtalt her i OZ1), så jeg vil
ikke spilde spalteplads på en nærmere rede
gørelse herfor, blot vil jeg præcisere, at de
her anvendte FET’er er såkaldte symmetri
ske N-kanal felt-effekttransistorer og altså
ikke MOS-FET’er eller andre, mere kompli
cerede typer.
Prøver man at opregne de karakteristiske
træk ved en sådan FET (2N3823, TIS 34), ser
de således ud:
Indgangsmodstand: 2 kohm.
Indgangskapacitans: 6 pF.
Transkonduktans (stejlhed): 6 mS (mA/V).
Tilbagevirkningskapacitet: 1,5 pF.
Udgangsmodstand: 10 kohm.
Udgangskapacitans: 2 pF.
Et anvendeligt ækvivalensskema ses på
fig. 1.

I en praktisk opstilling opnås bl. a. føl
gende fordele frem for rør og transistorer:
Lavt støjtal både som HF-trin og blander.
Typisk støjtal for et uneutraliseret jordet
source-trin med 2N3823 er 2,0 dB, d. v. s.
bedre end de bedste rør (416 B), bedre end
de bedste transistorer, (TIXM 05 har et 2,2 dB
støjtal på 2 m) og, hvad der måske kan over
raske mange, bedre end en parametrisk for
stærker2). Som HF-forstærker er FET’en også
i vid udstrækning ufølsom over for kryds
modulation. Denne egenskab kan fremelskes
i særlige kredsløb3), men selv om der ikke ta
ges særlige hensyn, er resultaterne meget
fine. Som et eksempel her på kan man på
fig. 2 se, hvad der sker, når man AVC-regulerer et HF-trin med en transistor, en nuvistor og en FET4).

Fig.1. Aikvivalentskema for 2N3822 og 2N3823

Målebetingelserne er følgende: Et HF-trin
på 95 MHz modtager et signal på 2 mV. På
90 MHz ligger et signal, der netop forårsa
ger 1 % krydsmodulation, med amplituden
V2. Kurven viser nu, hvornår krydsmodula
tionen opstår, når forstærkningen nedreguleres ved hjælp af AGC; det ses, at transisto
ren får forbedret sit krydsmodulationsfor
hold; røret bliver dårligere, og FET’en for
bliver uændret.
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Foto nr. 1.

Som blander er FET’en alt andet overlo
gen; kun sum og differens samt harmoniske
af de to indgående frekvenser opstår. I en
sædvanlig blander fremkommer desuden bi
produkter af typen (1+n) f1 - n • fa eller
(1+n) f2 - n • hvor f1 og f2 er de indgående
frekvenser og n et helt tal. Som før nævnt er
støjtallet lavt og forstærkningen stor, af stør
relsesordenen 15 dB. Forstærkningen er pro
portional med oscillatorinjektionen, et for
hold som måske kan blive værdifuldt i meget
avancerede AVC-kredsløb.
Af ulemper ved FET’en kan nævnes pri
sen, som dog for tiden rasler nedad med god
fart i takt med den stærkt stigende efter
spørgsel. FET’er til kortbølgeformål koster
i dag ca. 10 kr. pr. stk. (Motorola) og VHFFET’en 20—30 kr. for epoxy-typerne (Texas
Instruments). Endvidere kan man endnu ikke
behandle større effekter med FET’en; 200—
300 mW er typiske værdier. Endelig kan næv
nes, at FET’en bør behandles med en vis var
somhed;
overstiger
gate-source
spændingen
30 volt, sker der overslag i spærrelaget, og
FET’en opfører sig herefter i bedste fald som
en normal transistor. Da gate-source mod
standen er høj, risikerer man, at tilfældige
statiske ladninger eller kapacitivt overført
spænding til loddekolbens spids ødelægger
FET’en, før der overhovedet er kommet
spænding på. Man skal herunder have op
mærksomheden henledt på netfiltre med to
serieforbundne
kondensatorer,
hvis
midt
punkt ligger til stel. Sådanne filtre optræder
ofte i kommercielle modtagere, og har man
af dovenskab eller uvidenhed ikke jordet
kassen, brænder man usvigelig sikkert
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FET’en af, hvis man kommer til at røre
gaten med et eller andet, der er jordforbun
det.
Under de eksperimenter, jeg har foretaget
indtil nu, har jeg forsynet mig selv samt lod

Fig 2

dekolbe, pincet, tænger og chassis med en
jordledning, indtil FET’en var indloddet i det
forud færdiggjorte kredsløb. Når først den
sidder der, er den i reglen beskyttet tilstræk
keligt af gate-modstanden.
Konstruktionseksempel
på en simpel 2 m-converter.

I det følgende beskrives en converter, som
er let at efterbygge og få til at virke. Dia
grammet ses på fig. 3.
De med * mærkede modstande er af fabri
katet Beyschlag. Andre modstande med et
støjtal på mindre end 1 μV/V kan anvendes.
Alle gennemføringskondensatorer er på ca.
2,5 nF. Droslerne er komplet ukritiske.
Som HF-trin er anvendt en jordet source
opstilling5). Man skulle umiddelbart formode,
at opstillingen går i sving, hvilket også ofte

L1 5 vdg. 1 mm CuS 4,5 mm ø, udtag ved l3/4 vdg.,
spacing 1 trådtykkelse.
L2 5 vdg. 0,6 mm Cu 4,5 mm ø, spacing 2 tråd
tykkelser.
L3 4 vdg. 0,6 mm Cu 4,5 mm ø, spacing 2 tråd
tykkelser.
L4 20 vdg. 5X0,07 litze på Neosid 12X12X14, F 100,
link 4 vdg (MF 18—20 MHz).
L5 16 vdg. 5X0,07 litze på 4 mm form m. kerne,
link 3 vdg.

L6 7 3/4 vdg. '0,5 mm Cu på 4 mm form m. kerne,
link 2 vdg.
L7 5 vdg. 0,5 mm Cu på 4 mm form m. kerne.
L1, L,2, L3, L5 L6 L7 4 mm ø glat trolitulspoleform,
jern med grønt mærke i den ene ende.
L4 Alle vindinger i ét kammer, link yderst.
Data for 10,7 MHz: 40 vdg. 5X0,07 litze i to kamre,
link 8 vdg. over kolde ende.

bliver hævdet6), men på grund af en indven
dig tilbagevirkning kan man opnå, at når
drain-spolen er udformet passende, er trinet
automatisk stabilt, og impedanstilpasning og
minimum støjtal opstår samtidig. Man kan
også koble HF-trinet i jordet gate; det er lige
så simpelt, jævnfør fig. 4.
Med denne koblingsform, som jeg dog
endnu ikke har prøvet, opnås et bomstabilt
trin med en forstærkning, der er lidt mindre
end i jordet source; støjtallet er noget større,
og krydsmodulationsegenskaberne er bedre.
Blanderen er en normal additiv blander;
blanderen fig. 5 kan også anvendes, men den
kræver større injektion, ca. 8 mW. Til gen
gæld fås bedre støjtal og lavere krydsmodu
lation.
Forstærkning og støjtal er i begge tilfælde
optimalt ved en injektionsspænding på ca.
1,7 Veff; denne konstateres bedst ved at måle
spændingsfaldet
over
source-modstanden
med et højohmigt universalinstrument. Blandingsinjektionen forøges, indtil spændingsfal
det lige begynder at stige. Man har nu op
nået, at oscillatorspændingen netop varierer
mellem 0 og cuf-off. Man kan også lægge sig
nalet til gate og injektionen til source som
vist, forstærkningen er da ca. 3 dB lavere end
med en transistormixer.

Oscillator og multiplikator er konventio
nelle og meget lette at få til at virke. Man
må dog sørge for, at det anvendte krystal er
tilstrækkelig aktivt. I øvrigt kan oscillatorin
jektionen laves på mange andre måder; op
stillingen i OZ april 67 pg. 118 er ligeså an-

£jq. 4. Jordet gate HF-trin

HF-trin

10 p
Sidste multiplikator

Fig. S.
Blander med oscillatorinjektion på sourcen,
jvf. fig. 3.
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Foto nr. 2.

Fig.6. Placering af komponenter set ovenfra.

vendelig. Også løsningen VFO-tripler-buffer
tripler kan anbefales.
Opbygningen er foretaget på 0,25 mm kob
berfolie. Chassiset måler 75X55 mm og kan
gøres nogle millimeter kortere, hvis coax
stikkene udelades. Alle kanter er bukket i ret
vinkel, og skærmene, der er 2 0 mm høje, er
alle loddet fast langs randene. Herved opnås
en konstruktion, der lige netop er tilstrække
lig stabil, og som samtidig kan klippes ud
med en saks og loddes sammen med en al
mindelig 60 W loddekolbe. Placeringen frem
går af fig. 6 .
Konstruktionen egner sig overhovedet ikke
til print; forsøger man dette, spilder man ti
den og får et resultat, der fylder mere, og
hvor
ledningslængderne
uvægerligt
bliver
længere. Som det fremgår af fotografierne
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fot. 1 og 2 , er der ikke ødslet med pladsen,
og nærbilledet af HF-transistoren fot. 3 viser,
hvorledes tilledningerne er bukket om helt
nede ved huset, og gate-ledningen er anbragt
lige ud for hullet i skærmen.
Den eneste fælde i opstillingen er spolerne.
Jeg har angivet de spoledata, som jeg selv
anvender, men de anvendte spoleforme kan
sikkert ikke fås alle vegne, og forhandleren
vidste selvfølgelig intet om det medfølgende
jern, ud over at »det var godt på VHF«. Jer
net influerer meget på spolernes Q, og det
kan kun anbefales at bruge så lidt jern som
muligt, med mindre man ved, at jernet er vel
egnet til formålet. Som før nævnt er stabili
teten af HF-trinet afhængig af drain-spolens
data, og lidt eksperimenteren her lønner sig
sikkert. Ved mine første forsøg var HF-trinet
kun stabilt, når antennen var tilsluttet; i øv
rigt virkede alt upåklageligt, bortset fra at
båndbredden var for smal. Ændring af top
kapaciteten og/eller LC-forholdet skulle klare
disse problemer uden videre.
Spredningen i FET’er er stor, så det lønner
sig at måle spændingsfaldene over sourcemodstandene. For HF-trinet skulle der gerne
være 2,5 volt og for blanderen 1,8 volt. Hvis
spændingsfaldet
ikke
er
korrekt,
ændres
source-modstanden passende.
Trimningen starter med krystaloscillatoren
og multiplikatoren, der blot justeres til mak
simal strøm. Et instrument, der måler converterens totalforbrug, er velegnet; værdier
mellem 20 og 25 mA er passende. HF-trin og
blander justeres til maksimal forstærkning,

Foto nr. 3.

og HF-trinets gate- og drain-kreds kan her
efter justeres til bedste støjtal med en støj
generator. Følgende data skulle kunne opnås
uden særlige anstrengelser:
Forstærkning i HF-trin: 12 dB.
Forstærkning i blander: 15 dB.
Støjtal: ca. 2 dB.
Hverken på min hjemme-QTH eller mobilt
er indstråling fra Taxa el. lign. blevet be
mærket. Derimod er de forbedrede kryds
modulationsegenskaber
særdeles
iøjnefalden
de, især ved mobilt brug, hvor man ofte kom
mer tæt ind på livet af kraftige stationer.
Man må være opmærksom på, at converterens totalforstærkning er lidt mindre end ved
den sædvanlige kaskode og blander, hvilket
er meget heldigt. Alt for mange amatører har
for stor forstærkning i deres grundmodtager,
og krydsmodulation og intermodulation op
står dér i stedet. Man kan med fordel ind
skyde en variabel attenuator (fås færdiglavet
til TV-modtagere) mellem grundmodtager og
converter og indstille denne, så 2 m-støjen
netop er tydeligt hørbar over egenstøjen i
grundmodtageren.
Converterens HF-trin kan for øvrigt AGCreguleres præcis på samme måde som et rør,
blot de 30 volt (AGC-spænding + maksi
mal signalamplitude) ikke overskrides. Gaten
er her yderligere beskyttet mod signalet fra
senderen ved hjælp af et lille guldtrådsrelæ,
der kortslutter indgangsspolen ved sending.
Relæet var ikke monteret, da fotografierne
blev taget, men det kan lige akkurat finde
plads på den langsgående skærm oven over
BNC-stikket. Indledende forsøg med to OA
90 vendt modsat viste sig at dæmpe indgangs
kredsen alt for meget.

Bemærk: Coaxkablet mellem converter og
grundmodtagerens HF-spole bør ikke være
længere end 5—10 cm. Er dette opfyldt, kan
selv de kraftigste KB-stationer ikke slå igen
nem, forudsat at modtageren er anbragt i en
metalkasse med afkoblede tilledninger.
Jeg håber, denne artikel kan inspirere én
og anden til at sætte strøm på den jordede
loddekolbe. Her er virkeligt et arbejdsområ
de, hvor der er mange nye og uprøvede ting,
f. eks. VFX’er uden spurious, superstabile
VFO’er,
følsomme
convertere
og
oversty
ringssikre grundmodtagere.

1)
OZ, jan 66 pg. 1—3. OZ2JE: Felt-effekt-transistorer.
2) RSGB Bulletin marts 67 pg. 140.
3) Wireless World juli 66 pg. 357 og OZ sept. 66
pg. 329.
4) Wireless World, jan. 66 pg. 5.
5) CQ, maj 66 pg. 45.
6) Bl. a. RSGB Bulletin marts 67 pg. 162.

Kommentarer.

Om AGC i forb. med FET’er skal bemær
kes, at man nok ikke i praksis kan nedsætte
forstærkningen ved at påtrykke større gateforspænding. D. v. s. det kan man iflg. fig. 2
godt, men i modsætning til exponentialrøret
ophører FET’en meget pludseligt at lede,
således at virkningen bliver noget ejendom
melig, og kryds- og intermodulations- samt
blokeringsegenskaberne sættes over styr.
AGC-regulering af en blander, som fore
slået i artiklen, må på det kraftigste frarådes.
Ved nedregulering på denne måde forringes
krydsmodulationsforholdene, idet man erin-
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Rørdykmeter
Af OZ2KI, Gunner Wûrtz,
Serup, Lemming.

Jeg vil i det følgende beskrive min løsning
af et gitterdykmeter, som jeg selv har haft
megen glæde af.
Konstruktionen er med rør, så nogle vil
sikkert synes, det er tåbeligt, når vi har no
get, der hedder transistorer. Det udmærker
sig ved stor følsomhed p. g. a. det efterføl
gende rørvoltmeter, hvilket indebærer store
fordele ved opsøgning af resonans i kredse
med dårlige LC-forhold.
Der benyttes en dobbelttriode, hvor den
ene triode arbejder som normal Colpittsoscillator og den anden som jævnstrømsvolt
meter.
Fordelen ved metoden er, at man undgår at
have meteret indbygget ved oscillatoren, men
simpelthen bygger det sammen med netdelen
og derved gøre den »bevægelige del« mindre
og mere bekvem.
Dykmeteret kan også anvendes som ab
sorptionsbølgemåler ved at bryde spændin
gen til oscillatoren med den viste afbryder,
som ligeledes monteres på netdelen. Potmeteret til nuljustering af meteret monteres føl
gelig også her.
Når man anvender apparatet som dykme
ter, skal meteret justeres til nul og stiger så
ved resonans. Ved anvendelse som bølgemå

ler er det omvendt. Her justeres meteret til
fuldt udslag og falder ved resonans.
Hos mig er der fremstillet et til VHF-området og et andet til HF-området med en
større drejekondensator (så er man fri for at
skifte spoler så tit). Ulempen ved dette er, at
det kan være vanskeligere at finde resonans,
hvor man er helt på vildspor. En anden ting,
som lige skal omtales, er, at det faktisk er
umuligt at opnå konstant gitterstrøm i oscil
latoren over et større variationsområde med
samme spole, og i praksis kan det godt være
besværligt at skulle efterjustere meteret.
Jeg har 2X3 pF på VHF og 2X500 pF dre
jekondensator på HF, men det står jo enhver
frit, hvad man vil bruge. Det var nok bedre
at anvende 2 X 60 pF, i alt fald til op omkring
100 MHz.
Spoledata har været vist så ofte ved tid
ligere konstruktioner, men jeg kan opgive
disse for 2X60 pF kondensator, hvis nogen er
interesseret.
Forresten, til undgåelse af håndkapacitet
kan man indmure VHF-drosselspoler i anodeog
glødeledninger
samt
gennemføringskon
densatorer lige ved gennemføringen til multikablet til strømforsyningen. Dette kan hindre
utilsigtet HF i LF’en.
*

drer, at oscillatorsignalets amplitude altid
helst skal være så stor som mulig og altid
meget større end det modulerede signals.
Dette gælder for alle blandere.
Advarslen mod at behandle en »løs« FET
uforsigtigt skal kraftigt understreges. Man
skal faktisk være ganske overordentlig for
sigtig og tænke sig godt om, før man fore
tager sig noget.
En enkelt siliciumdiode (f. eks. OA 200)
parallelt med antennekredsen skulle være
beskyttelse
nok.
Si-dioden
tillader
nogen
spænding at opstå, før den klipper, og takket
være kredsens Q kan der slet ikke nå at vokse
nogen spænding op i diodens spærreretning.

M. h. t. den indvendige tilbagevirkning, der
i forbindelse med passende udformning af
drainspolen skulle skabe stabilitet, skal ind
skydes, at tilbagevirkningen er af ganske
samme art som i alm. bipolare transistorer
og i vacuumrør. Stabilitet kan sikres ved at
nedsætte de impedanser, gate og drain »ser«,
eller ved at nedsætte tilbagevirkningskapa
citeten. I praksis kan man også forbedre sta
biliteten ved at koble drain til et udtag på
spolen.
Ang. spredning i data, så må man påregne
variationer fra eksemplar til eksemplar på
op til 5 : 1 . De angivne spændinger skal der
for tages med alt muligt forbehold. TR
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Foto 1.
Her ses den færdige sender i kabinettet. Knapperne
er fra venstre nederst: PA-gitter, 02-bøsninger til
G2 PA — O1 — C2. Fra venstre øverst: PA-anode —
O3 — styring. Knappen under „Grid. dobb.“ = C1.
Øverst
ses
omskifteren
til
instrumentet,
længere
til højre ses omskifteren O4.

Exciter - PA

Af OZ4DX, Rudy Jensen,
Parkallé 38, København, Hvidovre.

Denne konstruktion indeholder tre rør og
kan sammen med min 80 m-VFO arbejde på
80, 40, 20 og 15 m. 80 m-signalet kobles in
duktivt fra L1 over i L2, som sammen med
en Prahn lufttrimmer LTM30 afstemmes til
7 MHz. Signalet går videre over 100 pF ind
på styregitteret af doblerrøret EL84. Da sig
nalet er for kraftigt ved 80 og 40 m-drift,
kobles der ved hjælp af omskifteren Ol en
400 ohm modstand parallelt med kredsen.
Ved 15 m-drift dæmpes kredsen lidt ved
hjælp af en modstand på 9200 ohm, for at
røret ikke skal gå i selvsving, da det på dette
bånd kører lige ud 7 MHz. Omskifteren Ol
er en MEC 3X3 st. I katoden på EL84 er ind
sat en variabel modstand, hvormed man re
gulerer styringen. Signalet går videre over
et pi-led ind på næste rørs styregitter EL83.
Pi-ledet består af to spoler L3 og L4, hvor
L3 afstemmes til 7 MHz og L4 til 14 MHz.
Som det ses, er der ingen kreds her, der er
afstemt til 3,5 MHz, da styringen er kraftig
nok uden. Til afstemningen anvendes en 100
pF drejekondensator. Endvidere er der ind
sat ferritperler i gitterledningen til EL83 for
at dæmpe harmoniske. EL83 er et stabilt rør,
der godt kan arbejde lige ud uden stabilise
ring, hvis man sørger for tilstrækkelig af
skærmning mellem anode- og gitterkredse.
For at undgå tilbagevirkning til PA-trinet
har jeg sat en skærmdåse hen over det, som
det ses på fotoet. I den viste opstilling arbej
der det i kl. A ved 80, 40 og 20 m-drift, men
ved 15 m-drift får det tilført en kraftig 7
MHz-styring, og der udtages den 3. harmoni
ske i anoden til udstyring af PA-trinet. Der

er i begge rørs anoder indsat parasitstoppere
bestående af modstande på 1 0 0 ohm, 1 W,
påviklet 10 vdg. 0,5 mm tråd.

Signalet går videre ind på styregitteret af
PA-røret 6146. Gitterkredsen L5 er viklet på
et pertinaxrør, og vikledata ses i spoletabel
len. Omskifteren 02 er en keramisk MEC på
2X5
st. Gitterafstemningen
foretages
ved
hjælp af en BCL-kondensator på 2X400 pF,
hvor de to faste pladesæt er forbundet til
hver sin spoleende, så den resulterende kapa
citet er 200 pF. Lidt signal fra den kolde ende
af kredsen føres tilbage til anoden for at
neutrodynstabilisere. Kondensatoren NC be
står af en Philips rørtrimmer, hvor den va
riable del er skruet helt af. Anodedroslen er
en Prahn type 1531 på 700 μH. Det viste sig,
at denne drossel har resonans på 7 MHz i den
tredie sektion beregnet fra anodesiden. For
at den ikke skal brænde af, må man forskyde
denne resonans lidt. Det gøres ved at afvikle
5—10 vdg. af nævnte sektion. Direkte i ano
den er desuden indsat en parasitstopper be
stående af en 100 ohm 1 W modstand, hvorpå
er viklet 7 vdg. 0,7 mm tråd. HF-signalet fø
res over en 1 nF glimmerblok til PA-kredsen
L6 , der er parallelafstemt og linkkoblet til en
antennetuner eller direkte til antennen, hvis
denne er lavimpedanset. PA-tuning-kondensatoren er den samme, som den, der anven
des i gitterkredsen. Da der ikke er nok kapa
citet i denne ved 80 m drift, kobles der yder
ligere ved hjælp af omskifteren 03 en fast
kapacitet på 165 pF parallelt med denne. PAkredsen L6 er viklet på en 75 mm lang kera
misk rilleform med en diameter på 36 mm.

Stykliste.
4 stk. 100 ohm 1 W.
1 stk. 400 ohm ½ W.
1 stk. 150 ohm ½ W.
1 stk. 1000 ohm 1 W.
1 stk. 9200 ohm ½ W.
1 stk. 10 kohm ½ W.
1 stk. 1000 ohm 3 W.
1 stk. 60 kohm ½ W.
1 stk. 0,1 Mohm ½ W.
1 stk. 50 kohm 10 W.
1 stk. 50 kohm 3 W.
1 stk. 14 kohm 5 W med bøjle.
1 stk. potmeter 30 kohm 3 W.

1
1
2
1
2
1
3
1
2
3
6
4
1
2

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

potmeter 50 kohm 3 W.
8,4 ohm og 0,33 ohm.
keramisk 100 pF.
keramisk 165 pF.
keramisk 500 pF.
keramisk 30 pF.
keramisk 5 nF,
keramisk 10 nF.
glimmer 1 nF.
glimmer 5 nF.
keramisk 1,5 nF.
papir 5 nF 5 kV.
papir 10 nF.
olie 4 og 8 jjF 800 V.

1 stk. MEC 3X3 st.
1 stk. MEC 2X5 st.
1 stk. MEC 2X5 st. 2 dæk.
2 stk. coax-stik.
3 stk. noval-fatninger, 2 octal-fatninger.
2 stk. skalalamper 6,3 V.
1 stk. octalstik og fatning.
2 stk. filterdrosler 60 ohm.
1 stk. GZ 34 + EZ 81.
1 stk. BY 100.
Transformere, ledninger, aluminiumsplade, skruer,
m. m.
L2 45 vdg. 0,3 mm laktråd, 2 vdg. pr. rille på Prahn
KB form 5013.
Li 5 vdg. uden på L2.
K3 = L2,
L4 = 23 vdg. 0,5 mm laktråd, 1 vdg. pr. rille.
L5 17,5 mm 0 pertinaxrør, viklelængde 50 mm,
63 vdg.
Udtag 40 m 30 vdg.
Udtag 20 m 13 vdg.
Udtag 15 m 8 vdg.
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3
1
1
2
1
1
3
1
3
1
1
1
1

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.

ellyt 16
380V.
ellyt 32 μF 380 V.
LTM 30,
2X400 pF.
100 pF drejekond.
200 pF type R.
drosler 2 mH.
drossel 1531 Prahn 700 μH.
Prahn KB-form 5013.
keramisk form til PA-kreds.
EL84 — 1 EL83 — 1 6146.
50 juA instrument.
MEC skydeomsk. + 2-polet
omskifter.

Der er 20 vdg. 1,5 mm tråd med udtag til
40 m ved 10 vdg., 20 m ved 6 vdg. og 15 m ved
4 vdg. og forsøgsvis 10 m ved 3 vdg. Der er
desuden en separat link til hvert bånd viklet
af 2 mm laktråd. Til 80 m én på 3 vdg. Til
40 m én på 2 vdg. og til 20 og 15 m én på
1
vdg., hver koblet til den kolde ende af sin
spoledel. Omskifteren 03 er en keramisk
MEC på 2 X 5 st. 2 dæk. Til linkomskiftningen
er to ud for hinanden siddende dæk parallel
forbundet, så kontakterne bedre kan tåle
strømmen, der godt kan blive af en anselig
størrelse, da impedansen er lav. Der er des
uden for at kunne afstemme linken sat en
200 pF drejekondensator type R tværs over
udgangen. Denne har en ekstra kontakt, som
kortslutter, når den drejes til højre. Denne
bruges til at indkoble en ekstra kapacitet,
som er nødvendig på 80 m.

STRØMFORSYNING

Ved CW-drift tages skærmgitterspændingen til 6146 over en spændingsdeler, som be
står af en 5 W trådviklet modstand med for
skydelig bøjle på 14 kohm. For også at kunne
køre
anode-skærmgittermodulation
er
der
indsat en omskifter 04, hvormed man kan
koble skærmgitteret til de to bøsninger, der
sidder
på
forpladen.
Skærmgitterviklingen
på
modulationstransformeren
tilsluttes
da
den ene. Instrumentet til måling af henholds
vis anode- og gitterstrøm er et 50 μA-instrument, som før i tiden kunne fås hos 3WO.
Med de viste shunte bliver måleområdet for
gitterstrøm 7 mA og anodestrøm 150 mA.
Anvendes et andet instrument, skal shuntene
følgelig rettes derefter. Det omtalte 50 μAinstrument belyses igennem et lille vindue
foroven ved hjælp af en skalapære. Omskif
teren 05 er en MEC skydeomskifter. De for
skellige spændinger føres via et flerkoret
kabel fra ensretteren til PA-trinet. Alle led
ninger, der er ført ind, er afkoblet med en
1,5 nF keramisk blok. Som det ses på diagrammét, er der anvendt tre transformere
til strømforsyningen. En Lübcke på 2X500 V
til PA-anodespænding og én på 2X280 V til
resten af senderen. Desuden til gitterforspændingen til PA-trinet en lille transformer på
200 V, 10 mA. De 2X500 V ensrettes af et
GZ 34, og filtreringen foretages af en filter
spole på 60 ohm og to olieblokke på henholds
vis 4 og 8 μF, 800 V. Der er desuden, for at
spændingen ved tomgang ikke skal blive for
høj, sat en bleeder på 50 kohm, 10 W, over

LUBCKE T 16-532

udgangen. Anodespændingen til PA-trinet er
tilsluttet hele tiden, hvorimod spændingen
til dobler- og driverrør og dermed G2 spæn
dingen til PA-trinet styres ved hjælp af et
relæ, som f. eks. kan være en ekstra kontakt
på antennerelæet, som det er i mit tilfælde.
Derved er man altid sikker på, at senderen
ikke startes, uden antennen er tilsluttet. Git
terspændingsensretteren består af en BY 100,
og man indstiller potmeteret til den korrekte
forspænding.
Opbygningen.

Hele senderen er, som det ses på fotoet,
indbygget i et hammerlakeret kommercielt
fremstillet kabinet. Det, der vist nok var
bund før, er nu forplade, og chassiset er buk
ket, så det passer lige ind i forpladen. Chas
siset er fremstillet af 2 mm aluminiumsplade,
og alle fire sider er bukket ned. Bunden af
chassiset er delt ind i to rum, som det ses på
foto 3, for at skærme dobler- og drivertrinet
fra PA-trinet. Gitterkredsen til PA-trinet er
anbragt under chassiset, og anodekredsen er
anbragt over. For at akslen til drejekondensatoren C3 ikke skal kortslutte til stel, er der
her indsat et isolationsled. C2 er fastspændt
på en lille vinkel, som det ses på foto 3 yderst
til venstre. Der er anvendt støttebukke, hvor
disse er påkrævet. Kablet, som fører de for
skellige spændinger ind, er, som det ses, ført
ind på forpladen. Da der alligevel her var et
hul fra fabrikkens side, var det lettere at
bruge det end at begynde at bore huller i
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Foto 2.
Her ses monteringen over chassiset. Bag drejekon
densatoren CS ses potmeteret til styringen, lidt til
højre derfor ses PA-spolen, yderst til venstre ses
skærmdåsen over EL83.

Foto 3.
Underbundsmontagen. Nederst i venstre hjørne ses
L2. PA — G2 modstanden ses øverst til højre. 1
øverste venstre hjørne ses komponenterne til EL83.

bagenden. Kablet er ved indgangen aflastet
med en kabelbøjle. Alle steder, hvor lednin
ger er ført igennem chassiset, er anvendt
gummityller.
Skærmgittermodstanden
til
6146 er fastspændt ved hjælp af en 3 mm
bolt. Drejekondensatoren C5 er anbragt såle
des, at den betjenes ved bagpladen, da der
ikke var plads på forpladen. Da den alligevel
kun røres ved båndskift, er dette uden betyd
ning. Cl er anbragt på forpladen over chas

siset yderst til højre. Der er overalt ved sam
lingen anvendt 3 MG skruer og små vinkler.

Afprøvningen.

Inden man starter op, må alt indstilles kor
rekt. Neutraliseringen indstilles let ved at
dreje C4 igennem resonans med tilført sty
ring, men uden anode-G2-spændinger. Hvis
Gl-strømmen ændrer sig, når resonanspunk-

FORPLADE
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Af Svend Hinrichsen
Koldinggade 21, Frederikshavn

Transistor-supermodtager

Der er endnu nogle amatører, som ikke har
beskæftiget sig med en super lavet med tran
sistorer. Denne super, som jeg har bygget, er
udformet efter et forholdsvis nyt system.
Superen er bygget med transfiltre i MF’en.
Det lyder vældig dyrt — det er det bare ikke;
jeg har givet 30 kr. for transfiltrene hos
Radiolytternes Indkøbscentral.
Disse »dimser« erstatter fuldstændig de
pladsoptagende MF-dåser; de skal ikke juste
res — de ligger på 455 kHz. Selektiviteten
med disse filtre er uhyre stor. Dog er der
intet hyl på stationerne.
De anvendte filtre hedder TO-OIA.
LF-delen er traditionelt opbygget med mod
kobling over hver transistor. Dog er anvendt
alm. stabilisering i udgangstrinet. Udgangs
transformeren bør have en impedans mellem
200—4000 ohm i primæren. Anvendes under
200 ohm, skal der være køleplade på AC 126.
Lydstyrkeregulering
foregår
ved
hjælp
af
potmeteret på 10 kohm.

MF’en har stor forstærkning p. g. a.
1) de små tab i transfiltrene,
2) der er anvendt VHF-transistorer AF 115.
Detektoren er OA79.
BFO-signalet puttes ind på 2 MF’s basis
gennem en kondensator på 4,7 pF. Spole: 220
vdg. I MF’en er der ikke skillekondensato
rer mellem filtrene og transistorerne.
2. ose. ligger på 2.945—3.445 MHz og er
meget stabil, den »står der« med det samme.
2. HF med AF 114, den har meget stor for
stærkning på 80 meter, hvorfor spolerne bør
indkapsles. Jeg har brugt gamle MF-dåser.
Forstærkningen kan reguleres helt i bund.
Basisviklingerne er overalt i modtageren på
3 vindinger. De store viklinger i 2. HF er på
30 vindinger. En 2-gangs kondensator på 30
pF gør god fyldest.
Den hidtil beskrevne del af modtageren er
grundmodtageren. Den har stor følsomhed,
ca. 0,3 /tV på 80 meter.

tet passeres, efterstilles NC, til den er helt
rolig. Jernkernen i L2 indstilles, til der er
resonans på 7 MHz, når Cl er drejet halvt ud.
Det samme gøres med L3. L4 har ingen jern
kerne og skulle ramme 14 MHz, hvis vikle
data overholdes. Ved CW-drift skal 6146 have
en G2-spænding på ca. 170 V, og denne ind
stilles med den stilbare modstand på 14 kohm,
når røret kører med normalt input. Gl-spændingen skal være ca. - 70 V og styringen
2—2,5 mA. 6146 skulle så ved 500 V på ano
den kunne trække 140 mA i anodestrøm.
Ved 80 m-drift stilles først Ol, 02 og 03 i
den rigtige stilling. Derefter sættes C4 på

den sandsynlige værdi, og C3 tunes til max.
anode- og gitterstrøm. Hvis gitterstrømmen
er over 2,5 mA, reduceres der med potentio
metret. Nu indstilles C4 til dyk, og sammen
med C5 tunes til max. out. Som output-indi
kator kan man f. eks. anvende en pære på
6 V 1 A indskudt i serie med antennen. Ved
40 m-drift gøres det samme, plus at C2 stil
les i resonans. Ved 20 m-drift stilles både Cl
og C2 i resonans og ligeså ved 15 m-drift. Men
pas på ved optuningen: Hav ikke konstant
bærebølge på for længe af gangen, uden at
C4 er i resonans, da 6146’s anode let rødmer
ved forkert indstilling.
*

(Sluttes næste side).
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Converter til 10—15—20 meter.

Der er monteret en omskifter i forbindelse
med de tre krystaller.

Xtallerne kan varieres med 100 kHz. Mere
er ikke godt.
1. HF er med AF 102. Den har stor for
stærkning på disse bånd. Spolerne i HF og

blander er på 15 vindinger. Basisviklingerne
er på 2—3 vindinger. Afstemning af området
foregår med en 2X100 pF drejekondensator,
således at 10—15—20 m ligger på én spole.
Det er en behagelighed, da man så undgår
alle farlige »varme« ledninger til diverse om
skiftere o. s. v. Følsomheden er meget fin,
selv på 10 meter ca. 0,9—1,1 μV. Disse tørre
tal siger måske ikke meget, men så prøv at
læs: Jeg skulle på 10—15 m indstille spolerne
med jernkernerne, da jeg pludselig hører en
australsk ESB-station! Det var VK3ARE, der
førte QSO med en italiener på ca. 21,3 MHz.
Opbygningen bør foretages på printplade.

CONVERTER

En mikrofon forstærker med transistor til 250 V jævn
Af OZ DR 1428, Jesper Sunding,
Rosenparken 14 A, Nakskov.

En sådan forstærker kan eventuelt komme
på tale, når en rørforstærker skal forsynes
med en ekstra forforstærker, som kun må
optage et minimum af plads. Forstærkeren
giver en forstærkning på ca. 25 dB (svarer til
ca. 20 gange). Hvis der er nogle, der har købt
Radiomagasinets julepakke, kan jeg oplyse,
at forforstærkeren kører udmærket med LFtransistoren i dette sæt.
*
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En klagesang
Hvor er I henne allesammen?
eller
gode råd til nye amatører, der bor i
etageejendomme.
Hvor lang tid varer det, fra du får lyst til
at få licens, til du har licensen?
Et år eller to, velsagtens.
Hvad vil du så?
Sætte en indendørs antenne op og begynde
at sende. Så tænk på konkurrencen inden for
radio- og TV-fabrikationen!
Den store salgssucces er et apparat, der:
Ser smart ud.
Er billigt.
Kan levere et nogenlunde resultat.
Kan laves med et absolut minimum af
komponenter og afstemte kredse m. m.
Kan reklameres op og sælges, før konkur
renterne kan skrabe deres modeller, så disse
kan blive solgt.
Når man så ikke kan komme videre ad
denne vej, hvad så? Et nyt kabinet (helst
arkitekttegnet). En lille finesse, men et flot
udtryk, f. eks. DUPLEX-AFSTEMNING, ly
der det ikke flot? ØV!
Hvis en fabrik lavede apparater, der var
med kort ledningsføring, afkoblet LF-del,
gode båndfiltre i indgangen, blandingstrin,
der ikke lader sig overstyre m. m., og de så
kostede 25 % mere? Ville du som forbruger
købe et sådant, hvis du ikke var radioama
tør? Nej, vel ville du ej!
Resultat: En radio, et TV og en båndop
tager, som du skal være meget heldig for at
undgå at forstyrre.
Er du en tåbelig, men ellers flink fyr, har
du fortalt dine omgivelser, at du er radio
amatør, og så er det sket med dig!
Du vil blive forbavset over, hvor god din
nabo er til at komme styrtende for at for
tælle, at du forstyrrer hans TV. Naturligvis
også når du ikke er hjemme. Er du hjemme
og læser i en bog el. lign., har du meget svært
ved at overbevise ham om, at du ikke giver
striber på hans TV, der jo er »det allerbedste
i verden«. Mærkeligt nok er hans radio også
»det allerbedste i verden (skalaen passer
ikke, LF-styrkekontrollen knaser, når der
skrues på den, det er nok også din skyld).
Kort fortalt: Du har ikke én chance for at
være QRV i radio-TV-tid.
Hvad kan der gøres?
Det er ingen garanti, at du ikke er i stand
til at forstyrre dit eget TV eller radio, det
var det ikke i mit tilfælde.

Min nabo har en fast »TV-ekspert« til at
passe på »det allerbedste i verden«-TV, det
trænger det også til.
Iflg. Peter & Trines bestemmelser kan jeg
godt få lov til at betale for, at en fagmand
sætter f. eks. 1 nF over gitteret efter styrke
kontrollen, så jeg kan undgå LF-forstyrrel
ser og måske kan køre hjemmefra uden for
TV-tid, selv om de hører radio. Men det skal
være deres egen smarte »TV-ekspert«, der
klør sig i nakken og siger »på værksted«,
pris kr. ????
Min nabo siger nej, hvad siger P&T mon?
Jeg kunne jo købe mig et passende sted
(hus, villa eller ødegård), hvis jeg havde råd,
så var problemet løst, hvis der ikke var
naboer alt for tæt på.
Jeg kan ansøge P&T om mobil-licens til
HF-båndene. I fald jeg får den, må jeg køre
med max. 10 W input og kun uden for by
mæssig bebyggelse.
Dette er en temmelig pjattet ordning. Jeg
kunne forstå, hvis det var inden for bymæs
sig bebyggelse.
Hvis jeg kun kører VHF/UHF, må jeg køre
mobilt med max. 100 W (B-licens). Hvis jeg
købte et godkendt CB-anlæg med max. 1½
W, måtte jeg også køre mobilt, oven i købet
uden licens overhovedet, men så må der ikke
føres QSO og da slet ikke med udlandet.
Dette med mobil-licens på HF må være
noget for EDR at tage sig af!
Hvad skal du så gøre?
Aldrig fortælle nogen, du er radioamatør.
Camoufler dit anlæg i et skab, der lukkes,
når der er fare for besøg af naboer m. m.
Kun køre hjemme fra om natten og /P om
dagen. Du kan måske køre hjemme fra om
dagen, men aldrig i TV-tiden. Dog kun hvis
du ikke kører AM, da dine naboer så vil
kunne genkende din stemme ved LF-detektion.
Dine naboer er nemlig skøre! De kommer
farende ind eller op eller hen til dig, bare
der er det mindste i vejen med deres elendige
billede. Men går du f. eks. ind på deres tele
fon, så hører alting op, det er dog for galt
o. s. v. Når du til sidst kan få et ord indført
og fortæller dem, at de blot skal ringe til
fejlkontoret, så vil telefonen blive ordnet
gratis, så kan du være sikker på, at de dovne
slyngler ikke gider gøre det. Det er meget
sjovere at komme hen til dig og brokke sig,
end at få det i orden.
Begynder du nu at forstå, hvorfor der er
så mange amatører, der ikke er aktive mere?
Jeg gør, efter at have været turen igennem.
Vy 73 og måske på genhør på LF. OZ6FT.
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altså ikke nok at tage nogle krystaller, der
er påstemplet samme frekvens, idet den nor
male tolerance på krystaller er adskilligt
større end 50 Hz
Filtret vil normalt blive placeret mellem
blanderrør og MF-røret. Filtrenes impedans
har jeg målt til 300 og 100 O for hhv. det
brede og det smalle filter. Disse værdier

Denne effektløse regulator har jeg længe
haft lyst til at prøve i praksis, men da jeg
ikke har haft tid, videregives den hermed til
evt. interesserede.

I diagrammet er Q1 en højspændingstran
sistor med Vceo = 200 V, Icmax = 3,5 A
og hfe = 10 ved 2,5 A. Serien omfatter også
typer til 300 og 400 V. Men selvfølgelig kan
man også have glæde af opstillingen ved
lavere spændinger, hvor Q1 f. eks. kan være
en AD 149 (og polariteten ændres). Regula
toren er jo »effektløs«, d. v. s. tabene i og
dermed opvarmningen af Q1 er uden videre
betydning i forhold til udgangseffekten. Til
transistor-TX’en
og
Hi-Fi-udgangsforstærkeren vil den være fin.
OZ7AQ. .

INPUT

OUTPUT
10 -100V /2A

120-200 VDG
fra ensretter

Opstillingen har været gengivet i flere
amerikanske
elektronikblade
som
annonce
for Delco, bl. a. i Electronics jan. 23, 1967 p.
20—21. Transistoren Q1 drives af Smitt-triggeren Q2—Q3, således at den enten er hårdt
ledende (mættet) eller cut-off, den arbejder
altså som afbryder. Differentialforstærkeren
Q4—Q5 føler på udgangsspændingen via 2
kohm-potentiometeret.
Når
spændingen
på
potmeterarmen er for lav (mindre negativ), er
Q1 ledende, således at ensretteren (ikke teg
net, kan være brokoblet ensretter med lade
blok) leverer strøm til opladning af de 40 μF
samt til belastningen. Takket være seriedrosselspolen på 15 mH behøver indgangs- og
udgangsspænding ikke at være ens. Mens Q1
leder, stiger outputspændingen, og på et eller
andet tidspunkt stiger spændingen på potme
terarmen over (bliver mere negativ end) refe
rencespændingen over zenerdioden D2. Nu
skifter Smitt-triggeren ledetilstand og dri
ver Q1 cut-off, hvorved udgangsspændingen
naturligvis begynder at falde. Når den når
den kritiske spænding igen, trigger Smitttriggeren atter, og således fortsætter opstil
lingen. Ql’s on- og off-tider afhænger af
belastningen, den indstillede udgangsspæn
ding, primærspændingen og naturligvis af
komponentværdierne,
frekvensen
er
ikke
konstant. Foruden evt. brumrest vil der i ud
gangsspændingen findes nogen ripple med
skiftefrekvensen, mindre, jo højere forstærk
ning opstillingen har. Dioden DRS 107 er
nødvendig for at skabe en vej for strømmen
gennem drosselspolen, når Q1 afbryder, her
ved kan den i drosselspolen oplagrede energi
nyttiggøres og leveres til belastningen. Denne
diode skal være af samme slags som de i ens
retteren anvendte (samme PIV og DC-strøm).
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200 W

Alle transistorer er silicium,. 2N3053 er ved at være
en standardtype, men 2N1613 eller 2N1711 kan også
bruges. 2N2712 fås i plastichus (TO-92) fra Motorola
med
betegnelsen
MPS-2712.
BC107-108
eller
TI’s
2N3705 er sikkert lige så gode.
*

EFTERLYSNING
Lille, godt og velgennemprøvet diagram af
RX og dertil hørende TX efterlyses. Dia
grammet indeholder diverse komponent- og
ledningsføring, vist idiotsikkert og forståe
ligt med diverse skriftlige forklaringer og
vejledning. Det eller de forsvundne diagram
mer er sidst set i OZ årg. 1950 og enkelte
senere numre af OZ.
Gamle hams, led i jeres skuffer og gemmer;
de skal frem, for vi er nu snart en stor flok,
som let kunne gå hen og blive kede af denne
dejlige hobby, og det tror jeg ikke kan være
jeres mening, vel?
OZ-DR 1399, Henry.

Den bedste HF-forstærker
(Vejledende anvisninger)
Af OZ7XG

Medens de lærde er i ivrig diskussion om, hvil
ken af de to HF-forstærkere, rør eller transistor,
der er den bedste, er jeg kommet til, at det er ingen
af dem, men at den bedste derimod er en antenne.
Den er til gengæld også den vanskeligste at an
bringe, sådan rent pladsmæssigt. Det er ikke alene
det, at den fylder, men også måden, den gør det på.
Men til sagen. QTH: 3. sal i et skuffemøbel på en
bakketop, 2½ vær., XYL + 1 stk. harm. i blealderen.
Alt i alt en anvendelig, måske ligefrem god place
ring. Det startede strålende. Værten sagde nej til
udendørs antenner, og da loftsrummet var 110 %
udnyttet til diverse pultekamre m. v., kunne det
heller ikke bruges. Stueantenne i Faraday-bur =
0 (nul) udstråling.
Men der var andre muligheder. Lige over altanen
befandt tagrenden sig. Ved at stå på en stol og læne
sig ud over altangelænderet (der var kun 12—14 m
ned til bunden af kælderskakten) lykkedes det at
få en solid forbindelse etableret. Efter mange for
søg på at lave alle tiders antenneafstemningsled,
lykkedes det endelig at få QSO på tagrenden. Endda
så langt som over til nabogadens bagbygning. Hvor
for nu kun det? Med et til formålet indkøbt svensk
øjemål
(forchromet)
konstateredes,
at
tagrenden
incl. diverse nedløbsrør ville passe bedst som dipol
for
Kalundborgs
langbølgesender,
idet
der
kun
manglede 3,825 cm i de rette mål. Den gik altså
ikke, men der var da stadig altanen. Efter mørkets
frembrud
nedsænkedes
en
god,
lang
antennetråd
fra den yderste ende af en 3 meter lang bambusstang.
Nu var sagen „i hus". Senderen var i forvejen
gjort BCI- og TVI-sikker, så alt gik fint i nogen
tid. Men, — der er andre former for QRM, bl. a.
foranlediget af, at en sådan antennetråd indeholder
andet end elektriske svingninger. En aften, hvor
det blæste jævnt (og hvornår gør det ikke det?),
kunne jeg ikke få dyk på anodemeteret. Inden jeg
var færdig med mine interne undersøgelser, ringede
det på dørklokken. Da jeg lukkede op, traf jeg ham
nede fra 1. sal. Han forklarede mig i vort moders
måls mest udsøgte vendinger, at min antenne p. t.
befandt sig i hans varetægt, for nu havde han fået
nok af, at den „hver eneste aften og nat" daskede
ind på hans ruder. Sri. Dette lagt oven i QRM’en,
da senderen blev gjort „sikker", resulterede i, at
hele „møget" blev lagt i mølpose. Indicierne var
efterhånden blevet så kraftige, at yderligere virk
somhed fra dette sted måtte udelukkes.
Det varede næsten 14 dage. Så var de nye an
tenneplaner
udklækket.
Efter
dybsindige
samtaler
med XYL opnåedes enighed om det uheldige ved
enebørn, 9 mdr. efter kl. 17,02 arriverede 2. harmo
niske. Første trin på vejen til antennen var klaret.
Et par år gik, og boligen var altfor lille til en familie
på 4 personer (og ham den „sure" boede stadig nede
på 1. sal).

Nye dybsindige drøftelser. — Ser du, hvis altså,
du forstår, sådan bare tage arbejde ude et års tid.
Så gemmer vi alt, hvad du tjener, og sparer mest
muligt op af min løn o. s. v., så kunne vi få vort
eget hus. Tænk på, at børnene kan få hvert sit
værelse, og de kan lege ude i vor egen have uden
risiko for at blive kørt ned og fri for alle de andre
uartige ungers dårlige påvirkning. Det blev ved
taget og realiseret.
Efter indflytningen var det ligegyldige detailler,
at der var 1 m fra vinduet ned til jorden, og at tag
renden var af plastic. Nej, nu skulle der rejses en
slank, fritstående antenne. Havearbejde er sundt,
med måde i hvert fald, så det første år blev der
gået til den med nedgravning af en masse radialer,
så lange og så mange som muligt. Herefter er det
ikke muligt at grave ret meget i haven, for radialeme skulle jo nødig skæres over, sri, men det
er den slags små ubehageligheder, man må tage
med.
Til selve antennen blev indkøbt 2 stk. 6 m lange
rør af vejrbestandigt aluminium med en udvendig
diameter på henholdsvis 38 og 32 mm og med en
godstykkelse på 3 mm. Ved at file det tynde til på
de yderste 20 cm kunne det tilpasses, så det lige ak
kurat kunne presses ind i det tykke, og der var nu
ca. 12 m antenne til rådighed.
Antennen blev anbragt på en terrassemur ca. 4 m
fra huset. Til befæstelse blev der anvendt 3 stk.
galvaniserede bøjler, som jeg fik gratis ved den
lokale el-installatør. Bøjlerne er U-formede og an
vendes af el-selskaberne til fastgørelse af rulleisola
torer
på
de
almindelige
el-master.
Selve
rulle
isolatorerne kunne ikke anvendes, da hullet i dem
var for snævert. Fastgørelsen af antennen klaredes
ved at lave 3 stk. 10 mm pertinaxplader i størrelse,
så de lige kunne klemmes ind i U-bøjlerne og fast
gøres der ved hjælp af et tværgående beslag. I alle
tre plader blev der skåret et hul med 38 mm dia
meter, og det tykke rør pressedes igennem disse
huller. Når disse plader monteres i bøjlerne, vil de,
på grund af de små unøjagtigheder, der ikke kan
undgås ved opsætningen af U-bøjlerne i muren,
spænde antennen så fast, at al yderligere understøt
ning er overflødig. Sideværts støttes antennen af
barduner lavet af nylon-fiskesnøre.
Man opnår derved to ting, nemlig at bardunerne
er næsten usynlige, og at antennen kan give sig i
blæsevejr,
hvorved
risikoen
for
brud
nedsættes.
Bardunerne skal dog strammes så meget, at anten
nen ikke svajer for det mindste vindpust. Feederen
føres på traditionel vis gennem den nedgravede
plastic-vandslange hen til antennens nederste ende,
hvor
antenneafstemningsboxen
er
anbragt.
Denne
box består af en nydelig glasklar kikskasse fra
„Brugsen". Sådan en flad en, 5X20X25 cm, med
3 slags kiks. Kiksene er overflødige, men kan ikke
undgås. I æsken er der 2 „ladsigflyttelige" skille
rum, hvilket klart beviser den egentlige hensigt
med kassen.
Til slut skal lige oplyses, at antennen fungerer
perfekt, at XYL ikke arbejder ude mere, da der
er mere end nok at gøre med at holde huset, og
endelig, at ungerne det meste af døgnet enten leger
ude på gaden eller inde hos naboens.
En og anden skarpsindig læser vil måske på nu
værende tidspunkt indvende, at antennen er ganske
overflødig, hvis man ikke har en transistor/rør til
at pumpe højspænding ud i den. Skudt forbi. Be
tragt en sådan antenne, f. eks. her sidst i februar
måned med vindstyrke 11. Så er der i hvert fald høj
spænding til stede.
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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.

Spørgsmål: Kære ven, jeg har et ganske kort
spørgsmål, men måske ikke netop så ligetil: Hvad
findes
der
af
KB-modtagere
med
transistorer
i
klasse med Drake 2B eller R4A, helst ikke højere
prisklasse lige for øjeblikket. Jeg synes, at der bør
findes noget. — Jeg var lige ved at ville skrive til
Plessey Electronics angående deres PR155, da jeg
hørte, at den skulle være i den helt dyre ende,
kender du noget til den?
Svar: Jo, det er ligetil. Der er nemlig kun én, fra
firmaet DAVCO. Den har fået en god modtagelse og
koster omkring 300 dollars. Der er endnu tre tran
sistormodtagere
på
markedet,
nemlig
National’s
HRO-500, Plessey’s PR155 samt en helt ny fra
G.E.C. Lorenz har udviklet én også, men opgivet at
producere den. HRO’en koster ca. 11000 kr., og er
det ikke værd, PR155 koster 800 engelske pund og
er en dejlig modtager, som kan næsten det hele, og
som kan repareres af en alm. radiotekniker, selv om
de 162 halvledere i den ikke netop sidder i konven
tionelle kredsløb. Der er f. eks. 10 transistorer
alene i HF-trinet, men ikke én afstemt kreds! Til
gengæld kan trinet checkes med en tonegenerator.
Eneste modtager i produktion med rigtig hangAGC. G.E.C.’en koster ca. 25000 kr., men det er
også en maskine af format. Den anvender over 300
transistorer alene til at styre første blander med,
men frekvensen vises på glimrør med tal ned til
hver 100 Hz, og så afviger den ikke med mere end
5 Hz før til næste vinter, måske. Husk 10 »/o told og
12,5 “/o oms,. — Går vi over, eller tilbage, til rørmod
tagere, er Drake R4A vist det bedste køb. Renon
cerer man på noiseblankeren og lidt intermodulation, bliver man glad for 2C’en til 100 dollars min
dre! Den er forresten 1/3 transistoriseret. I den
professionelle klasse kommer Collins 51S1 fint ind
med knap 14000 kr. Det er også en dejlig modtager,
men kan ikke tåle så megen QRM som PR155 og
G.E.C.’en. Amatørudgaven 75S3B koster jo penge,
jeg har hørt noget om 4500 kr., men er sikkert nok
det sted, hvor man får mest professionalisme for
færrest penge. — Hov, der er endnu en transistor
modtager, RACAL’s RA217, men den har jeg ikke
et personligt kendskab til. Dog er dens AGC kun
anvendelig på AM, og dens ældre broder RA117
var meget vanskelig at reparere, hvad der des
værre har vist sig ikke at være uvæsentligt.
Spørgsmål: Hvordan ser du på problemet: „Nøgling af ESB-transceiver ved hjælp af REN sinus
tone via LF og VOX?“ — Og ved du, hvordan P&T
ser på det? — Vi må vel kalde systemet for modu
leret telegrafi, men TX er jo komplet død i pau
serne, og med 50—60 dB sidebåndsdæmpning fylder
man jo væsentlig mindre på båndene.
Svar:
Det
internationale
radioreglement
foreskri
ver, at alle signaler fra senderen end det ønskede
skal være dæmpet min. 40 dB i forhold til hoved
signalet.
I
amatørbestemmelserne
står
der
intet
konkret, og de skal altså fortolkes af P&T i på
kommende tilfælde|. Men jeg tror personligt, at
P&T bliver hjemme, hvis man opfylder radioregle
mentet. Så man må kræve af transceiverens TX, at
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undertrykkelsen af det uønskede sidebånd af sinus
tonen
samt
bærebølgeundertrykkelsen
er
min.
40
dB. Det er jo en nem måde at køre CW med en
ESB-TX på, men jeg foretrækker at lave et HFsignal, som nøgles, da det giver et renere signal.
Det kan jo ikke undgås, at andre amatører trods
alt hører det forkerte sidebånd og bærebølgen som
interferens, hvis de kun er 6—7 S-grader nede. I
øvrigt er dine 50—60 dB undertrykkelse svære at
opnå og er en 10-—20 dB bedre end gennemsnittet.
Spørgsmål: Efter hvad andre har sagt, er det
medsendte materialestykke af teflon. Hvis det er
tilfældet, vil jeg gerne have oplyst, hvilken lim der
skal anvendes for at fastgøre det til metal. Araldit
er forsøgt, men uden resultat. Kan du hjælpe mig,
eller er der andre i OZ-land, der kan?
Svar: Yep, det er teflon. Jeg kender ikke selv
nogen lim, der vil bide på det, men what say OMs?
Spørgsmål: Jeg bygger en transistormodtager med
et enkelt krystalfilter. Hvordan får jeg den bedste
afslutning på filteret, når der skal tages hensyn til
filterkurve
og
impedanstilpasning
til
efterfølgende
transistor (AF124)? Kan fig. 1 anvendes, eller kan
man lave den normale afslutning til rør som fig. 2?
Svar: Fig. 1 tror jeg er den bedste metode. Fig. 2
kan ikke bruges, fordi transistorens indgangsimpe
dans ikke som rørenes er meget høj, men ca. 3
kohm ved 1 mA emitterstrøm. Af samme grund
skal de 68 kohm i fig. 1 ikke være der, i stedet
kobles til et udtag, der ligger 20—25 % oppe ad
spolen, vindingstalsmæssigt. Det skulle give en be
lastning af filteret ækvivalent til 68 kohm. Kredsen
skal kunne tunes, og dens Q må ikke være for lille,
100 vil nok gå.

Fig. 1.

Fig. 2.
Spørgsmål: Jeg er i øjeblikket ved at læse VTS
for at erhverve den nødvendige viden til at kunne
få sendetilladelsen. Der er bare en ting, jeg ikke
kan forstå. Det er side 38 i VTS (1964), det stykke,
der handler om impedanstransformation med paral

lelkreds. Der står bl. a.: „I a er anvendt en regulær
transformer med adskilt primær- og sekundærvik
ling, og den ene af disse (her sekundæren) er af
stemt med en kondensator“. Men hvordan kan det
så
være,
at
afslutningsmodstanden
betegnes
med
R i stedet for r, som ellers er brugt på side 34 om
sekundærbelastningsmodstanden?
Hvis
der
virkelig
skal stå sekundæren inde i parentesen i VTS, kom
mer det ikke til at stemme overens med fig. 4.22 c.
Er det mig, der er noget galt med, eller er det
VTS? Samtidig vil jeg gerne spørge dig, hvor man
ge fejl og hvilke, der er i VTS, så jeg kan få dem
rettet.
Svar: Sorry, OM. Du er gal på den. Men det er
da godt, at du spørger. Lille r er på både side 34
og 38 anvendt om den faktiske størrelse af den
modstand, som skal kobles til transformeren eller
kredsen, medens R betegner den optransformerede
størrelse af r. Man kan også sige, at hvis man kob
ler en modstand over kredsen på R ohm, vil der
være en impedans på r ohm mellem klemmerne til
udtaget på kredsen, altså som der står øverst i an
den spalte side 38. I fig. 4.22. c står der ude til ven
stre et meget lille r, som du muligvis har overset,
det ligner faktisk snavs på papiret i min bog. —
På en transformer betegner primæren den vikling,
man stopper signalet ind i, og sekundæren den vik
ling, man tager signalet ud af. Når man i fig.
4.22. a føder primæren fra en generator med ud
gangsimpedansen r, skal man belaste sekundæren
med en modstand, der er N2 gange så stor for at få
impedanstilpasning, altså R. Når man ikke bruger
en transformer med adskilte viklinger, bruger man
ikke betegnelserne primær og sekundær, for eks. i
fig. 4.22 b og c. Men impedanstransformationen fin
der sted, som var det adskilte viklinger, så afslut
ningsmodstanden skal også her være R. Det stem
mer alt sammeni. — Hvad angår fejl 1 VTS findes
der ikke nogen samlet rettelsesliste, men de fleste
af dem har været omtalt i OZ i de sidste årgange.
Man mangler en mand, som har tid til at finde dem.
Man skulle for øvrigt tro, at de lærere, der har
holdt kurser efter VTS, vidste alt om fejlene. Men
nu kan det jo være, at vi hører fra én af dem?
Spørgsmål: Min 80 m-modtager er en almindelig
BCL-spille, og det kan ofte volde vanskeligheder at
skille am atør stationerne fra hinanden. Tror du, at
det kan betale sig at lave båndspredning på den, og
hvordan gør man det lettest? — Hvad står bogsta
verne PEP for, og hvad betyder det?
Svar: Når en modtager har vanskeligt ved at
skille stationerne fra hinanden, skyldes det som
oftest, at den ikke er selektiv nok, d. v. s. at den
modtager for stort et stykke af båndet ad gangen.
En BCL-spille må siges at være for uselektiv til
amatørmodtagning,
og
det
hjælper
båndspredning
ikke på. Hvis det derimod er vanskeligt at stille
ind på en ønsket station, kunne båndspredning
hjælpe. Ofte vil nogen øvelse i at lytte til amatør
signalerne hjælpe på forståelsen, og der kan man
starte med at lytte på 80 m lørdag eftermiddag og
om søndagen, hvor der er færrest forstyrrelser. —
PEP står for Peak Envelope Power og oversættes
måske bedst til „indhyllings-spidseffekt", Det er et
begreb, som særlig finder anvendelse ved sender
trin for ESB, fordi man der ikke som ved CW og
AM så let kan måle middeleffekten ved trinet, men
det kan også bruges ved CW og AM. I stedet for
spidsværdier siger man under påvirkning af engelsk
ofte peak-værdier, og da man i amatørkredse reg
ner med den tilførte effekt til PA-trinet i stedet

Fig. 3.
a: 100 % mod. AM. b: bærebølge = middelampli
tude. c: PEP-amplitude.
for HF-effekten, overfører man lige så stille begre
bet til inputsiden.
Ser vi på et amplitudemoduleret signal (fig. 3 a),
vil amplituden ved 100 % modulation variere med
modulationsfrekvensen mellem nul og det dobbelte
af bærebølgens amplitude, som ses i fig. 3 b (umo
duleret signal). Øjeblikseffekten, d. v. s. den mo
mentane værdi af den udsendte HF-effekt, varierer
tilsvarende mellem nul og fire gange bærebølge
effekten. Den maksimale øjeblikseffekt er det, vi
kalder PEP. Det er klart, at det er vanskeligt at
måle PEP direkte, fordi den kun er til stede i me
get korte tidsrum ad gangen. I AM-senderen kunne
man tænke sig at få PEP til at blive stående i læn
gere tid ad gangen ved at modulere med en DCspænding, d. v. s. ved at forøge anodespændingen
(i et anodespændingsmoduleret trin) til det dob
belte,
hvorved
DC-anodestrømmen
naturligvis
også
stiger til det dobbelte og input og output til det
firedobbelte. Da anodetabet også stiger til det fire
dobbelte, er det dog ikke noget, man skal prøve
for længe ad gangen.
I ESB-senderen fås PEP-output og -input, når
man styrer kraftigst muligt ud med en konstant
„bærebølge", d. v. s. et signal, der kun består af
én frekvens. Sådan et signal udsender man jo imid
lertid normalt aldrig. Med et sammensat signal
(f. eks. to toner samtidig) nås samme PEP ved et
lavere
DC-input,
aflæst
på
anodestrømsmeteret.
Her i OZ er max. lovligt input ved A-licens 300 W
PEP. Hertil svarer nemlig 300 W input ved CW,
målt på den gammeldags måde, og ca. 150 W ESBinput. I USA, hvor inputtet ved alle modulations
arter er max. 1 kW, er det fuldt legalt at køre med
2 kW PEP ved ESB, når det indicerede DC-input
blot aldrig overskrider 1 kW. Ved AM er det bære
bølge-input, der højst må være 1 kW, mens PEPinput kan blive 4 kW!
Spørgsmål: Jeg er kommet i besiddelse af en 2 m
modtager BC 624-C, hvor der mangler nogle rør i
indgangskredsløb og i oscillatordel. Disse rør kal
des 9002 og 9003. Kan disse rør mon skaffes i Dan
mark,
hvordan
er
sokkelforbindelserne,
og
hvilke
rør kan eventuelt erstatte dem? Hvis du skulle
kende én med disse rør i brugtdelsafdelingen, er
jeg liebhaver. — Er der overhovedet nogen teore
tisk chance for, at den nedenfor skitserede oscilla
tor kan svinge (tegningen er udeladt)? Hvis det er
tilfældet, vil det så være muligt at variere frekven
sen ganske lidt med trimmeren?
Svar: Jeg vil tro, at annoncørerne i OZ med sur
plus kan sælge dig de rør. Sokkelforbindelserne er
1: anode, 2: katode, 3 og 4: glødetråd, 5: anode, 6:
gitter og 7: katode for 9002. For 9003 1: gt, 2: katode,
3, 4: glødetråd, 5: anode, 6: g2 og 7: katode og ga.
Rørene har ofte været forsøgt erstattet med andre
rør, f. eks. 6AK5, men vist ikke med helt godt resul
tat. — Din oscillator kan vist kun svinge i en snor!
Vy 73 de OZ6NF.
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elektrisk energi ved forbrændingen. Tænker vi os
nemlig
forbrændingsprocessen,
der
normalt
opskrives som C + 02 = C02, opdelt i følgende tre pro
cesser

Nye metoder til fremstilling af elektricitet.
Forleden kunne
følgende lille notits:

man

i

Berlingske

Tidende

læse

Uden batteri.
Russerne har konstrueret en bil, som ikke behø
ver akkumulator. I stedet påmonteres en elektrogenerator, hvori varmen fra udblæsningen omdan
nes til elektrisk strøm. Generatoren kan rummes
i en ganske lille bolk. De foreløbige afprøvnings
resultater viser, at motoreffekten oven i købet øges
ved brugen af den nye generator, fortæller APN.
Som så meget andet teknisk fremskridt, der refe
reres i aviserne, er der misforståelser i det gen
givne. Man kan let se, at det sensationelle ikke lig
ger så meget i, at man kan spare en akkumulator,
men derimod i den kendsgerning, at forbrændin
gen af bilens benzin frembringer elektrisk strøm.
Det er denne kendsgerning, som fortæller, at man
i flere lande arbejder intenst med problemet, at
producere elektricitet ad andre veje end de kon
ventionelle.
Lad os indlede med et lille tilbageblik. For 150
år
siden
fremstillede
Davy
elektrisk
strøm
ved
hjælp af et kæmpebatteri bestående af kobber- og
zinkplader nedsat i en alunopløsning. Så kom de
første Bunsen elementer, og endelig i 1866 byg
gede
Siemens
den
første
roterende
jævnstrøms
dynamo
med
elektromagneter.
Elektricitetsværket
var født. 1887 blev vekselstrømsmaskinen opfundet,
og samtidig steg behovet efter elektricitet. Med den
elektriske dynamo fulgte en stormende udvikling af
dampkedler
og
turbiner,
af
forbrændingsmotorer
og vandkraftanlæg.
I 1910 brugte man endnu 7000 kcal. for at kunne
fremstille en kilowatttime. I dag ligger kaloriefor
bruget nede på 2500 kalorier pr. kilowatttime.
Roterende generatorer fra de store værker og
galvaniske batterier i det små har til dato været
de
konventionelle
elektricitetsfrembringere,
men
derfor har man alligevel ikke siddet med hænderne
i skødet. Tallene viser stadig væk, at udbyttet er et
stykke fra de 100 %, man stræber imod. Der ligger
jo også en spore i at forsøge, om man ikke kunne
undgå
den
besværlige
omvej
at
skabe
elektrisk
energi over varmekraft- og dynamomaskiner, men
direkte
at
omdanne
brændselsstoffernes
kemiske
reaktionsenergi til elektrisk energi.
Nu skal det siges, at de sidste år på anden måde
har givet os andre metoder til elektricitetsfremstil
ling end de konventionelle. Jeg tænker på atom
kraftværkerne, som med deres isotopbatterier mel
der sig i billedet, endelig har vi jo også set de „små
elektricitetsværker",
fotocellerne,
hvor
lysets
ind
virkning resulterer i en elektrisk strøm.
Det at kunne regulere kullenes forbrænding eller
rettere deres iltning, sådan at en elektrisk energi
bliver resultatet, er en gamme idé. De store kemi
kere som Ostwald, Haver og Nernst kunne på be
regningsgrundlag
forudsige
sådanne
fremtidsud
sigter.
Ser man på forbrændingen af kul, vil man, som
det allerede i 1894 blev gjort gældende af Ostwald,
kunne se, at lige såvel som varmeenergi kan opnå
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har vi på en grov måde anskueliggjort, hvad der
sker. Tænker vi os proces (1) som en proces, hvor
oxygenmolekylerne optager fire elektroner fra om
givelserne, og proces (2) som en proces, hvor kul
stof
afgiver
fire
elektroner
til
omgivelserne,
er
man ikke i tvivl om, at dette system vil være i elek
trisk ligevægt. Men lige så klart er det, at skiller
vi de to processer fra hinanden, således at elektro
nerne optages og afgives forskellige steder, vil vi
få et system af to kasser, hvor den ene. kasse vil
have
elektronoverskud
og
den
anden
elektronun
derskud. Tænker vi os nu, at de to kasser forbin
des med
en elektrolyt,
hvorigennem O-- ionerne
kan bevæge sig, har vi altså et system af katode
(reaktion (1)), elektrolyt, og anode (reaktion (2), altså
et element. Vanskeligheden ved dette system er nu
bare at få reaktion 1 og 2 til at forløbe.
Ved et rent stofs molekylevægt forstås molekylets
vægt regnet som 1/16 af iltatomets vægt. Ved et
grammolekyle af et stof forstås det antal gram,
stoffets
molekylevægt
angiver.
Vi
kan
endvidere
finde ud af, at grammolekyler af forskellige stoffer
indeholder lige mange molekyler. Alt dette kan vi
bruge til at beregne den ladning, vi finder ved for
brænding af en bestemt mængde kulstof.
Tager vi f. eks. et grammolekyle kulstof, d. v. s.
12 g, eller et grammolekyle oxygen, d. v. s. 32 g,
har vi altså med samme antal molekyler 6,02 X 1023
at gøre. Ved vi nu, at en ion med en ladning bærer
en ladning på 1,6 X 104-19 As, vil et molekyle altså
bære en ladning på en Faraday = 96497 As. Drejer
det sig i stedet om en ion, der bærer fire ladninger,
vil
vi
altså
f.
eks.
med
2
O-transportere
386000 As.
Havde vi i stedet for forbrændt 1 kg kulstof og
den dertil svarende mængde oxygen, ville vi have
opnået 1,21 X 108 ampere sekunder. Omsætter vi
dette til kilowatttimer, viser beregningerne, at vi,
såfremt vi udnytter vore energiprocesser fuldt ud,
kan udvinde 9,4 kWh pr. kilo Det ville altså være
en betydelig økonomisk landvinding, om man kunne
gennemføre processen 100 %, særlig set på bag
grund af de 30% man har gennem de konventio
nelle metoder over dampkedler og dynamoer. Der
er altså tungtvejende grunde til at arbejde videre
med de Ostwaldske ideer.
Som det er omtalt, vil kulstof og ilt danne kul
tveilte, og i forbindelse hermed vil en elektrisk
strøm kunne frembringes under passende omstæn
digheder. Imidlertid er kul jo ikke nogen særlig
lydig energikilde, den er vanskelig at drive til en
øjeblikkelig forbrænding. Så er det nemmere at
benytte de væsker, hvori kulstof indgår som en
kemisk bestanddel. Det kan være benzin, alkohol,
bensol etc. Men der er også andre reaktionsstoffer
end lige dem med kulstof, der er for eks. de to
grundstoffer ilt og brint. Disse to luftarter har end
videre den fordel, at deres slutprodukt er nemt at
blive af med eller er uden bivirkninger. Resultatet
af disse to grundstoffers forening er jo som bekendt
vand.

Nu ligger det jo sådan, at det, man tilstræber,
ikke er en eksplosiv reaktion kun frembragt af en
lille gnist, men derimod en inderlig forening ud
strakt over et længere tidsrum. Det, vi søger, er en
såkaldt „kold" forbrænding, således at den udvik
lede varme bliver ubetydelig. For at opnå en sådan
kold forbrænding benytter man sig af de såkaldte
katalysatorer. En katalysator betyder i den kemi
ske industri et stof, som ved sin blotte nærværelse
fremmer en kemisk reaktion, uden at den forbruger
noget af sin egen masse. En katalysator kan arbej
de i årevis og formidle kemiske stofreaktioner i
tusindvis af tons uden selv at eå til. Mange kata
lysatorer
består
af
tynde
metallag
udbredt
på
overfladen af keramiske stoffer. En kendt kataly
sator
er
Raneykatalysatoren.
Den
består
hoved
sagelig af fint nikkelpulver af en ganske bestemt
kornstørrelse
udbredt
på
en
svampet
overflade.
Denne katalysator er senere udviklet til den så
kaldte dobbeltskeletkatalysator.

kul med meget stor overflade. Ved hjælp af så
danne kuloverflader er det lykkedes at fremstille
brugbare
elektricitets
elementer for middel
store
belastninger.
—
Ved 25 °C og et ringe
overtryk
kan
sådanne
celler give 50 mA pr.
2
cm . Et særligt frem
skridt er det, at ilten
kan erstattes med alm.
luft.
Herved
falder
udbyttet dog til 39 mA
pr. cm2. Hvis man hæ
ver
driftstemperatu
ren,
kan
man
dog
komme op imod 200
mA, men driften for
løber dog ikke mere
jævnt og ensartet.
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Fig. 2.
1 Brinttilgang.
2 Pakning.
3 Ilttilgang.
4 Ribbeplade.
5 donvekslermembran.
6 Elektroder.
7 Gaskammer.
8 Væskeafgang.

En
særlig
element
type bruger det prin
cip at erstatte en fly
dende
elektrolyt
med
en
ionvekslermembran.
Denne
er
en
kunststoffolie, der har
den
særlige
egenskab
kun at bære protoner
H+
eller
hydroxydioner OH-.
Fig.
2
viser,
hvor
enkelt sådan en op
stilling virker. Ilt og
brint går ind foroven
og vandet flyder bort
forneden.
Strømmen
aftages ved + og foroven.

Fig. 1.
Demonstration af kold forbrænding i et lavtryks
knaldgaselement.

Ovenstående illustration viser, hvordan det knald
gåselement var indrettet, hvormed man under en
kongres for første gang demonstrerede en kold for
brænding for offentligheden med ilt og brint som
reaktionsluftarter
(knaldgas).
Som
billedet
viser,
står de to elektroder i bægre med kalilud, mens
brinten og ilten gennem reduktionsventiler holdes
nede på 1,5 kg pr. cmt Voltmeteret viser tomgangs
spændingen 1,13 volt, dette tilsvarer en statisk
virkningsgrad på 92 %. Den strøm, der kan udtages
af et sådant element, er ikke ubetydelig. Under de
bedste omstændigheder helt op til 500 mA pr. cm2.
Som det fremgår, er opstillingen i fig. 1 kun et
demonstrationsapparat,
og
vejen
går
stadig
mod
praktiske
og
økonomiske
udnyttelsesmetoder.
En
løsning ved hjælp af de såkaldte aktive kul er vist
i fig. 2. Aktive kul er en særlig slags præparerede

Fig. 3.
Demonstration af kold forbrænding af ilt og brint.
Begge findes i gummiblære. Via ionvekslermem
branen dannes strømmen, der trækker en elektro
motor. (General Electric).
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Endelig er der en celletype, der er udviklet af
General Electric, og som er nyttegjort i en traktor
(fig. 4). Ovenst. billede af denne traktor gik ved sin
fremkomst verden rundt. Batteriet består af 1008
celler, hver 30X30X8 mm. Disse er ordnet i 112
rækker på hver 9 stk., og grupperne kan sættes i
parallel eller i serie til hinanden. Billedet viser
også stålflaskerne, der indeholder ilt, som fordeles
gennem
et
rørsystem.
Stålflasken
bag
førersædet
indeholder brændstof, en blanding af brint og pro
pan Maskinens højeste ydelse er 15 kilowatt, og den
trækker en 20 HK elektromotor, der så igen driver
traktoren frem. Virkningsgraden var 32 %. Det, der
gjorde det største indtryk ved demonstrationen, var
den fuldkomne lydløshed under maskinens gang, og
det var åbenbart for enhver, at kunne cellerne ud
vikles
med
ringere
tolerance,
ville
fremstillings
omkostningerne ligge lavere end ved eksplosions
motoren.

Fig. 4.
Der kunne fortsættes med flere forslag til og
resultater af forsøg med brændstofelementer. Fore
løbig har man langt fra nået det udbytte, man
havde håbet på, men anstrengelserne for at nå et
godt resultat er ikke blevet mindre, snarere det
modsatte. Der gøres forsøg på store automobilfa
brikker. Kunne man nå dertil, at man ved sin tank
får udleveret nødvendige gas- og luftflasker i ste
det for benzin, og at disses indhold blev omsat til
elektrisk energi, ville vi få den elektriske bil, som
man altid har ønsket, men derudover rummer det
her anførte store perspektiver, fremtiden vil vise
det. Et er i hvert fald sikkert, noget opsigtsvæk
kende er på vej.
Poul Andersen.

Der har i længere tid forekommet en amatør, som
bruger OZ3C, Jens Weiss, call både på 20, 40 og
80 m. 3C kører slet ikke på 20 og 40 m og slet ikke
CW, men ikke desto mindre modtager Jens QSLkort på afviklede QSO’er fra disse bånd.
Hvis I hører OZ3C og ikke kan få QTH og lign.,
så prøv at finde ud af hvem der bruger 3C’s call.
Vy 73 de OZ5RO, sekretær.
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SILENT KEY
OZ6EN, Erik Nielsen, er stille sovet ind
natten til den 13. april, 51 år gammel.
Erik har været QRT de senere år, men
mange vil kunne huske ham fra 80 m, hvor
man altid kunne få en hygge-QSO og en tek
nisk diskussion med ham — eller gode råd,
hvis man havde brug for det. Han har altid
været handicappet og det meste af sit liv
været lænket til sengen eller kørestolen, men
han bar sin skæbne med beundringsværdig
tålmodighed og med et smittende humør. For
godt et år siden blev 6EN gift og flyttede fra
et sygehjem i København tilbage til Slagelse,
hvor han og hans XYL fik skabt et hyggeligt
lille hjem, og hvor han følte sig så lykkelig
og tilfreds som nogen sinde i sit liv. Det var
meningen, at Erik og hans XYL til sommer
skulle flytte til et rækkehus, og mange planer
blev lagt, da der nu viste sig mulighed for
endelig igen at blive QRV, men hjertet næg
tede at medvirke, og alle planer blev til intet.
Vor medfølelse samler sig om hans gamle
moder og hans unge XYL, der begge har
gjort, hvad der var menneskeligt muligt for
at lette hans byrdefulde tilværelse.
Ære være OZ6EN’s minde.
OZ2RI.
Vor svenske ven SM7ZN, Ingvar Pettersson, Vårnamo, er gået bort.
7ZN var vel mest kendt af 2 m amatørerne,
men også her i København var Ingvar af og
til gæst i afdelingen. VHF-aftenerne havde
hans særlige interesse.
Vi vil savne Ingvars stemme i æteren.
Ære være hans minde.
OZ5RO.

Kære OZ6PA,
Jeg ser til min store skræk i sidste OZ, at der
har været forslag fremme om at få lov til at køre
CW i hele 80 m-båndet, men det kan da ikke være
rigtigt. Jeg vil derfor gerne her, så kraftigt det er
mig muligt, modsætte mig denne tanke, og vil
senere gøre nærmere rede for mit syn på denne
sag, hvis der altså bliver mulighed for det eller
lejlighed til det.
Jeg kunne godt her skrive flere sider om denne
sag, men det vil jeg undlade af hensyn til dig, der
skal læse det, evt. også andre.
Medlem nr. 7160, OZ2BA, Svend Christiansen,
Listedvej 34, Kastrup.

VÆRKSTEDSTEKNIK
Lidt om
m. m.

opmærkning

Ved OZ6PA

Opmærkning kaldes det arbejde, der går forud
for en boreproces, en udskæring eller udsavning.
Opmærkningsprocessens
nøjagtighed
er
den
første
betingelse for et smukt og godt resultat.
Sørg for at måleværktøjet er i orden. Videre en
eller
flere
ridsespidser.
Ridsespidser
laver
man
selv af et stykke fodstål 3 til 4 mm tykt og ca.
200 mm langt. Man sliber omhyggeligt spidsen,
hvorefter man hærder denne. Ganske enkelt sætter
man spidsen ind i gasflammen, indtil den gløder
gult, dernæst stikker man spidsen lynsnart ned i
olie til afkøling. Ved dette chock fuldbyrdes hærd
ningen. Bagefter varmer man spidsen lidt op igen,
men denne gang ganske svagt, den skal altså ikke
gløde, men begynde at tage farve ved luftens ilt
ning. Den bliver både blå og gul. Herved aftager
de indre spændinger, så spidsen ikke så let bræk
ker af. Denne proces kalder man at anløbe.
Hvad kørneren angår, er det samme tilfældet,
men her går man ud fra 5 til 8 mm fodstål. Det
skal dog siges, at fodstål kun er en nødløsning, skal
det være rigtig godt, skal man bruge rigtigt værk
tøjsstål. I øvrigt hører kørnere og ridsespidser jo
ikke til de dyrere værktøjer, så det betaler sig at
ofre, hvad det koster. Men der er jo altid mange,
der gerne selv vil lave tingene, og det er da i hvert
fald den slags, man lærer noget af.
Til godt måleværktøj hører først og fremmest en
stållineal, en ansatsvinkel og en stikpasser. Stik
passerens spidser skal man kæle for.
Lad os sige, vi skal opmærke et chassis. I reglen
klipper vi hertil et stykke af en større plade. Der
vil nok være skår eller skævheder i det afklip
pede, i hvert fald bør emnet afklippes så stort, at
vi kan renskære efter opmålingen. Jeg starter altid
med at trække en ridselinie 1 cm fra det afklippede
stykkes øverste kant. Så klipper jeg meget omhyg
geligt
langs
ridselinien,
så
der
fremkommer
en
fuldstændig ren og lige kant. Efter yderligere en
affiling starter jeg fra denne kant, idet jeg først
ved hjælp af en ansatsvinkel optegner pladens højre
side. Nu er det let at måle sig til pladens venstre
klippelinie, der optegnes med ridsespidsen. Nederste klippelinie afsættes ved hjælp af stållineal. Her
efter er hele omkredsen aftegnet, og man kontrol
lerer, om alle klippelinier står vinkelret på hinan
den. En meget fin prøve på, om dette er tilfældet,
kan man gøre ved at kontrollere afstanden mellem
firkantens diagonale punkter. Er disse afstande lige
store,
er
opmærkningen
fuldkommen.
Når
man
klipper
efter
ridselinierne,
skal
man
lade
disse
stå, men søge at klippe så tæt til som muligt. Så
længe ridselinierne kan ses, ligeså længe kan man
se, om man filer nøjagtigt, thi en fin affiling giver
, det gode resultat.
Dette var kun opmærkning af pladens klippelinier.
I reglen skal der jo opmærkes mange andre ting
inde på selve pladen. Til dette brug optegner jeg
altid en midterlinie pladen igennem og en midter

linie på den anden led. Ud fra disse midterstreger
anbringer jeg, hvad der skal indtegnes af rør, ud
skæringer, huller til ledninger, transformatorer
o.
s. v. o. s. v. Alt går meget nemmere på denne
måde, og man får lettere oversigt over, om man
har båret sig helt rigtigt ad.
Ridselinier skal overalt stå skarpt og må ikke
forløbe. For at disse linier kan tegne deres tyde
lige spor i materialet, påsmører man pladen et
overtræk. Sådanne overtræk kan man selv frem
stille. For råt jern, smedejern, støbegods etc. op
løser eller rettere opslemmer man lidt kridt i vand,
idet man samtidig tilfører lidt limstof. Drejer det
sig om aluminium, er det godt at bruge en hurtig
tørrende sort lak. For jern- og zinkplader (de blan
ke) bruger man en opløsning af kobbersulfat i
vand. Det sidste giver en smuk blå opløsning, som
ved
påstrygning
udfælder
en
smuk
kobberhud.
Denne hud er nem at ridse i.

Revet kridt + lim, sort lak og kobber sulf atopl. er
hver for sig uundværlige ved opmærkning.
Trykte kredsløb for 17. gang.
Det er meget godt med de udførlige anvisninger
på, hvordan man fremstiller trykte kredsløb. Men
lad os nu sige, vi ikke aner noget om, hvordan vi
skal bære os ad, eller at vi ikke ejer noget jern
klorid, hvad skal man så stille op?

Der er en løsning. Man skærer sine kredsløb ud
i aluminiumfolie, staniol eller lignende. Kredsløbet
tegnes op med blyant på et stykke pertinax, og de
udskårne metalfolier klæbes fast efterhånden. Når
det hele har taget form, begynder vi at tænke på
tillodningstråde.
Her
benytter
man
hulnitter.
De
findes f. eks. hos læderhandleren. En meget lille
størrelse anbefales. Man borer huller i pertinaxen
på de beregnede steder, og en tilslutningstråd ned
loddes, Hulnitterne består af to halvdele, den ene
går ind i den anden, således at kraverne kommer
til at sidde på hver sin pertinaxside. Med en særlig
lille tang eller et såkaldt knapmagersæt nitter man
nitterne fast i hinanden.
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Tips ved gevindskæring.
Der er kommet en nyhed til hjælp ved gevind
skæring. Vel at mærke når det drejer sig om bund
huller. Det er jo særlig her, vanskelighederne lig
ger. Er en tap knækket i et bundhul, er man meget
dårligt stillet.
Nyheden består i en „gevindpatron“, en stang af
patronen stikkes i det borede hul, og hvad der er
for meget, eller rettere hvad der rager op over
hullet, knækkes af. Så kan man begynde at skære
ned i gevindpatronen med snittappen.
Fordelene er mange. Anvendelse af emulsion eller
skæreolie er ikke mere nødvendig. Under gevind
skæringen vil snittappen udøve et tryk på den
indsatte masse, og derved bevirkes en effektiv smø
ring af gængerne. De fremkomne spåner vil inde
sluttes af massen og blive bortledet gennem snit
tappens spånnoter. Det bærende er, at spånmassen
ikke kan komprimeres, men i stedet fortrænges af
det tryk, som værktøjet udøver.
Den nye gevindpatron er anvendelig i alle jernog stålarter, ædelmetaller, kobber, messing og alu
minium.
Den
nye
gevindpatron
vil
give
forøget
skærehastighed,
længere
levetid
for
værktøjet,
målfast
gevind,
glatte
gevindflanger
og
rene
og
ubeskadigede
gevindgænger.
Forhandler
er
forelø
big Erling B. Ibsen, Vesterport 251, V.

sing eller aluminium. Desværre viser det sig i
praksis, at sådanne løse bakker altid falder ned
og ofte ikke er ved hånden, når man skal bruge
dem.
Det nye i denne sag er magnetiske bløde spæn
debakker, Disse anvendes på maskin- og bænkskruestikke til opspænding af rå og fintbearbejdede emner og til modelarbejde m. m. De ilagte
magneter sikrer bakken mod at falde af ved rystel
ser fra åbning og lukning af skruestikken. Magne
tiske
spændebakker
beskytter
mod
spændemærker
og
deformationer.
Magnetiske
spændebakker
fast
holdes ikke til skruestikken af stifter eller skruer
eller
ombukkede
kanter,
men
udelukkende
ved
magnetisk
tiltrækning.
Den
magnetiske
tiltrækning
gør sig kun gældende fra den side, der trækker
ind mod skruestikken og hæfter således ikke spå
ner til sig eller gør emner magnetiske. Om de for
skellige typer kan man læse i teksten under illu
strationerne.

F-typen

har

litet

med

egnet

til

beskyttelse
Ved

en

en

fiberbelægning

lagdelt
finere

struktur.

arbejde,

mod
kombination

af

hvor

man

spændemærker
af

F

særlig

Denne

og

N



egnet

kva

bakke

er

særlig

ønsker

en

sikker

og
eller

deformationer.
G

typen

kan

der opnås et utal af anvendelsesmuligheder.

G-typen
har
en
gummibelægning,
der
er
fremstillet
med 3 lærredslag, for at modvirke fjedring. Denne
bakke er særlig egnet ved forarbejdning af kobber
rør, sprøjtestøbte, tyndvæggede facondele, træ- eller
kunststofmodelarbejder
m.
m.
Ved
en
kombination
af G og N eller F typen, kan der opnås et utal a!
anvendelsesmuligheder.
F.eks.
kan
opspændes
uparel
lelle genstande som koniske stifter m. m.



a. Gevindpatronen sættes i det borede hul.
b. Gevindtappen arbejder.
c. Resultatet. Fine gænger, ingen knækkede
snittappe.

Magnetiske spændebakker.
Enhver, der arbejder med en skruestik, opdager
hurtigt, at den vare, han har under bearbejdning,
får store mærker i sin overflade. Disse mærker
skyldes kæberne i skruestikken. Disse kæber har
i reglen indhuggede spor som overfladen på en fil.
Sporene skal sørge for, at den opspændte vare bli
ver på sin plads, men da trykket på varen er meget
stort grundet på skruebevægelsen i spindelen, frem
kommer de dybe mærker. Det klarer man ved at
lave sig et par bakker af et blødere materiale, mes

168

N-typen
N-typen
er
fremstillet
af
speciellegeret
homogent
materiale,
der
i
modsætning
til
kobberbakker
ikke
bliver hård. Denne bakke er særlig egnet til værktøjs
og
maskinarbejde,
råbearbejdning
og
montering.
Ved
kombination med en gummibakke (G-type) kan man



f.eks. fastspænde koniske stifter eller kiler.
Fås hos alle forende værktøjsforhandlere

Sommerlejren på Bornholm 29-1 - 6-8 1967
Indvielse v. OZ6PA søndag d. 30-7 kl. 10, Lyngholt Familiecamping pr. Hasle, Bornholm
Facts om sommerlejren:
Mobiltester:
På 80 m mandag d. 31. juli:
1300—1400 — 1400—1500 DNT.
1530—1630. — 1630—1730 DNT
Testen er åben også for stationære stns, og der
gives særskilt resultat i de 2 perioder. Der udveks
les kode RS/QSO nr./5 bogstavkode, f. eks. 59001
Rønne. OZ4EDR udsender hvert kvarter et kode
ord, der rigtigt nedskrevet i loggen giver 5 points
ekstra. QSO mellem 2 stationære stns giver 1 point.
QSO mellem 2 mobilstns giver 2 points. QSO mel
lem mobil og stationær stn giver 3 points. Hver
stn må kontaktes én gang i hver periode. Mobil log
afleveres
straks
efter
hjemkomsten
til
OZ4FF,
hvorimod de stationære stns anmodes om at sende
deres log til samme med poststempel senest 1. aug.
1967. Adr.:
OZ4FF, Karsten Tranberg, Lyngholt
Familiecamping pr. Hasle, Bornholm.
Testresultat i lejravis lørdag den 5. august.
På 2 m
vil der blive afholdt mobiltest i 9 afdelinger a 20
min., og man skal skifte QTH i hver afdeling. Der
benyttes kort som til rævejagt. Dog må det tages
i betragtning, at testen foregår over hele øen. Te
sten er åben for både mobile og stationære statio
ner og vil finde sted en formiddag. Dato og tids
punkt vil fremkomme i næste OZ. Startgebyret er
15 kr., der går udelukkende til præmier.
Fisketure:
Da der fra nogle af de tilmeldte er ytret ønske
om at prøve lykken i de fine bornholmske fiske
vande, skal vi forsøge at hyre en båd, hvis der
bliver tilslutning nok. Udgifterne hermed vil være
at afholde af lystfiskerne selv.
Fo'r XYL og børn:
bliver der en busrundtur med besøg på nogle indu
strier
som
keramikfabrikker
og
silderøgerier
samt
seværdigheder,
medens
far
kører
mobiltest
eller
rævejagt.
Om mobiltst søndag d. 30. juli kl. 1900 holdes af
Herbert.
Rævejagt:
Afholdes efter vejrliget på 1825 kHz, og der be
nyttes kort 1 :40000 nr. A Bornholm 1, som kan
erhverves på pladsen.

Udstilling:
Drake ............................................................................... OZ6EG
Heathkit ............................................................................ OZ7JX
Galaxie ............................................................................ SM7TE
National .......................................................................... SM7TE
Beams Mosley TA33JR .................................................. OZ9DC
Mobilantenner ................................................................. SM7TE
Beamrotorer .................................................................... OZ9DC
QSL-kort — logs ............................................................. OZ4WR
Måleinstrumenter ............................................................ OZ7JX
Der vil blive lejlighed
lede stationer og antenner.

til

at

prøvekøre

de

udstil

Antennemaster:
Der opstilles master til fælles brug.
Powerforholdene:
Er testet og fundet ideelle.
P&T har tilladt:
at udenlandske amatører betjener lejrstationen, og
at denne må være QRV på HF, VHF og UHF sam
tidig.
Lejrstationen OZ4EDR:
vil være QRV på alle bånd med SSB CW i hele
lejrperioden.
Lejravisen
udsendes
daglig
på
3795
kHz SSB kl. 1845 DNT. QSL-kort til stn leveres i
lejrperioden gratis af OZ4WR.
Allerede tilmeldt er:
OZ — SM — LA — JX — DL — HB, og hvis de
respektive
landes
myndigheder
tillader
udrejse
DM — YO — OK.
Værelser:
Næppe flere kan skaffes.
Morgenforplejning:
Kun til de, der har bestilt værelse.
Lejrpas:
er nødvendigt,
sen.

men

nødpas

kan

udstedes

på

plad

Vigtigt:
Ganske vist har vi ikke tastsat nogen tilmeldings
frist, men run på færger og fly viser, at det er
svært at skaffe billet med kort varsel.
Derfor meld dig venligst til nu. Kniber det med
billet, send os da et par ord og vi vil forsøge at
hjælpe jer. I OZ feb. findes en fin tilmeldings
blanket, som du blot skal udfylde og sende til In
formationen. Vil du ikke klippe, hent da en i din
afdeling,
der har
fået den tilsendt, eller skriv
efter en.
Trafikforbindelser til Bornholm:
Bilister der ønsker at køre over Sverige.
Lørdag d. 29. juli 1967:
Afg. Dragør
0550
0855
Afg. Ystad
0800
1115
Bilkørsel over Sverige

1205
1430

50 min. sejltid
150 min. sejltid
60 min.

Direkte København-Rønne (66 Bådene) pladsres. MI 1866 og (03 955) 1866.
Lørdag d. 29. juli 1967.
Afg. København: Dagtur 1015 — Natture 2330 og 2355 — 7 timers sejltid.
Flyforbindelse København-Rønne.
Lørdag d. 29. juli 1967.
Afg. Kastrup Lufthavn 0715 — 1010 — 1400 — 1735 — 2145.
Husk at gøre bestillinger
ikke at kunne få nogle.

allerede

nu.

Det

er

bedre

at

afbestille,

Sommerlejrinformationen: OZ1IF, Ib Andreasen, Grønningen 10, Åkirkeby.

hvis

billetterne

ikke

bruges,

end

slet

P. b. v. OZ4OV.
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EDRs 40 års jubilæum
Så er vi nået så vidt, at vi kan offentliggøre
programmet for EDR’s
19. AUGUST 1967.

jubilæum

LØRDAG

Forud for dette indlæg er der gået
forhandlinger om selve stedet og arrangementet.
Vi

er

gået

bort

Moltkes

Palæ,

BLIVE

AFHOLDT

KALER,

fra

at

EDR’s

holde

40
I

PILEALLÉ

ÅRS

BERG, faktisk i den
DERIKSBERG HAVE.

A

skønne

mange

RESTAURANT
MANGE

i

Grev

JUBILÆUM

VIL

JOSTY

AMATØRER,

ER

der

KENDT

sikkert

har

AF

været

i

disse smukke lokaler til en eller anden fest.
VI MØDES I LOKALERNE KL. 18 PR., og til
tonerne

jubilæet

JOSTY’s
14

DEN

neret

af
af

EDRs

OZ7NJ

JUBILÆUMSMARCH,

(til

25

års

jubilæet),

kompo
går

vi

til

et veldækket bord.

SELSKABSLO

PÅ
og

FREDERIKS
historiske

FRE

PRISEN
MIDDAG,

FOR
JUBILÆUMSAFTENEN
UNDERHOLDNING
og
diverse

MED
ting,

som sker i løbet af aftenen, er den rimelige af

45 kroner pr. deltager
Menuen
røbes, at

bliver meddelt
der bliver en

TILBEHØR,

DESSERT

senere, men her kan
FORRET, STEG MED
BLIVER

FRUGT,

IS.

Til sidst en god kop
inkluderet
drikkepenge

KAFFE. I billetprisen er
til
TJENEREN.
DERI

MOD

REGNET

ER

VARER
selv

I

skal

DER

IKKE

DENNE

PRIS,

kunne

bestille

vi

det,

lide
både
for
munden
betales direkte til tjeneren.
Der

bliver

2X20

MED

har

og

DRIKKE

ment,

at

man

bedst

kan

pengepungen.

Det

man

løbet af

aftenen

KEREN

JØRGEN

underholdning

i

HANSEN,

mest

og KOMI

kendt

fra

mange soldaterfester og private arrangementer.
Allerede når dette OlZ er udkommet,

kan

de
I

melde jer til EDRs 40 års JUBILÆUMSFEST
LØRDAG DEN 19. AUGUST KL. 18.
EDRs kasserer, fru Grethe Sigersted
sens, modtager bestillinger på billetter.
BELØBET

minutters

af ENTERTAINEREN

INDBETALES

PÅ

EDRs

i

Hor

GIRO

KONTO 22116 på adressen

EDR EKSPERIMENTERENDE
DANSKE RADIOAMATØRER
POSTBOX 79, KØBENHAVN K.

På

venstre

kupon

forneden

umsfest". Bag på denne
mange billetter man ønsker.
INDBETAL

BELØBET

DELTAGERE. Du
letterne tilsendt.

vil

skrives

kupon

FOR

så

fra

„Jubilæ

skrives,

ALLE

hvor

BESTILTE

kassereren

få

bil

sekretær OZ5RO, der står for dette store arran
gement.
Vi har bestræbt os for at gøre festen så billig
som mulig, så de flest mulige kan deltage.
Vi håber, mange af EDRs gamle

Da der er begrænset plads i lokalerne, må vi
stoppe, når der er tilmeldt 250 deltagere, så
udsæt det ikke til sidste øjeblik.
Som vi skrev i marts OZ, er det OZ4AO, Sv.
Åge Olsen, og OZ4SJ, Sv. Åge Jensen, og EDRs

tører, for 40 år er lang tid at se tilbage på, når
det gælder vor hobby, amatørradioen.
Har nogle af EDRs medlemmer et indslag eller
en

oplevelse,

de

vil

underholde

til, 5RO modtager gerne indslag.

ALTSÅ
VEL
MØDT
TIL
DEN 19. AUGUST I JOSTYs
LER, PILEALLÉ 14.

JUBILÆUMSFEST
SELSKABSLOKA
FESTUDVALGET
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medlemmer

vil komme og fortælle os om, da de blev ama

os

med,

så

sig

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU, P. O. Box 335, Ålborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department
Udlændinge får licens i Norge.
I det norske „Amatør Radio" læser vi, at W7RVA,
W5LSX og KJWPG har fået tilladelse til at operere
fra Salten-området i ca. 3 uger. Endvidere har
WB6UAD fået tilladelse til at være i gang fra norsk
territorium i dagene den 4. og 5. maj 1967.
Disse tilladelser er givet, selv om der endnu ikke
er indgået gensidighedsaftaler med USA.
Undertegning af gensidighedsaftale med dette land
er imidlertid umiddelbart forestående, og aftale
med en række andre lande ventes indgået i tiden
fremover.
Det er endvidere bestemt, at udlændinge, som
har opholds- og arbejdstilladelse i Norge, vil kunne
få norsk sendetilladelse, hvis der er gensidigheds
aftale med deres hjemland.
Det blev således Norge, der kom først i Skandi
navien med at føre de antikverede regler for sam
kvem i international amatørradio up to date — såle
des som det i de sidste år er sket inden for en lang
række lande rundt om i verden.
Vi gratulerer NRRL — og venter derefter fortsat
på, at det bliver vores tur.
OZ2NU.
OZ-amatører licens i Tyskland.
I forbindelse med amatørstævnet på Nordstrand
i Schleswig Holstein fra d. 29. april til 1. maj 1967
blev der udstedt gæstesendetilladelser til følgende
danske amatører: 8IS - 7HDR - 4H;Z - 2NU.
Canadisk jubilæumsdiplom.
I anledning af jubilæumsfestlighederne i Canada
udstedes
der
også
et
specielt
jubilæumsdiplom,
hvortil kravene er følgende:
I løbet af året 1967 skal der være opnået 100
QSO’s med canadiske stationer i samtlige 8 distrik
ter plus Labrador eller New Foundland.
Loggen skal kontrolleres af Tr. Dept. og sendes
derefter til:
Box 717, Postal Station Q,
Toronto 7, Ontario, Canada.
International kongres,
I dagene fra d. 26. til 28. august 1967 vil der i
Ribe blive afholdt en kongres med deltagelse fra en
lang række lande. Deltagerne er radioamatører, der
erhvervsmæssigt
er
beskæftiget
inden
for
jern
banerne.
Aktivitetstesterne.
Vi beklager, at de lovede regler for de fastlagte
aktivitetstester ikke fremkom i april nr. af OZ, de
følger imidlertid nedenstående:
80 meter-testen.
EDR’s Traffic Department indbyder hermed alle
licenserede medlemmer af EDR til deltagelse i en
aktivitetstest på CW/AM/SSB efter eget valg —
inden for 80 meter-området.
Testen skal have til formål at stimulere den sti
gende aktivitet blandt OZ-amatøreme samt at lette

opnåelsen af „OZ-CCA“-diplomet.
Testen afholdes den første søndag i hver måned,
begyndende den 4. juni 1967 i tiden fra kl. 0900—
1200 DNT.
Der afsendes en kode bestående af RS/RST +
QSO-nr. samt amtsbogstavet samt en bogstavkode
pa 5 bogstaver, f. eks. 579001/1 — Rønne. Den sidst
modtagne
bogstavkode
videresendes
ved
næste
QSO. Nummerrækkefølgen er kontinuerlig fra må
ned til måned.
QSO i samme amt giver 1 point.
QSO med andet amt giver 2 points.
Samlet pointstal = antal amter X QSO-points.
Samme aktivitetsdag må QSO for at tælle enten
være CW/CW eller fone/fone. Kun én af delene tæl
ler.
Logs indsendes inden d. 15. i hver måned til
OZ4FF, Karsten Tranberg,
Margretevej 22, Rønne, Bornholm.
Aktivitetstesten opdeles i en telegrafi- og en telefoniklasse, der bedømmes hver for sig.
Efter årets afslutning vil de bedst placerede i
hver klasse modtage et diplom. Stillingen vil hver
måned blive offentliggjort i OZ,
DX-testen.
EDR’s Traffic Department indbyder hermed alle
licenserede
medlemmer
af
EDR
til
deltagelse
i
EDR’s DX-aktivitetskonkurrence 1967.
Testen skal have til formål at øge OZ-amatørernes aktivitet også DX-mæssigt set.
Testen opdeles i tre klasser:
Kl. 1 omfatter kun 80 og 40 m.
Kl. 2 omfatter kun 20, 15 og 10 m.
Kl. 3 omfatter alle bånd.
I samtlige tre klasser vil C-amatørerne blive be
dømt
særskilt,
hvilket
forhåbentlig
vil
stimulere
deres interesse i at deltage.
Bedømmelsen
sker
efter
WPX-systemet,
således
at det er prefixer og ikke lande, der tæller, d. v. s.
f. eks. G2, G3, G4 — SM1, SM2 — W1 W2 — WA1,
WA2 o. s. v.
Points
udregnes
ved
sammenlægning
af
antal
prefixer på alle bånd i pågældende klasse multipli
ceret med summen af QSO-points på alle bånd.
Hver QSO giver ét point.
Testen afholdes den første søndag i hver måned
fra kl. 1400 til kl. 1700 DNT, begyndende søndag
den 4. juni 1967.
Testen er i k k e delt i en CW- og en fone-afdeling. Alle forbindelser vil blive bedømt under ét.
Danske
stationer
føjer
til
rapporten
(RS/RST)
bogstavet på deres amt, f. eks. 579/U og angiver i
øvrigt, at dette er en aktivitetstest, og at QSO’en
giver points til „OZ-CCA“-diplomet.
Logs indsendes inden den 15. i måneden til:
OZ7RQ, Benny Christensen,
Starup, Tofterup.
Efter årets afslutning vil de bedst placerede i
hver klasse samt de bedste inden for C-amatørerne
modtage et diplom.
Stilingen vil hver måned blive offentliggjort i OZ.
På Tr. Dept.s vegne
Børge Petersen, OZ2NU.
ARRANGEMENTS-KALENDER
MAJ 1967 — Nr. 1
1. tirsdag i hver måned:
Aktivitetstest: 144 MHz. Kl. 1900—2359 DNT.
1. onsdag i hver måned:
Aktivitetstest: 432 MHz. Kl. 2000—2359 DNT.
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I. søndag i hver måned:
80 meter aktivitetstest. Kl. 0900—1200 DNT.
DX-aktivitetstest. Kl. 1400—1700 DNT.
Hver søndag:
Aktivitetstime: 432 MHz. Kl. 1100—1200 DNT.
10.—22. maj 1967:
SSB’ers Annual QSO Party 1967.
19. maj kl. 2300 GMT til 22. maj kl. 0600 GMT.
27.-28. maj 1967:
DARC UHF-test.
10.—11. juni 1987:
Skandinavisk VHF-test.
29. juli—6. august 1967:
Sommerlejr
på
Bornholm.
Henvendelse:
OZ1IF,
Grønningen 10, Åkirkeby.
5.—6. august 1967:
Jamboree on the Air. (Spejderbevægelsens 60-års
beståen).
12.—13. august 1967:
13. WAE DX Contest. 12. august kl. 000 GMT til
13. august kl. 2400 GMT.
19. august 1967:
EDR’s 40 års jubilæumsfest.
26.—28. august 1967:
F.I.R.A.C. kongres i Ribe.
(Jernbaneradioamatørerne).
14.—15. oktober 1967:
R.S.G.B. 21—28 Mc/s telefoni-test. 14. oktober kl.
0700 GMT til 15. oktober kl. 1900 GMT.
21.—22. oktober 1967:
CQ World Wide DX Contest Fone. 21. oktober kl.
0000 GMT til 22. oktober kl. 2400 GMT.
28.—29. oktober 1967:
R.S.G.B. 7 Mc/s DX Contest Fone.
II.—12. november 1967:
R.S.G.B. 7 Mc/s DX Contest CW.
25.—26. november 1967:
CQ World Wide DX Contest CW. 25. november
kl. 0000 GMT til 26. november kl. 2400 GMT.
26. december 1967:
EDR’s juletest CW og fone.
Oplysninger
til
arrangementskalenderen
vedr.
større afdelingsarrangementer, stævner, tester o. 1.
indsendes til Box 335, Ålborg, inden den 20. i hver
måned.
OZ2NU.
Skrivelserne fra P&T.
Benyttelse af amatør-radiostationer
om bord i skibe.
Med henvisning til tidligere korrespondance, se
neste skrivelse her fra af 7. marts 1966 1. T. 1750,
skal man meddele, at den i oktober måned 1964
etablerede
et-årige
forsøgsordning
for
brug
af
amatør-radiostationer i danske skibe, der af for
skelige grunde blev udskudt nogle gange, udløber
med udgangen af 1966.
1 den tid forsøgsordningen, der blev gennemført
efter flere års pres fra foreningens side i forbin
delse med en til tider noget skarp læserbrevskamp
i OZ, har været i kraft, er der modtaget to ansøg
ninger om tilladelse til brug af amatørstation i
skib. Begge ansøgere har fået den ønskede tilla
delse.
Uanset at den reelle interesse for benyttelse af
amatør-radiostationer i skibe således synes at være
væsentlig
mindre
end
ovennævnte
kampagne
lod
formode, har generaldirektoratet sidst på somme
ren (1966) taget forhanding med handelsministeriet
om etablering af en permanent ordning. Forhand
lingerne har givet til resultat, at en sådan ordning
gennemføres, således at radioamatører for fremti
den efter særlig ansøgning vil kunne opnå tilla
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delse til at benytte deres station i danske skibe.
For tilladelserne, der indtil videre gives for et år
ad gangen, vil gælde stort set de i forbindelse med
den permanente ordning gældende bestemmelser.
E. B. Børge Nielsen.
/P. V. Larsen.
Bestemmelser i forbindelse med særlig udstedt
tilladelse til brug af amatør-radiostationer i skibe.
Udstedelse af tilladelse er betinget af, at der her
til indsendes en af vedkommende rederi afgivet
skriftlig erklæring om, at rederiet er indforstået
med, at den pågældende amatørstation installeres
og benyttes i vedkommende skib.
For
tilladelsen
gælder
nedennævnte
bestemmel
ser:
1) Amatørstationens anlæg må kun tilsluttes for
svarligt
installeret
antennegennemføringer
og
jord
forbindelse.
2) Amatørstationens antenne(r) skal være perma
nent og
forsvarligt installeret og fjernet mindst
15 meter fra en evt. radiopejlers rammeantenne
eller placeret lavere end denne; sendeantennen er
underkastet samme bestemmelser med hensyn til
beskyttelse mod berøring, som er gældende for an
tenner til skibssendere.
3) Der må træffes foranstaltninger til sikring mod
stationens idriftsætning og brug af uvedkommende.
4) Amatørstationen må ikke indrettes i samme
lokale som skibets normale radiostation; denne må
ikke benyttes som amatørstation.
5) Ved ibrugtagning af anlægget samt ved senere
ændringer heri skal det gennem prøver sikres, at
benyttelsen af stationen ikke giver anledning til
nogen som helst forstyrrelse af skibets radiotjeneste
eller driften af eventuelle elektroniske navigations
hjælpemidler m. v.
6) Stationsanlægget samt dets tilslutning til ski
bets
strømforsyning
skal
ud
over
bestemmelserne
i det af ministeriet for offentlige arbejder udfær
digede
stærkstrømsreglement
yderligere
være
i
overensstemmelse med de bestemmelser i afdeling
A.
afsnit
VI
i
handelsministeriet
bekendtgørelse
nr. 173 af 21. maj 1965 om forskrifter for skibes
bygning og udstyr m. v., som kan komme i anven
delse.
7)
Amatørstationens
benyttelse,
installation
samt
tilslutning til skibets elektriske net skal finde sted
efter de af skibets fører og maskinchef herom an
givne anvisninger.
8) I forbindelse med tilladelsen gælder i øvrigt de
for
amatør-radiostationer
af
vedkommende
kategori
i almindelighed gældende bestemmelser, jvnf. hef
tet
„Vilkår
og
bestemmelser
for
amatør-radiosta
tioner".
Det indskærpes særligt, at de side 7 anførte be
stemmelser om art og omfang af korrespondancen
over amatørstationen nøje må overholdes.
9) Såfremt skibet befinder sig på udenlandsk ter
ritorium, påhviler det radioamatøren selv at gøre
sig bekendt med vedkommende lands bestemmelser.
10) Det tildelte kaldesignal efterfulgt af /MM
skal benyttes.
11) Tilladelsen, der er gældende i et år regnet fra
udstedelsesdagen, vil til enhver tid kunne inddra
ges, såfremt hensynet til skibets radiotjeneste gør
dette nødvendigt ell. ønskeligt. Eventuel ansøgning
om fornyelse af tilladelse må indgives 1 måned
inden gyldighedsperiodens udløb og må være led
saget af en kort oversigt over amatørstationens
aktivitet i den forløbne tid samt en erklæring om,
at denne er indforstået med tilladelsens eventuelle
fornyelse.

Oversigt over DX-udsendelser, morsekurser, foreningsmeddelelser
Dag
NRRL
Søndag

Begynder
GMT

Call

fra forskellige Region I medlemmer.

Frekvens

Type

Transmission
Forenings- og DX-news.
Gentagelse af CW-udsendelsen.

0730
0900

LA1C
LA1C

3580
3725

CW
SSB

0700
0750
0900

SP5PZK
SP7HX
SP9PWR

3650
3640
3750

AM
AM
AM

0900

SP9PWR
SP5PZK
SP9ADU
SP9ADU
SP5PZK

144,3
7080
3580
3580
3650

AM
AM
CW
CW
AM

1015
1030
1100
1130
1200
0930
1000
1015
1030
1100
1130
1200

GB2RS
GB2RS
GB2RS
GB2RS
GB2RS
GB2RS
GB2RS
GB2RS
GB2RS
GB2RS
GB2RS
GB2RS
GB2RS
GB2RS

3600
3600
3600
3600
3600
3600
3600
145.1
145.1
145.8
145.3
145.3
145.5
145.5

AM/SSB
AM/SSB
AM/SSB
AM/SSB
AM/SSB
AM/SSB
AM/SSB
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM

RSGB News Bulletin bliver ud
sendt af forskelige stationer i for
skellige dele af U.K. Under som
mertidens ikrafttrædelse begynder
udsendelserne 1 time tidligere.

1315
1315
1315

OH2A
OH2A
OH2A

3680
7075
144.516

SSB
AM
AM

Forenings- og DX-news.
Contest-resultater.
Korte QSO’er m. OH-stns på 3680.

1100—1120

ON4UB

RTTY

Traffic og News Bulletin.

1130—1140
1140—1205
1205—1215
1215—1235

ON4UB
ON4UB
ON4UB
ON4UB

3645
145.256
145.256
145.256
145.256
145.256

MCW
AM
CW
AM

Morsekursus (1. del).
Forening på fransk.
Morsekursus (2. del).
Forening på hollandsk.

USKA

0900

HB9DX

3780

VERON
Fredag

1900

PA0AA

1915
1930

PA0AA
PA0AA
PA0AA
PA0AA
PA0AA
PA0AA

3600
14100
145.14
3600
145.14
3600
14100
145.14

PZK
Søndag

1000

Onsdag

RSGB
Søndag

1530
1545
1600
0930
1000

SRAL
Lørdag

UBA
Søndag

2000

2030
2100

2115

SSB
AM
AM
CW
CW
RTTY
AM
AM

Forening, DX, VHF-news.
SP DX Club Bulletin.
Wrocklaw Dep. Buil.
Forening, DX, VHF.
Gentagelse.
Forening, DX, VHF-news.
SP DX Club Bulletin.
Gentagelse.
Forening, DX, VHF-news.

Ingen nyhedsudsendelser,
men ring-QSO.
Nyheder på hollandsk.
Nyheder på engelsk.
Morsekursus (begyndere).
Morsekursus (viderekomne).
News Bulletin.
Nyheder på hollandsk.
Nyheder på engelsk.
(Fra REGION I BULLETIN).

Just som den ene DXpeditions organisation er
ved at ophøre, er en anden ved at opstå. Disse
radiorejser må vel være så interessante og forjæt
tende, at der bestandigt kan findes amatører, der
er villige til at tage af sted, og andre, der er villige
til at betale de ikke ubetydelige summer, det koster
at have en mand rejsende rundt til de mest ufrem
kommelige steder på kloden. Selv om Don Miller

hævder, at han snart igen vil være tilbage i Det
indiske Ocean, er det vel tvivlsomt, om han vil
kunne få sine QSO’er godkendt til DXCC.
I stedet er WA6SBO ved at være færdig med at
udruste en 35 fods båd for en rejse af 4—5 års
varighed. En hel del DX-folk har allerede modta
get underretning om hans forventede aktivitet og
er blevet opfordret til at yde et passende bidrag.
Der skulle være planer om at begynde med en tur
til Clipperton, derefter Cocos og Malpelo Island.
Det bliver ganske spændende at se, hvorledes det
vil gå ham, og hvor længe det vil vare, inden det
kommer til uoverensstemmelser med ARRL.
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Efter at der er sket en delvis selvstændiggørelse
af de engelske områder i Det indiske Ocean, er det
blevet
nødvendigt
at
lave
nye
kaldesignaler
til
nogle af øerne, således skulle VS9 Maldiverne i den
nærmeste fremtid blive ændret til 8Q.
Der sker også noget på kaldesignalfronten i Ita
lien. I den sidste tid har der været stationer i gang
med prefixer fra I1—I9, det forlyder, at man vil
inddele Italien i en række radioprovinser.
Når dette læses, skulle der måske endnu være en
lille chance for at få QSO med VK2AVA/VK2 fra
Lord Howe Island. Der er desværre ikke udsendt
nogle
meddelelser
om
foretrukne
frekvenser,
men
det meddeles dog, at næsten al aktivitet vil blive
med SSB og med adskilte sende- og modtagefre
kvenser. De vil være i gang med to stationer og to
operatører.
Fra Britisk Honduras er i den sidste tid VP1VR
hørt næsten hver aften på 21060 med CW, selv om
kring kl. 22z er han kommet igennem med fine sig
naler.
Der er længe imellem, at der kommer stationer
i luften fra Tunis, men nu er imidlertid 3V8BZ
kommet i gang på 20 meter med SSB, han kører
med en HX20 og en groundplane, QSL kan sendes
gennem DARC.
W6KG skulle nu være i gang fra TZ. Det ventes,
at de vil blive der temmelig længe, så alle skulle
have en god chance for QSO. Næste stop ventes at
blive .ZD3.
VU2DIA, der er den eneste station på Andaman
Isl., er ofte i gang med CW på ca. 14060 omkring
1245—1345z.
Båndrapporter:
3,8 mc SSB:
4FF: EP2GI - CN8AW - VE1AA - LX1DB.
7 mc SSB:
4FF: K2JXI - W3WJD - HI8XAL.
14 mc CW:
2UA/P: Wl—2—3—4—5—6—8—9—0 - OY5Q 18 OZ3JX/MM (ud for Portugal) - 4X4VB 21 - UL7GI
17 - UJ8AJ 18 - UH8CI 18 - UW0SM 16 - JA1—2—0
19 - VK5GP 08 - VK8NO 21 - OX3LP 18 - GD2AIM
5 - FL8RA 17 - CR6IQ 18 - TA1SK 18 - HK3AVK 22
- 9V1MT 17 - 5T5KG 07 - UPOL IH 19.
4CF: KZ5JF 23 - TA1KT 22 - PY7AEW 23 - LU40I
00 - KV4CI 22.
4FF: 5T5KG - PY2 - EA9EO - TA1KT (Eu Turkey).
4OF: KP4RK 05 - VE8CC 06 - ZL4JP 07 - VK2—5
07 - GD3AIM 13 - ZP5EC 22.
5S: CT3AS 12 - VO1HQ 23 - YV8BA 21 - YV1AB
11 - KY4AA 23 - KV4AM 23 - W/Kl—2—8 22.
7BG: VQ9HB/D 20 - KV4AA 22.
14 mc SSB:
3SK: FG7XL 21 - GC4LI 17 - HP1CJ 07 - UA1CK/
JTI 11 - KR6AB 18 - UA0NM 14 (zone 19) - VP5AB
23 - VU2DKZ 19 - YA5RG 16 - ZP3AL 23 - 3V8BZ
21 - 9V1NV 19 - 5Z4ERR 18.
4FF: HS4AK - CP5BX - ZD9BE - KR6LL XW8AX.
4OV: TF2WKH 10 - GC8HT 13 - LX1BW 16 VQ9G 19 - 4U1ITU 12.
5S: EL2AF 00 - VP7DR 00 - VE3BHG 23 - 4X4YV
07 - W2—3 22.
TBG: YS1MMV 23 - HC5NW 22 - CP5EQ 21 FY7YM 22 - CR4BC 22 - HZ1AT 22 - VP8FL 21 6Y5DW 22 - 5A2TS 23 - W9NNM/TI2 23 - ZP3AL 23
- VU2DKZ 23 - FG7XL 22 - VP5AB—5RS 22 -
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TF3EA 21 - 5T5KG 21 - HI8XAL 08 - 4M5A 08 HK4AET 09 - VP2GAIN2MH 21 - PZ1BW 22 VP7DL 20 - VP8IE 21 - OA4AI 22 - CE8AA 22 FG7XX 24 - VQ9HB/D 21 - PJ4AC 22 - VP2AA 21.
21 mc CW:
4CF: C02DR 14 - 9J2HZ 15 - 9G1HM 18.
4FF: VP6PJ - VK8HA - YV5ACP - TA2AC
JA1—2—3—7—8—0.
7BG: HM9DH/P 09 - 5T5KG 14 - YJ8BW 15
VP1VR 22.
7CF: IS1ZEI 19 - 9H1R 10 - EP2BQ 08 - HZ1AT 16
- TA2AC 14 - VS9MB 17 - 9G1HM 09 - 9J2HZ 08
YV5BZH/6 19 - CX2FD 23 - FG7XL 08 - VP1VR 23
- KB6CZ 14 - W/VE 13—24 - PY/LU 18—24 - JA 10
- ZL/VK 07—10 - ZS 17—19.
7Z: EL2D 15 - JA1—2—3—9 15 - KL7EME 12
KZ5GN 16 - Wl—2—4—6—8—9 - YV5ACP 11
ZD8J 09 - ZL2CK 08 - Z2QM 09 -7Q7RM 12.

-

-

-

21 mc SSB:
3SK: HL9TQ 12 - HM1BB 09 - JA1—9 10 KL7FKE 08 - KP4RK 18 - KR6AB 16 - KV4FA 20 KW6EJ 11 - VK2—3—4—6 10 - XW8AX 14 - VK9KS
(New Guinea) - ZL1KG 09 - ZS6ADF 18.
4CF: VQ9EF 18 - 7Q7LZ 18 - ZS3D 18 - XW8AL 16
- MP4TBO 11 - 4M4A.
4FF: HI8XAL - 7Q7EC - 4M5A - ZB2AM - 5T5KG
- KV4AF - HC1EY - ZS3D - CR4BA.
7BG: TU2AY 15 - TU2BQ 16 - TU2BD 14 - 4M4A
11 - VU2FN 10 - XW8AX 10 - KR6AB 10 - YA1DAN
10 - JA 10.
28 mc CW:
2UA/P: 3C2UQ 16 - ZC4GB 14 - PY4AO 18 Wl—4—8—9 16.
4CF: ZB2AP 18 - 6W8DD 16 - VP1VR 17 HK3AVK 17.
4FF: VP1VR.
4OV: 6W8DD 11 - ZC4PC 11 - PY4AO 11 - VP1VR
18 - ZB2AP 18.
7Z: HK7NL 16 - HZ1AT 16 - MP4BFK 12 - UM8AP
10 - VE 16 - VK4FJ 09 - Wl—2—3—4—5—6—7—8—9
—0 14—18 - ZC4JV 08 - 5T5KG 16.
28 mc SSB:
3SK: CR7DS 11 - HC1EY 17 - LUID AB 12 PJ2CR 13 - UD6BR 11 - VU2FN 09 - ZD8CX 14 5H3KJ 11 - 5T5KG 12 - 5Z4SS 10 - 9Q5EP 11.
4CF: CX7AP 12 - HZ1AT 17 - ZS8L 11 - ZE1AA
16 - VP9FB 122 - CN8BV 13 - 4W1G 13 - 3C3FJZ/SU
15 - HC1EY 15 - 9V1FF 15 - KP4AST 15.
4FF: HZ1AT - YA5RG - 9Q5BY - 4W1G - ZP3AB
- ZD8CX - MP4TBO - KR6LS - LU1DAB - 5H3KJ CX8AAW - ZE1AA - HR1CN - CR7DS - CR6DX 4M5A.
4OV: JA6QT 10 - ZS8L 11 - LA2MA/MM 16.
7BG: VP9FB 14 - OA4W 14 - EP2BQ 14 - FH8CD
—8CE 11 - 5Z4SS 10 - 4W1G 10 - MP4TBO 10 CR6DX 16 - 5H3KJ 16 - 9Q5EP 15 - 5T5KG 14 ZD8CX 10 - KR6LL—6LS 10 - XE2BM 16 - VU2MWP
09 - CR7DS 10 - ZD9D 10.
QSL-adresser:
CT3AS via RSGB, :ZS9D via W4BRE, VP2AA via
VE3ACD, YA1DAN via KP4CL, TU2BD via CR6GO.
VP1VR via W4VPD, HZ1AT via G3DYY, PZ1BW
via VE3EUU.
YJ8BW c/o Post Office Vila, New Hebrides.
VP8IE via CX3BBD, Scott, US Embassy, Montevideo.
VP2MH P. O. Box 31, Plymouth, Montsenat.
TU2AY, P. O. Box 20194, Abidjan, Ivory Coast.

TU2BQ, P. O. Box 1617, Abidjan, Ivory Coast.
CR4BC, P. O. Box 36, St. Vincent, Cape Verde Isl.
FY7YM, P. O. Box 63, St. Laurent, French
Guyanna.
YS1MMV, P. O. Box 517, San Salvador, Salvador.
Inden vi slutter, er der her en lille stationsbeskri
velse.
2UA/P kører med en 100 watt TX, RX er e-n
OZ1FB, og antennen er en groundplane direkte på
jorden.
4F'F kører med en Drake R4A/T4X, antennen er
en W3DZZ plus en dipol til 10 m.
4OV anvender en Heathkit SB400/SB300 og en 20
og 10 meter dipol på samme feeder.
7Z har fået en ny 2X10 meter dipol op, og ende
lig har 7CF fået en ny 300 watt sender færdig,
antennen er en 9 meter vertical monteret på skor
stenen.
Hermed vil jeg så slutte for denne gang. Tak for
alle rapporterne og på genhør.
73 es best DX de OZ7BQ,
Hans Jørgen Rasmusen,
vær. 1001, Paul Bergsøe Kollegiet, Nærum.
Redaktion sluttet den 29. april.

Moonbounce:
Mellem USA og Europa har der i dagene 15., 16.,
22. og 23. april været en række HB forsøg. I forsø
gene den 15. og 16. deltog W2IMU/2, G3LTF,
GM3FYG og PE1PL. QSO blev den 16. april mellem
kl. 1700—1800 GMT etableret mellem W2IMU/2 og
G3LTF — W2IMU/2 gav RST 339 til G3LTF, og
G3LTF gav RST 439 til W2IMU/2.
OZ8EME lyttede med den 15. og 16. og hørte
W2IMU/2 med RST 339 og hurtig QSB. Signalstyr
ken var i spidserne 10 dB over støjen, når der i
modtageren blev anvendt 100 Hz båndbredde — der
blev intet hørt til de andre deltagere. Det blev be
sluttet at prøve at få aftalt en QSO tid med

W2IMU/2 til den 23. april — lørdag den 22. kom der
brev med OK fra W2IMU om, at de kl. 2300 GMT
den 23. ville kalde os, og at de ville bruge kaldesignalet W2FZY/2. Første sked tid den 23. var fra
kl. 1900—2000 GMT med PE1PL — vi hørte ingen
stationer, men hørte på 432.000 MHz et impulssig
nal der kom fra månen — dette impulssignal hørte
vi igen senere. Vi hørte senere også svage CW-signaler -— det var ikke muligt at identificere dem,
men de må have været fra europæiske stationer.
På det tidspunkt, månen stod i syd for vor posi
tion, prøvede OZ8EME, om det var muligt at høre
eget ekkosignal fra månen — kl. 2230 GMT lykkedes
det for første gang OZ8EME at høre og registrere
eget reflekteret signal fra månen. Se optagelsen fra
penrecorderen — bedste ekko er ca. 3—5 dB over
støj en.
Kl. 2300 GMT påbegyndtes en intens lytning efter
W2FZY/2
samt
sending
efter
et
nærmere
aftalt
system. En MB testaftale varer normalt 1 time, men
da vi intet havde hørt efter en times arbejde, fort
satte vi, og den 24. april kl. 0014 GMT hørte vi
W2F.ZY/2, der gav OZ8EME rapporten RST 229 —
vi gav W2FZY/2 RST 339, og hermed var MB QSO
nr. 3 fra OZ8EME afviklet — de to foregående var
med KP4BPZ i 1965.
OZ8EME anvendte følgende udstyr:
RX: TIXM 101, NF 2 dB + xtalconverter + R
390A + BRUSH penrecorder Mark 280 + MOVIC
taperecorder.
TX: xtalstyret + PA-trin med RCA 7650.
Ant.: 6 meter parabol med cirkulær polariseret
fødesystem.
W2FZY/2 anvendte:
RX: TIX MOS preamp, NF 2.
TX: PA-trin med G.E.6183, 1 kW input.
Ant.: 60 feet parabol — gain + 35 dB.
Under MB forsøgene den 15. og 16. lyttede man
også hos 9CR —• der blev intet hørt, fordi fødekablet til hans 8 meter parabol var ineffektivt. Den 23.
lyttede man også, men lukkede stn før end sked
time. 7SP lyttede også med — har vist ikke hørt
noget.
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Grunden til, at W2FZY/2 først blev hørt kl. 0014
GMT, må være den, at månen først da blev synlig
i Holmdel, New Jersey.
Tester:
Nu står testsæsonen for døren, og vi skal til at
gøre grejerne klar.
Der er jo mange forskellige tester — både med
hensyn til regler og bånd. Det kan ikke bortforkla
res, at skal man have noget ud af testerne, skal
antennehøjden være stor. En god antenneplacering
fås først, hvis man drager i „marken", det er. det,
der på dansk hedder field-day, og op på et højt og
frit punkt. I vore motoriserede tider skulle man
tro, at der var flere, der tog ud, men på trods af en
voksende VHF-aktivitet er der stadig kun få, der
drager ud. Årsagerne til dette kan være mangfol
dige — både fiktive og reelle — og derfor vil jeg
fortælle lidt om 9BS’ og min årlige field-day tur,
der finder sted hvert år til september-testen. Alene
det at bestemme, hvilket af vore mange „bjerge"
vil skal tage op på, kan være svært, da der er test
taktiske betragtninger involveret i det. Vi har valgt
at tage til et punkt, der hedder LYSNET og er 131
meter højt og ligger VSV for Randers. Stedet er på
det nærmeste ideelt, men der er ca. 300 meter til
en stikkontakt, d. v. s. at det kan betale sig at med
bringe eget elværk.
Ekspeditionen foregik sidste år i en lejet 8 perso
ners VW kleinbus, og vi medbragte følgende:
1. 2 stk, 144 MHz sendere.
2. 2 stk. 144 MHz modtagere.
3. 432 MHz sender og modtager.
4. 144 og 432 MHz yagiantenner og dertil hørende
mast.
5. 1 kW elaggregat
og brændstof til dette,
6. Opholds-, spiseog soverum,
som familie
fra
Fyn venligst stillede til rådighed i form af en
campingvogn.
7. Mad og drikke.
8. Varmt tøj.
9. Et godt testhumør.
Efter ankomst til punktet samledes og rejstes
antennerne — VW bussen indrettedes til radiosta
tion — elaggregatet
startedes, og
derefter
var vi
klar til QSO. Det er
dejligt at sidde ude på
en god
høj QTH og køre test — ingen tændingsstøj til at
genere aflytningen af svage stationer. Desuden er
en solopgang stadig en skøn oplevelse!
Jeg vil råde alle, der har mulighed for det, at tage
ud på field-day. (Husk myggebalsam).

Testkalenderen:
27.
maj: EDR’s 432 og 1296 MHz test, testregler:
1800—2300 GMT, 1 point pr. km, krydsbånds QSO
er tilladt, logs sendes inden den 10. juni til under
tegnede.
10.
og 11. juni: UK7 og 2 meter klubbens test, test
regler: Se OZ februar 1967 side 63.
I UHF testen den 27. maj vides i skrivende stund
at følgende vil deltage: 7SP/6OV fra Spanien, 7HJ
fra Odense, 6AF/9FR fra Trebjerg, 4EM fra Born
holm, 4HX fra København, 2ME/7LX fra Vestsjæl
land, 1DB fra ?, 6OL fra vist nok Stevns og 9AC
fra ?. Desuden vil der nok blive aktivitet fra andre
UHF-amatører i de forskellige landsdele.
Testresultater fra 2 meter klubbens og UK7’s tester:
Martstesten 1967:
Points
Points
26802
1. OZ9PZ/P
19. OZ9AC
2347
2. OZ9SX
18880
70 cm
3. SM7DBM
16125
20. OZ1MK
2321
4. OZ6AF
10880
2254
21. OZ3IC
70 cm
22. OZ8UX
2188
5. OZ4EM
9290
1627
23. OZ9EVA
6. OZ1OF
9043
24. OZ4BK
1550
7. OZ6RI
8865
1192
25. OZ2PO
8. OZ5NM
8713
26. OZ2KI
1118
9. SM7DEZ/7
8709
27. OH2BEW
858
10. OZ9OT/P
8620
28. SM6ANQ
716
11. SM6CYZ/7
7747
29. OH2NX
700
12. OZ8SL
7169
30. OZ9NS
667
13. OZ9BE
5645
31. OH3TE
445
14. OZ9HV
5590
32. OZ6MK
159
15. SM6CHK
5487
4312
16. OZ9TJ
Lytteramatører:
17. OZ2ME/P
3721
1. DR1368
45 QSO
70 cm
2. SM63800
20 QSO
18. OZ6OH
2574
Testchecklogs:
OZ3DY, 5CG, 6DN, 7AI, 7LC, 8EH, 9CV, 9SR,9ZZ.
Martstesten 1966:
1. OZ6OL
2. OZ9OT/P
3. OZ1PQ
4. SM7ZN
5. OZ5BK
6. OZ4EV

7. OZ9KY

Points
6020
5235
3222
3175
2701
2627
2316

70 cm
Aktivitetstesten:
I april aktivitetstesten blev placeringerne:
144 MHz:
OZ8SL —
39 points
OZ8UX — 13 points
1EE —
35 points
3ER —
12 points
9TJ —
34 points
9NS —
9 points
3DC —
27 points
7BF —
8 points
6MK — 21 points
4BK/p — 8 points
8EH —
17 points
5ESB —
5 points
9AU — 15 points
8EU —
4 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 mel
lem kl. 1100 og 1200 DNT.
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8. OZ4EM
9. OZ8FF
10. OZ9BZ
11. OZ9CR
70 cm
12. SM6CYZ/7
13. OZ6OH
14. OZ1BX
15. OZ8IS
70 cm
Testchecklogs:
OZ1DB, 1DM,
4QQ, 5G, 6KX,
SM7DMT.

1978

1912
1567
1545
1535
1348
1292
1183

16. OZ9SW
17. OZ9DE/P
18. OZ6FL
19. OZ4CT
20. OZ2PN
21. OZ1MK
22. OZ5SB
23. OZ8SL
23. OZ1LD
24. OZ9JP
24. OZ9HX
25. OZ9JT
26. OZ9VN
27. OZ9AC
28. OZ8SC
29. OZ6FT
30. SM2DXH

31. OZ6RQ
1IF, 2ME,
6CP, 7JN,

2RD, 2TV,
8FR, 8TV,

Points
1131
1020

999

942
840
787
541
438
438
372
372
358
273

221
200

131
71

20
3M, 40L,
SM5DAN,

Junitesten 1966:
1. SM7AED
2. OZ6QL

Points
14590

13660

3. OZ9SW/p
70 cm

Points
12282

4. OZ9NI
5. OZ9OR
6. OZ1FF
70 cm
7. OZ5BK
8. OZ6AF
70 cm
9. OZ5AB
10. OZ4EM
11. OZ3VO
12. OZ9PZ/p
13. OZ1RH/p
14. OZ9HV
15. OZ1DB
16. OZ9CR
70 cm
17. OZ9BE
18. OZ1LD/p
19. OZ8SL
20. OZ9DJ
21. OZ6FL
22. OZ2ND
23. OZ4EV
24. OZ9TJ
25. OZ1LN

11470
11455
10765
9806
9005
8985
8790
8685
8595
8475
7605
7197
6920
6890
6498
6232
6070
5250
5249
5075
4531
3960

26. OZ3PZ
27. OZ6CP
28. OZ1MK
29. SM7ZN
30. OZ6FT
31. OZ5NM
32. SM6BGG
33. OZ9VN
34. SM2DXH
35. SM5DTO
70 cm
36. OZ9NP
37. SM7BAE
70 cm
38. OH4NM
39. OZ6OV
KUN 70 cm
40. OZ1PT
DM2BHA
41. OZ8LL
42. OZ9AC

3570
3490
3420
3345
3100
2747
2485
2120
1540
1440
1400
1200
1110
940
700
520
305
100

Lytteramatører:
1. OZDR1379 29 QSO
2. SM43107 3 QSO

Testchecklogs:
OZlBX/p, 1PQ, 2PN, 4CT, 5HF,
8BO, 8FR, 8UX, SM6CYZ/7, SM7DMT.

6EI,

5AH,

6XP,

Kommentar til testerne:
Alle tre tester har givet muligheder for DX-kontakter. For junitesten 1966 er det rart at se de for
holdsvis mange 70 cm stationer, der har været i
gang. Junitesten har på grund af DX-forhold og de
to pass haft et livligt forløb.
2 meter klubbens sekretær OZ9AE.

9BS ved mikrojonen.

2 meter klubben
afholder møde onsdag den 24. maj kl. 2000 hos
OZ5AB, Toftegårdsvej 23, LI. Værløse (3 min. gang
fra Værløse station). Alle VHF-intersserede er vel
komne — gratis entré.
Den 26. april havde 2 meter klubben et særdeles
velbesøgt møde med besøgende både fra Roskilde
og Hillerød. OZ6OL holdt et interessant foredrag
om nye perspektiver i 2 m modtagere og sendere.
OZ9AE.

NORDISK MESTERSKAP I REVEJAKT 1967
Norsk Radio Relæ Liga innbyr til nordisk mester

VHF nyt:
En gammel kending på VHF/UHF er igen QRV,
nemlig OZ9BS i Hellebæk, som kører med en fuld
transistoriseret station med 25 watt output på 144
MHz og 13 watt på 432 MHz.
6OV og 7SP er hver aften i gang på 1296 MHz,
desuden kører de nu også på 2400 MHz med duplex
QSO’er over en 5 km distance! TX er en 1N82A
som tripler.
Vy 73 de OZ9AC.

skap i revej akt
lørdag 12. august 1967 på Kongsberg
med Kongsberggruppen av NRRL som arrangør.
Det foreløbige program er som følger:
Kl. 1200: Opprop og avreise til startstedet.
Kl. 1300: Start.
Kl. 1900: Premieutdeling i forbindelse med HAMfest.
Påmeldingsfrist er 1. august 1967.
Det disponeres en del hotellrom fra fredag 11.
august og lørdag 12. august. Reservasjon av hotell
rom må skje innen 20. juli 1967.
Dessuten

fins

det

to

campingplasser

på

Kongs

berg.
Påmelding

til

HAM-festen,

som

vil

finne

Kongens gruver, må være mottatt innen
1967. Kuvertprisen biir 35—40 norske kroner.
Utførlige

opplysninger

vil

bli

sendt

hver

sted
20.

i
juli

deltaker

eller på anmodning.
Påmeldinger

og

forespørsler

sendes

Kongsberg

gruppen av NRRL, Postboks 66, Kongsberg, Norge.
9BS/9AC
på
lysnet
(1 kW
Electric
elaggregat).

Vi

ønsker

våre

nordiske

amatørvenner

velkom

men til mesterskapet.
73 NRRL.
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Rævejagter:
Tirsdag den 23. maj
køres anden rævejagt på Odderkortet sammen med
Horsens med start kl. 2000 og ellers efter samme
regler som sidst.

FRA AFDELINGERNE
Afdelingen
holder
møde hver mandag kl.
2000 i lokalerne Frederiksundsvej 123, un
deretagen, med nedgang til venstre for „ABC-cafeteriet". QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ6MK
udleverer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke
QSL-kort.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Telefon ORdrup 7425.
Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej 9, 2. sal, København F. Telefon GOdthåb 1902v.
Postgiro nr. 59755.
Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16,
København NV. Telefon GOdthåb 4241.
Lydudgaven af OZ har nu 21 abonnenter. Af tek
niske grunde indledes hvert bånd med en lille
melodi,
komponeret
af
OZ7WH,
Hammerich,
som
redigerer
de blindes
lydavis. OZ-båndene indtales
af Erik Vecht.
Programmet:
22. maj:
Klubaften.
29. maj:
Foredragsaften.
klubaftenen.
5.

Nærmere

herom

bekendtgøres

på

juni:
Klubaften.
VHF-aften, 7LX er aftenens foredragsholder.
P. b. v. OZ1SZ, sekretær.

Torsdag den 18. maj:
Vi mødes på Viby skole, skolen over for kirken,
kl. 2000. Medlemmer, der ikke plejer at beskæftige
sig med HF, kan få lejlighed til at se, hvorledes
trafik afvikles her. Specielt vil 7YH demonstrere
CW (det var en udfordring, hi). Der vil blive de
monstreret
hjemmebygget
grej.
8BG,
der
forestår
aftenen, vil være til stede 1 fysiksalen fra kl. 1930.
Kro

i

Torsdag den 1. juni:
Forsøg
med
VHFog
HF-antenner,
Tilpasning,
reflektionsmålinger,
udstrålingsdiagrammer,
baluns
etc. 7YH.
Torsdag den 8. juni:
Film af teknisk art.
Møderne den 1. og 8. juni
gården, Skovvangs vej, kl. 2000.

foregår

Lørdag den 17, juni:
Sæsonafslutning, stiftelsesfest, sommerfest.
Nærmere meddelelse senere.
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i

de

Tirsdag den 13. juni
kører vi den tredie jagt sammen
som er den sidste inden sommerferien.

Horsens,

med

sædvan

og

Store Østjyske Mesterskaber
køres i week-end’en den 19. og 21. august. Reserver
den allerede nu til den spændende rævejagt.
Ræveudvalget, Århus.
H. Jeppesen, tlf. (06) 12 43 82.

ÅLBORG OG OMEGN
Formand:
OZ6JS,
Jørgen
Svendsen,
Ritavej
41,
Ålborg.
Kasserer: Jørgen Mølgård, Grønnegade 14, Sul
sted.
Sekretær: OZ4X,
Erik Hansen, Himmerlandsgade
13, Ålborg.
Klublokale:
Ungdomsgården,
Kornblomstvej
18,
Ålborg.
Klubmøde: Torsdag kl. 2000.
På grund af den korte tid til sommeren holder
vi transceivermøde hver tirsdag, indtil transceiveren er færdig. Dog har vi
Tirsdag den 9. maj:
Diskussion om sommerlejr og rævejagter.
Ellers intet andet før sommerferien.
Vy 73 og på gensyn de OZ4X.

ÅRHUS
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Mûllersvej 117, Århus V., tlf. (06) 16 23 21.
Kasserer: OZ7EW, E. Kragh, Louisevej 20, Bra
brand.
Sekretær: OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Junovej 30,
Århus C., tlf. (06) 14 43 57.

Torsdag den 25. maj:
Rævejægerne mødes kl. 2000 på Nymølle
festligt lag. Andre er velkomne. Tag XYL/YL med.

Tirsdag den 30. maj og tirsdag den 6. juni
køres rævejagt på Spørringkortet efter
lige regler.

Ungdoms

ÅBENRÅ
Møderne er nu slut, og når dette skrives, er den
første af årets rævejagter kørt. Der er jævn god
tilslutning, men mon ikke der endnu sidder nogle,
der kunne have lyst til at være med? Det er den
absolut sikreste vej til at undgå stress, nervøse
trækninger
og
mange
andre
moderne
sygdomme.
Altså, har du lyst til at være med, så er du hjerte
lig velkommen hver onsdag aften kl. 1930.
Angående vores 2 meter RX projekt kan der kort
fortælles, at der i øjeblikket arbejdes med frem
stilling af print til xtalfilter og MF, foruden at vi
rager alt til os af stof om FET converter, idet vores
10 og 2 meter blander og HF skal bygges som så
danne. Med hensyn til vores kanaltrafik på 2 meter,
så fungerer den upåklageligt hver aften.
Med undtagelse af 8AJ, der endnu ikke har fået
sin ground plane antenne monteret, kører alle nu
med lodret polarisation, hvilket må siges at være
en ualmindelig god form for antenne til mobil og
lokal trafik.
Det var afd. „news“. På gensyn onsdag kl. 1930.
Vy 73 5WK.
ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: „CQ“, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Nu har I snart hørt så meget om, at vi har sådan
en dejlig station, men omsider er der kommet noget

„fornuftigt" i „CQ“ — nemlig en vandhane, som
virker hensigtsmæssigt, så nu har stålvasken fået
cn virkelig funktion.
På foreningens vegne vil jeg lykønske Leo med
ve1 overstået morseprøve.
Forårets storme har drillet os en del, men nu
står triple leg antennen i rette vinkel Igen. Der er
kørt gode DX’er fra OZ4HAM. Lad mig nævne
nogle: Marshall-øerne, Guam, Alaska og Japan.
Begynderholdet holder sommerferie. Den 13. april
blev der tid til en sludder over en kop kaffe efter
undervisningen.
Vy 73 (+ 15) de 4YK.
BORNHOLM
I den forløbne måned er vi nået frem til et pro
gram for sommerlejren. I kan finde det andet steds
i OZ.
Søndag den 23. april mødte bestyrelsen talrigt op,
og bevæbnet med malerpensler og bøtter gik den
vilde jagt både ude og inde i klubhuset. Der blev
naturligvis diskuteret teknik og båndrapporter un
der arbejdet, specielt blev omtalt en antenne, som
benyttede hønsenet som jordplan. Det hævdedes, at
så havde man den fordel at kunne få op til flere
antenneæg.
Da vi var færdige henad 17-tiden, monteredes det
fine nye navneskilt OZ4EDR i aluminiumbogstaver,
for at uindviede sjæle kan se, at her foregår noget
mystisk.
Der
var
naturligvis
masser
af
„coffeebreaks", ligesom der løb en del P35 ned. Karsten
havde sin debut som maler, hvilket gav sig udslag
i, at han mødte i kunstnerkittel. Onde tunger på
står, at han i hvert fald ikke kunne påregne støtte
fra kunstfonden.
På klubaftenerne i den foreliggende måned (hver
tirsdag kl. 1930) vil vi bygge videre på projektet,
som stadig får flere deltagere.
Husk, de „nye" lokaler skal ikke bare „fortælles
om", de skal opleves.
Vel mødt.
73 de OZ4OV, Ole.

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.
Onsdag den 17. maj:
Byggeaften.
Onsdag den 24. maj:
Praktisk AM modulationskontrol.
Onsdag den 31. maj:
Byggeaften.
Onsdag den 7. juni:
Praktisk demonstration af super- og retmodtager.
Onsdag den 14. juni:
Byggeaften.
Onsdag den 21. juni:
Afslutning før sommerferien.
Siden sidst har vi haft en god auktion. Ligeledes
havde vi besøg af 3RG fra Århus og 7YH fra Silke

borg. Vi siger 7YH tak for hans udmærkede fore
drag om ESB.
Vi tænker på at arrangere en tur til Blåvand
Radio omkring den 10. juni. Liste er opslået i lo
kalet. Husk girokortet til kassereren 8LL.
Vy 73 3EB.
GIVE
QTH: Under Falckstationen i Give.
Kaldesignal: OZ6EDR.
Formand: OZ4SP, Peter Knop, Møllegade, Give.
Næstformand: OZ4RJ, Svend Åge Lauridsen, Bli
chersvej, Brande.
Kasserer: OZ5GH, Gunner Hansen, Hospitalsgade.
Give.
Sekretær: Bent Pedersen, Blåhøj st.
Bestyrelsesmedlem: Ole Nielsen, Give.
Skønt en energisk søgen lykkedes det os ikke at
finde et klubhus, som passede os sammen med
vores kasse. Så endnu engang var det 9AJ, der kom
og reddede os. Han lovede os midlertidig husly i
sin private kælder.
Klubbens sender har også været i gang, men
desværre laver den en del TVI, så sendingen er
indstillet. Vi håber, vi kommer i gang igen, når vi
får det PA-trin, som OZ5VL har foræret klubben,
i gang.
En del af klubbens medlemmer har i vinterens
løb fået bygget 2 m converter. Men hvad med dem,
der har alt grejet til converteren liggende og endnu
ikke har fået det klistret sammen?
Der vil torsdag den 1. juni blive holdt ekstra
ordinær generalforsamling.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Kassereren aflægger regnskabet.
3. Formandens beretning.
4. Andet QTH til klubstationen.
5. Valg af bestyrelse.
6. Eventuelt (herunder vores årlige udflugt).
Vy 73 Bent.
HERNING
Formand: OZ9SW, Jørgen Brandi, Palle Fløesvej
13 E, Hammerum.
Næstformand:
OZ9PZ,
Poul-Erik
Skov,
Haraldsgade 37, Herning, tlf. 12 42 02.
Kasserer: Georg Rundstrøm, Griegsvej, Lind pr.
Herning.
Lokale: Bryggergade 10 (gennem porten).
Mødeaften: Hver tirsdag.
Til generalforsamlingen på Trianon var der stor
tilslutning. OZ2CV nægtede genvalg som næstfor
mand p. g. a. studier. Som ny næstformand valgtes
OZ9PZ. Der blev diskuteret livligt. Der kom mange
nye forslag og synspunkter, som blev debatteret.
Rævejagtprogram 1967:
Prøvejagter:
24. april og 1. maj.
Turneringsjagter:
8., 22. og 29. maj, 5., 12., 19. og 26. juni, 14., 21.
og 28. august, 4., 11., 18. og 25. september, 2. oktober,
ialt 15 jagter.
Sendetider:
Udsendelser a 1 minut. Første udsendelse kl. 1945.
Anden udsendelse kl. 2000. Efter anden udsendelse
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sendes hvert tiende minut til slut. Sidste udsen
delse er henholdsvis kl. 2130 for ræv I og kl. 2131
for ræv II.
Kort:
A 2408. (Bording kort).
Store Midtjyske Rævejagt:
SMR 67 afholdes 5. og 6. august. Vi beder jægere
fra hele landet reservere denne week-end.
Nærmere program følger i et senere OZ.
Vy 73 de bestyrelsen.
HOLBÆK
Mandag den 17. april havde vi et hyggeligt møde
hos 8LJ, Mogens, med besøg fra bl. a. Hundested
og Roskilde.
Claus Hansen har lige erhvervet sendetilladelse
og fået tildelt kaldesignalet OZ4DH. Vi gratulerer.
Næste møde bliver afholdt mandag den 22. maj
kl. 2000 hos 8LJ, Mogens. Vel mødt.
Vy 73 5FP, Flemming.
LOLLAND-FALSTER
OZ2MI bød velkommen til mødet i Maribo, en
særlig velkomst rettede 2MI til aftenens foredrags
holder OZ6PA, som derefter præsenterede sig og
fortalte os om mange gode og interessante ting,
om EDR, de hjemlige og internationale forhold, om
amatørernes muligheder i fremtiden, om laseren og
de perspektiver der åbner sig her. Desværre går
tiden sådan en aften, jo alt for hurtigt. Vi siger dig
tak, 6PA, for en dejlig aften og håber, vi må se og
høre dig igen en anden gang. Du har jo mange
ting på programmet, der interesserer os.
Næste møde:
Søndag den 28. maj kl. 1000:
Generalforsamling på Ebsens Hotel i Maribo.

Den ordinære generalforsamling afholdtes den
18. april i klubhuset i Østerlund.
Formanden, 9ND, bød velkommen. Til aftenens
dirigent valgtes Martin. Formanden aflagde beret
ning over det forløbne år. Beretningen blev god
kendt. Derefter fik
kassereren, 1AR,
ordet.
Der
havde været en god fremgang i kassen, men den
var jo blevet noget slunken efter det sidste køb.
Det var købet af 9QQ’s station.
9QQ var til stede for sætte de interesserede ind
i brugen af stationen.
Der blev valgt en ny bestyrelse:
Formand: OZ1AR.
Kasserer: OZ6AK.
Sekretær: Martin.
Suppleant: OZ9NS.
Revisorer: OZ9QQ — OZ6LH.
Næste medlemsmøde afholdes onsdag den 24. maj
kl. 1900. Vi mødes ved Danfoss-porten for at se
virksomheden. Samtidig vil vi gerne have fornøjel
sen af at indbyde Sønderborg og Åbenrå afd. Der
efter mødes vi i klubhuset i Østerlund til kaffen og
besigtigelse af den nye station.
Vy 73 Martin.
NYBORG
Formand: OZ4WR,
Lokale: Tårnvej 4.
OZ2WI
holdt
måleinstrumenter
William.

John

Hansen,

Mølle

vænget

3.

et
godt
foredrag
om
forskellige
torsdag den 27. april, tak for det,

Programmet:
Torsdag den 18. maj kl. 2000
ser vi film om „Rævejagt i gamle dage“.
Torsdag den 25. maj kl. 2000:
Klubaften.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger årsregnskab.
4. Valg af formand.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Efter
generalforsamlingen
kommer
en
af
vore
gamle
amatørkammerater
hernede,
OZ6OH,
Ole
Hasselbalch,
og
fortæller
om
styrede
ensrettere.
6OH, der her fra afd. rejste til Svejts, virker nu
hos Storno. Husk skrivegrej, det er interessante
ting, 6OH har på programmet.
Hotellet har et godt køkken, der kl. 1230 serverer
en veltillavet
forloren skildpadde
samt kaffe og
othellokage for 15 kr. pr. næse.
Traditionen tro holder vore XYL samme dag fri
fra det hjemlige køkken, og single-amatører tager
YL med.
Vel mødt i Maribo alle sammen, så vi kan få en
god dag sammen.
Vy 73 de Elmer.
NORDALS
Formand: OZ1AR, A. Nissen, Nørregade 4, Guderup.
Kasserer: OZ6AK, A. Jørgensen, Vestertoften 18,
Svenstrup.
Sekretær: H. M. Nielsen, Kløvertoften 3, Sven
strup.
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Torsdag den 1. juni kl. 2000:
Diskussion.
Måleinstrumenter?
hvad skal pengene bruges til?

Klubstation?

Eller

Torsdag den 8. juni kl. 20:
Sommerafslutning.
Første mødedag efter sommerferien torsdag den
17. august.
Morsetræning hver torsdag kl. 1900.
Vy 73 de OZ7LC, Carsten.
NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO, tlf. Herlufmagle (751) 284.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Lokale: Præstøremissen, Skyttemarksvej.
Tirsdag den 25. april havde vi besøg af OZ6BP,
der holdt et meget interessant foredrag over emnet
måleinstrumenter og brugen deraf.
Mødet var meget stærkt besøgt, vi kunne faktisk
ikke huse flere deltagere 1 vores lokaler, og kun
godt, så mange var mødt op, da det var en meget
oplysende og lærerig aften, OZ6BP holdt for os,
hvilket vi hermed siger dig mange tak for, 6BP.
Tirsdag den 23. maj kl. 1900
anløber
OZ5AB,
Næstved.
5AB
vil
demonstrere
forskellige Somerkamp-fabrikater for os samt me
get andet grej, så her bliver atter en aften med

fuldt hus i OZ8NST, så vil du have en siddeplads
denne aften, må du møde i god tid, og dette bliver
så det sidste møde i sæsonen 1966—67, vi slutter de
alm. klubaftener tirsdag den 30. maj og holder her
efter sommerferie til tirsdag den 15. august. Der vil
dog stadigvæk være lejlighed til at køre med afde
lingens stationer. Nærmere herom fås i klubben.
Vy 73 OZ8BO, Arne.

ODENSE
Formand: Erling Hansen,
ditzvej 14, Odense, tlf. 11 31 09.

OZ7XG,

Sophus

Bau

Praktikaftenerne går det lidt sløjt med, og man
har nærmest det indtryk, at mange tror, disse afte
ner kun er forbeholdt „småspillen". Det er helt
forkert, for det er ikke byggeaftener, men derimod
tænkt som aftener hvor enhver kan komme med
sit
grej
og
benytte
afdelingens
instrumenter
og
spørge sig til råds blandt medamatører, hvis det
knirker.
Det officielle program for vinterens kursus slut
tede tirsdag den 28. marts, men dermed var løbet
ikke kørt. Der skal jo gerne lidt ekstra CW-træning til før den afsluttende prøve, og deri adskilte
holdet sig ikke fra tidligere. Men det er umagen
værd, og til CW-prøven den 13. april bestod da
8 af de 13 tilmeldte. De sidste arbejder nu ihærdigt
for på et senere tidspunkt at aflægge prøve. Næste
gang er det den tekniske prøve, der står for døren,
og så håber vi, at kurset også her bærer god frugt,
så vi snart kan høre nye calls i luften.
3XW lagde op til rævesæsonen torsdag den 20.
april. Per gennemgik programmet og agiterede iv
rigt for hvervning af nye jægere. Til afdelingens
medlemmer
plus
andre
ræveinteresserede
afdelin
ger på Fyn er udsendt program om jagterne, som
i år foregår på Ringekortet. Eventuelt andre inter
esserede kan henvende sig til Odense afdelingen.
Vi var 30 fremmødte til 7CF’s foredrag den 27.
april om antenner og transmissionsledninger. 7CF’s
foredrag var ingen populær fremstilling af dette
store emne, som krævede en del teori og matema
tik for at følge sammenhængen. Der blev, på den
forholdsvis korte tid, gjort rede for udbredelsesfor
hold,
transmissionsledninger
og
deres
egenskaber,
standbølgeforhold, hvor noget af et spøgelse blev
manet i jorden, antennetyper, tilpasning og fase
forhold
ved
forskellige
antenneformer
og
meget
mere. Man benyttede sig af 7CF’s viden til at stille
en masse spørgsmål, som blev omhyggeligt og ud
dybende besvaret, og fik samtidig nogle fiduser ved
konstruktion af forskellige antenner og jordnet. 30
deltagere vidner jo om stor interesse for emnet, og
vi sender dig her en tak for en interessant aften,
7CF.
Fremover vil vi søge her at orientere om, hvad
der på Fyn sker af spændende ting på VHF, UHF
og SHF. Fra 6AF er følgende modtaget:
Lørdag den 22. april samledes en gruppe VHFinteresserede hos 9CR for at gøre parabolen og
grejet klar til week-end’ens måneforsøg på 7 cm.
Der skulle deltage stationer fra Amerika, Holland,
Tyskland og naturligvis 8EME og 3FYN. På grund
af en mindre fejlberegning i de opgivne tider lyk
kedes
det
imidlertid
ikke
at
høre
W-stationen.
(Dette var først muligt 5 timer senere). Vi håber
på lidt mere nøjagtige data til næste forsøg, hvor
vi også regner med at være køreklar med et større
PA-trin, så vi kan deltage aktivt i forsøgene.

Programmet for maj/juni:
18. maj:
Klubaften og tilmelding
vinterens kursus.

til

afslutningsfesten

25. maj:
GENERALFORSAMLING.
Dagsorden
OZ.
Indkomne
forslag
skal
være
hænde senest torsdag den 18. maj.

for

ifølge
april
bestyrelsen
i

1. juni:
Praktik. Se ovenstående tekst.
8. juni:
Klubaften,
sludder.

Kom

og

få

en

kaffetår

til

en

hyggelig

9. juni—23. august:
Sommerferie.
Vy 73 de 2RH, Rune.

SVENDBORG
Formand: Villiam
borg, tlf. 21 49 68.

Johansen,

Skovbrynet

2,

Svend

Onsdag den 24. maj:
Morsetræning, teknik.
Onsdag den 7. juni:
Morsetræning, teknik.
PS. Eventuellt interesserede på ruten Nordenbro
—Rudkøbing—Svendborg
kan
få
korclejlighed
ved
at ringe til Tryggelev 55.
Vy 73 Villiam.

ROSKILDE
I den forløbne måned har der i afdelingen været
vist film om transistorer. Der har endvidere været
en livlig aktivitet i værkstedet med fremstilling af
chassisarbejder. OZ6OL har fået et prøveksemplar
af 2 meter converteren færdig, og den virker efter
sigende fb. Vi venter nu kun på x-tals (leverings
tid). Print er ved at blive fremstillet, så mon vi
ikke når at få converterne færdige inden sommer
ferien?
Da der er en del medlemmer, der endnu ikke har
indbetalt a conto beløbet på 50 kr. til dækning af
x-tal m. m., bedes disse snarest indbetale til kasse
reren i afdelingen.
Programmet
for den kommende måned:
Torsdag den 18. maj:
Byggeaften og converterarbejde.
Torsdag den 25. maj:
Converterarbejde.
Torsdag den 1. juni:
Sikkert mere converterarbejde.
Torsdag den 8. juni:
Forhåbentlig
afprøvning
af
convertere,
i
øvrigt
afslutning på sæsonen, idet vi så holder sommer
ferie til medio august.
Meddelelse
i
OZ
når
møderne
igen
begynder
efter sommerferien.
73 OZ2BO.
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RANDERS
Generalforsamling afholdt den 5. april med god
mødeprocent.
Bestyrelsen
har
herefter
følgende
sammensætning:
Formand:
1FO,
Freddy
S.
Olsen,
Nørrebrogade
159, Randers.
Kasserer: 2DW, Kurt H. Sørensen, Østervold 36,
3. sal, Randers.
Sekretær: 8DM, H. K. Madsen, Hobrovej 33, 3.,
Randers.
Vi holder fortsat klubmøde hver onsdag kl. 2000
i lokalet på kvisten på Hobrovejens gamle sygehus.
Vi hører gerne fra klubbens medlemmer og andre
interesserede med forslag til den kommende sæsons
arbejde og eventuelt tilsagn om medvirken til en
frisk og levende klub i Randers.
Vy 73 bestyrelsen.
VIBORG
Medlemsmøde
25. maj kl. 2000.

på.

Ålkjærs konditori torsdag
Vy 73 de OZ6AI, Asbjørn.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
C 9962, OZ3MD, Frank Lund Møller, Grønnegade
68, 1., Århus C.
C 8968, OZ4EN, Egon Vagn Birkholm, 1. STKMP/
BDE/SLFR, Kasernen, Haderslev.
C 10486, OZ4FD, Flemming Lassen, Mosevænget,
Sommersted.
C 10152, OZ4NM, Niels Larsen Damsgaard, Poul
Sloths Vej 4, Århus C.
C 10515, OZ6OR, Knud-Olav Nielsen, Set. Jørgens
Vej 5, Haderslev.
C 8971, OZ6PP, Per Knudsen Pedersen, „Skovhu
set", Hurup, Thy.
C 10379, OZ6TB, Torben Bohmann, GKMP/SLFR,
Kasernen, Haderslev.
B OZ8CW, Holger Kristen Borup Ustrup, Nørre
Trandersvej 105 C, Ålborg.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Østre
20, Ålborg).
C 7472, OZ9AZ, John Peter Jensen, Vorså.
Inddragelser:
OY3S — OZ1CK — 1CU — 1CX — 1EO —
1FK — 1GG — 1HQ — 1MF — 1NE — 1OS —
1WB — 2GW — 2WF — 3CG — 3CV — 3GH — 3LZ
— 3SP — 3TX — 4ER — 4FN — 4HO — 4JW — 4LH
— 40M — 4SK — 4TH — 5DU — 5TM —
6JQ — 6SL — 7GF — 7KY — 8CW — 8EG —
8HO — 8HR — 8KS — 8LC — 80L — 8PT —
9FC — 90D.

NYE MEDLEMMEK
10532 Willy Hyllested, Magisterparken 245, Ålborg.
10533 Preben Rasmussen, Fælledvej 17, „Pax“,
Fredericia.
10534 Chr. Sloth Hansen, Oksbøl.
10535 Leif Walther Sørensen, Hammelstrupvej 23,
st. th,, København SV. (A)
10536 Vang Møller Hansen, Sognevej 40,
Gentofte. (A)
10537 Egon Jonstrup, Hasselvej 10, Skagen.
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Allé

1EX —
1PX —

6HI —
8HI —
8SE —

10538 Finn Bendix Larsen, Møllegade 113, Skan
derborg.
10539 Carlo Helge Olsen, Oppermannsvej 9,
Odense.
10540 Leif Andersen, Vermundsvej 4, Odense V.
10541 Ernst Langelund, Ryslinge.
10542 Jan Kastberg, Ladegårdsbakken 5, Skander
borg.
10543 Erik Larsen, Jagtvej 109 B, 4. tv., Kbh. N.
10544 Lars Bøllingtoft Mortensen, Mich. Berings
Vang 4, Hvidovre. (A)
10545 Bent Dalsgaard, Blichersvej 17, Thorning,
Kjellerup.
10546 Erling Bachmann, Kærbyvejen, Marslev.
10547 Erik Rasmussen, Cederfeldtsvej 8, Odense.
10548 Lars Jershauge, Købkesvej 39, Odense.
10549 Gerhardt Lindstrøm, c/o Nielsen, Willemoesgade 17, 1., København Ø. (A)
10550 Knud Kjersgaard, Hede vej 8, Skagen,
10551 Tony Severinsen, Vestermarksvej 3, Kbh. S.
10552 Fru Karen Dwinger, Drosselvej 9, Rungsted
Kyst.
10553 Aage Jørgensen, Mosevej 65, Solrød Strand.
10554 Erik Olsen, Skovbakken 23, Skt. Klemens.
10555 Klaus Jensen, Ndr. Fasanvej 249, st. th.,
København N. (A)
10556 Renny M. Gilsager, Halfdansgade 43, 3. th.,
København S. (A)
10557 Henry Larsen, Nyvej 2 A, København V. (A)
10558 Bent Hansen, Lille Emmerske, Tønder.
10559 Søren Kristiansen, Loranstation Frederiksdal, Nanortalik, Grønland.
10560 Bjørn Nielsen, Vestervangen 33, Asnæs.
10561 Ernst Brejner, Brendstrup, Hillerød.
10562 Nicholas Plutte, Hannerupgård, Hobro.
10563 Nils Kragh, Jyllandsgade 96, Esbjerg.
10564 Ole Vølund, Håstrup.
10565 Jørgen Dahm, Vesterø Havn, Læsø.
10566 Ernst Christensen, Dueodde 5, Århus V.
10567 Oskar Rasmussen, Højbjergparken 2, Høj
bjerg.
10568 Bent Petersen, Dybbøl.
10569 Anders Hansen, Nørregade 23, Hvide Sande.
10570 Chr. Frandsen, Jyllandsgade 3, Ikast.
10571 Niels Chr. Nielsen, Knudedybet 2, Esbjerg.
10572 Arne Larsen, Hollændervej 74, Middelfart.
10573 Mogens Jacobsen, Holms Allé 16, Nyborg.
10574 Karsten Simonsen, Tværvej 79, Virum.
10575 Kurt Skoven, Langenæs Allé 57, Århus C.
10576 Steen Jensen, Sdr. Åtoften 7, Solrød
Strand. (A)
10577 Arne Pedersen, Hørhaven 22, 1., Ålborg.
10578 Mogens Sinning, Dybbøl skole, Dybbøl.
10579 Søren Peter Rasmussen, Enighedsvej 75,
Frederikshavn.
10580 Jørgen Biegel, Højersgade 19 B, Hirtshals.
10581 Hans-Jørn Kofod, „Nethesminde", Pedersker.
10582 Hans Abildgård, Ålekistevej 9, Skovlunde.
10583 Ove Noer, Casino, Stubbekøbing.
10584 Thorbjørn Rebsdorf, Vinkelvej, Østermarie.
10585 Gunnar Mosgård, Huginsvej 4, Sædding,
Esbjerg.
Atter medlem:
3221 Peter
Jeppesen,
Mosevangen
101,
Munkebo.
4483 OZ3XX, Bill Hartmann, Korsholm, Hinnerup.
2464 Jørgen Carton Gullacksen, Caroline Amalievej 27, Lyngby. (A)
8945 Hans Jørgen Jønsson, Solbakken 429,
Munkebo.
7288 OZ4TL, flyverløjtnant E. L. Andersson, FSB
— O, FSN Vedbæk, Vedbæk.

Amatørannoncer
oz
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.

*
Øvrige hovedbestyrelse:
OZ4AO, Svend Åge Olsen, Folkvarsvej 9, Kbhvn. F.,
tlf. (01) 36 — 1902V.
OZ2KP,
Karl
Staack-Petersen,
Risbjerggårdsallé
63,
Hvidovre, tlf. (01) 78 06 67.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. (03) 85 31 44.
OZ3Y, Hans Rossen, Svenstrup, Korsør, tlf. (03) 580,
Frølunde 102.
OZ7XG, Erling Hansen, Sofus Bauditzvej 14, Odense,
tlf. (09) 11 31 09.
OZ4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 58, Horsens,
tlf. (066) 2 18 34.
OZ2NU,
Børge
Petersen,
Postbox
335,
Ålborg,
tlf.
(08) 13 53 50.
OZ1BP,
Bernhard
Pedersen,
Bornholmsgade
66,
Ålborg, tlf, (08) 13 31 19.
OZ8JM,
Berg
Madsen,
Hobrovej
32,
Randers,
tlf.
(064) (dag) 2 6111, (aften) 2 76 52.

DR-leder:
OZ8JM,
Berg
Madsen,
Hobrovej
(064) (dag) 2 6111, (aften) 2 76 52.
Hertil sendes anmodning om DR
sendelse af EDR medlems nr.

32,

Randers,

nummer.

Ved

tlf.
ind

Traffic-manager:
OZ2NU,
Børge
(08) 13 53 50.

Petersen,

Postbox

335,

Ålborg,

tlf.

QSL-centralen:
EDR’s QSL-central: v/ OZ6HS, Harry Sørensen,
strup pr. Løkken.
Tlf. Ingstrup 6. Kaldenummer (088) 8 41 11.
QSL-centralens giro-nummer 2 39 34 bedes benyttet
ved enhver indbetaling.

Ing

Annoncer:
Amatørannoncer:
Fru
Grethe
Sigersted,
Borgmester
vej 58, Horsens, tlf. (066) 2 18 34.
Øvrige
annoncer:
OZ6PA,
Poul
Andersen,
Peder
Lykkesvej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

*
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 16. maj 1967.

Taksten for amatørannoncer er 20 øre pr. ord —
mindst 3 kr. — Annoncerne sendes direkte til kas
sereren senest 3 dage før månedens begyndelse
bilagt betalingen i gængse frimærker.
Sælg. for højeste bud over 1400 kr.: Heathkit TX1
Apache fra 80 til 10 m 180 W CW og AM med to
6146, indbygget strømforsyning, 100 W modulator m.
klipper og stabil VFO. Med medfølgende SSB adap
ter SB10 kører senderen 180 W SSB med VOX og
antitrip. Alle stik og kabler samt håndbøger med
følger.
OZ1RH, Enighedsvej 23B, Charl. OR8024.
Sælges: Tom E.b med strømforsyning, kr. 150,-.
Ole Larsen, Bethesdavej 27, Århus, tlf. (061) 6 79 79.
Skilletrafo 220—220 ca. 1 amp 35 kr., autotrafo
380—220, ca. 150 W, indkapslet, 25 kr., 3 stk. trafo
ca. 250 V 100 mA 6,3 V 3—4 amp å 15 kr., 20 stk.
brugte ok EF80 å 0,50 kr., 10 stk. brugte ok PCF80
å 0,50 kl*., 4 stk, TV-tuner å 10 kr., 5 stk. 17” TVkabinetter m. glas å 15 kr., 1 17” TV-chassis m. alle
rør, tuner m. v., u. billedror, 20 kr. Helveg Mikkel
sen Nerueskriver, stort instrument, hvis kerneviser
trykker mod skrivepapir, der fremføres med be
stemt hastighed, 75 kr.
Holmsted, Edv. Griegsgade 10, 29 53 76.
Sælges: Mini båndoptager med mikrofon og bånd.
Måler 16 cm i længden og 9 i bredden, kr. 200,-.
Spansk guitar kr. 90,-, kikkert 7X35 m. taske kr.
110,-. Scalextric racerbane kr. 100,-. Alt evt. bytte m.
radiogrej.
Petersen, Vigerslevvej 27. Valby. Tlf. (01) 30 84 52.
Ingen personlig henvendelse.
Sælg.: Strowgervælgere, 48 V DC, lodret og vand
ret bevægelse, 10 stk. 4X100 stillinger å kr. 25,00.
10 stk. 8X100 stillinger (indeholder foruden selve
vælgeren 14 vinkelankerrelæer) å kr. 75,00. Telefon
tællerelæer 4-cifrede 24 V 59 mA å kr. 12,00.
A. S. Muller (medl. nr. 1972), Dalagervej 9,
Erritsø, Fredericia.
Drake 2B med alle 10 m krystaller, krystalkalibrator og Heathkit Q-multiplier — som nyt — sælges.
OZ7FP, tlf. (01) 86 16 61.________________________________
Sælges:
Den
kendte
pejlemodtager
T8PL39,
fin
som convertermodtager, 325 kr. EIOL, langbølge
modtager, 140 kr. Til „The Mainlaine" RTTY con
verter fra QST august 1965: 1 6W6GT, 2 stk. 6BN6
samt 2 spoler 6319. Samlet 50 kr. FT-241 krystaller,
2 channel 51, 4 channel 52, 40 kr. Nye amerikanske
rør, 30 stk. 6SJ7GT a 4 kr., 10 thyratroner PL3C23,
1500 V, 1,6 A å 12 kr.
OZ8RH, Ryan Holm, Skautrup pr. Holstebro —
telefon (074-3 61 11) 185.__________________________________
Sælges:
Grundig
Wobbelsender/målesender
type
6081 4—250 MHz kr. 500. Radiometer oscillograf type
osg 43a kr. 300.
Tlf. (01) 12 77 93.
_____________________
Til salg: 2 meter sender og modtager på ét chas
sis. Modtager: Dobbelt super m. EC86, E88 cc i ind
gang, MF 2 stk. 10,7, 3 stk. 447, 2 ose. Xtal, 10 rør,
AVC, HF regi. m. m. Sender: EEC85, QQE03/12, 6146,
mangler X-tal, 48 MHz, 50 W. Modulator: EF86, 3
Hvem har et værelse, som jeg kan leje fra 25/6 til
25/7, i nærheden af Glostrup?
Stålkerner til RTTY-filter (OZ 10—66) kr. 30,-.
Niels Bangsbo, box 117, Rønne.
Købes: 2 m transceiver portable, 1,5—5 W.
OZ1HP, Ib Planck, Lystrupvej 13, Brh, tlf. BE2013

